Sak 7 2020 klage 10 og 11 Sofie Karlstad og Protein.no

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 klagene

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har mottatt klager, se nedenfor. Utvalget skal
behandle klagene for å vurdere om kampanjene 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.
Klagenes gjelder samme influencer og samme annonsør og fordeler seg på to ulike klager fra forskjellige
avsendere og med ulikt innhold, mottatt samtidig i Fim, se nedenfor:
Klage 10 til Fim:
Kom over en Instagramstory fra Sofie Karlstad som reklamerer for produkter til protein.no, og reagerte
veldig sterkt på hva hun sier og skriver i storyen i samarbeid med dem.
Se vedlegg. Veldig sterk og villende påstander, er proteinpulver fettforbrennende?
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Fim vil be om å få tilsendt innholdet i budskapet som ble benyttet i den innklagede instastoryen.
Klage 11 til Fim:
Er dette ok for Fim med slik markedsføring med Sofie Karlstad og protein.no?

1. Tilsvar

Tilsvar fra Sofie Karlstad:
Hei dere!
Beklager først å fremst, dette er ikke noe jeg har tenkt over i den forstand at d kunne
påvirke negativt. Jeg poster både pizza, burger å energidrikker på story! Jeg har hatt privat
profil slik at kun de som følger meg dag til dag ser.
De fleste vet jeg trener en del å holder meg sunn slik. Fettforbrennende proteinpulver er
ikke fettforbrennende i den forstand, det er et kosttillskudd til proteiner som mange
trenger etter trening for å ha nok proteiner til muskelvekst.
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Det å få i seg denne type kosttilskudd fører jo også til at man ikke skal bli tynnere som man
blir om man trener mye å ikke får i seg nok mat.
Det har ikke vært meningen å promotere det slik, noe jeg beklager for! Sa heller ikke noe
om den innvirkningen at det skulle brenne fett hverken i caption eller i story, men
produktet hetet det «fettforbrennende proteinpulver» som jeg skreiv og nevnte.
Det var i alle fall ment til å motivere til trening å som jeg har sakt ofte, nok proteiner.
Mvh
Sofie Karlstad
Tilsvar fra Sofie Karlstads nettverk Adsales:
Jeg vil informere om at denne annonsen ikke er utviklet/avtalt gjennom oss og ville ikke ha kommet
igjennom gjennomsyn hos oss for så og bli postet. Vi er helt enig i at å annonsere for fettforbrennende
produkter ikke hører hjemme foran dette publikummet.
Vi har så klart oppfordret Sofie til å gi dere et svar og om å ta ansvar for denne posten.
Slik vi har forstått det så kan proteinpulver (ikke fettforbrennende) i seg selv være okei i en annonse,
men at det ligger mer i budskap/bildemateriell og hvordan man formidler dette?
Takk for informasjon.
Mvh Caroline
Ad Sales

Fim har ikke mottatt noe tilsvar fra protein.no.
Anslag tall følgere:
Fim har ikke mottatt tall for følgere fra Sofie Karlstad. Under finnes anslag for følgertall for Sofie
Karlstad. Hun er ikke koblet til Woomio, og derfor vil ikke tallene være helt nøyaktige.
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Fims vurdering
Produktene det reklameres for i klagene her er proteinpulver fra protein.no, et kosttilskudd som er
omfattet av Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim), se https://fim.as/62325-Hva-er-kosttilskudd
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.
I henhold til Fims retningslinjers pkt 2 https://fim.as/62304-Retningslinjer-for-Influencere skal
følgende gjelde: I den helhetsvurdering som skal gjøres etter disse retningslinjene vil det være en
strengere vurdering av influencermarkedsføringen jo høyere vare-/tjenestekategorien er plassert
i vedlegget som gjelder kosttilskudd o.l.
Produktene benytter seg av utsagn som fettforbrennende proteinpulver. Det betyr at det
markedsføres som slankeprodukt og skal derved vurderes meget strengt.
Fim har ikke sett dokumentasjon på utsagnet fettforbrennende protein.
b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Fim vurderer at produkter knyttet til fettforbrennende protein og proteinpulver generelt er
egnet til å skape kroppspress.

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.
Anslag på Sofie Karlstads norske følgere angir ca 9600 følgere under 18 år og 58500 følgere i
aldersgruppen 18-24 år. Det betyr at Sofie Karlstad har et betydelig antall følgere i
aldersgruppene som Fims retningslinjer er etablert for å ivareta.
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d) Influencerens alder: 25 år
e) Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Fim vurderer at Sophie Karlstad har en svært kropps- og utseendefokusert profil. Profilen er
preget av svært mye posering med lite klær.
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.
Det er to ulike kampanjer. Tekst i den ene går på fettforbrennende proteinpulver. Dette skaper
etter Utvalgets mening kroppspress.
Tekst i den andre kampanjen er bedre i den forstand at innlegget kun har fokus på trening.
Begge bildene i kampanjene er etter Utvalgets vurdering egnet til å skape kroppspress.

3. Vedtak:
Etter en helhetsvurdering vurderer Fagutvalget for influencermarkedsføring at de innklagede
kampanjene hvor Sofie Karlstad reklamerer for protein.no er i strid med Fims retningslinjer.
Klagerne har dermed fått medhold i sine klager.
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