
ELEVTEXTER OM BADFLUENCE
Vi fick höra flera exempel om hur lätt det är att göra reklam på internet och hur viktigt det är att
faktiskt vara källkritisk. Men det som stör mig är att de influencers som använder reklam på ett
felaktigt sätt inte får något straff i Sverige. Jag tycker att det borde vara hårdare straff på just dessa
brott, för att inte allt fler människor ska drabbas av dessa fällor.

Jag tycker självklart att det är jättebra att man får produkter rekommenderat till sig, men då måste
man också vara säker på att källan är trovärdig, och att syftet är gott.

De som jag tycker klassas som bra influencers är de som pratar om tex psykisk ohälsa eller visar att
det är okej för människor att må dåligt ibland. Detta kan dock vissa göra för att de drar till sig
följare eftersom det visar att dessa influencers är människor precis som oss som tittar, detta gör att
vi får mer tillit till dem vilket de sedan kan använda när de ska producera en ny produkt.

Jag har redan innan varit intresserad av just detta ämne, med bra och dåligt influens och varför vissa
faktiskt har blivit väldigt stora på internet och vissa inte. Jag har funderat över det mycket och det
tycker jag alla ska göra då det är ett väldigt aktuellt ämne i dagens samhälle och internet är en stor
del av massmedia idag. Det finns ju väldigt mycket bra saker med internet, när det faktiskt är äkta.
När influencers och deras inlägg istället börjar bli baserade mer på hur mycket pengar de tjänar
tycker jag att de positiva sakerna med internet försvinner.

Influencers har även väldigt mycket makt, om de pratar om något ämne på sociala medier så är det
lätt att folk tycker som de för att de är kända och verkar ha en högre position. T.ex politiska val, det
kan ändra folk egna tankar och det kan jag tycka inte är så bra faktiskt.

Något extra bra med influencers som har många följare är att dom kan sprida bra budskap, på appen
instagram till exempel så brukar man dela en bild för antingen djurplågeri, om att stoppa våldet eller
om någon människa saknas. Då kan dom dela denna bilden och nå ut till alla sina följare vilket är en
positiv sak så länge dom gör det.

Jag tycker större influencers som kan påverka många människor och speciellt barn ska tänka på att
visa sin riktiga vardag, inte sitt “riggade” liv. Dom borde dela med sig av jobbiga motgångar, sina
misstag, inte att dom har det perfekta livet. Det kan skapa mycket ångest hos andra som inte lever
så. De kan känna sig misslyckade. Det gäller detsamma med modeller och influencers som visar en
“drömkropp” som är onaturlig eller ohälsosam. Det skapa en norm som påverkar speciellt unga
negativt.

Det som är bra med influencers är att dom håller folk sysselsatta och inspirerar dom på olika sätt
som t.ex genom att lära folk något nytt, det kan finnas videos som visar någon slags fakta som t.ex
om man vill veta hur man räknar ut en formel på ett mattetal så är det bara att söka på youtube hur
man gör. Influencers har gjort så mycket bra allmänt. Det finns folk som reser runt och visar hur
världen ser ut och visar sanningen om t.ex olika städer och hur folket bor där och blir behandlat och
så kan dom göra någon slags insamling för att hjälpa de folk som dom reser till och ser har det
dåligt.



Sen så finns det också bra aspekt i industrin såsom, det finns många som vill hjälpa till i samhället,
alltså göra nytta. Såsom att de går runt och ger mat till människor som kanske inte har möjligheten
till det. De använder sin plattform till att sprida ett bra budskap. Sen kan man ha sina åsikter om det
om det är genuint eller inte eller om de bara går runt med en dold agenda för att endast växa sitt
följarskap. Sen så är det många som gör bra samarbeten, att det faktiskt är bra produkter och
personen som gör reklam är faktiskt genuint intresserad i det.

Exempelvis influencers som skänker kläder, gör de det för att de är genuint snälla eller för att de
själva ska se bra ut och få fler följare? Tanken bakom en influencers handling är det som avgör om
det är badfluence eller inte. Influenserna vet hur de ska påverkar oss, de har en dold agenda. Hur,
var och när de ska publicera sina inlägg och vilka psykologiska delar som ska påverkas. De tiderna
på dygnet då vi är som mest shopping sugna, exempelvis.

Många äldre människor som inte riktigt hänger med tycker inte att influencers är ett riktigt yrke,
samtidigt som de yngre generationerna är mer förstående och motsätter sig de äldres åsikter och
värderingar. Jag tycker att det är bra med influencers, det är ett bra sätt för unga att ha en vuxen att
se upp till om det är så att de inte har en nära förebild inom tex familjen. Många använder sig även
av influencers för att distrahera sig och komma bort från deras egna personliga problem.

