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Behovet for regulering af techgiganterne 
 
De frie redaktionelle medier er en væsentlig forudsætning for oplyste borgere og den samfundsde-
bat, der er en grundsten for vores demokrati. Medierne bidrager med en mellemfolkelig forståelse, 
bryder ekkokamre og sikrer borgerne tilgang til ny viden og nye perspektiver.  

Samtidig står vores samfund i dag i en situation, hvor internationale techgiganter har afgørende ind-
flydelse på nyhedsdistribution, trafik til hjemmesider, annoncemarkedet og salg af indhold, hvilket 
udfordrer de redaktionelle mediers virke.  

Techgiganternes platforme har vokset sig så store og omspændende, at der i flere tilfælde er tale om 
kritisk infrastruktur, der er koncentreret omkring få store aktører som Google, Facebook, Apple, Mi-
crosoft, Amazon og Twitter. Desværre er det ofte uigennemskueligt for forbrugere, myndigheder og 
virksomheder, hvordan disse platforme reelt fungerer, hvilket kan og bliver udnyttet.  

Techgiganterne er på mange områder langt foran alle øvrige konkurrenter og den lovgivning, der skal 
sikre fair konkurrence og brugernes rettigheder. For at sikre både befolkningen og øvrige markedsak-
tører fair vilkår, er der derfor behov for yderligere regulering af techgiganterne, der fastsætter klare 
og fremtidssikre principper at arbejde ud fra. 

Innovative teknologiske løsninger bidrager med meget godt til både forbrugere og virksomheder, 
men der er stor forskel på, hvad journalistiske medier og techgiganters serviceydelser tilfører sam-
fundet. Det ene kan ikke erstatte det andet. Begge brancher er afhængige af annonceindtægter, og 
på det marked konkurrerer techgiganter og medier på ulige vilkår. 

Techgiganter drager urimelig fordel af uigennemsigtighed, storskalaeffekter, lavere selskabsskat, be-
grænset ansvar for indhold, lavere omkostninger til at generere publikum til annonceeksponeringer 
og enorme datamængder, som ingen andre virksomheder kan komme i nærheden af. 

De private medievirksomheder ønsker fair konkurrence mellem lige parter, da ulige konkurrencevil-
kår medfører, at samfundet begrænses i udbuddet af kvalitetsjournalistik. 

Danske Medier anbefaler derfor, at techgiganterne skal reguleres ud fra følgende fem principper: 

1. Platforme skal bære et medansvar for det indhold, de distribuerer 
2. Der skal herske fair konkurrencevilkår 
3. Ophavsrettigheder skal overholdes 
4. Forbrugernes rettigheder skal respekteres, når der indsamles data 
5. Der skal være transparens om algoritmer og infrastruktur 

De enkelte punkter er uddybet nærmere i følgende beskrivelse. 
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Platforme skal bære et medansvar for det indhold, de distribuerer  
Platformstjenester tjener mange gode formål, som medierne også nyder godt af. Det er fx gavnligt, at 
journalistiske budskaber når ud til mange modtagere, at det muligt at finde relevant information og 
at der skabes trafik til medierne indhold. 

Men der knytter sig også negative aspekter til platforme bl.a. i form af svindel, krænkelser af ophavs-
rettigheder samt misinformation. Techgiganterne har ikke en entydig interesse i at fjerne den slags 
indhold. De tjener også penge på annoncer, uanset om det er for falsk eller ulovligt indhold. Mange 
ulovlige tjenester er desværre også efterspurgte hos forbrugere fx kopivarer og ulovlig adgang til 
film, musik og sport.  

Platformene kan i vid udstrækning uden større risiko distribuere denne type indhold, idet de som ud-
gangspunkt jf e-handelsdirektivet ikke er ansvarlige for det indhold, som brugere uploader til deres 
tjenester eller for de annoncer, der vises. Det nyligt vedtage Copyright-direktiv påfører dog et ansvar 
ift. ophavret gældende fra juni 2021. 

Der er også aktører, der bruger platforme til bevidst at sprede misinformation med henblik på at ud-
øve en politisk påvirkning af modtagere fx ved urigtig omtale af politikere, udvalgte aktører eller poli-
tiske emner som klima, krig, miljø, hate speech etc. Her er der ikke altid tale om en entydig ulovlig 
adfærd, og der kan være mange gråzoner. 

