
Resumen: 

La cultura del consumo y la publicidad en España – Tendencias modernas y postmodernas 

antes y después de Franco.  

La tesina trata del desarrollo de la cultura del consumo en España antes y después de Franco. El 

punto de partida es la teoría sobre el nuevo consumidor postmoderno y cómo ese se ha desarrollado 

desde el franquismo.  

La teoría sobre el consumidor moderno versus el consumidor postmoderno viene de países 

occidentales, y sobre todo de los Estados Unidos. Es la meta de la tesina intentar a trasladar esas 

teorías al caso de España para poder dar una imagen más clara con respecto al consumidor español 

y su desarrollo desde los años 60 hasta aproximadamente el año 1990. Es la hipótesis de la tesina 

de, como dicen los teóricos ha sido el caso en el mundo occidental, que el consumidor español ha 

pasado rápidamente de una fase moderno en los años 60 a una fase postmoderno ya en los años 80.   

Su meta es entonces investigar si sería válido aplicar las teorías sobre el consumidor postmoderno 

en un contexto español. Para hacer eso utilizaré en la tesina como un argumento principal el análisis 

de publicidad de la dicha época porque veré la publicidad como un homologador cultural.  

Antes del análisis de la publicidad va a haber  una investigación de la historia socioeconómica del 

país y una investigación de cómo se ha desarrollado la estructura familiar española y cómo estos 

factores han influido el consumidor y la sociedad de consumo.  

La tesina concluye que sí, se pueden utilizar las dichas teorías postmodernas en un contexto español 

y es válido hablar de un consumidor español que ha pasado de tener rasgos principalmente 

modernos antes de Franco a tener sobre todo tendencias postmodernas después de la dictadura.  
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KAPITEL 1: I�DLED�I�G, PROBLEMFORMULERI�G OG 

METODE 

I�DLED�I�G 

Når man sidder i højhastighedstoget AVE med 250 km/t og nærmer sig Madrid, er der ikke meget, 

der røber, at man nærmer sig centrum af det, der for kun lidt over 30 år siden var højborgen i 

Francos diktatur. Højhusene rager op over de mange boligblokke, og reklamerne på de mange 

stilladser og husfacader kæmper om beskuerens opmærksomhed. Det kunne lige så godt være Rom, 

Paris eller London, toget var på vej igennem. Men tager vi tidsmaskinen tilbage til starten af 

1960erne, hvor Francos diktatoriske og katolsk funderede styre herskede, så så det væsentligt 

anderledes ud. 

Mens forbrugersamfundet og massemedierne allerede havde et solidt tag i de fleste vestlige lande, 

stod Spanien stadig i den forbrugerkulturelle skygge. Selvom den politiske liberalisering lod vente 

på sig, så var dette årti startskuddet på forbrugersamfundets indtog i Spanien. Og efter at have levet 

under kummerlige forhold i årtier efter borgerkrigen, mens den industrielle og økonomiske 

udvikling længe havde været i gang i Vesten til stor glæde for forbruget, så udlevede Franco sin 

kostbare drøm om at være selvforsynende. Men fra 1960 gik det pludseligt hurtigt i Spanien. Den 

økonomiske udvikling, forbruget, urbaniseringen. I den periode er der utroligt mange faktorer, der 

spiller ind og er med til at sætte standarden for forbrugerkulturen i Spanien.   

 I nyere spansk historie har der af gode grunde været stor fokus på La Transición, overgangen fra 

Francos diktaturstyre til demokrati. Det er en skelsættende begivenhed i Spanien og har betydet 

store ændringer for landet. Når man tænker på La Transición, så går tankerne som oftest på de 

politiske ændringer i landet, og det er på mange måder også den mest åbenlyse ændring i landet, at 

man efter Francos død i 1975 fik demokrati i Spanien.  

Men hvordan får man udtrykt den ændring, der er sket med den spanske forbruger i årene før og 

efter Francos død. I de sidste 15 år har en lang række teoretikere givet deres bud på en ny forbruger, 

der er opstået på baggrund af nogle samfundsmæssige ændringer fra forbrugersamfundets tidligere 

stadier. En forbruger, der ikke køber produkter for at tilfredsstille et bestemt funktionelt behov, men 

som forbruger for hovedsageligt af kunne realisere sig selv for omverdenen. Er der muligt at tage 

disse teorier om den postmoderne forbruger og give dem relevans og berettigelse i det spanske 
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samfund? Disse teoretikere påpeger også, at udviklingen i forbrugerkultur er sket i tæt 

sammenhæng med udviklingen i reklame og branding. Er der også tilfældet i Spanien? Hvad siger 

reklamerne før og efter La Transición os om den spanske forbrugerkultur, og hvorvidt er der rent 

faktisk opstået en ny postmoderne forbruger i landet?  

Jeg vil via et forbrugerkulturelt synspunkt, baseret på overgangen fra det moderne til det 

postmoderne, undersøge den udvikling Spanien har gennemgået, fra økonomien begyndte at vende i 

ca. 1960 til 1990, hvor landets demokratiske styre var blevet internationalt konsolideret med 

indtrædelse i EF år forinden, samt afholdelse af både OL og Verdensudstillingen i 1992. Teorierne 

om overgangen til den postmoderne forbruger giver nogle bestemte værktøjer at arbejde med og 

nogle bestemte indikatorer, der afspejler denne overgang. Ligesom La Transición er overgangen fra 

diktatur til demokrati, vil jeg undersøge, hvorvidt der også har fundet en forbrugerkulturel 

Transición sted i Spanien.  

PROBLEMIDE�TIFIKATIO� 

Spansk forbrugerkultur før og efter transitionen er langt fra ubehandlet stof. Det er dog min 

opfattelse, at det i stor stil er de politiske og økonomiske ændringer i landet, sammen med 

diskussioner af den spanske identitet (eller mangel på samme), som man har beskæftiget sig med. 

Ligeledes er teorien om den postmoderne forbruger relativt ny, hvilket kan hjælpe til at se datidens 

spanske forbruger med andre øjne.  

Denne gruppe af postmodernistiske teoretikere1 anskuer verden på en anderledes måde end den 

mere klassiske og positivistiske tradition inden for forbrugerkultur og marketing. Ja, den er på 

mange måder nærmest filosofisk i sin anderledes måde at beskrive forbrugeren og dennes ændring 

på. Postmoderne teoretikere som Firat og Venkatesh (1993) har deres klare styrker i, at de med 

begreber som hyperrealitet og fragmentation2 formår at beskrive nogle centrale tendenser i 

forbrugerkulturen, som hos mange andre teoretikere nok er gået tabt i forsøget på at opstille 

endegyldige modeller og kategoriseringer. Med deres kulturelle tilgang vil de i stedet forsøge at 

sætte os i stand til mere grundlæggende at forstå forbrugerens udgangspunkt, og hvorfor denne 

agerer, som den gør. (…) the distinct characteristics of postmodernism is that it is a cultural, rather 

than an economic or social, critique of modernity (Firat &Venkatesh 1993: 280) 

                                                             
1 Firat, Venkatesh, Brown, Cova, Featherstone mf.  
2 Se side 16-19.  
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Det, der på samme tid er de postmodernistiske teoretikeres styrke, er også deres største svaghed. 

Man kan let komme til at tænke, at disse teoretikere mangler en kobling mellem teori og praksis. I 

det materiale, jeg har læst, har jeg endnu ikke fundet en konkret case, der til sidst munder ud i en 

marketingsstrategi, som man ofte ser det med litteraturen inden for marketing og branding. Men 

dette speciale handler heller ikke om marketingsstrategier eller optimering af en bestemt 

virksomheds salg. Det handler derimod om tendenser inden for forbrugerkultur, der skal være med 

til at give et mere nuanceret billede af Spanien i den givne periode og en større forståelse for landets 

unikke udvikling analyseret via forbrugerkulturen og brandingen.   

Mit mål med opgaven bliver at gøre disse postmodernistiske teorier mere håndgribelige ved netop at 

bruge dem i en bestemt case. Det vil operationalisere de til tider lidt firkantede teorier at sætte dem i 

et praktisk relief. Det kan derved give en ny forståelse af teorien, der ligger uden for det af 

teoretikernes tiltænkte område, men det vil være at foretrække, frem for at have en teori, der ikke 

kan anvendes i praksis.   

Spanien er som nævnt casen i denne opgave, og jeg har valgt netop den case på grund af min viden 

om landet, og at jeg via mine sprogkundskaber har kunnet fremskaffe mig oplysninger og materiale, 

der ikke vil være tilgængelig for alle og enhver. Grundet diktaturstyret har Spanien også et unikt 

forløb, der gør det interessant i et forbrugerkulturelt perspektiv. Udviklingen i den spanske 

forbrugerkultur starter af mange årsager væsentligt senere end i de fleste vestlige lande. Da de 

økonomiske ændringer i landet for alvor giver udslag, oplever landet dog en utrolig radikal ændring 

i forbrugerkulturen. En sådan ændring i forbrugerkultur er af visse teoretikere blevet beskrevet med, 

at forbrugerkulturen er gået fra at være moderne til postmoderne. Teorien om en overgang fra en 

forbrugerkultur præget af modernismen til at være af postmoderne karakter kunne være interessant 

at implementere på det spanske samfund. De fleste teoretikere, der beskæftiger sig med 

postmodernisme og forbrugerkultur har USA og den anglesaksiske verden som udgangspunkt, hvor 

der ikke taget højde for de unikke hændelser, der har fundet sted i for eksempel Spanien. Jeg vil 

alligevel bruge nogle af disse teorier fra USA, da det er min hypotese, at Spanien, på trods af sine 

historiske forskelligheder fra de fleste vestlige lande, stadig vil følge en udvikling fra et moderne til 

et postmoderne forbrugersamfund på samme måde som i de lande, hvor teorien i første omgang er 

tiltænkt.  

Specialet er ikke tiltænkt som en komparativ analyse mellem Spanien og USA, men jeg vil blot 

benytte mig af teori, der ikke oprindeligt er baseret på Spanien, og undersøge om den kan bruges i 
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den gældende case, der omhandler tiden før og efter Franco. Det er mit synspunkt, at teorierne om 

modernisme og postmodernisme i forbrugerkulturen vil være egnede til at få en bedre forståelse for 

den spanske forbrugerkultur.  

Forbrugerkultur er kædet tæt sammen med reklame og branding. Meget af den teori, der er skrevet 

om overgangen til den postmoderne forbrugerkultur, omhandler også dette samspil, der er mellem 

forbrugerkultur og reklame/branding. Derfor vil brandingens udvikling i Spanien også være et af 

fokusemnerne i specialet for at kunne besvare hypotesen, om hvorvidt landet har fulgt samme 

udvikling i forbrugerkultur som USA/Vesten og er gået fra at være præget af modernisme til nu 

postmodernismen. Jeg vil se branding og reklameverdenen som et spejl af forbrugerkulturen, og 

forsøge at beskrive den spanske forbrugerkultur igennem brandingens øjne. Det er min forventning, 

at ændringen i forbrugerkultur kommer til udtryk i de reklamer, jeg analyserer fra perioden, hvilket 

vil hjælpe mig til at teste min hypotese om spansk forbrugerkultur i en moderne/postmoderne 

kontekst.  

PROBLEMFORMULERI�G 

Min problemformulering udspringer af den hypotese om udviklingen i den spanske forbrugerkultur, 

som de ovenstående overvejelser har frembragt. 

H: Den spanske forbrugerkultur har udviklet sig fra at være af moderne karakter til at være 

udpræget postmoderne. 

Specialet vil forsøge at af- eller bekræfte denne hypotese ved at svare på følgende 

problemformulering: 

 

 

 

For på bedst mulig vis at kunne besvare ovenstående problemformulering, er der en række 

underspørgsmål, der også vil blive undersøgt i opgaven. 

• Hvad er kendetegnet ved teoretikernes opfattelse af henholdsvis moderne og postmoderne 

forbrugerkultur? 

• Hvordan har landets socioøkonomiske udvikling haft indflydelse på forbrugerkulturen? 

Det undersøges, hvordan udvalgte teoretikeres fortolkning af udviklingen fra moderne til 

postmoderne forbrugerkultur passer på udviklingen i spansk forbrugerkultur - konkret 

eksemplificeret ved analyse af periodens reklamer. 
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• Hvordan har Spaniens familiemønstre ændret sig, og hvilken indflydelse har det haft på den 

forbrugerkulturelle udvikling? 

• Hvordan kommer teoretikernes synspunkter til udtryk i Spaniens tilfælde, og kan 

forbrugerkulturen betegnes som at være skiftet fra moderne til postmoderne? 

• I hvor høj grad afspejler periodens reklamer de (mulige) moderne og postmoderne træk i den 

spanske forbrugerkultur? 

METODE OG AFGRÆ�S�I�G 

VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 
Måden hvorpå man vælger at besvare en given problemformulering, hænger tæt sammen med den 

virkelighedsanskuelse, man tilslutter sig i en afhandling. Denne afhandling søger grundlæggende at 

undersøge fænomenet spansk forbrugerkultur, og mit videnskabelige ståsted afgør, hvordan jeg 

opnår dette, hvilket også vil påvirke resultatet.  

Dette speciale vil skrive sig ind i den samfundsvidenskabelige tradition og tager derfor afstand fra 

videnskabelige paradigmer som positivismen, der ofte bruges i naturvidenskaben, hvor man 

forsøger at komme til en endegyldig sandhed bestående af målbare, objektive og sansbare resultater. 

Et udsagn skal derfor ifølge positivismen kunne testes som værende endegyldigt sandt eller falsk 

via empiriske undersøgelser (Rasmussen et al 2006: 15-21).  

Samfundsvidenskaben tilslutter sig ikke, at der findes en endegyldig virkelighed. I den erkendelse 

vil jeg tilslutte mig det socialkonstruktivistiske paradigme. Det betyder, at de resultater, jeg kommer 

frem til i mit speciale skal forstås ud fra min subjektive og socialt konstruerede grundopfattelse. 

Viden opstår ligeledes som en interaktion mellem mennesker og sprog, og den erkendelse, der 

kommer heraf vil altid være af fortolkende karakter. Undertegnede vil derfor ikke stå uden for 

processen, men derimod være en aktiv og fortolkende del af den (Burr 1995:5-16). Teorierne om 

postmoderne forbrugerkultur kan heller ikke empirisk testes som værende sande eller falske, da de 

er en menneskeskabt og subjektiv virkelighed, der forstås forskelligt afhængigt af individet og 

dennes virkelighedsopfattelse.  

I den empiriske del af specialet vil jeg i høj grad indtage en aktiv rolle som fortolker, og den viden, 

jeg har tilegnet mig igennem processen vil ændre min grundopfattelse og dermed den måde, jeg 

fortolker reklamerne på. Havde jeg valgt en anden teoretisk tilgang end den moderne/postmoderne, 

ville resultatet muligvis blive et andet. Ligesom andre empiriske undersøgelser kunne give et andet 
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slutresultat. For at de vurderinger, delkonklusioner og konklusioner, jeg kommer frem til, kan blive 

velargumenterede bud på virkeligheden, er vigtigt igennem processen at være åben over for nye 

spørgsmål og indgangsvinkler, der måtte opstå, samt være kritisk over for teorierne, og deres måde 

at forklare virkeligheden på.  

