Sak 5 Oslo Skjønnhet og Velvære - Helen Hima
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 er beskrevet 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: Instagram giveaway kosmetiske inngrep
Din melding: - Hei, Helene Hima, Ex on the beach og 71 grader nord profil, har
lagt ut et Instagram innlegg i samarbeid med Oslo Skjønnhet der hun gir vekk et
gavekort på 500 kr til valgfri behandling. Når man går inn på Oslo Skjønnhet sin
profil er det første som blir kastet mot deg Fillers, Botox og Plasmage. Lenger ned
i teksten over hva de tilbyr kommer de mer ufarlige tingene som negler, spraytan
o.l, men det er veldig tydelig at dette er en klinikk som driver med kosmetiske
inngrep. Synes da det er godt over i gråsonen når Helene Hima gir bort en valgfri
behandling hos denne klinikken til sine unge følgere. Det ser ikke ut til å være
noe begrensing i hva man kan velge i på behandlingsmenyen. Med tanke på at
hun meget snart skal på skjermen igjen i en ny sesong av Ex on the beach, som
har alt for mange seere mellom 10 og 20 år, så synes jeg ikke dette er greit i det
hele tatt. Håper dere kan ta tak i saken!
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KLAGE: Konkurranse der man kan vinne gavekort på valgfri behandling hos en bedrift
som blant annet driver med fillers og botoks

2. Tilsvar fra Oslo Skjønnhet og Velvære
Hei,
Viser til brev datert 04.02.21 samt en hyggelig telefonsamtale.
Først og fremst vil vi beklage på det sterkeste for at våre samarbeidspartnere/ influencere
har ordlagt seg feil på dems insta profil.
Vi vil også få lov til å redeliggjøre at vi på ingen måte reklamerer å vinne fillers, botox eller
andre medisinske behandlinger.
Konkurransene til våre samarbeidspartnere handlere om å vinne uskyldige premier som
f.eks : Negler, Håndspa, Vippeextention, vippeløft, hudpleie, klassisk peeling med
fuktmaske, og spraytan.
Vi vil til slutt si at vi vil unngå denne type hendelse igjen og har snakket med alle våres
samarbeidspartnere.
Med vennlig hilsen
Daglig leder
Karina Hansen

3. Tilsvar fra Helene Hima
Hei,
Synes det er bra dere tar opp dette. Det har aldri vært min intensjon å skape kroppspress. Jeg
er utdannet barne- og ungdomsarbeider så slik er svært viktig for meg. For det første så har jeg
aldri tatt noe form av botox eller fillers og for det andre så hadde jeg heller aldri lagt ut noe om
jeg så hadde gjort det. Jeg har nå endret teksten til at de kan få valgte behandling som
spraytan, tannbleking eller negler slike behandlinger som jeg har gjort selv. Dette skulle være
en fin og gøy ting for mine følgere, og ikke noe negativt.
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Uansett så koster botox og fillers mer enn 500,- så det hadde de ikke kunne vunnet uansett så
synes det blir feil å vinkle på dette. Jeg viser bilder av negler og en goodiebag.
God helg.
4. 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.
Influencermarkedsføringen går ut på å skaffe flere følgere og oppmerksomhet til Oslo Skjønnhet
og Velvære samt til Helene Hima. Dette er gjort ved å etablere en konkurranse mot Himas
følgere, hvor premien er et gavekort på kr 500 som kan benyttes på klinikken til en valgfri
tjeneste
b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Nettstedet og Instagramkontoen til Oslo Skjønnhet og Velvære har svært prominent plassering
av ulike kosmetiske inngrep og bilder fra det samme, inkludert bilder av produkter som brukes
ved behandlinger som defineres som kosmetiske inngrep. Det er dette som møter nye følgere
som Hima rekrutterer via konkurransen som er klaget inn.
I Fims veiledningen til retningslinjene pkt 11 er en lignende problemstilling tatt opp:

Er det greit at en influencer omtaler produkter som ikke står på Fim's produktliste med
rabattkoder eller lignende, hvor markedsføringen som leder til sider som markedsfører
produkter som er omfattet av Fim's retningslinjer?
Svar: Omgåelse av retningslinjene er ikke OK. Det vil være en indirekte måte å fremme et
produkt/tjeneste som rammes av retningslinjene.

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 anslag fra Woomio har Hima følgende fordeling på sine følgere
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Helene Hiima

Hima har ca 13500 norske følgere under 24 år. Det utgjør ca 70 % av hennes følgere. Gjennom
den høye andelen unge følgere faller hun inn under Fims retningslinjer, se pkt 17 i veileder.

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.
Himas profil er lukket.
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.

Kombinasjonen av konkurranse og premiering med gavekort, hvor målet tilsynelatende er å verve
følgere til en konto som fokuserer på kirurgiske inngrep er etter Utvalgets vurdering egnet til å
skape kropps- og utseendepress
5. Fims vedtak
Fim mener at den innklagede kampanjen som tar sikte på å verve følgere til Oslo Skjønnhet og Velvære
gjennom premiering med gavekort, markedsført fra Helene Himas Instagram, er i strid med Fims
retningslinjer. Utvalget har særlig lagt vekt på Oslo Skjønnhet og Velværes fokus på kosmetiske inngrep
på sin Instagramkonto.
Klagen tas til følge.
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