Eksempel: Fake news og hate speech 
Platformene og især sociale medier har skabt et nyt medieunivers, hvor aktører kan kommunikere på 
linje med massemedier og gemme sig bag falske identiteter eller anonyme profiler, der har til formål 
at sprede løgne, skabe splid og udgyde hadske holdninger mod politikere og andre offentlige perso-
ner eller befolkningsgrupper. 

Danske Medier mener, at: 

 Det er i samfundets overordnede interesse, at der skabes effektive løsninger til at begrænse svin-
del, krænkelser af ophavsret og misinformation. Det er derfor berettiget at gøre platformene juridisk 
medansvarlige for det indhold og annoncer, som de formidler og pålægge dem et ansvar for at be-
grænse og fjerne den type indhold hurtigst muligt. 

 En forpligtigelse til at forebygge og fjerne indhold, må dog ikke kunne bruges til at begrænse jour-
nalistiske mediers ytringsfrihed. Platforme skal derfor sikre, at sådanne medier ikke bortfiltreres i 
processen med at fjerne eller blokere det omtalte uønskede indhold. Denne udfordring kan med for-
del søges løst i et samarbejde mellem techgiganter, medieorganisationer og myndigheder. 
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Der skal herske fair konkurrencevilkår  
Techgiganterne har store fordele som følge af deres udbredelse og omfang. Danske Medier er til-
hængere af fri og fair konkurrence, og foreningen støtter, at virksomheder med gode produkter får 
mulighed for at opnå stor udbredelse. Men virksomhedernes størrelse må ikke medføre urimelige og 
uigennemsigtige konkurrencefordele, og desværre er der kun alt for mange tilfælde, hvor techgigan-
terne er fundet skyldige i at have udnyttet deres position til egen fordel. 

Eksempler på misbrug af dominerende markedsposition: 
• Microsoft fået flere bøder for at forvride konkurrencen i forbindelse med deres styresystem 

til pc’er. I 2013 fik de en bøde på 561 mio. euro for ikke at give deres kunder muligheder for 
at fravælge browseren Internet Explorer. Tidligere har virksomheden fået bøder på 497, 280 
og 860 mio. euro. 

• I december 2016 fik Sony, Panasonic og Sanyo en bøde på 1,2 mia. kr. for at aftale priser på 
genopladelige batterier til smartphones og bærbare computere. 

• Da Facebook opkøbte WhatsApp, gav de ”forkerte og vildledende oplysninger” til EU, hvilket 
udløste en bøde på 110 mio. euro i 2017. 

• Apple er blevet pålagt at stoppe for, at deres musiktjeneste iTunes tager forskellig pris for 
musik afhængig af, hvor i Europa køberens kreditkort kommer fra. 

• Apple er også påbudt at skulle betale 13 mia. euro i irske skatter, fordi selskabet havde ulov-
lige skatterabatter fra Irland i strid med EU's statsstøtteregler. 

• Google er idømt bøder på 2,4 mia. euro for deres praksis omkring eksponering af egne webs-
hopsøgetjenester og senere 4,3 mia. euro for at presse udbydere af Android telefoner til at 
anvende deres Chromebrowser. 

Konkurrencen med de multinationale techgiganter på mediemarkedet medfører også et behov for at 
konkurrencemyndighederne justerer deres markedsafgrænsning i erkendelse af, at fysiske og digitale 
markeder smelter sammen.  

Da JP/Politikens Hus f.eks. ønskede at opkøbe Dagbladet Børsen i 2017, lagde Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen en meget snæver markedsafgrænsning til grund for sin vurdering, der blev defineret 
som ”annoncering i landsdækkende, daglige, dansksprogede udgivelser på print i Danmark”. Det er 
ikke retvisende betragtning i forhold til den reelle konkurrencesituation i annoncemarkedet. 

Danske Medier mener, at: 

 Det er urimeligt, at multinationale techgiganter beskattes markant lavere end nationale medievirk-
somheder, der tilbyder et fuldstændigt identisk produkt til den samme kunde på samme tid og sted. 
Der skal hurtigst muligt findes bedre løsninger på internationalt niveau.  