Tänker även att influencers är väldigt manipulativa men sedan vet man inte ifall de gör det medvetet
eller omedvetet, men ifall jag drar exemplet med blondinbella som går till biblioteket en dag innan
hon lägger ut någon reklam för någon produkt då hon vet att det kan vara en succes till att göra
följarna “glada” samt därpå att det leder till att de blir positiva och kanske kan tänka sig att köpa
den produkten hon reklamerat om.

Om jag ska ta ett exempel från bara några dagar sedan så kom det en tik tok upp på min foryou där
en ung tjej skrev “alla borde veta hemligheten bakom b5 tabletter efter jag började med dessa fick
jag efter bara några veckor starkare hår, längre fransar, finare naglar och inga finnar” Jag sökte
direkt upp tabletterna och köpte dom utan att vara särskilt källkritisk. Men sen kan man fundera
över om detta var reklam eller inte. Det framgick aldrig i videon men det kan ju vara smygreklam
och att det alls inte funkat så för henne. Hon kanske aldrig haft några finnar. Man fick aldrig se
några för eller efter bilder. Men det återstå att se om dom funkar eftersom jag beställde hem dom
efter bara nån minut. Det räcker alltså att en person lägger ut en video på när hon säger att något
funkat bra för henne, utan några bevis för att jag ska beställa hem det. Jag läste även
kommentarerna där det var över 100 personer som skrev att de hade beställt detta efter hennes
video.

Jag själv vet att jag är ganska lättpåverkad med reklam. Jag vet ett nagelset som finns på reklam på
tiktok som gjorde att jag köpte dem. Så lättpåverkad är jag vilket jag tror att andra också gör.

Jag har inget emot att influencers gör reklam, det är ett väldigt bra sätt att tjäna pengar på. Däremot
det som stör mig är att de ljuger om produkten. Till exempel jag ville köpa en PWO (Pre-workout).
Jag sökte runt på internet och hittade massa personer som sa att Awaken Pwo var väldigt bra, så jag
köpte den. När jag väl testade den så tyckte jag raka motsatsen av det som alla influenserna sa. Det
visa sig att de gjorde smygreklam för produkten och alla recensioner var av företaget. Så det gäller
att vara källkritisk i framtiden. Är det smygreklam eller en ärlig recension?



Det finns flera olika versioner av influencers, de bra influencerna är folk som använder sin
plattform för att inspirera och motivera sina följare istället. Sen finns det dåliga influencers som
använder sin plattform för att manipulera och styra sina följare. Jag skulle säga att de dåliga
influencerna är betydligt färre än de bra influencerna.

Vissa influencers använder sig även av lite fula knep och dold agenda för att locka följare till att till
exempel köpa något som personen tjänar pengar på. Det var så att för några år sedan när corona
började spridas som en influencer vid namn Katrin Zytomierska lade ut om en fiskolja på ett sätt
som gjorde att hon använde corona som ett sätt att sälja in produkten. Hon blev sedan stämd för
detta.

Det är många som kan producera smygreklam utan att man tänker på det, ett exempel är youtube
videos. Det är något jag har upplevt många gånger när jag tänker efter. Det finns även folk som
väldigt enkelt kan köpa fake följare utan att man tänker på det och därav bli kända. Dom pratade
även om att det är många som använder en psykologisk strategi bakom sina inlägg och ett exempel
är blondinbella. Hon kan ha ett samarbete som hon lägger upp och är väldigt positiv för att följarna
ska få ett positivt intryck av ex. produkten.

Det som väcker mina starkaste känslor är att de personer som man anser som sin egen vän, kan lura
en till falsk marknadsföring. Precis som i alla yrken vill man tjäna pengar, men som influencer
tjänar man pengar på ett fult sätt. T.ex kan man lura sina följare med en dold agenda att man stöttar
och hjälper samhället för att få mer följare eller likes.

Jag tror också att influencers omedvetet kan få sina följare att tycka på ett visst sätt inom till
exempel politik. Om denne personen pratar glatt om Liberalerna så kommer dennes följare tycka att
detta partiet ska vi tycka om och rösta på i framtiden. Samtidigt om influencern tar stort motstånd
mot Sverigedemokraterna så kommer fansen att automatiskt tro att detta partiet är dåligt och sprida
det vidare till kompisar.


