Sak 4 2020 klage 4-7 Martine Sjøhaug og Nina L Kristiansen, City Clinic Drammen

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.

2. Om klagene
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) har mottatt 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.
Retningslinjene gjelder influencermarkedsføring som er rettet mot norske forbrukere.
Klagenes gjelder samme kampanje og fordeler seg på fire ulike klager fra forskjellige avsendere med
samme bildedokumentasjon, med ulik ordlyd, se nedenfor
Klage 4: Martine Sjøhaug
Influenseren annonserer for kosmetiske behandlinger/injeksjoner.
Klage 5:
Reklame og rabatt for kosmetiske inngrep
Martine Sjøhaug (@martinesjohaug) la 23.01.20 ut en instastory hvor hun delte ut en rabattkode som
gir deg 15% rabatt på kosmetiske inngrep hos @nina.kosmetisksykepleier.cc

Klage 6:
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rabatt på kosmetiske behandlinger
Ikke innafor at noen reklamerer med avslag på fillers/kosmetiske behandlinger, 21./22. Januar med kode
for 15 % avslag på rynkebehandlinger. Annonsen ble funnet på Instagram
Klage 7:
RABATTKODE PÅ SKJØNNHET
Vil klage på Martine Sjøhaug sin historie på Instagram som er postet idag. Dette er ikke ok å reklamere
for.
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3.Tilsvar
Det er ikke kommet noe tilsvar fra Martine Sjøhaug.

Tilsvar Nina Lovise Kristiansen, City Clinic, Drammen:
Tilsvar på klager angående markedsføring på Instagram.
Jeg har ingen slike på min bedrifts side, hvor jeg reklamerer for noe samarbeid med såkalte influencer
Martine Sjøhaug.
Det står ikke at det gjelder Kosmetiske injeksjoner/inngrep!
Salongen /Jeg tilbyr hudpleie, tannnbleking, permanent make up, laser og m.m så det står ikke
reklamert for spesifikk botox og filler her i noen form.
Rynkebehandling kan være så mangt, som en kjemisk peel, hudpleie med dermapen etc så det er ingen
reklame for injeksjoner her heller.
At det har kommet et forbund nå har ikke vært veldig opplyst for bransjen men nå har jeg ihvertfall fått
med meg det, at det ikke skal brukes andre og gi ut rabatt. Skal ikke gjentas.
Så det har jeg forstått og blitt opplyst om nå! Men nok engang det står ikke spesifikt i reklamene til
Martine om noe reklame for legemidler! Selvom jeg er sykepleier og utfører injeksjoner også så er det
en liten del av alt annet jeg tilbyr og for salongen generellt.
Vi har også 25-års grense på botox og 21år på Fillers hos oss.
Tall på følgere
Fim har ikke mottatt tall på følgere fra Martine Sjøhaug:
Antall ifølge anslag fra Woomio:
6% i alderen 13-17 år 4196 personer
38% i alderen 18-24 år 26 138 personer
Fims vurdering
Tjenestene det reklameres har en generell innretning ved at det benyttes ordet «Alle behandlinger» Det
betyr at de tjenestene som City Cosmetics tilbyr, innrømmes 15 % rabatt gjennom
influencermarkedsføringen. Innenfor tjenestetilbudet til City Cosmetics finnes en rekke behandlinger
som omfattes av Fims retningslinjer. Hudpleie med dermapen, laser, peeling og permanent makeup er
blant annet omfattet, se definisjon av tjenestelisten her https://fim.as/62324-Hva-er-kosmetiskeinngrep
I og med at behandlinger hos Nina Kristiansen, City Clinic innrømmes 15 % rabatt gjennom den
innklagede kampanjen, er det åpenbart for Utvalget at Nina Kristiansen må kjenne til avtalen som ligger
til grunn for influencermarkedsføringen.
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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.
Tjenestene er omfattet 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 tjenester som Nina Kristiansen ved City Clinic, Drammen tilbyr, eksempelvis
dermapen, laser, peeling og permanent makeup er egnet til å skape kroppspress og
utseendemisnøye.
I veiledningen til Fim pkt 11 https://fim.as/62326-Veileder er følgende angitt:
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.
Etter Utvalgets vurdering har denne saken likhetstrekk med eksempelet i veiledningen.

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.
Martine Sjøhaug har ifølge Woomio
6% i alderen 13-17 år, 4196 personer
38% i alderen 18-24 år 26 138 personer
d)

Influencerens alder: 26 år

e) Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress
og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.
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Martine Sjøhaug har en profil hvor utseende og posering er svært viktig. Profilen er etter
Utvalgets vurdering 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.
Rabattkoder oppfordrer til bestilling av tjenester som er omfattet av Fims retningslinjer.

3. Vedtak:
Etter en helhetsvurdering vurderer Fagutvalget for influencermarkedsføring at den innklagede
kampanjen hvor Martine Sjøhaug reklamerer for Nina Kristiansen og City Clinic er i strid med Fims
retningslinjer. Klagerne har dermed fått medhold i sine klager.
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