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Oppgave 1. 

Etter et dramatisk brudd i forholdet mellom Marte Kirkerud og Peder Ås laget Peder et album på Facebook 

med bilder av Marte. Han valgte ut de bildene hvor Marte tok seg dårligst ut, samt en del nakenbilder han 

hadde tatt i bedre tider – også en del ganske utfordrende bilder. Han skrev følgende kommentar: 

”Marte er verdens mest innbilske egoist. Hun tror hun er dritpen og smart. Men hun er bare ei feit hore som 

gjør alt for å få oppmerksomhet fra menn. Godt å være kvitt a.” 

Marte ble såret og sint. Hun skrev sin egen kommentar om Peder: 

”Endelig har jeg kommet meg fri fra Peder. Han tror han er Gud gave til kvinnen, men det er han ikke. Han 

er sykelig sjalu og blir rasende hvis jeg snakker hyggelig med en annen mann mens han selv spiller 

storsjarmør. Jeg har prøvd å sminke bort en del blåmerker etter å ha kjent knyttnevene hans. Han er 

drepende kjedelig i senga, men venter at jeg skal ”stille opp” hver gang han vil. Sist jeg sa nei voldtok han 

meg. Da hadde jeg fått nok. Jenter: Hold dere unna den fyren.” 

Både Marte og Peder hadde satt opp sine facebookprofiler slik at bare deres ”venner” kunne lese det de 

skrev. Begge hadde rundt 300 ”venner”, ganske mange av dem var felles for dem begge. 

Spørsmål 1: Kan noe av Peder Ås eller Marte Kirkerud har lagt ut eller skrevet på Facebook være ulovlig? 

Facebook er en tjeneste som drives fra USA. Det skal vi i det følgende se bort fra og forutsette at alt drives i 

Norge og er underlagt norsk lov. 

Spørsmål 2: Vil den som driver en tjeneste som Facebook kunne bli holdt ansvarlig for eventuelle 

ulovligheter fra Peder Ås og/eller Marte Kirkerud? 

 

Oppgave 2. 

NRK (og andre) har satset stort på den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest. TV2s 

kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy gikk 22. mai 2010 ut i nettavisen E24 og påsto at ”NRK har blitt en 

reklamekanal”. I artikkelen står blant annet: 

”Og det kan neppe være tvil om at Eurovision Song Contest også er interessant for andre enn TV-seere: 

Eurovision har tre internasjonale sponsorer - Telenor, Nivea og Norwegian. I tillegg har NRK solgt nasjonale 

sponsorater til VG, Bama, Flytoget og EiendomsMegler 1.  

- Dette er blitt veldig kommers, og noe av kommersialiseringen er nok NRK delvis tvunget til gjennom den 

utviklingen som Grand Prix har hatt. Samtidig hausser de dette opp på en veldig kommersiell måte på alle 

bauger og kanter, sier kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2.  

Eurovision-sponsorene får omfattende eksponering på all verdens reklamemateriell, men de får også sine 

tilmålte sekunder i Tv-ruten gjennom NRKs sponsorplakater - før og etter sending. Det siste liker ikke TV2.  

- Det er jo penger som NRK tar fra kringkasterne som skal leve av reklame og sponsing. At en 

lisensfinansiert kringkaster får lov til å gjøre dette, er veldig spesielt, sier Rune Indrøy.” 

 



Gjør rede for reglene for reklame og sponsing i fjernsyn og diskuter dem med utgangspunkt i Rune Indrøys 

uttalelser. Diskuter også reklame i forbindelse med sidearrangementer og reklamemateriell som ikke er en 

del av selve fjernsynssendingen. 

-- 

Begge oppgaver skal besvares. 

 


