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Agenda 

• Markedsføringslovens anvendelsesområde

• Brug af sociale medier som markedsføringskanal

• Uanmodede henvendelser (spam)

• Konkurrencer på de sociale medier

• Skjult reklame

• Brug af influenter

• Ansattes brug af egne profiler til markedsføring



Markedsføringslovens 

anvendelsesområde 
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Markedsføringslovens anvendelseområde

Hvem skal overholde markedsføringslovens regler? 

• Private erhvervsvirksomheder

• Offentlige virksomheder i det omfang, der udbydes varer og tjenester på markedet

• Også sammenslutninger af erhvervsdrivende – brancheforeninger, handelsstandsforeninger mv. 

Hvilke typer markedsføring omfattes?

• ALLE typer markedsføring!

• B2C

• B2B

Hvornår er noget markedsføring?

• Alle handlinger fra reklame og salg til service og inkasso.



Brug af sociale medier 

som markedsføringskanal 
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Brug af sociale medier som platform 

Alle regler for markedsføring gælder også på sociale medier

• Korrekt og fyldestgørende information

• Sammenlignende reklamer

• Spam

• Skjult reklame

Ansvar for brugere og deres kommentarer?

• Ikke som udgangspunkt pligt til  konstant

• Dog krav om en eller anden form for kontrol

• Pligt til at reagere, hvis man ser ulovlige forhold, fx. nedsættende bemærkning, chikanøs adfærd, ulovlig markedsføring

E-handelslovens krav til information på profilen/mediet - Hvem står bag; CVR-nr. og kontaktoplysninger – tydeligt, at det er en 

kommerciel profil

Anden lovgivning: fx persondataloven, forbrugeraftaleloven, varemærkeloven, ophavsretsloven

Foto: Colourbox.com
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Brug af sociale medier som platform (fortsat) 

Brug ikke uden videre brugeres opslag på virksomhedens profil andre steder – medmindre personen har givet samtykke

• Rosende bemærkninger på Facebook klippes ud og bruges som generel anprisning i næste reklamekampagne

Pas på med brug af andres billeder og navne fx i konkurrencer

• Få en gratis billet i næste weekend, hvis Eriksen scorer mål i VM-kampen mod Frankrig

• Del et billede af din favoritspiller under VM i Rusland og deltag i en konkurrence om 2 billetter til…

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-m5X73_HeAhUL-qQKHZW2Dy8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.denfri.dk/2014/04/en-dybfoelt-tak-til-se-hoer/&psig=AOvVaw2xRHwWJwdrCWP-oyyR18Ou&ust=1543311084214652
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Afgørelse fra Vestre Landsret – Bet25

Sag med Bet25, danske håndboldspillere og DHF

• Markedsføre egne produkter på andres profiler – dele opslag med kommentarer

• Snylter eller spiller på en mulig forbindelse til spilleren og DHF

• Det koster at bruge fx. sportsudøvers navn, og denne ”ambush” marketing metode tillades ikke

• 250.000 kr. i VL

 Pas på med at dele og kommentere opslag på andres profiler!



Uanmodede henvendelser 

(Spam) 
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Spamreglerne – opt-in 

Det er IKKE tilladt at rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post – fx SMS, e-mail, personlige meddelelser på 

Messenger, Facebook eller LinkedIn InMail – med henblik på markedsføring, medmindre forudgående samtykke er indhentet

Krav til samtykket

• Frivilligt, informeret og specifikt samtykke

Samtykkets nærmere indhold

• Hvem: Den eller de erhvervsdrivende som ønsker at benytte samtykket 

• Hvordan: Kommunikationsformen skal angives (e-mail, sms, telefon el. lign.)

• Hvad: Hvad vil man gerne fortælle modtageren om (produktkategorier, invitationer, tilbud mv.)

• Hvornår: Hvor ofte kan modtageren forvente at blive kontaktet
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Spamreglerne – opt-out 

Modtaget e-mail adresse i forbindelse med salg (ikke i andre tilfælde, og hvis der fortrydes, er der ikke ”salg”)

Sende markedsføringsmateriale for egne (selv forhandler) tilsvarende produkter

• Produkttypen er givet og kan ikke udvides

• ”Tilsvarende” er forholdsvis snævert

• Ikke om andre gode tilbud, generelle events eller nyheder

Skal være muligt omgående at sige ”nej tak” – krydset må være sat i forvejen, men skal kunne fjernes

Man kan ikke ringe, sende mail eller SMS for at opnå et samtykke

• B2B må godt ringe



12

Kommunikation via de social medier (uanmodet) – Lovligt eller 

spam? 