DEDUKTIV OG I(DUKTIV METODE  

Specialet vil arbejde med en metode, der er både deduktiv og induktiv. Jeg bruger teorien om 

modernisme og postmodernisme i forbrugerkultur til at komme til nogle erkendelser om specifikt 

den spanske forbrugerkultur. Det gør metoden hypotetisk-deduktiv, da jeg bruger teorien til at af- 

eller bekræfte den opstillede hypotese, hvor jeg vil teste argumenterne i den postmoderne teori i en 

konkret case. Det leder samtidig til det induktive element, da teorien bliver forsøgt operationaliseret 

i blandt andet reklamer, hvilket kan medføre, at casen (Spanien) kan bidrage yderligere til den 

eksisterende teori (Rasmussen et al. 2006: 50-54).  

 

  

 

 

 

Figur 1: Deduktion/Induktions-model. Egen tilvirkning på baggrund af Rasmussen et al. 2006: 50 

Forbrugerkultur er et relativt begreb, og jeg vil derfor bruge den hermeneutiske tilgang i specialet. 

Den hypotetisk-deduktive metode er et eksempel på denne hermeneutiske tilgang, da man for at 

komme til forståelsen af et fænomen skifter kontinuerligt mellem en forforståelse (hypotesen), og 

de nye erkendelser, man kommer til via ens fortolkninger af virkeligheden (Føllesdal et al 1999).  

Når man arbejder ud fra denne tilgang, er det vigtigt at kvalitetssikre sin analyse ved udvise en 

forståelse for hermeneutikkens subjektivitet. Ved at have fremsat en hypotese, jeg vil teste, har jeg 

allerede fremsat min forforståelse af fænomenet forbrugerkultur i Spanien. I min analyse af den 

spanske forbruger igennem mine kvantitative data og min empiriske undersøgelse af periodens 

reklamer, er det vigtigt, at jeg ikke kun forsøger at sætte mig i forbrugerens sted, men at jeg også 

går ud over, hvordan denne måtte opfatte sig selv og prøver at se forbrugeren både i forhold til 

samtid og historisk kontekst (Fog 1994).  

Postmoderne 

Teori 

Spansk 

forbrugerkultur 

og branding 

Deduktion 

                          Induktion                                                                                                               
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Det er vigtigt, at læseren kan følge ræsonnementet i specialet, så der kommer gennemsigtighed i 

den hypotetisk-deduktive proces. Kapitel 3 og 4 er derfor set som baggrundskapitler, der skal give 

læseren en større indsigt i specialets interessefelter ved at gennemgå underemnerne Spaniens 

socioøkonomiske udvikling og Ændrede familiemønstre. De er lavet som et fortløbende 

litteraturstudium, hvor der i løbet af processen gøres rede for og analyseres faktorer, der har 

indflydelse på landets forbrugerkultur, hvilket vil gøre læseren i stand til at forstå de analyser og 

diskussioner, der kommer i kapitel 4 og 5. Når man skal beskrive udviklingen i et lands 

forbrugerkultur, er der mange aspekter, man skal have med for at kunne give et fuldt og dækkende 

billede af forløbet. Derfor er det også helt essentielt at se nærmere på Spaniens politiske, 

økonomiske og sociale forhold for derigennem at opnå en bedre forståelse for landets 

forbrugerkultur, og hvordan den har ændret sig. Specialet vil beskæftige sig med perioden 1960 – 

1990, men jeg har set det nødvendigt at gå længere tilbage i tiden for, at der kan udledes 

tilstrækkelig sammenhæng mellem de begivenheder, der for alvor satte gang i det spanske 

forbrugssamfund. Afsnittet vil tage et relativt stort skridt tilbage til den spanske borgerkrig, men 

hovedvægten vil dog være på de markante hændelser, som finder sted efter 1959 med el Plan de 

estabilización. De ændrede familiemønstre i Spanien er en så central del landet udvikling, at de 

også har fået et kapitel for sig.  

I kapitel 5 omhandlende perioden i et forbrugerkulturelt perspektiv vil teorien i højere grad end de 

to forrige afsnit blive implementeret og sat op imod den viden, som det forløbende litteraturstudium 

har givet mig. Målet er at give læseren en så dyb forståelse af den spanske forbrugerkultur og dens 

mange facetter, at man i kapitel 6 udelukkende kan fokusere på reklame-analysen set i forhold til 

den postmoderne teori.  

DE( A(VE(DTE TEORI 

Postmodernisme har fundet vej til mange forskellige discipliner, men i specialet vil det være 

begrebernes brug inden for felterne forbrugerkultur og branding, der vil være i fokus. Når det 

gælder forbrugerkultur, så er USA på mange måder et foregangsland, og det er også her, at de fleste 

teorier om branding og marketing har deres udspring. Heriblandt også Holt3 og hans teorier om de 

for specialets omhandlende emner om forbrugerkultur og postmodernisme. I hans essay ”Why 

                                                             
3 Douglas B. Holt er professor i marketing og har været tilknyttet Havard Business School og Penn State. Nu 
arbejder han som professor på Oxford University, hvor han hovedsageligt forsker i forbrugerkultur, branding og 

markedsføring. Han har igennem årene udgivet utallige artikler i Journal of Consumer Research og the Journal of 
Consumer Culture. Han er også forfatter til flere bøger om ovenstående emner, seneste med den succesfulde How 
Brands Become Icons fra 2004.  
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Brands Cause Trouble” giver han en historisk analyse af udviklingen inden for branding, og 

hvordan den er gået fra et modernistisk udgangspunkt tidligt i det 20. århundrede til at bevæge sig 

over i postmodernismen i 1960erne. Denne analyse af skiftet fra modernisme til postmodernisme er 

selvfølgelig baseret på det amerikanske samfund, men specialet vil tage den tilgang til teorien, at 

den stadig godt kan implementeres på det spanske samfund, selvom udviklingen, både 

socioøkonomisk og politisk, i de to lande har været vidt forskellig. Det er Holts opfattelse, at 

forbrugerkulturen og branding-paradigmerne4 følger nogle helt specifikke mønstre, som han har 

beskrevet i den dynamiske dialektiske model5. Det er min hypotese, at disse mønstre også gør sig 

gældende i det spanske samfund, selvom samfundsudviklingen ikke har fulgt præcist samme spor. 

Holt beskriver nogle vigtige og klare tendenser i de to tidsperioder, og disse vil også lægge grund til 

specialets tilgang til modernisme og postmodernisme i spansk forbrugerkultur og branding. Det er 

Holts tese, at branding og forbrugerkultur indgår i et dynamisk dialektisk forhold, hvor de to parter 

konstant påvirker og ændrer hinanden.  

Spanien er et unikt land, når det gælder forbrugerkulturel udvikling, da landet mere eller mindre 

indtil det økonomiske boom fra cirka 1960 var lukket for mange af de brands, der allerede huserede 

i det meste af Vesten. Den udvikling, man i Spanien har gennemgået både socialt, politisk og 

økonomisk fra den tid, har været ekstrem hurtig, og det vil derfor være interessant at teste disse 

teoriers holdbarhed i et samfund, hvor man har kunnet spore ændringer på kort tid.  

Som det også vil fremgå i afsnittet om Spaniens socioøkonomiske og politiske udvikling, så er det 

mange af de samme tendenser, der går igen i Spanien og USA og andre vesteuropæiske lande: 

Industrialisering, urbanisering, ændrede familiemønstre mm. Udviklingen i Spanien sker dog 

væsentligt senere og væsentligt hurtigere på grund af landets historiske betingelser.  

I specialet vil jeg tilslutte mig Holts teori om, at der er en sammenhæng mellem branding og 

forbrugerkultur, samt det forhold at postmodernismen er opstået som modsvar og opgør mod 

modernismen. Men branding er selvfølgelig ikke det eneste, der påvirker forbrugerkultur eller 

omvendt. Der er mange faktorer, der spiller ind, og jeg vil forsøge at gøre rede for de mest 

essentielle i specialet. Selvom der er mange andre faktorer, der spiller ind på forbrugerkulturen, så 

vil den dynamiske dialektiske model give mig et konkret redskab til min reklameanalyse i kapitel 6, 

når det gælder om at udpege moderne og postmoderne tendenser i den spanske forbrugerkultur.  
                                                             
4 Et paradigme er i Holts kontekst den praksis, som firmaerne benytter sig af til at brande sig. Han taler om det 

”moderne branding paradigme”. 
5 Se den dynamisk dialektiske model på side Fra modernisme til postmodernisme14. 
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Mens specialet tager udgangspunkt i Holts opfattelse af forholdet mellem forbrugerkultur og 

branding, så vil jeg også inddrage flere teoretikere i diskussionen af den postmoderne forbruger, og 

hvornår og hvorfor denne opstod i det spanske samfund, og hvordan den har udviklet sig. Specialet 

vil have sit fokus hovedsageligt på postmodernismen, da det er den nye strømning i forbrugerkultur. 

Det er også min forventning, at den spanske forbrugerkultur vil vise postmoderne træk, og derfor er 

vægten også herpå.  For bedre at få en forståelse af postmodernismens rolle i forbrugerkultur og 

reklame vil jeg i det følgende se på nogle af de dominerende teoretikere inden for området, Alan 

Fuat Firat, Clifford J. Shultz, Alladi Venkatesh, Nikilesh Dholokia, John F. Sherry, Bernard Cova 

og Mike Featherstone samt to kerneområder fragmentation og hyperrealitet, der ifølge dem har stor 

indflydelse på den postmoderne forbrugerkultur. Underområderne paradoksale sidestillinger og 

omvæltningen af produktion og forbrug vil også kort blive gennemgået.  

 

DE( A(VE(DTE EMPIRI  

Reklame og forbrugerkultur er unægtelig to sider af samme sag. Det er min opfattelse, at man bliver 

nødt til at forstå en periodes reklamer, hvis man vil forstå samme periodes forbrugerkultur til fulde. 

Jeg vil forstå reklameverdenen og dens retorik som et spejl af forbrugerkulturen og omvendt. 

Reklamerne vil dermed være med til at kunne give et unikt indblik i den sociale og kulturelle 

situation i datidens Spanien. I bogen Publicidad y cultura argumenterer López og Requero (2006) 

for, at reklamen skal ses som en kulturel identifikator (homologador cultural). 

Reklamen er på den side identificerbar med kulturen og den kontekst, der skaber den. På den anden 

side er den også med til at skabe et nyt samfund, hvor der hele tiden opstår nye værdier, teknikker 

og ting, der på samme tid genererer forskellige forbrugsmønstre og forskellige forbrugere. 

Reklamen bliver på den måde hovedaksen, hvor forbrugsgoderne, behovene og forbrugernes ønsker 

drejer omkring (López & Reqero 2006: 9). 

Jeg tager også udgangspunkt i Holts dynamisk dialektiske model. Han ser dog mere branding og 

forbrugerkultur som to modsætningsforhold, hvilket betyder, at brandingen afføder en modreaktion 

hos forbrugerne, hvilket er med til at skabe en ny forbrugerkultur, der så igen er med til at skabe et 

nyt brandingparadigme. Han har delt modellen op i tre faser, der går fra det moderne over det 

postmoderne til at slutte med det post postmoderne brandingparadigme. Det er dog hovedsageligt de 
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to første, der vil blive fokuseret på i analysen. Denne udvikling vil også være en af grundpillerne, 

jeg støtter mig op af, når jeg analyserer reklamerne for at undersøge, hvorvidt der er en 

sammenhæng mellem udviklingen i reklame(branding) og udviklingen i forbrugerkultur.  

Netop da reklamen efter min mening i så høj grad afspejler forbrugerkulturen, er det et godt værktøj 

til at lokalisere og karakterisere moderne og postmoderne tendenser i den spanske forbrugerkultur. 

Det kan være svært udelukkende via tal, grafer om forbruget og analyser af de socioøkonomiske 

forhold at gøre rede for, hvorvidt den spanske forbrugerkultur udviser klare moderne/postmoderne 

træk. Ved hjælp af min reklameanalyse af udvalgte reklamer mellem 1960 og 1990 håber jeg at 

kunne give et tydeligere billede af situationen og på samme tid af- eller bekræfte, hvorvidt reklamen 

faktisk afspejler forbrugerkulturen i Spaniens tilfælde.  

I min analyse vil jeg hovedsageligt beskæftige mig med tv-reklamer, da de efter min mening giver 

det bedste indblik i den spanske forbrugerkultur. Tv’et bliver hurtigt det mest eksponerede medie i 

Spanien. Med både en lydside og en billedside kan Tv-reklamerne give os et mere nuanceret billede 

af budskaberne, end hvis det blot havde været et radiospot eller en annonce6. Jeg har forsøgt at 

anvende reklamer, der udtrykker de idealer, holdninger og præferencer i samfundet for på den måde 

at kunne sætte dem i relief til moderne eller postmoderne træk i forbrugerkulturen. Om muligt vil 

jeg bruge reklamerne om samme brand/produkt, når jeg arbejder med forskellige tidsperioder for på 

den måde at kunne gøre analysen mere objektiv.  

KAPITEL 2: POSTMODER�ISME OG FORBRUGERKULTUR I ET 

TEORETISK PERSPEKTIV 

I�TRODUKTIO� TIL POSTMODER�ISME OG FORBRUGERKULTUR 

Man refererer til modernisme og postmodernisme inden for mange genrer, og begreberne bliver 

flittigt brugt om vidt forskellige områder, der strækker sig fra kunst, arkitektur, musik, film og hele 

vejen til forbrugerkultur. Det var i 1970erne, anført af franske filosoffer som Baudrillard og 

Lyotard, at termen postmodernisme for alvor vandt indpas, og i slutningen af 1980erne begyndte 

man for alvor at fokusere på begrebet i forbindelse med forbrugerkultur og marketing. Godt og vel 

et årti inde i det nye årtusinde bliver begrebet stadig brugt til at referere til den udvikling, man har 

                                                             
6 Hvor der ikke har været tilstrækkeligt tv-materiale til rådighed, er der blevet brugt magasin-annoncer.  
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oplevet inden for emnet forbrugerkultur, hvilket er en indikator for, at den på succesfuld vis har 

formået at beskrive nogle unikke tendenser i den nyere tids hastige udvikling.  

Postmodernismen markerer en overgang til noget nyt, til en ny æra med nye tendenser og et ændret 

livssyn. Overgangen til postmodernismen er ikke en pludselig forandring, men derimod en 

dynamisk udvikling, hvilket betyder, at man ikke kan se sig fri for stadig at blive påvirket af 

modernistiske tendenser langt inde i den postmoderne ære. Betegnelsen post bedyrer dog, at der er 

tale om et skifte væk fra noget, og postmodernismen er således en bevægelse, der gør op med de 

tendenser, der kendetegnede modernismen (Featherstone 1993: 3).  

Flere af mine udvalgte teoretikere vil gerne indkapsle modernismen og postmodernismen i bestemte 

perioder i historien og beskriver, hvordan moderniteten går helt tilbage til renæssancen i slutningen 

af det 16. århundrede og strækker sig frem til efterkrigstiden. Mit mål er dog ikke at forsøge at 

afgrænse modernisme og postmodernisme til nogle bestemte årstal. Der er selvfølgelig bestemte 

tendenser, der i perioder af historien er mere udprægede end andre, men der koeksisterer hele tiden 

mange forskellige virkeligheder. Heriblandt også modernisme og postmodernisme. Modernismen 

refererer til nogle gennemgående sociale, kulturelle og økonomiske idésystemer og institutioner, der 

er dominerende i en given periode. Modernismens tankegang er meget rationel, og forsøger at skabe 

økonomisk og social struktur (Firat et al 1993:220). For mange hænger postmodernisme tæt 

sammen med forbrugersamfundet, og massemediernes kommen. Postmodernisme er forbundet med 

en generel skepsis over for modernismens ensrettethed. Brown skitserer i følgende model nogle helt 

centrale forskelle mellem den moderne og postmoderne tankegang. 

