Vedtak sak 9 klage 13 Fim, Nocco, Highly Branched Cyclic Dextrin fra Gymgrossisten og Martin Heede
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. Klagen

Klage: Heede samarbeider med ulike aktører
Fitnessutøveren Heede reklamerer for sportsdrikken Nocco og pulver / kosttilskudd
fra Gymgrossisten. Han er veldig kroppsfiksert/fokusert og gir unge gutter dårlig
selvbilde
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3. Tilsvar fra Martin Heede
Hei.
- Jeg kan overhode ikke se noe grunnlag for denne klagen, og skjønner heller ikke hvorfor
dere tar dette videre.
Jeg har shorts og t skjorte på det ene bildet.
Og jakke på det andre... Dette bryter absolutt ikke deres linjer.
Gymgrossisten kommer også med svar.
Martin.
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4. Tilsvar fra Gymgrossisten:
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5. Tilsvar fra Nocco

Vi har mottatt en klage på Martin Heedes Instagram-konto. Her kommer en kommentar fra oss:
Martin Heede er en elite idrettsutøver som er aktiv i en avansert kroppsbyggersport. Han er blant annet en
europeisk gullmedaljevinner i menns kroppsbygning IFBB Elite Pro og personlig trener, og det er på denne
bakgrunn du må se hans Instagramkonto. Flertallet av Martins følgere er over 25 år og hele 97 prosent er over 18
år, med andre ord, hans Instagram har et voksent publikum og retter seg ikke mot unge eller yngre voksne.
Når det gjelder filmen som er knyttet til varselet, viser Martin fullt kledd i badekåpe som drikker ett av produktene
våre, og innlegget er gjort i samarbeid med oss. Vi ser ikke hvordan dette bildet i det hele tatt vil bidra til
kroppspress.
I teksten til det vedlagte bildet viser Martin hvordan han ser ut når han trener på treningsstudioet. I teksten er det
tydelig at innlegget er knyttet til Martins lengsel etter treningsstudioet som er stengt på grunn av corona. Bildet er
knyttet til fysisk trening på treningsstudioet, og det ville være rart hvis FIM-retningslinjene skulle innebære at
influencere ikke kan vise noen bilder når de trener på treningsstudioet i t-skjorte og shorts. I dette tilfellet viser
teksten at bildet handler om trening igjen etter at treningsstudioet er åpnet. Det er ingen som helst forbindelse til
utseende eller kroppspress.
Vi har ingen grunn til å kommentere bildet angående Martins partnerskap med gymgossisten.no.
Våre produkter som er klaget på er under varemerket NOCCO. NOCCO er tydelig rettet mot et voksent publikum
og markedsføringen vår er ikke rettet mot barn eller unge.
Vennlig hilsen,
Lill-Helen Mortensen

Lill-Helen Mortensen
Country Marketing Manager
St. Halvardsgate 33
0192 Oslo, Norge
T +47 22 23 19 18
M +47 9708 9988
Vitamin Well NOCCO Barebells

6. 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 i Fims retningslinjer, 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.
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Produktene Nocco og Highly Branched Cyclic Dextrin fra Gymgrossisten er kosttilskudd som er
omfattet av Fims produktliste.

b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Produktene benyttes alle som kosttilskudd, med hovedfokus på å få en større, sterkere og/eller
mer muskuløs kropp.
NOCCO inneholder BCAA som ifølge selskapet påskynder restituering etter trening og stimulerer
muskeloppbygging.
Highly Branched Cyclic Dextrin er ifølge Gymgrossisten er et karbohydrat som passer både før og
under trening.
Produktene er egnet til å skape kroppspress for barn og unge voksne dersom utseende, slanking
og/eller muskulaturbygging vektlegges for sterkt .

