Sak 6 2020 klage 9 influencer Sofie Nilsen, nettverket Ad Sales og energidrikkleverandør
Celsius
1. Om Fim:
Barn og unge voksne er en sårbar gruppe som utsettes for påvirkning som kan føre til urimelig
kroppspress og utseendemisnøye. Formålet med Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) er å
bidra til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring.
Målet er å redusere utseende- og kroppspress mot barn og unge voksne.
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. Om klagen:
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.
Retningslinjene gjelder influencermarkedsføring som er rettet mot norske forbrukere.

KLAGE:
Sofie Nilsen og Celsius
Hei, Sofie Nilsen reklamerer for energidrikker Celsius. Se Celsius.com.
https://www.celsius.com. Sofie Nilsen fokuserer veldig på kropp og bør ikke
kunne reklamere for energidrikk

3. Tilsvar fra Celsius
Viser til hyggelig samtale med deg gjeldende klagen mot Sofie Nilsen og Celsius.
Du nevner i tlf at det ikke er forbudt å reklamere for produktene som finnes på listen deres på
FIM.no, men hvordan produktene blir markedsført oppimot kroppspress som dere ønsker å
gjøre noe med.
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Vi føler ikke klagen mot Sofie og Celsius er rettferdig og faller heller ikke under kategorien
kroppspress, da bildet det refereres til er av tre glade jenter som er fullt påkledd med skiklær i
en skibakke i Åre.
Også er det viktig å påpeke at den som har sendt inn klagen refererer til en amerikansk nettside
som reklamerer for helsefremmende egenskaper av Celsius. Den type markedsføring er ikke lov
i Norge og vi er veldig nøye på å ikke reklamere på måter som går i strid med norsk
markedsføringslov.
Ta gjerne kontakt om det skulle være noe mer.
På forhånd takk.
Mvh
Maroun El-Hayek
International Market Development Manager
Func Food
Mob +47 988 77 845
E-mail maroun.el-hayek@funcfood.com
Instagram @celsiusnorge

4. Tilsvar fra Sofie Nilsen:
Takk for mail.
Etter en prat og vurdering med Celsius Norge og mitt managment Adsales så er vi alle enige om
at vi ikke kan se hvordan denne annonsen skaper kroppspress da jeg og de andre jentene som
Maroun også påpeker står fult påkledd med uteklær i en skibakke i Åre. Det er selvfølgelig
beklagelig at noen føler at jeg skaper kroppspress i denne annonsen, men jeg har
vanskeligheter med å se hvilke negative innvirkninger jeg sprer ved å legge ut akkurat dette
bildet.
Ha en fin dag,
Mvh Sofie Nilsen.
5. Anslag følgere og aldersfordeling i henhold til Woomio:
73,98% norske – 65 113
13,53% i alderen 13-17år – 11 906
59% i alderen 18-24år – 51 870
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6. Fims vurdering
Produktet Celsius er en energidrikk med koffein som er tilsatt vitaminer.
Produktet er omfattet av Fims produktliste.
Utvalget vil peke på at det ikke kun er den enkelte kampanjen som isolert sett vurderes, men valg av
influencer og produkt og leverandør må ses i sammenheng, se argumentasjonen som følger under.
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:
a) Type vare eller tjeneste, samt assosiasjoner knyttet til den aktuelle merkevaren.
Celsius er omfattet av Fims retningslinjer. Det markedsføres som en drikk som bør benyttes i
forbindelse med og i etterkant av trening/fysisk aktivitet.
Trening er svært positivt. Markedsføringen av Celsius, eksempelvis fra instagramkontoen til
Celsius i Norge knyttes opp mot bilder av posering med lite klær, se under

b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
I den konkrete kampanjen er Sofie Nilsen avbildet med to andre ikledd Celsius promotøy hvor
de takker for en «amazing»helg. Bildet fremstår som reklame for Celsius, uten at det isolert sett
skaper kropps/utseendepress.
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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.
Fim har ikke mottatt tall på følgere fra Sofie Nilsen.
Ifølge anslag fra Woomio har hun en aldersfordeling i de aldersgruppene som Fim

omfatter på

13,53% i alderen 13-17år – 11 906
59% i alderen 18-24år – 51 870
Sofie Nilsen har en stor følgerskare blant yngre følgere (13-17 år) og etter Fims vurdering stiller
det særlige krav til influencermarkedsføringen.
d) Influencerens alder: 26 år
e) Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Utklipp fra Sofie Nilsens instagramkonto:

Sofie Nilsen har en profil hvor det etter Fims vurdering er fokus på utseende og kropp og
profilen er etter Fims oppfatning egnet til å skape kroppspress og utseendemisnøye.
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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 legger opp til at Celsius er å takke for opplevelsen av en flott helg.
Budskapet og billedbruken i selve annonsen skaper ikke kroppspress.

7. Vedtak:
Etter en helhetsvurdering vurderer Fagutvalget for influencermarkedsføring at den innklagede
kampanjen med Sofie Nilsen, hennes management Ad Sales og energidrikkleverandøren Celsius er i
strid med Fims retningslinjer. Utvalget har lagt særlig vekt på det store antallet yngre følgere som
influenceren har og at influencerens profil har et fokus på utseende og kropp. Når profilen er så
kroppsfokusert, setter det begrensning på muligheter for influencermarkedsføring av
produkter/tjenester på Fims liste.
Innklageren har dermed fått medhold i sin klage.
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