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Jane Frederikke Land, advokat (H)

3. maj 2016

Brug af blogs og brugeranmeldelser 
mv. i digitale medier

Forbrugerombudsmanden 1. april 2016

Virksomhederne bruger i stigende grad blogs og sociale medier til at markedsføre
deres produkter. Det skaber nye udfordringer – især for læserne, som kan have
svært ved at vurdere, om en omtale er reklame. Jeg håber, at bloggere og
virksomheder vil efterleve vores råd om skjult reklame, så forbrugerne har et
oplyst udgangspunkt, når de skal beslutte sig for et køb.
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Forbrugerombudsmandens gode råd og retningslinjer

• Gode råd til bloggere (15. januar 2016)

• Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser (1. maj 2015)

• HUSK… Gode råd og retningslinjer ikke lov - "skal/må" og "bør" 

3. maj 2016 Dansk Forening for Markedsføringsret3

Gode råd til bloggere (15. januar 2016)

Kort sagt: Hvad skal en blogger gøre for at overholde reglerne om 
skjult reklame? 

• De gode råd omtaler bl.a.: 

• Hvornår en omtale af en virksomhed eller et produkt er reklame?

• Når virksomheden giver gaver eller udlåner produkter. Det centrale er, om der er 
indgået en aftale. Men der skal meget lidt til, før der er indgået en aftale (f.eks. lover 
flere produkter, hvis omtale er bekræftet af blogger, fælles forståelse/gentagne gaver).

• Når en anmeldelse ikke er reklame. Det centrale er, at der ikke modtages mere, end 
hvad der er nødvendigt for at kunne lave anmeldelsen.
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Gode råd til bloggere (15. januar 2016)

Kort sagt: Hvad skal en blogger gøre for at være sikker på at overholde 
reglerne om skjult reklame? 

• De gode råd omtaler bl.a. (fortsat): 

• Hvordan det skal fremgå af et blogindlæg, at det er reklame? Starten af teksten skal 
tydeligt markere blogindlægget med: 

Voksne: "Reklame", "Annonce", "Betalt indlæg", "Sponsoreret indlæg" –
Hvorimod "I samarbejde med X", "Affiliate-aftale" eller "Gave fra X" IKKE er 
tilstrækkeligt.

Børn: "Reklame", "Dette indlæg er betalt af X" – Hvorimod "Sponsoreret indlæg" 
og "Betalt indlæg" IKKE er tilstrækkeligt.

• Hvem har ansvaret? Den, der er ansvarlig for markedsføringen – Dvs. annoncøren. 
Men reklamebureauet, mediet og bloggeren kan ifalde medvirkensansvar, hvis f.eks. 
de selv har medvirket til at skjule reklamebudskabet eller været initiativtager til 
markedsføringen.
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Gode råd til bloggere (15. januar 2016)

Praksis

• Bl.a. følgende sager fra Forbrugerombudsmanden:

• 13/07021 – Arla-sagen - 2014. Forbrugerombudsmanden fandt, at der forelå en aftale mellem en 
virksomhed og en blogger om eksponering af produktet Bubble Latte. Da blogindlægget ikke var 
markeret som reklame, var det skjult reklame i strid med markedsføringslovens regler. Straffesag 
frafaldet.

Forbrugerombudsmanden fandt det meget kritisabelt, at virksomheden ad flere omgange ikke 
havde indsendt det materiale i sagen, som Forbrugerombudsmanden havde bedt om.

• 14/09254 – Tandpasta-sagen - 2016. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt 
tandpastaproducenten Unilever og mediebureauet MemeCph. for overtrædelse af skjult reklame. 
Sagen vedrører syv opslag på en kendt sangerindens Instagram-profil med billeder af og 
henvisninger til Pepsodent-tandpasta. Der stod bl.a. "Efter kolossal slikskål og syndig søndag 
afslutter jeg aftenen med en god omgang tandbørstning. Måske jeg bare bilder mig det ind, men 
synes at kunne se en lille forskel". Opslagene var ikke markeret som reklame, f.eks. "reklame", 
"annonce" og "sponsoreret indlæg".

• Sanktioner: Afhænger af overtrædelsens karakter.
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Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 

Overordnet formål

• Brugeranmeldelser skal være troværdige og gennemskuelige for forbrugerne.

Anvendelsesområde

• Onlinetjenester, der har karakter af erhvervsvirksomhed, og som tillader offentliggørelse 
af brugeranmeldelser for en bredere kreds af forbrugere af et oplevet forløb ifbm. test, 
brug, køb eller intention om at foretage et køb af en vare/tjenesteydelse. Produkter 
stillet gratis til rådighed er også omfattet.

• Brugeranmeldelser, der er offentliggjort på virksomhedens egen hjemmeside, eller som 
kontrolleres af virksomheden selv, samt professionelle brugeranmeldelser er IKKE 
omfattet.

Regler

• MFL §§ 1, 3, 4, 6, 9

• E-handelslovens regler om formidleransvar

• Persondataloven
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Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 
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Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 
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Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 
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Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 

• Retningslinjerne indeholder bl.a. emner om: 

• Markedsføring af en mærkningsordning: Brug af mærkningsordning må ikke være 
vildledende, f.eks. krav om effektiv kontrol, hvis den giver indtryk af, at virksomhed er 
sikker at handle med.

• Forbrugerinformation: Krav om accept af brugerbetingelser, som skal være let 
tilgængelige (f.eks. dok. for køb, kriterier for afvisning/redigering/fjerne). Anmelder 
skal kunne kontaktes, men kan anmeldelse være anonym?   

• Indlevering af brugeranmeldelser: Fremgangsmåde ved indlevering skal sikre, at 
behandling af anmeldelser sker på objektiv måde. 

• Er betaling eller anden belønning for anmeldelse lovligt? JA, f.eks. "Alle anmeldere er 
blevet tilbudt at deltage i en konkurrence". 

• Er en opfordring via email til at give anmeldelse i strid med spamreglerne/god skik?
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Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 

• Retningslinjerne indeholder bl.a. følgende emner (fortsat): 

• Behandling af brugeranmeldelser: Behandling skal ske i overensstemmelse med 
brugervilkårene. Men efter e-handelsdirektivet kan formidler ikke pålægges en generel 
overvågningsforpligtelse, men alene en agtpågivenhed, som med rimelighed kan 
forlanges mhp. at afsløre og forhindre visse former for ulovlige aktiviteter. 

• Offentliggørelse af brugeranmeldelser: Anmeldelse skal vises i kronologisk rækkefølge 
og i sin helhed – positive som negative. Producent/repræsentant skal uden at betale 
vederlag have mulighed for at kommentere anmeldelsen. 
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Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 

Praksis: Kun to sager fra Forbrugerombudsmanden

• 09/03622 – e-mærket. En mærkningsordning må ikke give forbrugere indtryk af, at 
virksomheder, der har et bestemt mærke, er sikre at handle hos, eller at de overholder 
lovgivningens krav, hvis der ikke foretages en effektiv kontrol med, at det er tilfældet.

• 15/12355 – Forhåndsbesked om brugeranmeldelser. Emails med opfordring til 
brugeranmeldelse var lovlig.

• Sanktioner: Afhænger af overtrædelsens karakter.
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