Forskelle mellem modernisme og postmodernisme 

Modernisme Postmodernisme 

Certainty Ambiguity 

Simplification Complexity 

Order Disorder 

Convention Refuse to accept the accepted 

Universality Individuality 

Consensus Heterogenity 

Conformity Dissent 

Similarity Difference 
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Kilde: Brown 1995: 166 

FRA MODER�ISME TIL POSTMODER�ISME 

Holts essay omhandler den nye anti-brandtendens, som man i dag ser over store dele af verden og 

især i USA. Mange folk er blevet trætte af, at de føler sig styret og kontrolleret af de store 

virksomheder, der dikterer, hvordan de skal leve og forbruge. Holt mener, at vi er på vej ind i en ny 

forbrugertidsalder, og at vi er i gang med at forlade den postmoderne æra og bevæger os nu mod en 

tid, hvor forbrugeren vil overtage magten fra de brands, der tidligere dikterede, hvad vi skulle gøre 

og tænke. I sin analyse af, hvordan den moderne forbruger er kommet dertil, giver han en historisk 

baggrund af forbrugeren, og hvordan denne har udviklet sig fra modernismen over postmodernisme 

og nu til denne nye identitetsbeviste anti-brand-forbruger.  

Ifølge Holt er der en dialektisk sammenhæng mellem forbrugerkultur og branding og hver gang, der 

opstår modsætningsforhold mellem de to fænomener, så vil det ændre dem begge.  

 

Dialektisk model over branding og forbrugerkultur [Holt 2002:81]. 

Markedsføringen vil altid vælge den mest effektive måde at brande sig på over for en given type 

forbruger, om det er i et samfund med hovedsageligt moderne eller postmoderne tendenser. 
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Forbrugeren søger ligeledes de værdier og den type status, der måtte være ønskelig i en given 

forbrugerkultur. Til sidst vil der, ifølge Holt, opstå en slags inflation af de ønskede værdier, da 

forbrugeren efterhånden bliver så dygtig til at købe sig til de værdier og holdninger, der er attraktive 

i den givne kultur. Denne inflation gør, at forbrugeren ikke længere stoler på, at brandingens og 

reklamernes budskaber er de rigtige at følge, og der opstår reaktion på dette i form af nye 

strømninger i forbrugerkulturen.   

MODER(E BRA(DI(GPARADIGME OG MODER(E FORBRUGERKULTUR 

Holt beskriver modernismens forbrugerkultur som: 

 

 (…) the dominant mode of consumption (…) and the cultural frameworks that orient how people 

understand and interact with the market’s offerings (Holt 2002:71). 

 

I denne opfattelse af forbrugerkultur har forbrugeren ikke selv indflydelse på de værdier og 

holdninger, der ligger i brandet, da man kun havde få meget lidt differentierede produkter at vælge 

imellem. Cova støtter ham i denne opfattelse: In modernity, consumers were increasingly divorced 

from their ability to control the objects or their lives: they ended up as stooges (Cova 1996: 17-18).  

Produkterne adskiller sig hovedsageligt på kvantitativ og mekanisk vis. Det økonomiske opsving i 

USA efter anden verdenskrig skaber en ny og voksende middelklasse, hvor det i høj grad er 

besiddelsen af de nye produkter som bilen, fjernsynet og køleskabet, der afgør, hvor man befinder 

sig på den kulturelle rangstige. Det gør brandsene til en kulturel autoritet, da de i det unge 

forbrugersamfund står over for en forholdsvis homogen gruppe af uerfarne forbrugere, der lettere 

lader sig påvirke. Denne moderne forbruger havde som hovedmål at forbedre sin levestandard via 

forbrugsgoder og på den måde udtrykke status. (…) material wealth and signs of succes or 

achievement in modern society had become one and the same (Firat & Dholakia 1998:44)  

Denne modernistiske tendens med blot at hige efter materielle goder for at vise status og vise, man 

er en del af fremskridtet, giver mere magt til brandsene, da forbrugeren ikke i så høj grad stiller 

specifikke krav til, at de skal repræsentere bestemte holdninger eller værdier, så længe de 

repræsenterer fremgang. Den moderne brandings kulturelle autoritet kommer blandt andet til udtryk 

i datidens reklamer, der i høj grad forsøger at instruere forbrugeren i, hvad der er det gode liv. De 

spiller på idealer, og produkternes egenskaber bliver kædet sammen med nogle ønskelige personlige 

egenskaber, som brandet skaber. Reklamerne vil gerne være med til at sætte dagsordnen for, hvad 
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der er det gode liv, og virksomhederne kæmper om at forklare forbrugeren, hvorfor netop deres 

brand er en essentiel ingrediens for at opnå det. Sagt med andre ord: Manufacturers should strive to 

position their brands as concrete expressions of valued social and moral ideals (Holt 2002: 80).   

Ét af Holts pointer vedrørende den moderne forbrugerkultur er særligt interessant set med spanske 

øjne i forhold til Franco-tiden. Han ser nemlig forbruget som et slags surrogat for politisk 

indflydelse. It facilitated market interests in expanding profit while at the same time it provided 

people with identities that satisfied (or at least deflected) their demands for greater participation in 

the economy and polity (Holt 2002:82). Netop dette skal vise sig at få stor indflydelse i Spanien i 

1960erne, da Franco på mange måder indgår en byttehandel med befolkningen. Han åbner op for 

økonomien, så spanierne kan få del i de mange nye goder, mens han bliver på magten, da følelsen af 

at nærme sig Vesten rent materielt tæmmer deres behov for politisk oprør.   

DET POSTMODER(E BRA(DI(GPARADIGME OG DE( POSTMODER(E FORBRUGER 

I 1960erne sker der er en kulturel revolution i Vesten, hvor der skabes grobund for det postmoderne 

branding-paradigme7. I denne periode eksperimenteres der på alle fronter. For det gjaldt om at finde 

sig selv, og man (her især de yngre generationer) ville ikke lade sig styre af nogle former for 

kulturel autoritet, der skulle diktere værdier og identitet. Holt beskriver også, hvordan forbrugerens 

nye postmoderne tendenser går hånd i hånd med det kulturelle skift, der sker inden for andre 

områder af kulturen. (…) sixties youth culture pushed hard against the perceived cultural 

regimentation of corporate America to experiment with any and all societal mores, including 

theater, film, art, pornography, sexual preference, living situations, occupations, dress, and hygiene 

(Holt 2002: 83).   

 

Forbrugerkulturen må derfor aldrig ses som et isoleret aspekt af samfundet, men altid som noget der 

går i samspil med resten af samfundsudviklingen. Det er dog Holts tese, ligesom mange andre 

teoretikere, at forbrugerkultur, især hos den postmoderne forbruger, er blevet den dominerende 

kultur i vestlige samfund. Man skulle tro, at en tid med personlig frigørelse, hvor traditioner og 

klassiske institutioner blev sat på prøve, ville gøre folk mindre afhængige brands. Men den 

postmoderne forbruger oplever ifølge Holt lige det omvendte. Producenterne erkender, at 

                                                             
7 Som skrevet tidligere(s.15), så er jeg ikke fortaler for, at der sker komplette skift mellem den ene type 

forbrugerkultur og den anden. Men skiftet er gradvist og på alle tider i historien har mange forskellige tendenser, 

også forbrugerkulturer, eksisteret side om side. Nogle tendenser vil selvfølgelig være mere karakteristiske end 
andre.  
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forbrugerne ikke længere vil belæres om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der går under 

betegnelsen det gode liv. De må lade det være op til forbrugeren selv at bestemme. Skiftet mod en 

mere postmoderne forbruger er også på mange måder et oprør med det, denne ser som konservative 

og forældede institutioner, heriblandt det moderne branding-paradigmes ofte belærende retorik. 

Men forbrugeren bliver af den grund ikke uafhængig af brands for at skabe identitet og realisere sig 

selv i livet. Endnu mere end før må forbrugeren ty til brands for, at de holdninger og værdier, som 

ønskes udtrykt, kan blive vist for omverdenen. Whereas modern consumer culture authorized the 

meanings that consumers valued, postmodern consumer culture only insists that meanings—any, 

take your choice—must be channeled through brands to have value.  (Holt 2002:83). 

 

Ifølge Holt er det hele essensen af den postmoderne forbrugerkultur, at det frie valg blot gør 

forbrugeren mere afhængig af brandsene, og hvis brandingen skal være succesfuld over for denne 

type forbruger, så går det ikke at virke som en kulturel autoritet. Målet i det postmoderne branding-

paradigme er at være en autentisk kulturel resurse. Postmodern consumer culture’s central 

tendency: the use of consumer goods to pursue individuated identity projects (…) The postmodern 

branding paradigm is premised upon the idea that brands will be more valuable if they are offered 

not as cultural blueprints but as cultural resources, as useful ingredients to produce the self as one 

chooses (Holt 2002:84). 

KER�EOMRÅDER I DE� POSTMODER�E FORBRUGERKULTUR 

HYPERREALITET 

De såkaldte metanarrativer8, som man tidligere har levet efter, holder ikke længere. Folk tror ikke 

på, at der er én bestemt måde, man kan og bør leve på, og man er blevet meget skeptisk indstillet 

over for at følge en bestemt ideologi, da man har set, at ingen har holdt, hvad de lovede. Hverken 

kapitalismen, marxismen eller for den sags skyld el franquismo.  

Forbrugerkulturen bliver det nye metanarrativ, den nye ideologi, og brandsene bliver de nye ledere, 

som man følger. Hyperrealitet er en kunstig konstruktion af virkeligheden, som er meget 

kendetegnende for branding og markedsføring. Man forsøger at tillægge et bestemt produkt nogle 

                                                             
8 Et metanarrativ er overordnede retningslinjer om holdninger og værdier i et givent samfund. Metanarratives 
are principles that attempt to explain particulars of human experience in terms of grand themes such as capitalism 
and Marxism (…)(Firat et al. 1993: 220) 
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specifikke værdier, der gør, at det ikke kun opfattes for det funktionelle. Saussure var den første 

teoretiker til at diskutere denne hyperrealitet i sproget9.  

Der er kommet en hel ny symbolsk dimension til forbruget, og der lægges ikke længere samme 

vægt på produktets funktionalitet, da den er taget for givet (Cova 1996:17). Produkterne og deres 

tilhørende brands er i stor udstrækning til for at tilfredsstille den postmoderne forbrugers 

emotionelle behov. Den teknologiske udvikling har gjort, at det er blevet sværere at differentiere et 

produkt kun på baggrund af funktionelle behov. Et brand er nødt til at skabe en virkelighed, der går 

ud over produktet, der tilfredsstiller de nye behov, som man oplever hos den komplekse 

postmoderne forbruger. Man vil ikke længere nøjes med virkeligheden/funktionaliteten, og 

forbrugeren foretrækker i stedet den simulerede virkelighed, hyperrealiteten, som postmoderne 

marketing er mester i at opstille (Firat & Venkatesh 1993: 229-232). Det leder os til en vigtig pointe 

for forståelsen af forbrugeren: This means that we must not study the consumer as someone seeking 

to satisfy an end (needs), but as someone seeking to construct (experience) symbols (Cova 1996: 

18). 

FRAGME(TATIO( 

I den postmoderne forbrugerkultur er det op til den enkelte at skabe sit eget narrativ ved selv at 

sammensætte sin egen identitet via brands. Hver eneste brand repræsenterer denne fragmenterede 

virkelighed, hvor der ikke er sammenhæng mellem produkt og brand. 

Da modernismen var den dominerende strømning, søgte man i højere grad efter tryghed og 

uniformitet. Man søgte dette metanarrativ, værende det sig de klassiske værdier i vestlig kapitalisme 

eller franquisternes ukuelige tro på, at et selvforsynende konservativt-katolsk Spanien var vejen 

frem. Det giver tryghed at have et ideal at stræbe imod. Den moderne forbruger var derfor også 

                                                             
9 Ferdinand de Saussure var en Schweizisk lingvist. Han beskæftigede sig i høj grad med semiotik, der 

som videnskab undesøger betydningsdannelser. Han er mest kendt for at indfører begreber langue og 
parole. For ham består et tegn af en signifier (som er det, vi opfatter med sanserne, fx en lyd) og 

signified (der refererer til det mentale begreb, vi danner ud fra denne lyd). Det er Saussures pointe, at 
der ikke er nogen sammenhæng mellem et tegns signifier og dets signified. Det er kun ud fra en given 

social konvention, at folk opfatter et tegn på samme måde. Igennem bestemte kommunikationsformer, 
som fx reklame, kan signifier og signified rive sig løs fra hinandnen, hvilket skaber grobund for, at det 

simulerede kan blive til virkelighed. Signifier får derfor en ny betydning, når man fx isolerer et produkt 
fra dets kontekst, og giver den en ny signified for forbrugeren. Når du ser mærket Nike, vil de ikke 
have, at du skal ikke tænke på sko, men derimod på personlig frihed. Nike har på den måde opnået, at 

deres brand er blevet hyperreal. (Firat & Venkatesh 1993:230-234). 
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meget mere homogen, da idealerne var givet på forhånd. Måden at søge denne identitet gennem 

forbruget var derfor også mere forudsigelig (Firat & Shultz 1997:188).  

 

Postmodernismens mangel på en dominerende ideologi gør det er op til én selv at skabe denne 

identitet og derved samle sin egen individuelle historie via forbruget. Forbruget er selvfølgelig ikke 

den eneste identitetsskabende faktor. Jobbet og familien bliver også i høj grad brugt til at vise, hvem 

man er. Men forbruget har overtaget meget af den plads de institutioner tidligere fyldte.  

 

Stærk politisk tilknytning, der på mange måder kan anses for at være troen på et metanarrativ, er 

heller ikke længere udbredt på samme måde. Postmodernismens mål er at bryde med modernismens 

faste rammer, hvilket skaber denne fragmentation, især inden for reklameverdenen, hvor det ifølge 

Firat og Venkatesh (1993) langsomt men sikkert bliver mere reglen end undtagelsen, at hvert 

produkt kræver sin egen personlighed. Man samler i stedet selvvalgte fragmenter, der tiltaler én, og 

bruger dem til at kommunikere sin identitet, som kan ændre sig efter hvilket miljø, man bevæger sig 

i. Selv hverdagslivet bliver fragmenteret, da man ofte påtager sig en bestemt identitet på 

arbejdspladsen, i hjemmet og blandt vennerne. Firat kalder det image-switching, at man i langt 

højere grad skal udstråle forskellige værdier i forskellige roller. (…)the caring mother, the efficient 

manager, the elegant partner, the gourmet homemaker, each representing a different image, 

requiring different styles, different personalities, are reflected by the same woman (Firat & 

Venkatesh 1993, s. 232).  

 

Det er selvfølgelig at sætte postmodernismen på spidsen, men reklameanalysen i kapitel 5 vil vise, 

om de er helt ved siden af i sin påstand. Flere postmoderne teoretikere10 har kaldt det den sene 

kapitalismes skizofreni, der er et bizart men meget dækkende udtryk for den situation, som 

postmodernismens grænseløshed har sat forbrugeren i.  Den postmoderne forbruger vil ikke lade sig 

putte i kasser, og fragmentationen gør, at forbrugere med forskellige udgangspunkter og værdier 

stadig kan identificere sig med det samme produkt, da de ikke påduttes holdninger eller 

retningslinjer, men i stedet får frihed til at bruge brandsene og reklamerne som byggeklodser til en 

selvvalgt identitet (Firat & Shultz 1997:191). 

