Sak 1 21 Protein.no og Sofie Karlstad
1. Om Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har mottatt en klage (se nedenfor). Utvalget skal
behandle klagene 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.
Retningslinjene gjelder influencermarkedsføring som er rettet mot norske forbrukere.
2. Klage til Fim:

Sofie Karlstad og Protein.no

Din melding: - Den ekstremt kroppsfikserte Sofie Karlstad reklamerer for
proteinpulver på instagram - det kan da ikke være lov?
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3. Informasjon fra Protein.no:
Fagutvalget for influencermarkedsføring har ikke mottatt noen informasjon fra selskapet Protein.no i
forbindelse med disse klagene.
4. Informasjon fra Sofie Karlstad:

Hei.
Nå må dere alså gi dere. Det vil alltids komme klager når folk som hater har fått en
plattform der de blir hørt og en ellers lite respektert arbeidsgruppe blir «straffet».
Her står jeg i snø med treningsklær med en preworkout, sier ikke no feil hverken i postene
mine eller storyer. Legger ut en oppskrift til proteinpannekaker og viser fram en
energigivende drikk. Ikke er den «seksualiserende» på noe vis heller.
Det er overhode ingenting i brudd med deres rettningslinjer.
-sofie
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5. 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 skal
legges vekt på ulike faktorer se pkt a-f under:
a) Type vare eller tjeneste, samt assosiasjoner knyttet til den aktuelle merkevaren.
Proteinpulver er omfattet av Fims retningslinjer, ref produktlisten knyttet til kosttilskudd .
b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Kosttilskudd som inneholder protein kan skape kroppspress/utseendepress avhengig av
hvorledes produktet markedsføres.
c) 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.
Ifølge Instagram har Sofie Karlstad 234.000 følgere. Fim har ikke mottatt informasjon fra Sofie
Karlstad om hennes følgere. Basert på nylige anslag fra Woomio er tallene slik:
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Antall norske følgere under 18 år er ca 9500, med en andel på ca 8% og i alderen 18-24 år er det ca
51900 følgere. Med disse tallene faller Sofie Karlstad inn under Fims virkeområde.

d) Influencerens alder: 24 år
e) Influencerens generelle profil og om den er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Etter Fims oppfatning har Sofie Karlstad en svært kropps- og utseendefokusert profil på
Instagram. Det er hovedsakelig poserende bilder med lite klær. Fim vurderer at profilen til Sofie
Karlstad i stor grad er egnet til å skape kroppspress.
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f)

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.
Den konkrete kampanjen har bilder hvor produktet vises frem av Sofie Karlstad ikledd
tettsittende treningsklær med bar mage i snødekket terreng.

6. Fims vedtak
Etter en helhetsvurdering knyttet til Fims retningslinjer finner Fim at den innklagede
influencermarkedsføringen for produkter fra Protein.no i samarbeid Sofie Karlstad ikke er
akseptabel. Vurderingen legger særlig vekt på Karlstads generelle kropps og utseendefokuserte
profil. Ut fra Fims retningslinjer og veiledning skal rollemodeller som er såvidt kroppsfikserte
med mange unge følgere, slik som Sofie Karlstad, ikke promotere kosttilskudd og kosmetiske
inngrep. Utvalget presiserer at det ikke hjelper at det konkrete bildet i kampanjen er noenlunde
påkledt så lenge Karlstads generelle profil er såpass avkledt som den er. Fim viser til
veiledningen pkt 3.
Klagen tas til følge.
Karlstad (sak 7 og sak 12, 2020) og Protein.no (sak 7,17 og 27, 2020) har tidligere blitt felt av
Fim.
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