Privatbeskeder i brugerens indbakke/Messenger

• Privatbeskeder, som indeholder markedsføring, der sendes direkte til brugerens indbakke  spam

Beskeder på brugerens Timeline/væg

• Beskeder, som indeholder markedsføring, der indrykkes på brugerens Timeline/væg  spam

Notifikationer

• Markedsføringshenvendelser, der vises som en notifikation spam

Opslag 

• Opslag, der kan ses på brugerens ”news feed”, er ikke elektronisk post og er dermed ikke omfattet af spamforbuddet. 

• OBS! Brugeren skal have mulighed for at frabede sig disse henvendelser over for en virksomhed.
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Kommunikation via de sociale medier (uanmodet) – Lovligt eller 

spam? 

Kommentarer 

• Kommentarer, der er tilknyttet et konkret opslag fra en anden bruger, og som kan anses for at være sket med henblik på direkte 

markedsføring spam

Tags

• Når en virksomhed tagger en bruger i et opslag, der indeholder markedsføring, vil tagget  spam

Likes  

• Hvad med likes? 

Deling

• Må man dele et opslag/et billede/en optagelse, som en bruger har lagt op på de sociale medier? 
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Tip-en-ven-funktion 

• Funktion, hvorved en person via en 

erhvervsdrivendes hjemmeside kan sende en e-

mail til en ven, der ikke har anmodet herom

• E-mail må indeholde link til erhvervsdrivendes 

hjemmeside og logo, men ikke 

markedsføringsmateriale

• Den erhvervsdrivende må ikke opfordre til eller 

præmiere besøgende for at benytte funktionen
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Overtrædelse af spam-forbuddet – Bøde 

Overtrædelse er sanktioneret ved bøde (fast bødeberegningsmodel, jf. praksis):

• Op til 100 overtrædelser  minimumsbøde på 10.000 kr.

• Over 100 overtrædelser  en bøde på 100 kr. pr. overtrædelse 

Kan ske op- eller nedjustering afhængig af omstændighederne

• Eksempler: 

• Politianmeldelse, Forbrugerombudsmanden retter henvendelse, den erhvervsdrivende stopper ikke aktiviteten efter 

Forbrugerombudsmandens henvendelse



Konkurrencer på de 

sociale medier 
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Generelle krav til konkurrencer 

Relevante forhold at oplyse: TJEKLISTE

• Hvem udbyder konkurrencen – kontaktoplysninger

• Begrænsninger i forhold til fx alder, geografi eller tid

• Præmierne og deres værdi

• Antal præmier/gevinstchancerne

• Udvælgelsesproceduren 

• Hvornår trækkes vinderne

• Hvor og hvordan få vinderne besked

• Levering og afhentning af gevinster – ikke besværligt eller dyrt

• Forældelse af gevinsterne
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Brug af konkurrencer til at indhente samtykke 

• Tydeligt at afgivelse af e-mail og samtykke som forudsætning for at deltage

• Samtykket kan ikke stå længere nede, med mindre tekst eller inde i nogle konkurrencevilkår

• Afgiv dit samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale og deltage i konkurrence – OK

• Deltage i konkurrence - du skal give samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale – Ikke OK

• Aktivt samtykke

• Hvem gives der samtykke til?

• Hvilke kommunikationsmedie bliver man kontaktet på – e-mail, opringning, SMS?

• Hvilke grupper af produkter modtager man materiale om?

• Samtykke kan ikke gives af børn / u. 15 år

• Samtykket skal til enhver tid kunne tilbagekaldes
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Pas på!

Pas på med de købsbetingede konkurrencer

• Skal oplyses klart i tilknytning til konkurrencevilkårene

• Prisen på varen skal være uændret – ellers så spil mod pengeindsats og underlagt spillovgivningen

• OBS! ”Gratis”

• En oplysning om at det er gratis at deltage i en konkurrence, men hvor deltagelse forudsætter, at forbrugeren giver samtykke til at 

modtage markedsføring, kan efter omstændighederne være vildledende.

