Reklamanalys
1. Beskrivning av bilden.
Mitt motiv är en sportig tjej. Hennes hår är mörkbrunt
med lite ljusa slingor och hon har håret i en tofs och
lite lugg som hänger ner på sidan av ansiktet. Hon
har en glittrig topp på sig och på händerna har hon
ett par svart och rosa handskar. Man kan skymta ett
leende på hennes mun och hennes blick är förförisk.
Man kan inte se färgen på hennes ögon. Hennes
ögonbryn är smala och finslipade. Hon håller sina
smala armar och händer i en position som påminner
om en boxares armar. Hennes hår, lite av hennes
arm och hals är i oskärpa och hennes ansikte och
handskar är i centrum. Hela bilden är i olika nyanser
av svart och vitt förutom hennes handskar som är
helt svarta med ett rosa band, handskarna glittrar lite.
Hennes tröja ser grå ut och har glitter på sig, hennes
armar gör skuggor på tröjan som är väldigt mörka. Det
finns en logotyp med varumärket inWear skrivit i vitt och är i kursiv text med ett svart band
som bakgrund. Ovanför logotypen står orden more to life, "more" är skrivit med vit färg och
"to life" är skrivit med svart färg.
Denna bilden är datormanipulerad för att de har satt ditt en text i förgrunden. Detta är
såklart en reklambild. Bakgrunden är en vit tegelvägg.

2. Målgrupp
Först och främst så är denna reklambilden riktad till kvinnor eftersom det
är en kvinna på bilden och hon har tjej kläder på sig, så man förstår att
hon vill sälja kvinno/tjej- kläder.
Jag tror bara att killar hade tyckt hon var snygg dem hade inte köpt några
kläder från den affären.
Jag tror att just denna reklambilden är riktat till unga kvinnor som är i
20-30 ålder. Det tror jag för att hon har ett linne som är mer typiskt för
yngre och för att modellen är ung. Handskarna är också lite utmanande
och jag tror att oftast är det unga som vill ha kläder som står ut lite och
är mer vågade.
Men en målgrupp som jag tror denna bilden är speciellt riktad till är de lite
sportiga tjejerna, för att tjejen ser sportig ut i håret och ser lite ansträngd men samtidigt
sexig ut i ansiktet. Också för att hon håller handskarna som om det vore
boxningshandskar och hon ser ganska tränad ut. Jag tror att unga sportiga tjejer hade
gillat denna reklamen och hade velat köpa deras kläder och därför är dem målgruppen. De
vill se sportiga ut och samtidigt känna sig sexiga, precis som modellen på bilden. Den är
också riktad till tjejer som är tuffa och inte vill vara denna typiska "sexiga tjej tjejen". Utan
tjejer som vill bli behandlade på ett rättvist sätt och som har mål i livet.

