Sak 2 2020 klage 2 Katinka Gange, Sol Hegge, Invisibli

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.
a) 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: Markedsføring av permanent sminke
Din melding: - Dette er en treningsinfluencer som markedsfører
kroppsmodulerende reklame mot sin følgerskare. Det er snakk om behandlinger
av permanent sminke
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Hei,

Jeg kan dessverre ikke se noe grunnlag for denne klagen, og skjønner heller ikke hvorfor
dere tar den videre. I følge deres rettningslinjer:
"Dersom influenceren har 10.000 eller flere følgere mellom 13-18 år, så omfattes han
eller hun av retningslinjene. Har man færre enn 10.000 følgere mellom 13-18 år,
omfattes man likevel av retningslinjene dersom de utgjør mer en 20 prosent av alle
følgere. (Jeg har da 2% av mine følgere som er 13-18 som vedlagt bildet viser.Dette er
1338 personer)
Om markedsføringen bidrar til å skape kroppspress, avhenger av hvilke produkter som
markedsføres og hvilke virkemidler man tar i bruk. Kosttilskudd som skal bidra til
vektreduksjon eller muskelvekst, skal vurderes strengere enn for eksempel vitaminer og
proteinbarer.

I tillegg er ikke dette et kosttilskudd som bidrar til noe vektreduksjon eller muskelvekst.
Her er deres bilde av hva som er "rett og galt", selvom dette ikke er instagram sine
retningslinjer. Men uansett, så er jeg avbildet nøyaktig som bildet under, med hettegenser
og lang tights, så denne klagen strider jo mot alle deres "retningslinjer".
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Jeg vet om noen andre som også har fått inn klager, hvor dere kommer med en "dom". Jeg
lurer derfor på om dette er noe dere får lov til å gjøre, da dere kun er et fagutvalg, og jeg vet
i hvert fall at jeg ikke er medlem i noe fagforening som skal tilsi at jeg skal følge noen av
deres egne "regler". Jeg følger instagram sine retningslinjer, og det står heller ingen sted at
jeg er en treningsinfluencer, min profil er en dagbok, der jeg poster om min hverdag. Så om
du kan fortelle hvem som har sendt inn denne klagen (og mest sannsynlig den andre klagen
som ble sendt inn samtidig), så kan jeg heller snakke med denne personen, og forklare at
h*n har misforstått min profil noe.
Med vennlig hilsen
Katinka Louise Gange
Osteopat/Muskelterapeut
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Følgerfordeling i hht Katinka Gange

Tall fra Woomio:
2,4% i alderen 13-17 år 1610 personer
24,34 % i alderen 18-24 år 16390 personer
Fims vurdering
Produktet permanent sminke/makeup er omfattet av Fim retningslinjer, se definisjonen
https://fim.as/62324-Hva-er-kosmetiske-inngrep.
Innlegget fra Katinka Gange som er klaget inn til Fim er en kampanje på Instagram hvor innlegget er
merket med @solhegge og @invisibli. Det fremstår som en anbefaling av sted/person for å få utført
behandling. Utvalget vurderer at det å fremme en tjeneste og tjenesteprodusent på denne måten som
Katinka Gange gjør i klagen, må anses som influencermarkedsføring. Fim har ikke mottatt noe svar på
sin henvendelse til klinikken Invisibli eller Sol Hegge.
Fims retningslinjer gjelder influencermarkedsføring overfor norske forbrukere.
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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.
Tjenesten permanent makeup 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 tjenesten 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.
Profilen følges av 1610 personer 13-17 år og 16300 i alderen 18-24 år.
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.
Katinka Gange blogger og legger ut bilder fra sin treningsvirksomhet og fra livet ellers.
Profilen har mye fokus på bikinibilder og posering. Slik profilen fremstår er den egnet til å skape
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.
Svært mange av bildene utenom treningsvirksomheten er kroppsfokusert og lite påkledd.
Bildet i klagen er etter Fims vurdering egnet til å skape kroppspress.

b) Vedtak:
Etter en helhetsvurdering vurderer Fagutvalget for influencermarkedsføring at den innklagede
kampanjen for permanent sminke hvor Katinka Gange som influencer og Sol Hegge og Invisibli som
annonsør/tjenesteleverandører er i strid med Fims retningslinjer.
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