• Forbrugerombudsmanden d. 11. november 2018: ”Fødselsdagsgave” med 3 måneders fri streaming betinget af samtykke til at modtage 

reklame i strid med god markedsføringsskik. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitgoGYz4PKAhUp1XIKHaxFD-cQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fermarsi_e_dare_precedenza_-_stop.svg&psig=AFQjCNEu0hchK5k-zmSpDjJJxdUK3qGLtw&ust=1451566083172060
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Konkurrencer på sociale medier 
- Læs mediernes egne regler fx Facebook’s promotionsregler

OK

•”Synes godt om opslaget” for at 
deltage

•Kommentere opslaget for at deltage

•Sende en besked til ”din side” for at 
deltage

NIX

Krav om, at opslaget skal deles

Krav om, at siden skal deles

Krav om ”synes godt om” din side

Krav om at ”tagge” personer

Der trækkes først, når der er X 
følgere eller lignende



Skjult reklame 
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Skjult reklame 

• Markedsføring skal udformes og præsenteres på en måde, så det klart og tydeligt fremgår, at der er tale om 

markedsføring, og på hvis vegne markedsføringen foretages. 

• Anvender en erhvervsdrivende sin egen private Facebook-profil til at markedsføre sin virksomhed, skal det på tydelig

måde oplyses, at budskabet hidrører fra en erhvervsdrivende.

• Hvis en privatperson (fx influent/blogger) har modtaget betaling eller andre fordele for at omtale en erhvervsdrivendes 

varer, skal det tydeligt oplyses, at der er tale om en reklame. Den erhvervsdrivende skal endvidere informere 

privatpersonen om dette krav. 



Brug af influenter
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Brug af influenter – praktiske muligheder og udfordringer 

Hvad er en influent?

• Bloggere, Instagramere, YouTubere, kendte personer, andre?

• Hvad med journalister og anmeldere?

• Konkret vurdering – betydning om vedkommende er underlagt redaktionel kontrol

Hvor går grænsen mellem privatperson og influent?

• Kun erhvervsdrivende kan straffes for overtrædelse af markedsføringsloven

• Influenten betragtes ikke altid som erhvervsdrivende og omfattet af markedsføringsloven

• Momenter: Indtjening, fuldtidsbeskæftigelse, antal følgere, samarbejder, oprettet selskab
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Hvornår skal influentens omtale markeres som reklame? 

Det afgørende er, om en disposition har en kommerciel hensigt.

Kommerciel hensigt:

• ”Hvorfor skulle de ellers gøre det?”-reglen

• Den kommercielle hensigt skal klart fremgå

• En aftale om promovering af et produkt: altid!

• Hvis man giver en gave eller stiller en vare til rådighed uden forpligtelse eller krav om brug: måske
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Forbrugerombudsmandens retningslinjer og anbefalinger til 

reklamemarkering 

Forbrugerombudsmanden udsendte i december 2017 reviderede anbefalinger til influenter om skjult reklame som følge af 

ændringen af markedsføringsloven og udviklingen i praksis. 

• Det skal tydeligt fremgå, når der er tale om reklame/annonce.

Det er op til influenten, hvordan en omtale markeres som reklame/annonce. Kravet er, at modtagerne er klar over, at der er 

tale om reklame, når de ser omtalen. 

• I praksis bliver virksomheden dog sanktioneret for manglende reklamemarkering.
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Forbrugerombudsmandens retningslinjer og anbefalinger til 

reklamemarkering (fortsat) 

Tilstrækkelig markering:  Hvis der tydeligt står ”reklame” eller ”annonce” i et opslag af et billede, video, eller i starten af en 

tekst. 

• #Reklame, #Annonce

• Ved gaver skal det være tydeligt, at produktet er en gave fra virksomheden, når produktet omtales. 

• NB: pas på ved børn/unge. Gaver kan være i strid med loven. Konkret vurdering. 

Det skal tydeligt fremgå, hvem der reklameres for (e-handelsloven)

• Det er tilstrækkeligt, at dette er forklaret i omtalen eller fremgår tydeligt af konteksten

• Hvis tvivl: ”Reklame for (…)” eller ”Annonce for (…)”

Konkret vurdering

• Forbrugerombudsmanden lægger vægt på, hvilke ord der er brugt, hvor oplysningen er placeret, skriftstørrelse og –farve
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Forbrugerombudsmandens retningslinjer og anbefalinger til 

reklamemarkering (fortsat) 

Utilstrækkelig markering:

• Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt at bruge udtryk som

• ”i samarbejde med”,

• ”affiliate-aftale”,

• ”Sponsoreret”,

• ”spons”

• ”ad”

• Det er ikke tilstrækkeligt med tag af virksomheden, eller markering af et opslag med virksomhedens navn eller produktets navn.
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Aftaler med influenter

Nødvendigt med aftaleregulering?