 

                                                             
10 Deleuze and Guattari (1987) and Jameson (1983) i Firat & Venkatesh (1993)  
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Dekontekstualisering er et begreb, som er essentielt for fragmentationen i postmodernismen. 

Objekter får nye betydninger, der ikke har nogen sammenhæng til sin historiske baggrund. Ligesom 

produkter pludselig repræsenterer en bestemt holdning eller ideologi, der ikke har noget til fælles 

med dets funktionelle egenskaber, hvorved produkterne bliver udtryk for det, som Baudrillard har 

døbt frit flydende tegn11, og de kan gives hvilken betydning, der måtte være. I markedsføringen 

begynder man at se eksempler på, at produktet – ikke kun bliver sekundært – men helt forsvinder. 

Man har helt fjernet enhver sammenhæng til produktet, og producenter som (ike reklamerer ikke 

længere for sko, tøj eller sportsudstyr. Nej, det er udelukkende brandet, der fokuseres på. På den 

måde må folk selv sætte produkterne ind i deres egen kontekst – rekonstekstualisering (Firat og 

Venkastesh 1993: 233-235) 

OMVÆLT(I(GE( AF PRODUKTIO( OG FORBRUG 

Lige siden modernismens indtog med industrisamfundet og kapitalismen som den dominerende 

ideologi i vesten, har produktionen været betragtet som den værdiskabende proces, og værdien 

kunne måles på, hvad man kunne sælge den for til forbrugeren. Forbrugs-processen opbrugte 

derefter den værdi, som produktionen havde skabt. Postmodernismen gør op med produktionen som 

værende vigtigere end forbruget og med den forestilling, at produktion er midlet og forbrug er 

målet. Med overgangen til postmodernisme bliver det pludseligt forbrugeren, der producerer, og 

målet er ikke nået blot ved, at der købes en vare. Det essentielle bliver mere selve forbruget, og der 

opstår en (forbruger)kultur, hvor man skaber sin identitet igennem, hvad man køber, hvilket står i 

skarpt modsætningsforhold til Karl Marx og hans opfattelse af værdi, og hvordan den skabes.  

Karl Marx mener, at et objekts/produkts vigtigste værdi er dets bytte-værdi (exchange value). Det er 

mindre vigtigt, hvor meget brugsværdien eller symbolværdien er for en given genstand, da det altid 

vil være bytte-værdien, der indikerer, hvor meget arbejde, der er gået til for at producere objektet. 

Objekter blev ifølge Marx meget vigtige, da de havde overtaget det sociale tilhørsforhold mellem 

mennesker. Menneskerne var til for at tilføre objekter bytte-værdi, og derfor blev de kun bedømt på, 

hvad de formåede at skabe (Corrigan 1997: 33-35). Postmodernismen vender op og ned på den 

forældede forestilling. Du er ikke længere, hvad du producerer, men hvad du forbruger, og forbrug 

er ikke målet, men midlet.  

Personal identity is increasingly sought by the consumer, even in its fragmented forms, and 

recognized by others, not on the basis of what one produces but on the basis of what one consumes. 
                                                             
11 Undersøttes af Saussures semiotiske teorier om signifier/signified.  
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(…)As postmodernists indicate, consumption is not just a personal act of destruction by the 

consumer, but very much a social act where symbolic meanings, social codes, and relationships, in 

effect, the consumer’s identity and self, are produced and reproduced  (Firat & Venkatesh 1993: 

235).   

 

Hvor produkter ifølge modernismens tankegang mistede værdi, når de blev brugt, så er det i 

postmoderne forstand her, at de får værdi. Et produkt har groft sagt ingen værdi, før det bliver brugt 

og tildelt værdi af forbrugeren(Firat el al 1995: 52). Et produkt kan dermed gives værdi ved, at man 

lader det signalere, at det er autentisk, og lader det indgå som en del af en oplevelse, men lader det 

være op til den enkelte forbruger, hvordan det skal udtrykkes (Firat & Dholakia 1998:93-97) (Holt 

2002:83).  Forbrugeren er gået fra at være en homo economicus, der fokuserede på produktet og på 

at opnå den størst mulige velstand via goder, til at være homo consumericus, der realiserer sig selv 

via forbruget. Homo economicus hovedmål var at få mest muligt for mindst muligt, mens homo 

consumericus stræber efter at opnå flest mulige oplevelser igennem forbruget (Firat & Shultz 

1997:191). For homo consumericus er produktets brugs- og bytteværdi ikke vigtig, da man køber 

produktet for det image, det afspejler, hvilket har sat nye krav til måden at brande sig på. Det er 

ikke længere et bestemt image, der skal repræsentere et produkt, men produktet der skal 

repræsentere et image. Imaget er blevet til produktet.   

PARADOKSALE SIDESTILLI(GER  

 Som Holt også er inde på, så er postmodernismen kendetegnet ved, at alt er tilladt. I reklamerne 

støder man på flere og flere modsætningsforhold, der under modernismen ville være uhørt. Ironien 

bliver blandt andet en ledende strømning, og masse- og finkultur smelter sammen til et. Reklamerne 

bruger disse paradoksale sidestillinger til at fjerne fokus fra det, der er det virkelige mål med dem, 

hvilket er at sælge produktet. De forsøger at virke uinteresserede og forsøger at lade som om, at de 

er på lige fod med forbrugeren, og at de kommunikerer på lige fod, samt at de forstår hinanden på et 

underforstået plan. Kun den ”dumme” forbruger hopper på vognen. Reklamer forsøger også i 

stigende grad at skjule sig ved at imitere andre genrer og dukke op i nye kontekster.  

 

This, of course, is just an extension of the separation of the object from its original function. In 

effect, the consumer acquires the product for the image that it represents, and this image is only 

partially, if at all, constructed on the basis of a functional need. Furthermore, a single product is 
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capable of representing multiple images, as signified by culture and by the marketing effort (Firat & 

Shultz 1997:188). 

SAMME(FAT(I(G:  

Hyperrealitet • Simulation bliver til virkelighed 

• Vægt på symbolsk betydning, 

produkter tilkobles ny arbitrær 

mening 

• Funktionalitet mister betydning 

Fragmentation • Identitet er ikke fast og sammensættes 

via fragmenterede forbrugsoplevelser 

• Image-switching 

• Frit flydende tegn 

Omvæltning af produktion og forbrug • Forbruget bliver den skabende process 

• Forbrugeren giver produktet værdi 

• Identitet gennem forbrug, ikke gennem 

produktion 

• Homo Consumericus 

Paradoksale sidestillinger • Sammensmeltning af fin- og 

massekultur 

• Reklamer virker uinteresserede i salg 

• Sfærer blandes sammen, alt er tilladt 

 

KAPITEL 3: SPA�IE�S HISTORIE I ET SOCIOØKO�OMISK 

PERSPEKTIV 

FRA BORGERKRIG TIL FRA�COS DØD 

Mens der i det fleste europæiske lande er en skarp skillelinje ved afslutningen af anden verdenskrig 

i 1945, så blev de historiske linjer allerede trukket op i Spanien i 1939 med afslutningen af tre års 

borgerkrig, der begyndte i 1936. Borgerkrigen var i manges øjne en ideologisk krig mellem højre- 
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og venstre, mellem republikanere og kommunister og general Francos autoritarisme støttet af 

militæret og det rige borgerskab. Franco ønskede, at det skulle være en krig om ideologiske 

principper, men under al ideologien var der mere tale om en regulær klassekamp, der bundede i 

blandt andet jordfordelingsproblemer. Magthaverne i Spanien ville for alt i verden af med 

republikken, da de følte sig økonomisk pressede af de mange reformer, der skulle gøre livet bedre 

for den sultende arbejderklasse. Også selvom det var under et ideologisk dække (Humlebæk og 

Grøn 2001: 101). 

Det blev den ultra-konservative og kirketro general Franco, der kunne udråbe sig som sejrsherre i 

1939, men borgerkrigens afslutning blev langt fra enden på landets to-delthed. Franco ville ikke 

have noget med de tabende republikanere at gøre og udelukkede dem fra al magt og ville ikke lade 

dem være med til genopbygningen af landet. Tværtimod. De Franco-modstandere, der ikke allerede 

havde forladt landet ved krigens udgang, blev henrettet i stor stil.  

Borgerkrigen efterlod landet i ruiner. Økonomien i landet i 1940erne og 1950erne var mildest talt 

elendig, og der var stor fattigdom. Yderligere var landet også internationalt isoleret på grund af 

Francos støtte til de fascistiske regimer under anden verdenskrigs første år, samt det faktum at de 

havde hjulpet ham til magten. Den stærkt nationalistiske Franco vendte sig i stedet indad og 

proklamerede, at Spanien skulle være selvforsynende med et statsprotektionistisk marked. Men det 

betød blot yderligere fattigdom, og den manglende Marshall-hjælp og FN-medlemskab gjorde ikke 

tilstanden bedre.  

På det intellektuelle plan var der også recession i landet, da mange af de veluddannede var gået i 

eksil. Ligeledes havde Franco også indført en hård censur, der gjorde det praktisk talt umuligt at 

drive en kritisk presse, og i det nu centraliserede Spanien var castiliansk det eneste anerkendte og 

lovlige sprog, og den katolske kirke var igen med til at uddanne landets unge.    

Mens 1940erne var kendt som ”sultens årti”, hvor der herskede en enorm anti-europæisk holdning 

fra Franco-regiment, så blødte det lidt op i løbet af 1950erne. USA og Spanien indledte et strategisk 

militært samarbejde i 1953, der gav amerikanerne lov til at opstille en base på halvøen mod 

økonomisk assistance til den skrantende økonomi via langsigtede lån. En åbning af det spanske 

samfund blev ansporet yderligere af, at regimet nu var bakket op af Vatikanet12 og dermed hele den 

katolske verden, og det sammen med forsvarsaftalen sikrede landet et vigtigt medlemskab af FN i 

                                                             
12 El Corcordato de 1953 (Balfour ogQuiroga 2007: 78) 
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1955. Spanien blev langsomt men sikkert også indlemmet mere og mere i den vestlige verden, og i 

1958 var landet både blevet medlem af OECD, den Internationale Monetære Fond og 

Verdensbanken (Humlebæk og Grøn 2001: 105) (Andersen 2001: 132).  

Med diktaturets beskedne begyndende åbning oplevede landet også øget vækst i produktionen. Men 

det så stadig økonomisk sort ud trods den (sene) industrielle udvikling og de amerikanske lån. 

Spanien led under, at pesetaen var stærkt overvurderet, hvilket medførte stigende inflation og et 

underskud på betalingsbalancen, der truede med at sende landet i decideret bankerot. Spaniens 

befolkning og økonomi skreg på politiske og økonomiske reformer, men dem så Franco som en 

trussel med sit regime. Vi skal helt frem til 1959 med stabiliseringsplanen, før der blev taget de 

nødvendige tiltag for at rette op på økonomien. I 1956 havde landet oplevet strejker og 

studenteroprør, og i 1957 kom de reformvillige teknokrater fra Opus Dei i regeringen, hvor de 

overbeviste den altid skeptiske Franco om, at en mere liberal økonomisk politik var nødvendig 

(Jordan og Morgan-Tamosunas 2000: 18). 

Der er to overordnede punkter i Stabiliseringsplanen. For det første skulle de offentlige 

omkostninger skæres betydeligt ned, faktisk ned til en fjerdedel for at komme inflationen til livs. 

Dernæst skulle produktionsbetingelserne liberaliseres sammen med en devaluering af pesetaen til 

det halve, hvilket skulle styrke eksporten og den generelle samhandel med udlandet, samt øge 

interessen for, at der blev investeret udenlandsk valuta i landet.  

Fra 1960 og frem begyndte man for alvor at mærke den øgede liberalisering i landet. Både i 

landbruget, industrien og ikke mindst i servicesektoren, der ellers ikke havde gjort meget væsen af 

sig tidligere. Landbruget blev i denne periode gevaldigt effektiviseret, hvilket betød, at indtjeningen 

per person steg til det dobbelte. Den naturlige konsekvens heraf var, at andelen af beskæftigede i 

landbruget faldt fra cirka 40 % i 1959 til 25 % i 1975. Rationaliseringen i landbruget betød således, 

at mange folk måtte finde arbejde andre steder. Mange tog til byerne for at finde arbejde, og andre 

måtte tage turen til udlandet, med Frankrig, Schweiz og Tyskland som de foretrukne lande, for at 

skaffe en ekstra indtægt til at forsørge familien. Den fremmede valuta, som de mange emigranter 

sendte hjem til Spanien, var med til at stabilisere økonomien og skabe vækst i landet (Andersen 

2001: 135-136). 

Selvom landbruget blev rationaliseret i årene fra 1960 og frem, så oplevede sektoren ikke decideret 

økonomisk vækst, og den var ikke længere så vigtig som hidtil. Den økonomiske hovedrolle skal i 
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stedet tilskrives industrien, der voksede eksplosivt i denne periode. En vækst i den samlede 

industrielle produktion på 11,4 % om året fra 1960-1974 taler sit tydelige sprog. Borgerkrigen og 

Francos protektionistiske og statskontrollerede marked havde sat en stopper for den 

industrialisering, som de fleste vestlige lande havde oplevet meget før, ja 100 år før. Man kan 

argumentere for, at dette industrielle opsving kom på en billig baggrund, da Spanien i forhold til 

resten af Europa var mange år bagud. Resten af Europa red på en bølge af højkonjunktur, der 

allerede startede i 1950erne med Marshall-hjælpen som motor, og det krævede ikke megen 

økonomisk åbenhed i Spanien, samt industriel udvikling for at skabe vækst. Det teknologiske 

forarbejde var således allerede lavet, og Spaniens nu mere åbne holdning til udenlandske 

investeringer, var med til at sætte gang i det, som Franco kaldte for ”Spaniens økonomiske mirakel” 

(Andersen 2001: 135-136). 

 I Spanien var det dog en helt tredje sektor, der stod for det største ”mirakel”. Servicesektoren 

voksede i denne periode også markant. Den ene årsag skal findes i den øgede urbanisering, der med 

det rurale exodus gav grobund for den tertiære sektor, der voksede fra at beskæftige 30 % i 1960 til 

godt 40 % i 1975. Det er især Spaniens nye guldmine i turistindustrien, der kom til at spille en helt 

afgørende rolle i landets økonomi. De resterende europæiske lande nød godt af de gode tider med 

bedre lønninger og mere ferie, og det lokkede dem til Spaniens sol og sandstrande, hvor der var 

alkohol og tobak til billige penge. Det vil være en underdrivelse at tale om et boom i den spanske 

turisme, da man fra perioden 1959 til 1973 øgede antallet af turister fra 4,3 mio. besøg om året til 

34,6 mio. besøg. Til sammenligning kan det nævnes, at Spaniens samlede befolkning i 1970 også 

udgjorde lidt over 34 mio. personer13. Denne massive stigning i antallet af turister medførte 

selvfølgelig også en enorm stigning i indtægterne fra denne nye industri. Fra i 1959 at generere 

ubetydelige 129 mio. dollars, var det tal vokset til astronomiske 3,1 mia. dollars i 1973. Spaniens 

nye milliardindustri var en af hovedårsagerne til, at det økonomisk gik så godt i landet, og sammen 

med den emigrerede arbejdskraft stod den for at betale næsten hele landets underskud på 

handelsbalancen i den periode (Andersen 2001: 139-141). 

