Vedtak sak 9 Protein.no – Julianne Nygård, Pilotfrue

1. Om Fagutvalget for influencermarkedsføring
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.
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 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. Klage til Fim:
Fim har mottatt følgende klage:

I sine nyeste innlegg og historier på instagram reklamerer Pilotfrue eller Julianne Nygård
for at hun trenger proteintilskudd for å klare å fungere som småbarnsmor. Jeg er redd for
at presset dette kan skape for unge mødre som føler de er nødt til å lage smoothie med
proteintilskudd for å klare å være mor. Med riktig næring er ikke dette nødvendigvis et
problem og jeg skjønner hun vil tjene penger. Men det er drøyt å promotere at du tar
proteintilskudd for å sikre deg nok næring 1 mnd etter fødsel...
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Hele meldingen:
Reklame// @protein.no💗 Herlighet, så sulten jeg er om dagen 🙉 Jeg elsker å amme, men den
ammingen suger jo ut all energi av meg og derfor må jeg passe på å spise nok gjennom hele dagen, noe
som ikke alltid er så lett på farten eller generelt som småbarnsmor 💦 Faktisk hender det at jeg er så
sulten om nettene at jeg må fylle på lagrene når jeg er våken med minsten og da er alt som er lettvint og
næringsrikt helt topp 😅 Jeg har blant annet ferdiglagde shaker i kjøleskapet som denne med jordbær,
banan, melk og proteinpulver med «strawberries and banana» smak som er skikkelig digg. I tillegg har
jeg alltid masse proteinbarer liggende og denne baren med krispy karamell er alvorlig god og en favoritt
hos meg mye på grunn av konsistensen 🤤 Med rabattkoden: JULIANNE20 får du 20% på mine
favoritter og alt annet fra @protein.no 🙌🏻 P.s. Rabattkoden er gyldig i en uke fra... NÅ! 🛒

2. Det er ikke kommet noe tilsvar fra Protein.no eller Pilotfrue, Julianne Nygård
3. 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.
Proteinpulver er et kosttilskudd som er omfattet av Fims retningslinjer og som avhengig av
markedsføringstiltak kan skape kroppspress
b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller
utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Julianne Nygård snakker om det store behovet for næring som ammende mødre kjenner på. Hun
forteller om drikking/spising av ferdiglagde proteinshakes og proteinbarer som en enkel måte å få
dekket næringsbehovet på. Utvalget mener at måten dette fremstilles på ikke skaper 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.
Iflg anslag fra Woomio har hun følgende antall og profil pr april 2021
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Julianne Nygårds (Pilotfrue) har nå iflg Woomio, totalt ca 71500 norske følgere hvorav 16,9 % , dvs
12400 følgere er i aldersgruppen 18 – 24 år og 2,9 %, dvs 2100 følgere er i alderen 13-17 år. Nygårds
andel følgere under 24 år er ca 19,8 % og i antall utgjør det ca 14500 følgere.
Julianne Nygårds følgerandel og antall blant unge voksne og ungdom er såpass lav at hun i denne
perioden faller utenfor Fims vurdering
d) Influencerens alder: 30 år
e) Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Nygårds profil er preget av historier om familieliv, utseende og innredning. Råd og opplevelser knyttet til
dette livet formidles. Profilen er i seg selv ikke spesielt egnet til å skape 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.
Bildet i klagen viser et utsnitt av hånden til Julianne Nygård som holder en proteinbar ved siden
av andre proteinprodukter fra Protein.no
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Fim vurderer at denne posten ikke er med på å skape kroppspress.
4. Fims vedtak
Julianne Nygård faller utenfor Fims vurdering med det lave antall/andel følgere hun har blant
aldersgruppene 13-18 år og 18-24 år. Etter Fims oppfatning er innlegget heller ikke på andre måter
spesielt egnet til å skape kroppspress eller utseendemisnøye.
Klager har ikke fått medhold.
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