 Der bør sættes en deadline for en snarlig løsning i OECD-regi, og hvis den ikke nås, skal der lægges 
fornyet pres på EU-løsninger, der sikrer en mere ensartet beskatning. 

 Techgiganter skal respektere samme arbejdsmarkedsvilkår i de markeder, hvor de agerer, som kon-
kurrerende nationale virksomheder. 
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 I det omfang, at techgiganterne udbyder egne ydelser på deres egne platforme i konkurrence med 
ydelser fra andre udbydere, skal der gælde ens vilkår og være skærpede krav om transparens og uaf-
hængig revision. 

 Techgiganter må ikke benytte sig af unfair vilkår og algoritmer, der giver fordele til kunder, der be-
nytter sig af andre af platformenes ydelser, til fx at give bedre placeringer til websites, der anvender 
annoncesystemer, webshop- eller betalingsløsninger, der udbydes af samme platform. 

 Ved vurdering af opkøb og fusioner i mediemarkedet, skal der anlægges en retvisende markedsbe-
tragtning, der inkluderer techgiganternes position på markedet og anerkende at der er stor konkur-
rence mellem annonceydelser via digital, print, tv, radio og outdoor. 

 e-handelsdirektivet skal revideres, så det i højere grad pålægger platforme for et ansvar for det ind-
hold, deres brugere uploader. 

Ophavsrettigheder skal overholdes 
Techgiganternes udnyttelse af redaktionelle mediers indhold er en stor udfordring og bør ikke kunne 
finde sted uden aftaler mellem parterne. Techgiganterne anfører typisk, at det kun er til mediernes 
fordel at få markedsført deres indhold, hvorfor det er urimeligt at kræve betaling for udnyttelse af 
indholdet. 

Der bør gælde klare aftaler for brug af publicistiske mediers digitale indhold, som sagtens kan om-
fatte at søgemaskiner frit må indeksere og henvise til mediers nyhedsindhold i organiske søgeresulta-
ter med mindre mediet angiver andet via et metatag. Men al anden videreanvendelse eller gengi-
velse af mediers indhold, skal bero på en forudgående aftale i respekt for ophavsret og beslægtede 
rettigheder. 

Eksempel: Nyhedspirateri 
Udover de helt åbenlyse nyhedspirater, der stjæler hele artikler og billeder og udgiver det som deres 
egne, findes en række tjenester, der indsamler og videreformidler nyheder i en ny form og kontekst 
som f.eks. tjenester, der udbyder oversigter over aktuelle topnyheder fra alle medier eller inden for 
særlige kategorier. Ofte sker den udnyttelse af nyheder og billeder uden, at der er indgået aftaler om 
honorering med de nyhedsmedier, der har produceret og publiceret indholdet i første omgang og af-
holdt alle omkostninger i den forbindelse. 

Den slags tjenester kan opnå en betydeligt værdi fra annoncering og/eller dataindsamling, men det 
sker ved udnyttelse af det indhold, som andre har brugt tid og ressourcer på at producere og derfor 
har ophavsrettigheder over. Nyhedsmedier er på ingen måde modstandere af, at deres indhold ud-
bredes, men det skal selvfølgelig kun ske efter vilkår, som partnerne er blevet enige om. 

Danske Medier mener, at: 

 Myndighederne skal sikre en klar implementering og effektiv håndhævelse af det nye Copyright-
direktiv, der træder i kraft i juni 2021, hvor al anvendelse af redaktionelt indhold ud over indeksering 
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og gengivelse af meget korte tekstuddrag til brug for organiske søgeresultater, er omfattet udgive-
rens ophavsret og beslægtede rettigheder. 

 Rettighedshavere skal have krav på at blive kompenseret for kommerciel udnyttelse af deres ind-
hold, hvis det sker uden forudgående aftale.  

 

Forbrugernes rettigheder skal respekteres, når der indsamles data  
I forhold til techgiganterne er der særlig grund til at være opmærksom på persondatabeskyttelse, ret-
ten til fortrolig kommunikation, beskyttelse mod misinformation og forbrugerrettigheder i relation til 
markedsføring.  

Techgiganterne indsamler massive mængder af data, der i takt med den stigende digitalisering om-
fatter stort set alle aspekter af personers, virksomheders og digitale enheders aktivitet. Disse infor-
mationer kan bruges til meget godt, men der er desværre også eksempler på, at de misbruges eller at 
databehandligen ikke overholder lovkrav. 