Det økonomiske mirakel betød imidlertid ikke, at Franco ændrede fuldstændig kurs. Industrien var 

stadig i høj grad statsstyret, og selvom der nok var sorte tal på bundlinjen på grund af den 

udenlandske valuta, så var Spanien med dets forældede produktionsapparat langt fra klar til at 

konkurrere med Vesten. Det store og på mange måder uundgåelige opsving var hovedsageligt sket 

                                                             
13 Kilde INE: http://www.ine.es/en/inebmenu/mnu_cifraspob_en.htm  
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på grund af forudsætninger skabt uden for Spanien. Og da oliekrisen indtrådte i 1973 med 

lavkonjunktur og øget arbejdsløshed til følge, ramte det landet hårdt. Indtægterne fra turisterne 

kunne nu ikke længere dække det store underskud på handelsbalancen, da en femdobling af 

oliepriserne var prikken over i’et i den økonomiske krise, der ramte Europa. Francos regime var 

langt fra gearet til at tackle denne økonomiske krise. Franco og hans støtter ville for alt i verden 

ikke kompromittere den politiske og ideologiske linje med de nødvendige radikale økonomiske 

reformer, og da befolkningen gik med til den ”byttehandel” mod at få forbedrede levevilkår via lav 

arbejdsløshed og lønstigninger, så var landet ikke blevet tilstrækkeligt liberaliseret hverken politisk 

eller økonomisk til at kunne modstå denne krise (Humlebæk og Grøn 2001: 177-178).    

Da Franco døde i 1975, var det begyndelsen på enden for et næsten 40 år langt diktaturstyre i 

Spanien. Men på mange måder var Francos død blot det endelige dødsstød for det totalitære styre. 

Der havde i det spanske samfund længe været tendenser, der pegede i retning af, at diktaturet ikke 

var kommet for at blive på halvøen. Den forbedrede økonomi gav grobund for en ny kultur – 

forbrugerkulturen – som på mange måder ikke var forenelig med diktaturet14. Men andre faktorer er 

også essentielle for at forstå udviklingen i Spanien fra diktatur til demokrati, og hvordan 

forbrugerkulturen før Francos død adskiller sig fra den, der kommer efter. Især den yngre 

generation var begyndt at vende sig mod Franco. De var vokset op langt fra borgerkrigens skygge 

og var langt bedre informeret om, hvad der skete ude i verden end de ældre generationer. Det, 

sammenholdt med en general afstandtagen fra de klassiske katolske værdier, gjorde dem til en stærk 

drivkraft mod demokratiet. Den større åbenhed mod Vesten gav den yngre generation en bedre 

forståelse for, hvordan systemerne fungerede i lande med en lang demokratisk historie. Tiden og 

teknologien var ikke længere på Francos side, og massemedierne kunne heller ikke længere holdes 

uden for den spanske grænse. Selvom der var en stærk censur under Franco, så kunne det ikke holde 

folk fra at lave sig inspirere af, hvad de så på Tv, i biografen eller læste i avisen. For spanierne var 

det fagre nye verden, og selvom censuren gjorde sit til at gøre det så moralsk stuerent som muligt, 

så var skaden allerede sket for Franco. I et land, der havde været lukket for omverdenen så længe 

som Spanien, havde de fleste indtryk fra omverdenen– hvor uskyldige de end måtte være - en stor 

betydning. 15 (..) the youth culture of the 1960s had a startling impact on the rigid social world of 

                                                             
14 Det vil jeg komme nærmere ind på i næste kapitel.  
15 Katalaneren Lluís Llach er nok en af de mest lysende eksempler på en af datidens protestsangeren. Han var en 

af hovedfigurerne bag Nova Cancó-bevægelsen, der tog sit udspring i Katalonien i de tidlige tressere. De 

kæmpede for at udbrede kampen mod Franco og et Katalonien, hvor sprog og kultur ikke blev undertrykt. Mange 
af de katalanske protestsangere fik forbud mod at optræde, inklusiv Llach.  
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Franco’s Spain where enthusiasm for the Beatles or Bob Dylan, or emerging Spanish protest 

singers, represented a more overt political statement than in democratic societies (Graham & 

Labanyi 1995:265). 

I et mislykkedes og langt fra velmenende forsøg på liberalisering og aperturismo16 indførtes der i 

1966 en ny presselov. Udefra skulle det se ud som om, at presseloven var en lempelse af den 

tidligere lov fra 1939, da det nu ikke længere var obligatorisk at indsende alt til censur, før det blev 

udgivet. I stedet ville man blive retsforfulgt, hvis det publicerede materiale ikke levede op til de 

stadigt strenge normer. Det betød, at der kom til at herske en stærk form for selvcensur, da mange 

forlæggere mm. simpelthen ikke havde råd til at løbe risikoen med at sende noget på gaden for, at 

det derefter blot blev konfiskeret oven i et bødeforlæg eller i værste fald fængsel. Selvom den nye 

presselov var en ulv i fåreklæder, blev der trods alt blødt op for censuren, som Francos død 

nærmede sig (Jordan & Tamosunas 2000: 22-2617). Linjen var dog blevet for blød til Francos smag 

i 1969, og det kostede informationsministeren, Fraga Iribarne, posten, og han blev efterfulgt af den 

væsentlig strengere Sánchez Bella.  

I starten af 1970erne var Francos regime til stadighed mere ustabilt, og støtterne blev færre og 

modstanderne flere. Modstanden fra studenter og fagforeninger mod det stive styre voksede op 

gennem 1960erne, og de nationalistiske bevægelser fra Katalonien og Baskerlandet kunne ikke 

længere manes til jorden uden at vække opsigt. Størst genlyd gav det, da ETA i 1973 dræbte den 

nyudnævnte ministerpræsident og Francos højre hånd, Carrero Blanco18, i et attentat. Hans 

efterfølger Arias Navarro kom aldrig til at spille den store politiske rolle i francotidens sidste år. 

Der kom også støtte til politiske ændringer fra uventet side i regimets sidste år. I de første mange år 

af regimet var den katolske kirke og Franco uadskillelige, og de to ting hang ideologisk tæt 

sammen. De nye tider gav også ændrede holdninger hos mange præster, og flere og flere tog 

offentligt afstand fra Francos diktatur. Og værre endnu, så tog Vatikanet nu også afstand fra 

diktaturet, der ellers havde så sent som i 1953 havde givet det en officiel godkendelse med El 

                                                             
16 Aperturismo bruges under Franco til at beskrive en åbning mod Vesten og de demokratiske samfund.  
17 Værk som Ultimas tardes con Teresa af Juan Marsé og Cinco horas con Mario af Miguel Delibes er forløberne 

for en ny bølge af samfundskritiske værker inspireret af latinamerikanske forfattere(Jordan & Tamosunas 2000: 

25).  

18 På grund af Francos sygdom overtog Blancos hans plads. Men det betød ikke de store ændringer, og den nye 
ministerpræsidents linje var meget entydig. Continuismo.  
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Concordato. I 1961 og 1963 udsendte den nye pave19 således to dokumenter, der var grundlinjerne i 

en ny og mere liberal retning for den katolske kirke. Dokumenterne understregede blandt andet 

vigtigheden af menneskerettigheder og religionsfrihed, hvilket ikke ligefrem var kerneideologier 

hos Franco. I lige så jøj grad som den katolske kirke havde støttet Franco i regimets første år, i 

samme grad blev kirken nu en motor for sociale ændringer i regimets sidste fase, hvor mange 

præster via organisationer som JOC og HOAC20 blev talerør for social og politisk liberalisering. 

Paradoksalt nok betød denne sociale revolution, som kirken selv havde været med til at skabe, også 

dødsstødet for den katolske kirke som en altdominerende institution i det spanske samfund, og 

befolkningens ideologiske grundlag var nu ikke længere forankret i troen og katolske værdier 

(Graham & Labanyi 1995:266-282).  

As democracy was established and a new agenda emerged in Spain, dominated by Europeanization, 

capitalist growth, cultural experimentation, and the transformation of women’s roles and family 

structure, Catholicism found itself just one influence among many in the new pluralism(Graham & 

Labanyi 1995:282). 

TIDE� EFTER FRA�CO 

Da general Francisco Franco døde efter længere tids sygdom den 20. november 1975, sluttede en 

diktatorisk æra i Spanien, der havde varet i knap 40 lange år. Det spanske folk gik herfra mod endnu 

flere omvæltninger, og under La Transición skulle de nu gøre sig klar til et liv i demokrati. Francos 

død skabte naturligvis en større politisk krise, da ingen var helt sikre på, hvad der skulle ske i 

landet. Denne krise faldt sammen med generel lavkonjunktur, der for alvor forværredes af 

oliekrisen. Lavkonjunkturen og den stadig uvisse politiske situation ramte Spanien dobbelt hårdt. 

Selvom landet oplevede et stort økonomisk opsving fra 1960erne og frem, var det baseret på et 

skrøbeligt fundament. Det økonomiske fundament, der i stor udstrækning bestod i turisme, 

udenlandske investeringer, og spanske fremarbejdere, smuldrede lige så stille med den økonomiske 

krise. (Grubbe 2001:147-152). 

Franco-regimet var bange for, at den økonomiske krise skulle forværre den ustabile politiske 

situation ved Francos død, og man brugte store dele af de opsparede valutareserver på at holde de 

høje oliepriser kunstigt nede. Men befolkningen kunne regimet dog ikke holde nede, og i årene efter 

Francos død skete der en gevaldig stigning i strejkeaktiviteten. Allerede inden hans død var 

                                                             
19 Johannes XXIII sad 1958-63 og afløste den mere konservative Pius XII, der havde siddet siden 1939. 
20  Juventud Obrera Católica og Hermandades Obreras de Acción 
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strejkerne (ulovlige under diktaturstyret) et alvorligt problem for Franco med godt 14 millioner 

tabte arbejdstimer årligt i perioden 1974-1975. Det er dog intet at sammenligne med årene 1976-

1977, hvor tallet steg til 150 millioner timer. De mange strejker var med til at bane en hurtig vej for 

demokratiet, ligesom at erhvervslivet for alt i verden ville med i EF, hvilket var usandsynligt uden 

demokrati (Grubbe 2001:154-156).  

Herefter gik det hurtigt, og den 15. juni 1977 kunne Spanien afholde demokratisk valg. Inden da var 

politiske partier, fagforeninger og strejker blev lovliggjort. Det blev 45-årige Adolfo Suárez, der 

kom til at stå i spidsen for den første regering ledet af hans midterparti UCD, Unión de Centro 

Democrático. De sad ved magten indtil 1982. Det første og største mål for Suárez var udfærdigelsen 

af en ny demokratisk forfatning. I december 1978 stemte et stort flertal for den nye grundlov, og 

senere samme måned trådte den i kraft. Men det nye demokrati stod over for store økonomiske 

udfordringer, blandt andet med en inflation, der var løbet løbsk, og en stigende arbejdsløshed.  

Det var blandt andet de store lønstigninger, som de aktive fagforeninger havde været med til at 

presse igennem, der sammen med den første oliekrise fik inflationen i vejret. Selvom spanierne 

havde oplevet lønstigninger under 1960erne opsving, så steg reallønnen, den økonomiske krise 

desuagtet, i perioden 1973-1979 med 3,6 % om året. Til sammenligning steg den kun med 1,9 % i 

OECD-landene, og de spanske lønninger var nu næsten på højde med de franske. Suárez og UCD 

formåede ikke at vende den dårlige spanske økonomi, selvom de fik inflationen ned på et tåleligt 

niveau. Den anden oliekrise i 1979-1980 forværrede økonomien yderligere, og modsat mange 

nordeuropæiske lande, så havde Spanien ikke formået at omstille energiforbruget. Arbejdsløsheden 

galoperede også derud af og steg fra 5,7 % i 1977 til 16,3 % i 1982. UCD var til stadighed mere 

skrøbeligt og upopulært, og helt galt gik det da en gruppe civilgardister besatte parlamentet den 23. 

februar i et forsøg på at kuppe det unge demokrati.  

Valget i 1982 gav en jordskredssejr til PSOE med over halvdelen af madaterne, mens UCD på dette 

tidspunkt var på opløsningens rand. PSOE og Felipe González kom til at stå i spidsen for Spanien 

de næste 14 år. Den skrantende økonomi og landets indlemmelse i EF-samarbejdet var det nye 

regeringspartis største udfordringer. Det var af både stor økonomisk og symbolsk betydning for 

Spanien at blive optaget i det internationale samarbejde efter fire årtiers diktatur(Grubbe 2001:156 - 

158).  
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Det kostede hårdt at rydde op i landets økonomiske situation. De mange urentable statsstyrede 

virksomheder, der var et levn fra Franco-tiden, drænede kasserne. Det kostede tusindvis af 

arbejdspladser at realisere denne omfattende omstrukturering, og i 1985 var arbejdsløsheden på 21,9 

procent. Den dårlige økonomi var ikke alene om den høje arbejdsløshed. Stadig flere kvinder kom 

på arbejdsmarkedet, og de store generationer fra starten af 1960erne ramte også arbejdsmarkedet i 

disse år. Især disse grupper var hårdt ramt.  

Spaniens svage økonomi trak optagelsesprocessen til EF i langdrag. Mange af medlemmerne, især 

Frankrig, havde betænkeligheder ved at lukke landet ind i det gode selskab af frygt for øget 

konkurrence af lave lønninger og indvandring af de mange arbejdsløse spaniere. Spanien kunne dog 

i 1986 endelig kalde sig medlem af EF(Grubbe 2001:158 - 162).  

PSOEs mange tiltag for at sanere økonomien begyndte nu endelig at bære frugt, og samtidig 

Begyndte de udenlandske investeringer igen at strømme ind. Det internationale samfund oplevede 

højkonjunktur, og sammen med støttemidler fra EF gav det i 1987 Spanien en vækstrate, der lå på 

hele 5,6 %. EU-gennemsnittet var til sammenligning på 3,5 %. Efter den for spaniernes magiske 

optagelse i EF, som de havde higet efter siden, de i 1962 fik afslag første gang, kunne det ikke gå 

hurtigt nok med at komme på lige fod med de andre store lande i Europa. De brugte således mange 

af de tilførte EF-midler på at udbygge landets infrastruktur, der så sent som i 1992 stadig lå 30 % 

under gennemsnittet i resten af EF, og de var også varme fortalere for både det Indre Marked, og 

senere den Økonomiske og Monetære Union.   

KAPITEL 4: Æ�DREDE FAMILIEMØ�STRE   

For at forstå hvordan og hvorfor den spanske forbrugerkultur ændrede sig fra omkring 1960 til 

1990, så er der utroligt vigtigt at forstå, hvordan familiemønstrene ændrede sig i den samme 

periode. Familiestrukturen siger ligeledes meget om de værdier og holdninger, der måtte være de 

eksisterende i et givent samfund, hvilket har stor effekt på forbrugerkulturen.  