c) I hvor stor grad influenceren appellerer særlig til barn og unge voksne under 24 år. Ved denne
vurderingen legges det vekt på dokumentert eller sannsynliggjort aldersfordeling på de faktiske
følgerne.
Gjennom informasjon fra det uavhengige selskapet Woomio angis det at Heede har ca 45400
følgere på alle alderssegmenter, hvorav 13900 er norske. Fim antar at det er jevn fordeling i
alder på norske og utenlandske følgere. Ca 3,7% av følgerne er under 18 år dvs ca 500 personer.
Ca 40,5 % er i aldersgruppen 18-24 år, dvs ca 5600 personer. Heede kommer inn under Fims
retningslinjer på grunn av andelen på totalt ca 44% som er under 24 år, dvs ca 6000 norske
følgere i denne aldersgruppen.

d) Influencerens alder: 28 år

e) Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Når Utvalget vektlegger influencerens generelle profil, så ser utvalget på hele profilen under ett.
Utvalget vektlegger det generelle inntrykket profilen gir basert på billedbruk, tekster og
kommersielle samarbeid.
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Heedes profil har et fokus på trening, muskelbygging, kroppsposering, ernæring og tilbyr
samtidig muligheter for spesialtilpasset treningsprogram med oppfølging. Instagramprofilen har
mange bilder hvor Heede og eventuelle andre er avbildet i bar overkropp og i poserende
posisjoner, med fokus på muskelstørrelse, muskelfleksing og -fremheving. Når det gjelder bilder
fra konkurransesituasjoner så vil slikt fokus være naturlig, men etter utvalgets mening er
billedbruken langt mer kroppsfokusert enn nødvendig ut i fra type idrett.
Heede har også et samarbeid med Lifesum, en app som fokuserer på vekt og kaloritelling.
Fims vurdering er at en profesjonell profil som kombinerer kroppsbygging med svært gode
resultater i konkurranseidretten sin har et særlig stort ansvar for å bidra til at barn og unge ikke
utsettes for utseende- og kroppspress. Fim vurderer at den generelle billedbruken på
instagramprofilen, fokus på muskelbygging, samt et profesjonelt samarbeid med leverandør av
kaloritelling og slanking gjør at Heedes istagramprofil bidrar til å fremme kroppspress.

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.
Bildene i de konkrete kampanjene som er innklaget er «påkledt», i den forstand at Heede f eks
er avbildet i et treningsstudio med T-shirt påført logo. I én av videoene drikker Heede Nocco og
iført slåbrok snakker han om hvor mye han gleder seg til å komme seg til treningsstudio igjen.
Utvalget reagerer ikke på billedbruken i annonsene isolert.
Utvalget er imidlertid av den oppfatning at når en istagramprofil er såpass generelt kroppsfiksert
som Heedes instagramprofil, slik som gjennomgått under pkt e) ovenfor, så har Heede et mindre
spillerom for samarbeid med leverandører av kosttilskudd etc enn han ville hatt om den
generelle profilen ikke var like egnet til å skape kroppspress. Etter utvalgets syn er Heedes
annonsering for kosttilskudd egnet til å skape kroppspress selv om Heede er godt påkledt i de
konkrete annonsene. Det er den avkledte generelle profilen som medfører at samarbeidet
mellom Heede og Nocco, Gymgrossisten etc etter utvalgets oppfatning er i strid med
retningslinjene.

g) Om markedsføringen er satt inn i en kontekst som særlig er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.

Annonsøren og influenceren må nøye vurdere influencermarkedsføringskampanjene i den
konteksten de inngår i.
Etter Fims vurdering krever influencermarkedsføring knyttet til treningsbilder, forberedelse til
trening, restitusjonsbilder, spising, fritid med bilder av Heede venner/konkurrenter som poserer
med muskuløse kropper ekstra aktsomhet for ikke å skape kroppspress.
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7. Vedtak:
Fim vurderer etter en helhetsvurdering at vedlagte kampanjer for Nocco og Highly Branched Cyclic
Dextrin fra Gymgrossisten er i strid med Fims retningslinjer. Fim vektlegger i sin vurdering Martin
Heedes generelle profil, med fokus på muskelbygging og ernæring kombinert med kaloritelling og
vekt. Profilens andel av norske følgere under 24 år er 44%. Disse faktorene samlet sett gir en
problematisk kombinasjon som etter Fims vurdering bidrar til kroppspress.
Klageren har fått medhold i sin klage.
020720
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