Sak 3 Melina Johnsen – tyrkisk tannklinikk
1.Klage til Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har mottatt to klager, 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, deres annonsører og
samarbeidspartnere, og gjøre aktørene mer bevisst sin rolle og den påvirkningskraft de har på barn og
unge voksne. Hva influencermarkedsføring omfatter kan du lese om her.
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.
Klager til Fim:

KLAGE: Slipe ned tenne, sponset behandling

Din melding: - Hei. Melina Johnsen (Melinajohnseen på Instagram) har lagt ut
video og bilder av at hun dro til Tyrkia for å slipe ned tennene sine for å sette på
nye. Tilsynelatende en sponset behandling som hun reklamerer for. Jeg ser at
hun når har slettet bilder og videoer fra det men at hun har latt det ligge et
høydepunkt som heter «comfortzonedent» som er der hun gjorde dette. Ser at
Mads Hansen har lagt ut video og bilder som hun selv la ut.
Klage:

Jeg vil klage på influencer Melina Natalie Johnsen, hun fremmer et usunt selvbilde.
Spesielt vekker hennes innslag om tannbehandling i Tyrkia frustrasjon. Unge
mennesker kontakter tannlegen for å få gjort det samme her i Norge .
Behandlingen uten indikasjon er ikke anbefalt i Norge. Hun har info til sine
følgere at hun anbefaler alle å gjøre det. Sjekk ut hennes instagramkonto og den
tyrkiske klinikken hun var til.
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2. Tilsvar fra Melina Johnsen

Hei. Jeg heter forresten melina og ikke Melinda.
De bildene av tennene når de er slipt ned er dessverre ikke meg. Og dette er ikke reklame,
dette er noe jeg har betalt for. Fint om dere kan la meg være i fred, dette er noe jeg har gjort
for meg selv og ingen andre for personlig årsaker. Bruk tiden deres på noe fornuftig.
Mvh
Melina Johnsen
Legger med kvittering, så nå er det faktisk nok fra dere. Jeg kommer ikke til å svare på flere
henvendelser fra dere 😊 ha en fin kveld!
3. Fims vurdering
Fim har mottatt kopi av faktura betalt av Melina Johnsen for behandling som er foretatt på tyrkisk
tannklinikk, Comfortzonedent og Johnsen sier derfor at dette ikke kan vurderes som
influencermarkedsføring. Det er imidlertid ikke avgjørende om det er en avtalt markedsføring om
Johnsen har fått vederlag for markedsføringen, eller om Johnsen har betalt for hele eller deler av
behandlingen. Det som er relevant er hvorledes kommunikasjonen fremstår for hennes følgere, ref Fims
veiledning pkt 18: Det som for følgerne ser ut som markedsføring vurderes som markedsføring
Det er etter Fims vurdering tilfelle i denne saken.
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.
Nedsliping av tenner for å sette på nye kroner er ikke eksplisitt nevnt i Fims opplisting av tjenester
som kan skape kropps- og utseendepress. Etter Fims oppfatning er hensikten utelukkende kosmetisk
og Fim mener derfor at slik behandling omfattes av Fims retningslinjer
b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Omtale av et slikt stort inngrep som tjener kosmetisk hensikt er etter Utvalgets vurdering svært
egnet til å skape kroppspress og utseendemisnøye.
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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 informasjon fra Johnsen om hennes følgere. I følge Instagramprofilen til
Johnsen har hun 130.000 følgere.
Basert på nylige anslag fra Woomio har Johnsen ca 85500 følgere totalt og en fordeling i alder som
ser slik ut:
Melina Johnsen

Fims anslag er dermed at hun har ca 11000 norske følgere under 18 år og 46500 norske følgere
mellom 18-24 år. Fordi hun har såvidt høyt antall og høy andel blant de yngste, skal Fim foreta en
ekstra streng vurdering ( Fims veiledning pkt 17).
d) Influencerens alder: 25 år
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e) Influencerens generelle profil og om den er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Profilen er tildels avkledd og poserende og kan etter Fims vurdering bidra til kroppspress og
utseendemisnøye.
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.

Bilde fra instagram (nå fjernet) viser referanse til tannklinikken med et «etter behandling bilde» med
et stort hvitt smil. Video som ligger tilgjengelig på instagram viser bilder fra tannklinikken. Johnsen
sier i sitt tilsvar at dette er noe hun har gjort for seg selv – ikke for andre. Det får etter utvalgets
oppfatning ingen betydning så lenge hun velger å fortelle om et på sin instragramprofil.

6. Fims vedtak
Basert på en helhetsvurdering mener Fim at den innklagede omtalen av tannbehandlingen som Johnsen
har foretatt er i strid med Fims retningslinjer. Fim har vektlagt de store antall unge følgere Johnsen har
og at det fremmes bilder av å ha foretatt et inngrep som klart kan bidra til kropps-og utseendemisnøye.
Klagerne har fått medhold.
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