FRA TRADITIO�EL TIL MODER�E FAMILIE 

Samtidig med at den økonomiske udvikling tog til og ændrede Spanien fra at være et landbrugsland 

til at være et industrialiseret land med en stor servicesektor, så ændrede landet sig også meget 

demografisk i den årrække. Flere kvinder kom på arbejdsmarkedet, som det allerede var tilfældet i 

de fleste vestlige lande, hvilket også ændrede de klassiske familiemønstre.  
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Med den nye store middelklasse, hvor mange kvinder var beskæftiget i servicesektoren, var det ikke 

muligt – heller ikke økonomisk – at fortsætte de traditionelle familiemønstre. Foessas21 store 

udgivelse fra 1975 beskriver på baggrund af teoretikere som N.J. Smelser22 og T.J. Parsons23, 

hvordan den spanske familie som institution har ændret sig fra at være af traditionel karakter til en 

såkaldt moderne24 familiemodel. Den følgende beskrivelse skal kun ses som skitse for de 

grundlæggende ændringer Spanien oplevede i familiemønstrene, da det selvfølgelig ikke gør sig 

gældende i alle spanske familier, ligesom at ændringen har været mere og mindre udtalt forskellige 

steder i landet.  

Den traditionelle familiemodel tager sit udgangspunkt i små uafhængige landbrug, der tidligere i 

stor stil prægede Spanien. I denne type familie var faderen autoriteten og familiens ubestridte 

overhoved, da det var ham, der stod for og kontrollerede familiens økonomiske midler og dermed i 

bund og grund familiens overlevelse. Faderen gav først afkald på status som hovedforsøger, når 

sønnen var blevet gammel nok til at overtage rollen som familiens forsørger. Det var ligeledes 

manden i huset, der tog sig af alle vigtige beslutninger omkring familien, det værende det sig af 

økonomisk, religiøs eller uddannelsesmæssig karakter. Kvinden var overladt til de huslige pligter, 

samt børnepasning. Forholdet mellem mand og kone var traditionelt set også præget af stærke 

patriarkalske tendenser, og det var manden, der stod for at repræsentere familien udadtil. I det 

traditionelle mønster opfyldte familien også mange flere funktioner end i det moderne. De fleste af 

livets facetter udspillede sig i familien, og man var knyttet sammen på flere niveauer, der i høj grad 

indebar en økonomisk afhængighed. Men også religion, uddannelse og social status var vigtige 

funktioner i familien og gav en gensidig afhængighed, der var med til at holde sammen på familien.  

Modsætningsforholdet til den traditionelle familiemodel, der har sit udgangspunkt på landet, er den 

moderne familiemodel, der i grove træk udgøres af den nye urbaniserede middelklasse. Der hersker 

et mere ligeværdigt forhold mellem mand og kvinde. Kvinden arbejder nu også uden for hjemmet, 

ligesom manden også tager mere del i de hjemlige pligter. Der er heller ikke den samme 

afhængighed til den udvidede familie, hverken økonomisk eller socialt, hvilket giver grobund for 

                                                             
21 La Fundación FOESSA (Formento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) 
22 N.J. Smelser er en amerikansk sociolog, der har en Ph. D. i sociologi fra Havard. Han er især kendt for sit 

arbejde med collective behavior.  
23 T.J. Parsons er en amerikansk sociolog, der arbejdede i næsten 50 år på Havard til 1973, hvor han bl.a. 
beskæftigede sig med teorier om samfundsudvikling.  Mest kendt er nok hans Action theory, om kulturens 

betydning for menneskers udvikling.   
24 Moderne skal her ikke forstås i forhold til moderne og postmoderne. Men moderne i forhold til traditionel 
bruges blot til at betegne et skifte.  
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større personlig uafhængighed og individualisme (Massa 1975: 345-349). Allerede her ser vi en 

udvikling, der har dannet grobunden for den spanske forbrugerkultur, som op igennem 1970erne får 

en mere postmoderne karakter med tabet af den traditionelle familie som en del af modernismens 

metanarrativ i Spanien.   

Den traditionelle familie kunne lade sig gøre i det rurale Spanien, hvor blandt andet børnene mere 

var en indtægt end en udgift, som de bliver det i det moderne, industrialiserede og urbane samfund. 

Sammen med urbaniseringen og den nye middelklasse gør forbrugersamfundet også sit indtog, 

hvilket gør, at begge forældre må på arbejdsmarkedet for at tjene penge til forbruget, som har fået 

større betydning.  

Da kvinderne i Spanien fandt deres vej til arbejdsmarkedet skete det, som med det meste i Spanien i 

denne årrække, meget hurtigt, og kønsrollerne i den spanske familie var stadig delt forholdsvis 

skarpt op. I løbet af 1960erne ser man dog, at der blødtes op for de traditionelle mønstre, både i og 

uden for hjemmet. Kvindens indtrædelse på arbejdsmarkedet er en af hovedmotorerne bag denne 

udvikling, men også flere fik en uddannelse, og de traditionelle moralbegreber havde til stadighed 

mindre indflydelse. Den katolske kirke mistede også megen magt som institution i denne periode, 

og mange af de konservative og katolske moralbegreber blev efterhånden sat mere og mere på 

prøve (Conde 1981: 33-40). Efter mange år med diktatur og fattigdom, søgte folk mere mod en 

personlig frihed, heriblandt i forbruget, nu da det var blevet økonomisk muligt (Jordan og 

Tamosunas 2000: 20-22).  

KVI�DER�E VISER VEJE� FOR DE �YE GE�ERATIO�ER 

Hos de nye generationer så man ændrede værdier og moralbegreber, der mindede mere om dem, 

man så i USA og resten af Vesten. Disse ændrede værdier er svære at måle, da det under Franco var 

småt med sociologiske undersøgelser, men hvis man ser på nogle bestemte parametre, kan man 

tegne et billede af dem.  

En undersøgelse fra FOESSA viste blandt andet, at fra 1970-1980 faldt antallet af spaniere, der 

kaldte sig for troende katolikker fra 64 % til 27 %. I 1970 var der ligeledes kun 3 % af 

befolkningen, der anså sig for at være ikke-troende, mens at det i 1980 var oppe på 26 % (Jordan & 

Tamosunas 2000: 21). Det sociologiske tidsskrift REIS 25 udgiver i 2002 en videnskabelig artikel, 

der omhandler ændringen i de spanske familiemønstre i anden halvdel af det 20. århundrede. 

                                                             
25 Revista Española de Investigaciónes Sociológicas 
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Artiklen indeholder mange interessante observationer, men især én undersøgelse fandt jeg særligt 

spændende. I årene 1966, 1979 og 1980 lavede man undersøgelser, der skulle vise, hvem der tog 

beslutningerne i hjemmet i Spanien (Campo & Brioso 2002 134).  

Beslutningstager i spanske familier 1966, 1979, 1980 

Hvem tager den 

endelig beslutning 

angående… 

1966 

(total) 

1979 

(total) 

1980 

(total) 

 

1980 

(18-29 

år) 

1980 

(30-44 

år) 

1980 

(45-59 

år) 

1980  

( > 60 

år) 

Penge, der skal 

bruges til køb af 

fødevarer 

• Manden  

• Begge 

• Kvinden 

 

 

 

13 

6 

75 

 

 

 

7 

76 

14 

 

 

 

4 

38 

54 

 

 

 

1 

51 

45 

 

 

 

5 

39 

53 

 

 

 

4 

34 

58 

 

 

 

5 

34 

54 

Køb af bestemte 

dyre genstande 

som møbler, 

fjernsyn, bil etc.  

• Manden  

• Begge 

• Kvinden 

 

 

 

 

34 

21 

40 

 

 

 

 

9 

70 

19 

 

 

 

 

4 

80 

11 

 

 

 

 

3 

86 

8 

 

 

 

 

5 

83 

8 

 

 

 

 

3 

80 

12 

 

 

 

 

4 

70 

15 

Hvad de skal lave 

på ferie og 

helligdage 

• Manden 

• Begge 

• Kvinden 

 

 

 

45 

26 

22 

 

 

 

10 

70 

19 

 

 

 

5 

80 

7 

 

 

 

4 

89 

5 

 

 

 

6 

82 

7 

 

 

 

5 

80 

8 

 

 

 

6 

71 

8 

Kilde: Campo & Brioso 2002: 134 

Her ser man en udvikling i det, som forfatterne kalder demokratiseringen af familien. I 1966 var det 

hovedsageligt kvinden, der tog beslutninger om, hvad der skulle købes til den hjemlige sfære, mens 

manden bestemte i det offentlige rum. Går vi frem til 1980, kan vi se en spektakulær udvikling, og 
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langt størstedelen af beslutningerne bliver nu taget i fællesskab. Der er dog ikke vendt helt op og 

ned på kønsrollerne, da kvinden står for indkøb i næsten halvdelen af tilfældene, mens manden 

stadig holder sig væk fra dette område. Især hvis vi kigger på de yngre generation i 1980, så er det 

et tydeligt bevis på, at traditionelle mande- og kvinderoller er på retur.  

De postmoderne tendenser, som forbrugerkulturen begynder at vise i 1970erne, hænger også tæt 

sammen med den frigørelse, ikke kun politisk og økonomisk, som spanierne er i gang med. Her er 

kvindens ændrede situation også et godt eksempel på denne udvikling mod mere selvstændighed og 

fokus på individet (Pla 2007: 20-22). Med den nye forfatning blev der rent lovmæssigt også vendt 

op og ned på mange ting for den spanske familie og især kvinderne. Utroskab inden for ægteskabet 

var ikke længere strafbart, og det var på baggrund af visse forudsætninger også muligt at få en 

abort26. P-piller og andre svangerskabsforebyggende midler blev også gjort lovlige, og i 1981 blev 

det endeligt muligt at få skilsmisse(Grubbe 2001:169 - 170). Til sammenligning var der under 

Franco-tiden mange regler og love, der bevidst undertrykte kvinden for ikke at kompromittere 

regimets katolsk-inspirerede kvindeideel. En gift kvinde kunne indtil Francos død hverken åbne en 

bankkonto, købe en bil, eller ansøge om pas uden sin mands godkendelse (Graham og Labanyi 

1995: 381). Alt sammen underminerende for et ligeværdigt forhold mellem mand og kvinde, og 

meget sigende for de store ændringer demokratiet medførte på et mere personligt plan. 

1,5 millioner kvinder kom på arbejdsmarkedet mellem 1970-1974, og andelen af kvinder i den 

spanske arbejdsstyrke steg også støt fra 27 % i 1980 til 35 % i 1991, og det taget i betragtning, at 

den ældre generation af kvinder over 50 år var meget ringe repræsenteret i statistikken. Kvindens 

udvikling i disse år er i det hele taget et meget godt billede på den radikale udvikling, 

familiemønstret gennemgår. Følgende tabel viser os, at der sker ændringer på mange fronter.  

Udvikling i familiemønstre 1960-1991 

Faktor 1960 1965 1970 1975 1981 1985 1991 

Antal ægteskaber 

per 1000 personer  

7,79 7,20 7,36 7,64 5,35 5,59 5,12 

Gennemsnitsalder        

                                                             
26 Abort-lovgivningen er ikke en del af forfatningen, men vedtaget i en særskilt lov. 
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for første 

ægteskab 

-Mænd 

-Kvinder 

 

 

28,8 

26,1 

 

 

28,5 

25,4 

 

 

27,4 

24,7 

 

 

26,8 

24,3 

 

 

26,4 

24,0 

 

 

27 

24,8 

 

 

28,1 

26 

Antal hjem (1000) 7.827  8.854  10.586  11.836 

Gennemsnit af 

personer per 

hjem 

4,0  3,9  3,53  3,28 

Hjem fordelt på 

antal 

medlemmer(%) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- over 6 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

18,0 

19,2 

21,8 

15,4 

18,1 

 

 

 

 

 

 

 

10,2 

21,4 

19,8 

22,2 

13,8 

12,6 

  

 

 

13,4 

22,2 

20,5 

23,7 

12,1 

8,1 

Antal fødte børn 

per kvinde 

- - 2,86 2,80 2,04 1,64 1,33 

        

Kilde: INE: Censo de población y viviendas (1960, 1970, 1981, 1991), Movimiento Natural de la Población(alle årene). 

Tabellen viser, at mange af de ændringer, der havde sit udgangspunkt i 1960ernes forbedrede 

økonomi og den begyndende urbanisering, for alvor tager fart efter 1975. Der fødes til stadighed 

færre børn, og sammensætningen i hjemmene bliver også anderledes. De store hjem med seks 

personer eller mere bliver mindre udbredt mens, at hjem med kun ét medlem bliver mere normalt, 

hvilket også kan aflæses i det faktum, at gennemsnittet af antal personer per hjem falder markant 

efter 1970. Selvom det stadig er kernefamilien med ét forældrepar og børn, der præger billedet, så 

er der en tydelig tendens til, at familierne bliver stadig mere heterogene. Den ændrede type familie 

har også en effekt på forbruget, da der forbruges mere per person i hjem med få personer end i 

familier med mange personer (Aldás et al. 2007: 35-38). Det er ligeledes værd at bemærke, at der er 

en stigning i familier med tre og fire personer, hvilket skyldes, at spanske unge bor længere tid hos 

forældrene end tidligere. Det øgede uddannelsesniveau og et forbedret forhold mellem forældre og 
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børn, har gjort, at de forlader hjemmet stadig senere(Iglesias 2000: 145-146) (Graham og Labnyi 

1995: 389). Mange unge, med den øgede arbejdsløshed og stigende boligpriser, har simpelthen ikke 

har råd til at flytte hjemmefra. Modsat for eksempel Danmark og Sverige, så modtager man heller 

ikke ydelser fra staten under uddannelse.   

Faldet i antallet ægteskaber viser også med al tydelighed, at der er opstået nye former for familieliv 

udenom den traditionelle katolske måde, hvilket er endnu et tegn på udvikling i de ændrede værdier 

og holdninger. I 1975 stod de borgerlige ægteskaber(matrimonio civil) for én procent, mens det i 

1990 var oppe på 20 %. En undersøgelse fra 198927 viser i tråd med udviklingen og liberalisering af 

normer og værdier, at der især er tre grupper, der går ind for et borgerligt ægteskab; Det er den 

yngre generation under 40 år, folk fra de større byer, samt de veluddannede. Det bliver også mere 

normalt, især blandt den veluddannede middelklasse, at par bor sammen og har børn uden at være 

gift. 

De enorme fald i antal børn per kvinde fra 1970-1990 viser også, at den yngre generation prioriterer 

meget anderledes. Kvinderne prioriterer bl.a. at komme på arbejdsmarkedet for at realisere sig selv i 

gennem jobbet og de goder, det bliver muligt at forbruge igennem den øgede indtjening. Kvinderne 

vælger i højere grad også at blive på arbejdsmarkedet længere, og ikke som tidligere hvor de fleste 

stoppede med at arbejde, når de blev gift og fik børn. Det hænger i høj grad sammen med, at 

kvinderne op gennem årene bliver mere veluddannede, og i 1985 var antallet af kvinder, der tog en 

uddannelse på højde med mændenes i Spanien og gennemsnittet i Europa(Graham og Labnyi 1995: 

389) Denne tendens forstærkes af, at kvinder også får børn senere, og dermed har mere tid til at 

etablere sig på arbejdsmarkedet.  

Husholdningsarbejdet bliver efter demokratiets indførsel også varetaget i højere grad af manden, 

selvom det dog stadig er en stærkt kvindedomineret sfære.  På samme måde bevæger kvinder sig 

også lige så stille over i de fag, der tidligere var kendetegnede ved at være totalt mandsdominerede. 

Som eksempel stiger antallet af kvindelige advokater og økonomer fra 20 procent i 1988 til 30 

procent i 1992 (Graham og Labnyi 1995: 391).  