3. Egna tankar om bilden
Det första jag tänker på är att hon ser ut som hon ska boxas fast sen märker man att hon
har vanliga skinn handskar på sig och då börjar man tänka lite på varför hon står sådär.
Jag tycker att hon ser väldigt sexig ut fast på ett sofistikerat sätt. Hon har inte några sexiga
eller utmanade kläder utan hon har en väldigt sexig blick. När jag ser denna reklamen dras
jag lite till den för att hon ser bra ut och man vill se ut som henne. Jag tycker det är tufft
när tjejer sportar och speciellt när tjejer håller på med kampsport så jag tycker att hon
verkar cool och därför vill man också se ut som henne.
Samtidigt börjar man också jämföra henne med sig själv och jag börjar titta på hennes
kropp och ser hur smal hon är och då kan man lätt må dåligt över sin egen kropp. Hennes
ansikte är också väldigt fint och man kan nästan bli lite ledsen över att man själv inte är så
finlemmad och har fylliga läppar och höga kindben.
Men man måste kolla ett steg längre, denna bilden är antagligen mycket retuscherad och
jag tror att hennes armar har blivit lite smalare. Jag tror att detta är arrangerat foto och att
det är någon chef för inWear's reklam som bestämt vilka kläder modellen ska ha och
vilken modell o.s.v. Sedan har dem retuscherat den i fotoshop så att den blev svart och vit
(de har säkert ändrat mycket annat). Jag tror också att man har gjort hennes läppar
fylligare och kinder smalare. Jag tror att man har använt olika effekter för att få hennes
ögon att bli så vackra som de är.
Jag associerar att de rosa banden som finns på handskarna liknar det "rosa bandet"
det bandet man köper för att stödja bröstcancer och ge lite pengar. Jag tror att det
är meningen, för antingen så har inWear ett samarbete med "rosa bandet" eller så
vill de att det ska se ut som det. Många kvinnor vill nog köpa något snyggt som
samtidigt hjälper andra kvinnor, så det är ett bra säljknep. Det är också fokus
på handskarna och de är det enda på bilden som har färg och står ut, jag
tror detta är meningen så att vi ska se handskarna direkt och jag tycker att
företaget lyckas. Jag tittar direkt på handskarna för att de är rosa och svart
glittriga , sen ser jag hennes ansikte och resten av bilden. Om bilden hade
varit i färg hade nog man tittat på modellens ansikte istället.
Orden "more to life" tycker jag är lite sportiga och riktar sig lite till sportiga människor. Jag
tycker att denna texten är obetydlig och onödig, jag får inte "more to life" om jag köper
dessa handskarna. Jag blir inte heller mer sportig som det känns att företaget vill.
Annars gillar jag reklamen för att tjejen är inte visad i en sexuell pose och har inte sexiga/
inga kläder. Här är en snygg modell visad på rätt sätt.

4. Sändarens budskap med bilden
Sändaren har nog velat göra en annorlunda reklam som fångar kvinnors ögon. Sändaren
vill visa kvinnor på ett sexigt sätt utan att de behöver vara nakna eller ha tighta åtsittande
kläder. Samtidigt vill sändaren såklart sälja sina kläder, i detta fallet ett par handskar, och
detta gör sändaren genom att göra bilden svartvit fast handskarna är helt svarta och med
ett rosa band. Sändaren har också försökt visa handskarna genom att sudda ut
bakgrunden lite. Jag tror inte att sändaren vill visa tröjan så mycket även om den säkert är

gjord av InWear också, jag tror att handskarna är det nya för årstiden(höst eller vår) och
sändaren vill att många ska köpa deras nya kollektion.

5. Reklambildens inställning till kvinnor och män
Jag tycker att denna reklambilden typ vänder upp och ner på de stereotypa man- och
kvinnobilderna. Män brukar ju vara sportiga och stå i sportiga poser/ ha sport kläder på sig
men här står en kvinna i boxningställning. Denna bilden är allvarlig men man blir lite glad
av att se på den. Man ser ju fortfarande att det är en kvinna och hon har ganska kvinnliga
former med ett mycket feminint ansikte. Jag tror att sändaren vill att hon ska se både
manlig och kvinnlig ut för att de vill sida tjejer ur en annan vinkel. Det är en modern reklam
eftersom tjejerna inte vill vara i den stereotypa kvinnorollen längre så den nya kvinnorollen
är väldigt fri och i denna reklamen visar dem verkligen att kvinnor får vara och se ut hur
som helst. Samtidigt har hon rosa färg på handskarna som är lite typiskt kvinnligt men det
tror inte jag är riktigt ett dolt budskap men färgen kanske fångar kvinnor mer än någon
annan färg.

6. Annonsen som helhet
Jag tycker absolut att denna reklamen funkar, iallafall för mig. Även om man inte är
intresserad av dessa handskarna så blir man intresserad av vad för andra kläder som
företaget InWear har. Om det hade varit en sexig tjej i underkläder hade inte det fungerat
lika bra eftersom det är mer lite mognare kvinnor som köper handskar. En mogen kvinna
vill nog inte köpa ett par handskar som förknippas med en sexig tjej i underkläder. Men
denna säljer också nu efter julen när det är kallt och alla har ätit julmat. Då behöver man
ett par handskar men som tjej vill man också komma iform. Om då en snygg tränad tjej
står som en boxare med ett par snygga handskar så kan det ju locka extra mycket. Detta
är en mycket smart reklam som fungerar och samtidigt gör den ingen upprörd och
chockad. Den säljer inte så mycket till killar men det är nog inte mening å det gör inte så
mycket.