• Minimering af risiko for sanktioner og dårlig omtale

• Bødestraf for både virksomheder, influenter, pr-/reklamebureauer og andre formidlere

• Bad publicity

Bureau eller influent?

• Separate kontrakter eller én kontrakt både med blogger og bureau – Kan afhænge af konkret situation og influent

Forbrugerombudsmanden anbefaler udarbejdelse af kontrakter med standarder for overholdelse af regler om

reklamemarkering.

• Forbrugerombudsmanden opfordrer til løbende kontrol med, om kontrakten overholdes

• Forbrugerombudsmanden mener, at virksomheder har en reaktionspligt, hvis man opdager, at kontrakter vedrørende reklamemarkering

ikke overholdes
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Aftaler med influenter (fortsat)  

Hvad kan/skal reguleres? TJEKLISTE

• Kampagneform (hvilke medier, hvor mange posts, tidspunkt for posts osv.)

• Varighed af kampagne, varighed/tilgængelighed af konkrete posts

• Konkrete krav til omtalen (også krav til dialog i kommentarfelter, chat mv.)

• Forpligtelse til ved enhver form for reklamering eller eksponering af virksomheden eller produkter/ydelser på et socialt

medier (og øvrige medier) at foretage den nødvendige reklamemarkering

• Sikring af, at influenten er informeret om reglerne på området

• Krav om ret til gennemsyn/gennemlæsning af posts/indlæg inden offentliggørelse

• Væsentlig misligholdelse, hvis ikke standarder overholdes

• Intern ansvarsfordeling ved brud på reglerne



Ansattes brug af egne 

profiler til markedsføring 
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Ansattes brug af egne profiler – Employee Advocacy

Pas på med brug af ansattes private profiler som markedsføringskanaler

Identifikation mellem virksomheden og den ansatte 

• Virksomheden er ansvarlige for sine ansattes gerninger, der udføres som led i tjenesten – medmindre de er abnorme

Kommerciel hensigt skal varedeklareres som sådan – reklame eller annonce

Opfordres medarbejderne direkte, belønnes de eller deltager de fx i en konkurrence

• Alle opslag bør betegnes som reklame eller annonce – det er jo det, de er

Hvad hvis medarbejderne blot omtaler virksomheden og dens produkter 

• Måske generel opfordring

• Det bør tydeligt fremgå af profilen, at vedkommende er ansat, og det bør også fremgå af selve opslaget

• Lav retningslinjer for brug af billeder og tekst i den forbindelse

• Pas på misrekommandering, sammenlignende reklame, manglende information og retten til ”eget billede”

• Medarbejderen må ikke markedsføre på en måde som virksomheden ellers er afskåret fra

• Må fx heller ikke maile gode tilbud til venner og bekendte
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Eksempler på hidtidig praksis på området 

Forbrugerombudsmandens udtalelse af 8. maj 2018 - Kritik af Tradono

• Tradono indgik aftale med sine medarbejdere om opslag på medarbejdernes Facebook-profiler. Det fremgik af opslagene, at medarbejderne 

solgte forskellige varer via Tradono. Det fremgik dog ikke, at medarbejderne var ansat i virksomheden, og at opslagene blev postet efter 

aftale med Tradono

• Forbrugerombudsmanden: ”Det skal altid fremgå tydeligt, hvis en medarbejder eller andre reklamerer på vegne af en virksomhed, fx. på 

Facebook eller andre sociale medier”

• Tradono oplyste, at den ikke længere indgår aftaler med sine medarbejdere om at reklamere for virksomheden på Facebook, og at 

virksomheden fremover vil opfylde de krav, som Forbrugerombudsmanden har stillet til markering af reklamer



Hvad kan vi forvente i 

fremtiden? 



35

Hvad kan vi forvente i fremtiden? 

Øget fokus fra Forbrugerombudsmanden – flere sager

• Forbrugerombudsmanden har udtalt, at man vil optrappe politianmeldelser, og har opfordret borgere og medier til at anmelde forhold, der

kan være i strid med reglerne.

• Forbrugerombudsmanden har varslet større razzia på baggrund af øget fokus på området.

• Løbende udvikling af fortolkningsbidrag, retningslinjer og vejledninger.

Øget fokus på området i de øvrige nordiske lande

• Øget samarbejde mellem de nordiske forbrugerombudsmænd

Reaktion fra forbrugerne i form af manglende tillid til influenter?

Risiko for at medarbejdere, der laver for meget Employee Advocacy, bliver udstødt
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Spørgsmål? 
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