 Selvom disse tal tydeligvis viser en stor ændring i familiemønstrene, skal det siges, at Spanien for 

eksempel stadig i dag er et af de lande i Europa, hvor der er færrest husstande med én person og 

flest med fem eller flere personer. Det kan dog ikke ændre på det gennemgående billede af et land, 

                                                             
27 Centro de Investigaciones Sociológicas (Iglesias 2000) 
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hvor der er sket en gennemgribende udvikling siden indførelsen af demokratiet og frem til starten af 

1990erne. Den spanske familie er på mange måder begyndt at ligne den, som man har i resten af 

Europa med en forsvinden af den klassiske kernefamilie til fordel for mere heterogene familietyper.   

KAPITEL 4: PERIODE� SET I ET FORBRUGERKULTURELT 

PERSPEKTIV  

1960-1975 

Tiden før 1960 er ud fra et forbrugerkulturelt synspunkt ikke så interessant for den senere udvikling, 

da landet var præget af enorm fattigdom, og en forbrugerkultur var så godt som ikke eksisterende. 

Før 1960 blev størstedelen af husholdningen for de fleste spanske familiers vedkommende brugt på 

at skaffe mad på bordet, og det er først med det økonomiske opsving sidst i 1950erne, at spanierne 

begynder at forbruge for andet end overlevelse.  

Den spanske økonomi forbedres gevaldigt i disse år og giver den almindelige spanier flere penge 

mellem hænderne, og fra 1961 til 1974 bliver den gennemsnitlige indkomst mere end tredoblet fra 

400 dollars til 1.350 dollars (Graham og Labanyi 1995: 262). Spanien går på kort tid fra at være et 

landbrugssamfund til en urbaniseret industrination. Især urbaniseringen af de mange 

landbrugsarbejdere er med til at skabe en helt ny arbejderklasse og - vigtigst af alt - en ny 

middelklasse i byerne. I denne periode voksede byerne eksplosivt, og man oplever en stor migration 

inden for landets grænser mellem de forskellige regioner, og byer som Barcelona og Madrid 

voksede kraftigt i disse år. Uddannelsesniveauet stiger også langsomt men støt i denne periode, 

hvilket også er en drivkraft bag denne nye urbane middelklasse, der besidder funktionærstillinger i 

service- eller banksektoren. Forbruget ændrer sig betydeligt med uddannelsesniveauet. Jo bedre 

uddannelse, jo færre penge bruges der på de basale fornødenheder. Samtidig vokser andelen af 

budgettet, der bruges på at indrette hjemmet og på fritiden (Aldás et al. 2007). 

Efter mange års fattigdom under Francos protektionistiske politik hungrer spanierne efter de samme 

goder, som resten af Vesten var blevet forvendt med mange år før. Så da det økonomiske opsving 

kommer, kan spanierne ikke vente med at blive en del af det moderne forbrugersamfund. De små 

forstadshjem bliver fyldt med vaskemaskiner, Tv-apparater, og sågar en SEAT 500 kan der blive 

råd til i flere og flere spanske familier. Under opsvingets start i 1960 er der godt en halv mio. 

bilejere i Spanien. Et tal, der stiger til 3,3 mio., svarende til én ud af ni, i 1974 (Graham og Labanyi 
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1995: 265). Spanien er på mange måder klar til at træde ind i en ny tidsalder og ud af diktaturets 

begrænsende skygge. De nye og mere veluddannede generationer, der ikke har oplevet 

borgerkrigen, nægter at høre på de gamle konservative falangisters forældede retorik. De nye 

generationer har med fjernsynet, turisterne og emigranternes beretninger fra udlandet fået et vindue 

til verden og dermed den herskende forbrugerkultur uden for den spanske halvø, og den vil de gøre 

alt for at tage del i. Der er også ungdomsoprør (dog ikke i samme grad som i resten af Vesten) og 

klassekamp i Spanien. Studenterne organiserer sig, og arbejderne kræver uafhængige fagforeninger, 

hvilket gør livet surt for Franco. Spanien er som tidligere nævnt fra starten af 1960erne på en fast 

kurs mod demokrati, som diktaturstyret kun på forkrampet vis formår at trække i langdrag.  Som 

modsvar til Francos anti-Europa/anti-Vesten-holdning sammenholdt i datidens slogan España es 

diferente, så opfatter de yngre spanske generationer, alt hvad der kommer fra Vesten og især USA 

som nyt og godt. Selvom der stadig ikke er demokratiske valg i Spanien, vil folk have lov til at 

drikke Coca-Cola og ryge de samme mærker cigaretter som filmheltene fra Hollywood.  

I takt med, at de teknologiske landvindinger, som Tv’et og vaskemaskinen, vinder indpas hos de 

spanske forbrugere, så ændres måden at forbruge på også. I USA har man for længst indført store 

supermarkeder, hvor man kan få alt, hvad hjertet begærer, lige fra fødevarer til hårde hvidevarer. En 

udvikling, der også hurtigt breder sig til Europa. Først til England og Schweiz og senere følger 

resten af Vesteuropa i efterkrigstiden, men det er ikke før slutningen af 1950erne, at 

”selvbetjeningsbutikker”28 og supermarkeder bliver udbredte i Spanien, og vi skal ti år længere frem 

i tiden før de store indkøbscentre får deres boom (Gonzales 2008: 26). Fra 1960 bliver det også 

muligt for spanierne at købe deres drømmebil eller tiltrængte vaskemaskine på afbetaling, hvilket 

også har positiv effekt på forbruget (Eguizábal 2007: 192-193).  

Selvom Spaniens økonomiske udvikling begynder at tage fart fra 1960, så er der som nævnt 

tidligere uhyre langt op til, hvad man oplever i USA og for den sags skyld også til i resten af 

Europa. Nedenstående tabel viser, at man i Spanien i 1960 stadig bruger over halvdelen af 

indkomsten på mad og drikke, hvilket ikke er tilfældet i nogle af de andre middelhavslande, som 

Spanien normalt sammenligner sig med. Sammenligner man med England, der er et europæisk 

foregangsland, når det gælder tidlig industrialisering og dermed udviklingen af forbrugerkulturen, 

                                                             
28 Tidligere havde man hovedsageligt specialiserede butikker, hvor varerne ikke lå fremme på hylderne, og man 

skulle bede ekspedienten/indehaveren om det, man gerne ville have. Der var heller ikke decideret faste priser på 
varerne, og man forhandlede hver gang om prisen.  
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så vil man se, at de kun bruger lidt over 37 % af indkomsten på fødevarer, mens Spanien bruger 

næsten 54 %.  

 Spanien Grækenland Italien Frankrig England 

Fødevarer 53,8 47,7 47,3 42,5 37,6 

Tøj og sko 11,2 11,5 9,3 11,1 9,9 

Bolig 9,0 15,8 13,1 9,2 14,3 

Møbler og 

indretning 

7,9 6,9 7,3 9,0 10,2 

Andre goder 18,1 18,1 23,0 28,2 28,0 

Alonso y Conde (1994: 155) 

Disse tal viser, at Spanien først er ved at nærme sig resten af i Europa i 1960. Men som tiden går 

bruger spanierne stadig færre penge på at komme mad på bordet, og som vi skal se i de senere 

kapitler, så vil Spanien snart følge trit med resten af Vesten. Disse tal hænger også sammen med, at 

lønniveauet i Spanien på denne tid stadig er væsentligt lavere end i de fleste europæiske lande.  

I Spanien har den nye forbrugerkultur, fremført af det ”økonomiske mirakel”, fået en anden karakter 

end i de resterende europæiske lande. I mange lande ser man, at økonomisk udvikling følger med 

politisk udvikling. Men det er ikke tilfældet i Spanien, hvor Franco, som tidligere nævnt, ikke vil 

give afkald på sin ultrakonservative politiske linje, selvom der fra teknokraternes reform fra 

slutningen af 1950erne er kommet en meget mere liberal økonomisk politik i landet. Spanierne 

bliver altså spist af med økonomisk fremgang mod, at de lader Franco forsætte med sin politiske 

linje mere eller mindre uændret.  

Vores forbrugersamfund kom til verden under helt andre forudsætninger end resten af 

forbrugersamfundene. Mens de andre kom til i demokratiske samfund, så var det ikke tilfældet med 

det spanske forbrugersamfund. I de andre lande skete den økonomiske og politiske udvikling på 

mere eller mindre samme tid. I Spaniens tilfælde var det anderledes, for her var den økonomiske 

udvikling meget foran den politiske (Castillo 1987: 12 i López & Requero 2006: 158). 

Jo længere Spanien kommer mod 1975 og Francos død, desto mere klart bliver det, at demokratiet 

er den eneste mulige fremtid for landet. Men den politiske frihed måtte vente lidt endnu for 

spanierne, og de bruger i stedet forbruget som en måde at komme af med deres frustrationer over 

deres situation, for i forbruget kan de finde den frihed, som de ellers ikke havde været vant til at 
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have. Derfor så blev det at forbruge utroligt vigtigt for spanierne, og det havde en un carácter 

simbólico-motivacional mucho más positivo que en otros países occidentales (Saracibar 2004).  

Det spanske forbrugssamfund har i de første år meget klare moderne tendenser. Tidligere havde det 

at forbruge kun været for de velhavende, et såkaldt eliteforbrug. Men med 1960ernes øgede 

velstand gik forbruget med hastige skrift i retning af et masseforbrug. Man ville gerne være som 

alle de andre i de vestlige demokratiske lande. Man brugte ikke forbruget, som efter den 

postmoderne devise er til for at skabe sin egen unikke identitet. Nej, man brugte det til at vise, at 

man var lige så god som de andre. Når familien gik ud og spenderede de surt optjente sparepenge på 

et fjernsyn, så var det lige så meget for at give et signal om social status, som det var for at se Tv. 

Forbruget havde allerede fjernet sig væk fra at være behovsbaseret til at være symbolbaseret og i 

høj grad orienteret mod at vise status via materielle goder29. I de små funktionærhjem i de nye 

forstæder går det i 1960erne først og fremmest ud på at få udrustet hjemmet med alle goderne fra 

den fagre nye verden, så som køleskab, støvsuger og ikke mindst fjernsyn. Økonomisk fremgang og 

teknologisk udvikling er spaniernes moderne metanarrativ. Man ser kun fremad og mod de rigere 

og mere veludviklede lande, og udviklingen kan ikke gå stærkt nok. Det er også et kendetegn med 

den moderne forbruger over for den postmoderne, at denne kun ser mod fremtiden og teknologisk 

fremskridt, mens den sidstnævnte i højere grad fokuserer på nutiden og ser indad mod personlig 

udvikling. Især det omtalte fjernsyn bliver som et symbol på de nye og bedre tider, der venter 

forude. Denne utrolige higen efter at vise, man er den del af denne fremgang, viser sig i denne 

periode ofte på paradoksal vis i forbruget. Det er gået så stærkt for spanierne, at selvom rindende 

vand og toiletforhold stadig mangler i mange hjem i 1960erne, så vil der næsten altid være et 

fjernsyn i stuen (Tezanos 1984: 55).  

Som årene går, og masseforbruget udvikler sig, går det simpelthen ud på at udbygge ”samlingen” af 

goder i hjemmet. Denne form for forbrug er ofte kendetegnet i de tidlige stadier af et 

forbrugersamfund, som Veblen har beskrevet det30. Men efter mange års fattigdom og en 

                                                             
29 Ser vi på den af Hofstedes kulturelle dimensioner, der omhandler maskulinitet (heriblandt vigtigheden i 

materielle goder/materiel succes), kan vi se, at det er et generelt træk ved middelhavslande, at de vægter dette 

meget højere end for eksempel lande i Nordeuropa. Undersøgelsen blev foretaget 1967-1972, så er meget 
sigende for tiden. http://www.geert-hofstede.com/  
30 Veblen var en amerikansk-norsk sociolog. Hans teorier gik ud på at forklare, hvordan man på bedst 

mulig vis viste, at man tilhørte overklassen. Hans bog, Theory of the Lesisure Class fra 1899, er et af de 

første værker, der beskriver forbruget i detaljer. På Veblens tid var der hovedsageligt tale om et 

behovsbaseret forbrug for hovedparten af befolkningen, men han beskriver i sin bog, hvordan man ved 

hjælp af forbruget kan vise sin status. Det var hans holdning, at penge var den eneste vej til at vise sin 
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økonomisk udvikling, der ligger lysår fra det, resten af Vesten oplevede, så er det vigtigt for 

spanierne at konsolidere deres status via forbruget. Der hersker blandt spanierne en udtalt følelse af 

misundelse over for Vesten, og man vil meget gerne være som de andre og forbruge de samme 

goder for at vise, man er på lige fod. Forbruget, der opstår i disse år, er en vigtig kilde for spanierne 

til at retfærdiggøre deres status som et moderne land, der godt kan følge med de andres 

levestandard, samt at udviske den mangeårige følelse af at være tilbagestående i forhold til Vesten. 

Og det gjorde de bedst ved at efterligne det, man havde gjort i lande, hvor masseforbruget allerede 

havde været praksis i mange år. I Spanien ser man selvfølgelig meget mod resten Europa, men det 

er især USA, der er foregangsland. Den tætte kontakt med landet via blandt andet militæraftaler 

havde givet Spanien et specielt forhold til Amerika, og i endnu større grad end resten af Vesten, så 

var alt fra USA nummer ét. Det betød, at alt hvad man anså for at være gængse forbrugsgoder i 

USA, det vil sige tv, køleskab, bil etc., var alt sammen produkter, der var med til at skabe status.  

Der har altid været en udpræget tildens til, at spaniere gerne vil vise, at de er noget og lige så gode 

som naboen. I Spanien, ligesom i mange andre middelhavslande, var der ikke tradition for, at man 

mødes hjemme i privaten på samme måde som nu31, og derfor var det unødvendigt at bruge mange 

penge på møbler og indretning af hjemmet for at konsolidere sin status og anseelse. Før det sene 

industrielle indtog i Spanien og det rurale eksodus havde man nogle helt andre forbrugermønstrer, 

hvor man ikke anså det at forbruge i sig selv, som noget der kunne give status. Men som 

urbaniseringen tager fat, og den nye middelklasse vokser, sker der også noget med forbruget, og den 

følgende tabel fra 1973 giver et godt overblik over, hvor stor forskel der er på livet på landet og 

livet i byen.  

Koncentration af vedvarende forbrugsgoder i forhold til landenheder (< 10.000 indbyggere) 

og byenheder (> 10.000 indbyggere) 

                                                                                                                                                                                                          

sociale status, og med pengene skulle man forbruge på en måde, så denne status kom til sin ret. Det var 

ikke nok at forbruge, men man skulle forbruge på den rigtige måde.  

Han udviklede to hovedargumenter til, hvordan man kunne demonstrere ens rigdom og status. Den 

ene hedder conspicuous leisure, og den anden hedder conspicious consumption. Consumption ville efter 

Veblens dog snart over tage leisure, da det ikke længere var så velset ikke at foretage sig noget 

overhovedet.  (Corrigan 1997: 21-26) 

 
31 Spanierne er stadig kendte for i høj grad at mødes uden for hjemme.  
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 < 10.000 indbyggere >10.000 indbyggere 

Befolkning (%) 40,8 59,2 

Køleskab 33,5 66,5 

Vaskemaskine 24,9 70,1 

Støvsuger 11,8 87,2 

Blender 25,7 74,3 

Opvaskemaskine 12,1 87,9 

Aircondition 20,1 79,9 

Radio 38,3 61,7 

Fjernsyn 36,7 63,2 

Pladespiller 23,5 76,5 

Hi-Fi-udstyr 16,1 83,9 

Båndoptager 25,1 74,9 

Kamera 22,3 77,7 

Motorcykel 46,2 53,8 

Bil 33,8 66,2 

Egen bolig 47,4 52,6 

Anden bolig 26,6 73,4 

Kilde: Encuesta FOESSA 1973:982 

Det er markant, hvor stor forskel der er i forbruget af goder, hvilket er en klar indikator for, at 

urbaniseringen har været essentiel for den ændrede forbrugerkultur og skabelsen af det begyndende 

forbrugersamfund i Spanien. Det kan tolkes som, at der er en selvforstærkende effekt i at bo i 

byerne. Her har man for det første lettere adgang til produkterne, og i byerne er man også under 

større påvirkning fra reklamer, hvilket er med til at gøre disse forbrugsgoder mere attraktive. 