7. Reklam i allmänhet
Jag tror att barn och ungdomar påverkas allra mest av reklam. Det är mest farligt för oss
ungdomar för att vi har pengar(oftast begränsat med pengar men ändå..) så vi kan handla
upp alla våra pengar på de som reklamen har visat för oss.
T.ex. Modellen i reklamen har ett par byxor som sitter perfekt och är jätte snygga som hon
matchar med en snygg och dyr tröja. Du fastnar för dessa jeansen och köper dem direkt
utan att ens prova dem. När du kommer hem och sätter på dem sitter dem alldeles för
tighta i midjan men är för stora vid låren. Du blir såklart väldigt besviken och får lämna
tillbaka byxorna...men samtidigt börjar du tänka. Du kanske tänker tillbaka på hur snygg
och smal modellen var och börjat må dåligt över din egen kropp och det kan sluta illa.
Jag tror vi blir så påverkade för att vi vill vara coola och inne och vi vill vara någon. När
man är ung har man inte än funnit sig själv och vill såklart vara som alla på reklamen ser
ut, eftersom de är retuscherade och ser snygga och lyckliga ut. När man är äldre har man
mer synat bluffen och insett att man inte kan se ut som modellerna.

Barn blir också väldigt påverkade av all reklamen som visas på Disney Channel och
sådana kanaler. Men barn har inga pengar och måste tjata på sina föräldrar för att få de
nyaste leksakerna. Föräldrarna kan på så sätt kontrollera. Barnen blir påverkade för att
reklamerna är så roliga med mycket färg och ljud och allt verkar så häftigt. Barnen vet ofta
knappt vad det är för leksakerna dem har bara ett "ha-begär".

8. Min egen erfarenhet av reklam
Alla bikini reklamerna som kommer på våren och sommaren har faktiskt påverkat mig
väldigt mycket, inte på det sättet att jag vill köpa ett speciellt märke utan mer att jag vill
börja träna så jag får lika smal och tränad mage som modellerna. Det är klart man vill ha
en smal och fin kropp när man sen ska gå på stranden.
Reklamer där det finns unga och lite coola människor med tilltalar nog också mig. Det är
klart att man vill vara den där snygga populära tjejen med de snyggaste kläderna från de
finaste märken. Så om det är en reklam där en tjej har snygga kläder och många vänner
så kan det tilltala mig. Men jag bryr mig inte så mycket om vilket själva märket är.
Den mesta reklamen som jag tittar på är reklam med erbjudande så som att man får 3 skor
för priset av 2 eller så. Det lockar mig mycket eftersom det är ett bra erbjudande och man
kan spara lite pengar på det. Om det dessutom är ett märke som jag känner igen och gillar
så tilltalar det mig extra mycket. Jag gillar att fynda på rea och sånt så därför dras jag till
erbjudanden.

9. Går det att stå emot reklam?
Det är klart att det går att stå emot reklam. Vi ungdomar är väldigt mottagliga för reklam
men vi är också smarta och kan undvika reklam. Nu i nian när man fått lära sig mycket om
reklam så kan man se igenom de flesta reklamerna om man tänker på det och på så sätt
inte gå i reklam fällan. Man kan också låta bli att titta på reklamerna på tv eller läsa
tidningens reklamer. När man är ute på internet kan man också försöka undvika att vara
inne på sidor där man vet finns mycket missledande reklam.
Jag tycker att vi unga ska bli varnade tidigt om detta med reklam och att föräldrar ska lära
sina barn att man inte bara ska köpa saker som man har sett på en reklam. Om man lär
sig att all reklam inte går att lita på så kollar man upp varorna bättre innan man köper dem.
Jag tror inte att man kan undvika all reklam för att viss reklam uppfattar man inte ens som
reklam. Vi kommer alltid vara mottagliga för lite reklam hur gamla vi än är. Och ibland tror
vi inte att vi blir påverkade av reklamen fast vi blir det. Men lite reklam tror jag är bra för
oss för då får vi se vad som finns att köpa och hur stilar förändras O.s.v.
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