Eksempel: Facebook Cambridge Analytica-skandalen 
Der findes mange eksempler på misbrug af persondata, men over de senere år er skandalen omkring, 
hvordan Facebook gjorde det muligt for Cambridge Analytica at indsamle og misbruge persondata på 
87 mio. brugere til at påvirke deres politiske holdning op til det amerikanske præsidentvalg i 2016, 
nærmest blevet symbolet på, hvor galt det kan gå.  

Der er desværre stadig ikke etableret gode effektive løsninger til, hvordan man kan beskytte folk fra, 
at deres personoplysninger bruges til at påvirke dem med løgne. I forbindelse med de forestående 
folketings- og europaparlamentsvalg i Danmark er der kun al mulig grund til at være opmærksom på, 
at fordækte interessenter ikke får held til at påvirke valghandlingen i betydelig grad. 

Danske Medier mener, at: 

 Alle kommunikationstjenester skal være omfattet af krav til fortrolighed. Det vil sige, at fx mail-, vi-
deochat- og messengerprogrammer m.v. skal være omfattet af de samme regler, der gælder for 
håndtering af breve og telefoni. 

 Teleselskabers information om deres kunders adfærd er i sagens natur af særlig følsomhed som 
følge af deres omfang og præcision. Brug af disse data skal derfor begrænses til formål, der er relate-
ret til kvalitet, sikkerhed og dokumentation over for kunder og myndigheder. De indsamlede data må 
ikke kunne bruges til supplerende formål af teleselskaber eller af andre, heller ikke i anonymiseret 
form, eller selvom brugerne giver samtykke hertil. 

 Tredjeparters behandling af data til målretning af digital annoncering bør udelukkende kunne ske 
på grundlag af et samtykke, der overholder GDPR. 
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Der skal være transparens om algoritmer og infrastruktur  
Transparente og fair vilkår er grundlaget for ethvert godt samarbejde – også samarbejdet med 
techgiganterne. Hvis der ikke er åbenhed om, hvordan techgiganternes platforme fungerer, og hvilke 
data de indsamler, er det mere end vanskeligt at drive mediernes forretning og sikre beskyttelse af 
egne mediebrugere. Den samme mangel på transparens i techgiganternes algoritmer er en stor hin-
dring for, at politikere og myndigheder kan føre tilsyn med de forhold, der hersker i branchen. 

Urimelighederne understreges af, at techgiganterne uden varsel løbende foretager ændringer af væ-
sentlig betydning for mediernes og andre virksomheders forretningsgrundlag og virke. Det skaber 
uforudsigelige rammevilkår i et digitalt miljø, hvor medierne og andre private og offentlige aktører er 
blevet afhængige af den infrastruktur, som techgiganterne stiller til rådighed. 

Eksempel: Tilsyn med pris- og søgetjenester 
Når en forbruger søger efter en vare, service eller prissammenligninger på helt bestemte ting, så har 
forbrugeren en klar forventning om, at den anvendte søgetjeneste eller handelsplatform tilstræber 
at finde det bedste tilbud ud fra de angivne kriterier. Men i betragtning af det enorme marked, der er 
tale om, er der er al mulig grund til at kontrollere, at de resultater, som brugeren præsenteres for, 
ikke i højere grad er bestemt ud fra, hvad der giver tjenesten den største profit. 
 

Danske Medier mener, at: 

Søgemaskiner, sociale medier og andre typer platforme, der opnår en betydelig udbredelse og udvik-
ler sig til underliggende infrastruktur for andre virksomheder hovedsageligt ved at henvise til andres 
indhold, varer eller tjenester, skal underlægges krav om transparens omkring: 

 Hvilke parametre, der ligger til grund for de anvendte algoritmer med henblik på at udvælge og pri-
oritere rækkefølgen af henvisninger. 

 Tydelig information om, hvorvidt alle er underlagt samme vilkår og i særdeleshed, om det er muligt 
at tilkøbe sig bedre placeringer eller andre fordele. 

 Hvilke data, der indsamles om det indhold, der formidles, og om de brugere, der anvender platfor-
men. 
 


