Sak 1 2020 Fie Laursen
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.
Retningslinjene gjelder influencermarkedsføring overfor norske forbrukere.
2. Om klagen
Fagutvalget for influencermarkedsføring ,(Fim) har mottatt en 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.

KLAGE: konkurranse om å vinne gratis kirurgisk inngrep
Har klaget på Fie Laursen før, og nå gjør hun det igjen. Hun har nå en
konkurranse gående der man kan vinne valgfri kirurgisk inngrep gratis. Det er
helt forkastelig. Har rapportert selve innlegget på Instagram allerede.

FIM – FAGVALGET FOR INFLUENCER MARKEDSFØRING
c/o ANFO – Arbins gate 2 – 0253 Oslo

FIM – FAGVALGET FOR INFLUENCER MARKEDSFØRING
c/o ANFO – Arbins gate 2 – 0253 Oslo

3. Tilsvar fra Fie Laursen

I HAVE NEVER LIVED IN NORWAY??? I’m danish??? i’ve been there literally 3
times in my life on vacation

4. Fims vurdering
Innlegget fra Fie Laursen som er klaget inn til Fim er en kampanje på Instagram hvor det loddes ut en
valgfri kosmetisk kirurgisk behandling som skal utføres av Monocosmeticsurgery clinic. Innlegget
fremstår som en anbefaling av sted, og er etter Fim’s syn markedsføring. Utvalget vurderer at det å
fremme en tjeneste og tjenesteprodusent på denne måten som Fie Laursen gjør i klagen, må anses som
influencermarkedsføring. Fim har ikke sendt henvendelse til Monocosmeticsurgery Clinic i denne saken.
Selskapet er en tyrkisk klinikk.
Fims retningslinjer gjelder influencermarkedsføring overfor norske forbrukere.
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.
Det å ha et lotteri i en slik sak 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.
Fim vurderer at lotteriet er egnet til å skape kroppspress og utseendemisnøye.
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.
Fie Laursen er dansk statsborger og driver sin virksomhet fra Danmark. Hun har ikke kommet
med tall for følgere i Norge.
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Ved å benytte anslag fra Woomio anslås det at den norske følgerandelen er under 1%, og utgjør
ca 3400 personer.
d)

Influencerens alder: 23 år

e) Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
Fie Laursen har en en lukket profil.

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.
Hun har en engelskspråklig side som er innklaget.
De anviste bildene i klagen er etter Fims vurdering egnet til å skape kroppspress.

5. Vedtak:
Den kampanjen som vurderes er den innklagede konkurransen som har foregått i januar 2020 og har
dermed skjedd i den perioden hvor Fims retningslinjer er gjeldende.
Kampanjens utforming er i seg selv ikke forenlig med de retningslinjer som ligger til grunn for FIM.
Fim vurderer imidlertid at Fie Laursens influencervirksomhet faller utenfor Fims retningslinjer fordi
den ikke er rettet mot norske forbrukere. Hun er en dansk influencer, som har arbeids og
bostedsadresse i Danmark. Hun blogger på engelsk og FIM mener at hun ikke henvender seg spesielt
til norske følgere. Kun 1 % av hennes følgere anslås å være norske forbrukere.
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