Sak 25 Beauty Medical Oslo – Ida Johansen Aaserud

1. Klage til Fagutvalget for influencermarkedsføring

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.
Klage til Fim:

Ida Johansen Aaserud –Beauty Medical Oslo
Din melding: - 10. August reklamerte Ida Aasrud for en «spa-behandling» fra beauty
medical Oslo. Det hele ser ut som hudpleie men når man klikker på linken i teksten
under bildet, så kommer man rett til masse bilder med leppefillers og trådløft. Dette
er da en indirekte reklame for kosmetisk kirurgi?
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Tekst:

Sponset behandling
Jeg var nylig hos @beautymedicaloslo å fikk en utrolig deilig og avslappende hudbehandling.
Må bare si at dette er en salong hvor man føler seg så velkommen og godt i varetatt🤍
Jentene som jobber her er så dyktige og flinke! De kan jobben sin så utrolig godt, og det merker
man med alt kunnskapen de sitter på, og som de deler med kundene sine. Jentene møter meg alltid
med et smil, og får meg til å føle meg så godt ivaretatt.
De er rett og slett bare så snille og gode!
Mens behandlingen foregikk slappet jeg virkelig av, noe jeg sjeldent klarer da jeg stresser mye og
har en travel hverdag. Så dette skal jeg unne meg oftere! I tillegg er det så viktig å ta bedre vare på
huden, og bygge den opp innenfra. Vi skal tross alt ha huden var med oss for alltid!
Behandlingen jeg fikk var en dyprens med Zo skin health utviklet av dermatologi Zein Obagi. Dette
er en beroligende behandling over 45 minutter med 10 ulike step som inneholder blant annet rens,
skrubb, ulike masker og serum.
Huden min føltes så deilig og oppstrammet etter behandling. I tillegg fikk jeg en utrolig fin glød på
huden min, noe jeg elsker!
Evig takknemlig for dere @beautymedicaloslo🤍 Dere kan besøke instagrammen dems å lese mere
om hva de tilbyr, og om de ulike behandlingene. Eller send dem en DM så får dere svar om dere
lurer på noe!
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2. Tilsvar fra Beauty Medical AS

Hei,
Vi har nå gått gjennom klagen internt her på jobben. Beauty Medical er en klinikk som tilbyr en
rekke ulike behandlinger og derfor vil vår feed bære preg av det. De bildene du har sendt oss er
bilder vi har lagt ut den siste tiden hvor vi har gjort mye av andre type behandlinger, så det blir
litt feil å bruke disse til eksempel når den aktuelle tidsperioden var for flere mnd siden. Hvis du
scroller nedover feeden vår til tiden der Ida fikk en sponset hudpleiebehandling ser du at i den
aktuelle tidsperioden hadde vi mere fokus på hud. Hun har aldri fått sponset noe
fillerbehandling av oss, på lik linje som alle andre. Vi sponer INGEN med dette og ber heller aldri
om markedsføring ang dette heller. Den aktuelle behandlingen er en dyprens av huden. Det er
kun brukt rens, skrubb og ulike serumer som bare er sunt og godt for huden. Vi har gått mange
runder med oss selv når det kommer til nettopp dette med å sponse “influencere” og dette er
det ene av kanskje maks 3 sponsete innlegg siden vi startet opp. Vi ønsket et samarbeid med
Ida for å få mer fokus på at vi tilbyr hudpleie og for å fronte klinikken vår som et fint sted der
man møter hyggelige, imøtekommende ansatte som tar vare på deg. Håper dette er litt mer
oppklarende for dere ang dette saken :-)
Ha en fin dag!
Med vennlig hilsen
Team Beauty Medical

