Sak 24 Good For Me – Camilla Aastorp Andersen, Treningsfrue
1. Om Fim
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har mottatt klage, se nedenfor. Utvalget skal behandle
klagen for å vurdere om kampanjen kan skape kropps og/eller utseendepress til barn, ungdom eller
unge voksne under 24 år, med referanse til de retningslinjer og den veiledning som er etablert gjennom
https://fim.as.
Formålet med Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) er å bidra til god og ansvarlig
markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring.
Retningslinjene skal bidra til å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører, og gjøre
aktørene mer bevisst sin rolle og den påvirkningskraft de har på barn og unge voksne.
Retningslinjene gjelder som et supplement til lover og forskrifter om markedsføring. Retningslinjene
gjelder influencermarkedsføring overfor forbrukere i Norge. Fim, som er en selvjustisordning, er
opprettet av ANFO og MBL i dialog med Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne og
Familiedepartementet.

2. Klage til Fim:
KLAGE: Treningsfrue og Good For Me AS
Din melding: - Se: https://www.treningsfrue.no/2019/06/24/slik-far-jeg-fargen-isommer/?fbclid=IwAR2OARM9rdlXGMG67P_ivh9zX2Q8vNZQIlD6ACvB_BVEV46YyWDoZZVT-Yc

En så kroppsfokusert blogger som dette bør vel ikke reklamere for Betakaroten
gold?

Klagen vil bli diskutert av Fim basert på de retningslinjer og den veiledning som der er angitt. (se
www.fim.as). Klage med eventuelle tilsvar fra influencer og annonsør vil være en del av grunnlaget for
behandling av saken.
Vedtak med vil offentliggjøres på www.fim.as og via NTB info etter forutgående informasjon til partene.
Har Treningsfrue og/eller Good For Me noen kommentarer til klagene på influencermarkedsføringen
sett i lys av de retningslinjer og den veiledning som bransjen har kommet frem til? Tilsvarene blir en del
av den videre klagebehandlingen og inngår i vedtaket.
Fim ber om at relevant informasjon om antall og aldersfordeling på Treningsfrues følgere deles med
utvalget.
Svarfrist for eventuelle kommentarer er 31.8.20.
FIM – FAGVALGET FOR INFLUENCER MARKEDSFØRING
c/o ANFO – Arbins gate 2 – 0253 Oslo

3. Tilsvar fra Camilla Aastorp Andersen,Treningsfrue

Denne vil jeg veldig gjerne svare på.
Jeg ønsker å være et godt forbilde for både unge og gamle, og dette innlegget er fra
bloggen i fjor (juni 2019) hvor jeg var på reise med familien til Spania.
Etter at FIM sine retningslinjer trådte i kraft har jeg også vært mye mer bevisst på
hvordan jeg eksponerer meg selv via kommersielle innlegg. Føler jeg har hatt gode
verdier hele tiden, men ser at dette innlegget ikke er i tråd med dagens
retningslinjer. (Når det er sagt var dette fra i fjor sommer før retningslinjene kom, og
dette hadde aldri skjedd i dag)
På dette tidspunktet tenkte jeg ikke at dette kunne være feil med tanke på
kroppspress, men etter at retningslinjene kom 1.okt 2019 har jeg også blitt mye mer
bevisst på akkurat dette. Det kan dere se fra Betakaroten samarbeidet jeg har hatt
gjennom hele 2020.
Jeg har aldri ment å støte noen, og er veldig opptatt av å formidle sunn og positiv
helse.
Er det noe dere lurer på i denne sammenheng må dere gjerne si ifra. Jeg tar dette
meget alvorlig, og ønsker gjerne en feedback på mailen min.
Om det er ønskelig kan jeg gjerne slette det gamle innlegget.
Ha en fin dag.
Med vennlig hilsen,
Camilla Aastorp Andersen

Treningsfrue AS | Treningsfrue.no
Influencer | Personlig trener | Foredragsholder | Forfatter

FIM – FAGVALGET FOR INFLUENCER MARKEDSFØRING
c/o ANFO – Arbins gate 2 – 0253 Oslo

4. Tilsvar fra Good for Me relevant for sak 24:

FIM – FAGVALGET FOR INFLUENCER MARKEDSFØRING
c/o ANFO – Arbins gate 2 – 0253 Oslo

5. Fims vurdering
Fagutvalget for influencermarkedsføring startet sin virksomhet 1.1.2020. Denne klagen refererer seg
til en kampanje som foregikk i juni 2019. Det betyr at den kampanjen som klagen refererer seg til
ble markedsført i tiden før Fims retningslinjer trådte i kraft. Klagen avvises derfor.
Når det gjelder de innvendinger Good For Me har mot FIM som ordning, viser Fim til at ordningen,
inkludert organisering, omfang og innhold er etablert i dialog med Medieilsynet, Forbrukertilsynet
og Barne og Familiedepartementet. Fim er delvis finansiert med en bevilgning over Statsbudsjettet.
FIM – FAGVALGET FOR INFLUENCER MARKEDSFØRING
c/o ANFO – Arbins gate 2 – 0253 Oslo

Alt dette er Good For Me kjent med etter tidligere dialog mellom Fim og selskapet. Good For Me
har også benyttet seg av anledningen til forhåndsvurdering av fremtidige kampanjer som er
omfattet av Fim. Det er en praksis som Fim vil oppmuntre til at selskapet fortsetter med fremover.

FIM – FAGVALGET FOR INFLUENCER MARKEDSFØRING
c/o ANFO – Arbins gate 2 – 0253 Oslo