Romano AS
Beauty Medical AS
Beauty Medical Products AS
Romano Advance AS
Vogts gt 56, 0477 Oslo
Telefon tid kl 12-15
40311017
Timebestilling:
www.beautymedical.no
Mer info om PB Serum:
Trykk her
Kurs:
pbserum@beautymedical.no
Varebestilling:
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ordre@beautymedical.no
Kundeservice:
kundeservice@beautymedical.no
FB: www.facebook.com/beautymedicaloslo
IG: @beautymedicaloslo
3. Fim har ikke mottatt tilsvar fra Ida Johansen Aaserud
4. Fims vurdering
Ved vurderingen av om influencermarkedsføringen kan føre til misnøye med kropp eller utseende hos
barn og unge voksne, og derved vil stride mot punkt 1, skal det foretas en helhetsvurdering hvor det
blant annet skal legges vekt på:
1. Type vare eller tjeneste, samt assosiasjoner knyttet til den aktuelle merkevaren.
Ida Johansen Aaserud anbefaler selskapet Beauty Medical AS gjennom
influencermarkedsføringen med rosende ord. Temaet er hudbehandling og rensing. Dette er
behandling som isolert sett ikke omfattes av Fims retningslinjer. Linken som ligger i hennes post
viser til instagramsiden til selskapet Beauty Medical AS. Siden har en rekke før og etter bilder av
leppeforstørrelser som omfattes av Fims tjenesteliste. Dermed er tilknytningen til kosmetiske
inngrep svært nær.
Beauty Medical AS hevder at de i tiden rundt Aaseruds anbefaling ikke la særlig vekt på bilder av
leppeforstørrelser på Beauty Medical’s instagramside. Etter Fims oppfatning lå det flere bilder av
leppeforstørrelser på Beauty Medicals side på tidspunktet for Aaseruds markedsføring.
2. I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
I veiledningen til Fim pkt 11 https://fim.as/62326-Veileder er følgende angitt:
Er det greit at en influencer omtaler produkter som ikke står på Fim's produktliste med
rabattkoder eller lignende, hvor markedsføringen som leder til sider som markedsfører produkter
som er omfattet av Fim's retningslinjer?
Svar: Omgåelse av retningslinjene er ikke OK. Det vil være en indirekte måte å fremme et
produkt/tjeneste som rammes av retningslinjene.
Etter Utvalgets vurdering har denne saken likhetstrekk med eksempelet i veiledningen. Aaserud
gir en generell anbefaling av et selskap som i stor grad viser til kosmetiske inngrep i sin
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kommunikasjon. Etter Fims syn fremmer Aaserud her indirekte kosmetiske inngrep. En slik
fremstilling er etter Fims vurdering egnet til å skape kroppspress.
Beauty Medical anfører at de ikke sponser leppeforstørrelser. Sponsing er etter Fims vurdering
ikke avgjørende for å vurdere markedsføringstiltakets virkning i relasjon til Fim, fordi
markedsføringen oppfattes som en indirekte reklame for kosmetiske inngrep.

3. I hvor stor grad influenceren appellerer særlig til barn og unge voksne. Ved denne vurderingen
legges det vekt på dokumentert eller sannsynliggjort aldersfordeling på de faktiske følgerne.
Ida Johansen Aaserud har iflg Woomio, ca 62000 følgere hvorav 41% er i aldersgruppen 24-18 år
og 6 % er i alderen 13-17 år. Aaserud har dermed en så stor andel av unge følgere at hun faller
innenfor Fims retningslinjer.
4. Influencerens alder: 20 år
5. Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Ida Johansen Aaserud har en profil hvor utseende og posering er svært viktig. Profilen er etter
Utvalgets vurdering egnet til å skape kroppspress og utseendemisnøye.
6. Om det er benyttet språk, bilder eller andre virkemidler som er særlig egnet til å skape
kroppspress og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Bildene på selskapets sider som posten er knyttet opp til, har med sine før- og etter bilder av
leppeforstørrelser er svært egnet til å skape kropps og utseendepress.
5. Vedtak:
Etter en helhetsvurdering vurderer Fagutvalget for influencermarkedsføring at den innklagede
kampanjen hvor Ida Johansen Aaserud reklamerer for Beauty Medical AS er i strid med Fims
retningslinjer. Klageren har dermed fått medhold.
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