Tilstedeværelsen af radio og fjernsyn er også næsten dobbelt så stor i byerne, hvilket betyder, at 

befolkningen her også er en større del af massemedierne, hvilket selvfølgelig også inkluderer 

reklamer, der er med til at påvirke forbruget.  

PERIODE� FRA 1975 – 1990 

I den forgangne periode fra 1960 har vi set, hvordan kimen er blevet lagt til et forbrugersamfund. 

Spanien var på mange måder allerede et forbrugersamfund før Francos død. Men der var store 

regionale forskelle, og det var hovedsageligt i byerne og visse regioner, at forbrugerkulturen gjorde 
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sig gældende. Efter 1975 bliver forbrugersamfundet konsolideret mere og mere, og finder vej til det 

meste af Spanien, og er nu ikke kun forbeholdt bestemte grupper af befolkning som den 

urbaniserede middelklasse. Fjernsynet, vaskemaskinen og køleskabet mister lige så stille deres 

status som symboler på velstand og fremgang, da de efterhånden er at finde i de fleste spanske 

hjem. Nye produkter som for eksempel støvsugeren og brødristeren overtager nu rollen fra første 

generation af statussymboler.  Men som udviklingen tager til, og den spanske forbruger bliver mere 

sofistikeret og krævende, så kommer der større krav til produkterne, og det er ikke længere det 

væsentligste, at det blot er nye produkter, der giver vidnesbyrd om det teknologiske og økonomiske 

fremskridt.  

På trods af oliekrise og international lavkonjunktur, så får spanierne efter Francos død stadig flere 

penge mellem hænderne, hvilket gør dem i stand til at forbruge mere af det til stadighed stigende 

udvalg af produkter. Ført an af de yngre generationer, så er spanierne med tiden også blevet meget 

mere socialiserede i forbrugsvanerne, hvilket har gjort dem til mere avancerede forbrugere, der ikke 

kun bruger forbruget til at vise status, som kendetegnede det tidligere stadie (Tezanos 1984: 48). 

Følgende graf giver et tydeligt vidnesbyrd om, at Spanien i starten af 1980erne havde 

forbrugsmønstre kendetegnet for en udviklet forbrugerkultur.  

Udviklingen i gennemsnitsforbruget per person (%) 

 1964 1966 1968 1973-74 1980-81 

Fødevarer 48,6 44,7 44,4 38,0 30,7 

Tøj og sko 14,9 13,5 13,5 7,7 8,5 

Bolig 7,4 10,5 10,3 12,0 15,4 

Hjemmet 9,2 8,6 8,1 10,7 10,0 

Div. og Ferie 19,9 22,7 23,7 31,6 35,4 

Kilde: Encuestas de presupuestos familiares i Tezanos 1984 

Selvom den procentdel af budgettet der på basale basale fornødenheder som fødevarer og tøj er 

faldende i 1960erne, så er det først, når vi kommer op til La Transición, at udviklingen for alvor 

tager fart i Spanien, og allerede i 1975 ligger tallene meget på gennemsnittet i Europa. I 1975 

bruger spanierne faktisk en mindre del af budgettet på fødevarer og tobak end italienerne (Diaz & 

Fernández 2000).  Den markante stigning i diverse og ferie er også en god indikator for, hvordan 

forbruget har ændret karakter. Spanierne prioriterer (og har fået tid og råd til) at bruge en stor del af 
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budgettet på det, man kan kalde oplevelser. Det er et centralt punkt i den postmoderne teori, at 

forbrugeren ønsker oplevelser i stedet for materielle goder. Køber man et produkt, så skal det også 

kunne give én oplevelser eller være en del af en oplevelse eller en proces. I 1980-81 bruger 

spanierne over en tredjedel af budgettet på diverse og ferie og kan på mange måder gå under 

kategorien homo consumericus (Firat og Venkatesh 1997), der bygger sin identitet på at købe 

oplevelser. The essence of postmodern experience is participation; without participation, the 

consumer is merely entertained and does not experience (Cova 1996: 18).  

Følgende graf taler også sit tydelige sprog, når det gælder udviklingen i forbruget. Flere og flere af 

de goder, der tidligere var symbol på status, er nu blevet allemandseje. Allerede i 1980-81 har 

størstedelen af befolkningen køleskab og farve(!)fjernsyn og i modsætning til at give status, så vil 

det ikke at besidde disse goder være et tabu og genstand for social sanktionering (Tezanos 1984 : 

47).  

Udviklingen i forbrugsgoder i spanske husstande 1975 – 1991 (%) 

 1975 1980-81 1990-91 

Køleskab 73,7 91,1 98,7 

Vaskemaskine 27,9 64,3 80,4 

Telefon 33,8 51,0 76,9 

Radio 76,1 67,0 72,4 

Farvefjernsyn 26,5 95,6 95,9 

Bil 33,5 51,5 74,4 

Kilde: Díaz de Rada 2001: 20 

Produkterne ændrer sig i løbet af 1970erne, og det gør forbrugeren også. José Castillo udgiver i 

1982 essayet Los Hijos de la Sociedad de Consumo, hvor han beskriver en hel ny generation af 

forbrugere, der er vokset op i et forbrugersamfund modsat de ældre generationer, der har kunnet 

følge udviklingen fra den spæde start i 1960erne. Den nye generation er vokset op med fjernsyn i 

dagligstuen og er fra en tidlig alder blevet bombarderet med reklamer og ny teknologi. Disse nye 

generationer er ifølge Castillo meget mere orienteret mod forbruget end deres forældre. En tendens 

som López Pintor allerede har fanget år forinden. 

(år det gælder forbrugere, så er det de yngste grupper, der er mest forbrugsorienterede. Det er de 

mindst prisbevidste, og dem der har mindst imod at gå ind og handle i butikkerne. De bekymrer sig 
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heller ikke om pris – og kvalitetskontrol fra regeringens side, og for at færdiggøre denne profil, så 

det også dem, der har den mindst fjendtlige holdning til reklamer og er mest åbne over for 

kampagner og rabatter(Pintor 1975: 86 i Castillo 1982). 

Forbrugsgoder i de spanske hjem 

 1960 (%) 1975 (%) 

Fjernsyn 1 90 

Køleskab 4 87 

Bad og brusebad 44 86 

Bil 4 49 

Blender 4 44 

Pladespiller 3 39 

Telefon 12 44 

 Kilde: Castillo 1982 

Hvor det for de ældre generationer havde været banebrydende at få for eksempel fjernsyn, så har 

disse forbrugsgoder ikke længere samme effekt. Der skal nu mere til før, at de yngre grupper lader 

sig imponere, og det påvirker selvfølgelig målet med at forbruge. Selvom fjernsynet har mistet sin 

magt som statussymbol, så har det alligevel stor indflydelse på de nye generationer. Fjernsynet er 

blevet en del af socialiseringen af de unge, og med et medie, hvor de konstant bliver bombarderet 

med reklamer, opstår der en generation, der i højere grad ser selve forbruget og ikke produkterne 

som statussymboler (Castillo 1982: 50 – 52).  

1980ernes ungdomsgeneration er også et godt eksempel på den nye forbrugerkultur, der er ved at 

opstå. De unge interesserer sig ikke specielt for politik og vil hellere identificeres med forskellige 

subgrupper og subkulturer, der kommer til udtryk i periodens mangfoldige musikscene. De vil ikke 

længere bare fremad og opleve mere politisk og økonomisk fremgang. De vil leve livet, også med 

sex, stoffer og alkohol. Filminstruktøren Pedro Almodóvar er måske den mest kendte spanier, der 

har fortolket denne kulturelt fragmenterede tid i Spaniens historie, hvor traditionelle værdier støder 

sammen med nye og (post)moderne værdier(Graham & Labanyi 1995:408) (Jordan & Tamosunas 

2000: 268 – 269). Denne periode bliver af Graham og Labanyi karakteriseret ved at have mange 

postmoderne træk. Mange spaniere føler sig fanget mellem et opgør med fortidens diktatoriske 

regime og fremtidens usikkerhed. Selvom der er kommet demokrati, er der stadig politisk 
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ustabilitet, og den spanske identitet befinder sig på mange måder i et dødvande. Både det politiske 

og forbrugerkulturelle metanarrativ bliver skiftet ud efter Francos død. Franco prøvede at forene 

Spanien og gøre landet til en fælles nation, og han havde et, om end utopisk, metanarrativ, der 

handlede om at være selvforsynende og gode katolikker. Der bliver politisk og kulturelt gjort op 

med begge idéer efter hans død. Han forsøgte at samle spanierne ved at vise, hvor anderledes landet 

var i forhold til omverdenen, men netop den øgede velstand gjorde spanierne i stand til at blive 

mere som resten af Vesten, hvilket, sammen med mange af de andre faktorer, der tidligere er nævnt, 

satte en kæp i hjulet på den retorik. 

Postmodernist theory deconstructs the concept of unity – and by extension that of identity, in its 

sense of  ”sameness” – exposing it as a political maneuver designed to suppress recognition within. 

The loss of distinctions resulting from a multinational economy and from the “global village” 

created by world-wide access to the media goes together with the recognition of internal 

differences(…)(Graham &Labanyi 1995:397).  

Under La Transición havde mange svært ved at få øje på en entydig politisk retning, og den 

økonomiske situation gjorde også, at den efterfølgende PSOE-regering i 1980erne ikke kunne siges 

at have en bestemt politisk ideologi, da det vigtigste var at få landet på fode igen. Denne tydelige 

postmoderne tendens i at spanierne ikke længere har Franco som den samlende politiske faktor, gør 

sig også gældende i forbrugerkulturen. Ogilvy (1990) beskriver den postmoderne forbruger som 

værende fanget i en permanent identitetskrise. Det forbrugerkulturelle metanarrativ fra de gyldne år 

i 1960erne bliver også udvasket efter 1975, og den nye generation kan ikke længere bare 

tilfredsstilles ved at få mere og mere af det samme. Spanierne hungrede i starten af forbrugerfesten 

efter at blive som resten af Vesten via de produkter, de købte, da de vidste, at det rent politisk ikke 

kunne lade sig gøre at blive som dem. Selvom Spain was different, så skulle deres hjem også have 

Tv, opvaskemaskine og bil i garagen, som de havde set det fra USA og i reklamerne. De nye 

produkter, der så dagens lys i Spanien i 1960erne var kendetegnede ved, at de ikke differentierede 

sig særligt meget. Men det var ikke nødvendigt, da målet blot var at komme til at blive som de mere 

udviklede lande og skabe status over for naboen via af de nye symbolprodukter. Da demokratiet 

kom til landet, og Spanien i løbet af 1980erne nærmede sig resten af Vesten både økonomisk og 

politisk, så var det ikke længere nok for befolkningen blot at ligne de andre lande. Og da de 

kommer med i EF i 1986, har de nået det mål, og de må indse at: Spain is no longer different! Det 

afspejles også i forbrugerkulturen ved, at de søger efter mere differentierede produkter, der afspejler 
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en større symbolværdi, og det at forbruge går nu i højere grad ud på at købe oplevelser. 

Produkternes egenskab som statusskabere forsvinder selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, 

og der er en grund til, at Veblen stadig bliver brugt den dag i dag. Men spanierne har nu opfyldt 

1960ernes forbrugermetanarrativ, og de må nu købe forbrugsgoder til at vise andre ting som for 

eksempel at udstråle individualisme og forskellighed.  

Den nye generation af forbrugere i Spanien, som Castillo refererede til tidligere, er starten på disse 

postmoderne tendenser i den spanske forbrugerkultur, som op igennem 1980erne bliver stærkere og 

stærkere. Den personlige frigørelse, der i USA og store dele af Vesten kom til udtryk i blandt 

ungdomsoprøret og kvindefrigørelse, har for alvor fundet vej til Spanien. De ændrede 

familiemønstre og 1980ernes eksperimenterende ungdomskultur manifesteret i blandt andet La 

Movida32, er tydelige beviser på dette oprør. I det nu mere heterogene Spanien, hvor de traditionelle 

og de klassiske institutioner og værdier på mange måder står for fald, bliver forbruget mere 

orienteret mod, at det er produkterne og brandsene, der skal vise holdninger, værdier og identitet, 

samt at de skal give forbrugeren en oplevelse.  

DELKO�KLUSIO� 

Spaniens samfund undergår fra 1960 til 1990 en utrolig udvikling. Som vi har set, så ændrer landet 

sig politisk og økonomisk, hvilket også medfører ændringer i forbruget og familiemønstrene. 

Udviklingen af alle disse forskellige facetter hænger tæt sammen, men det er selvfølgelig svært at 

sige præcis på hvilken måde, den ene påvirker det andet. I det ovenstående kapitel har jeg dog vist 

en sammenhæng mellem den fremstormende økonomi, de ny forbrugertendenser og sidst men ikke 

mindst de ændrede familiemønstre. I Spaniens nyere historie sker mange af de sociokulturelle 

ændringer ekstremt hurtigt, hvilket gør det vanskeligt at udpege de enkelte årsagsvirkninger. Ved 

hjælp af de mange statistikker og undersøgelser fra den undersøgte periode, må det med stor 

sandsynlighed fastslås, at den nævnte udvikling og årsag her til skyldes de i afsnittets berørte 

facetter. En helt central til faktor i udviklingen i forbrugerkultur kan også spores fra omkring 1975, 

som på mange måder, ikke kun politisk, bliver et skæringsår i spansk historie. Forbruget begynder 

herfra at ændre karakter. De nye generationer søger væk fra disse moderne tendenser kendetegnet 
                                                             
32  La Movida refererer til den kulturelle scene i Madrid fra cirka 1975 til midten af 1980erne, der var præget af 

en ungdomsgeneration fuld af subgrupper og subkulturer, der pegede i alle retninger. Men ordet Movida bliver 

også brugt til generelt at beskrive den stemning, der herskede i landet i den periode, hvor mange følte sig fanget 
mellem det gamle Franco-regime og de konservative katolske holdninger og så den nye fagre verden, der så 

dagens lys med demokratiet og massemediernes indtog. Almodóvar forbindes også med La Movida, og blandt 

andet i Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) beskriver han på paradoksal vis livet for den nye 
generation af kvinder, der både skal være traditionelle husmødre og moderne og uafhængige på samme tid.   
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ved kun at se fremad og stræbe efter et bestemt ideal: at vise verden, at Spanien ikke var 

tilbagestående ved at besidde de samme forbrugsgoder som resten af Vesten. Med demokratiet og 

indtrædelsen i EF har spanierne opnået Vestens accept og på mange måder begravet den mørke 

fortid, og den nye forbruger ser mere indad og vil have produkter, der kan bruges til at udtrykke 

individuelle holdninger og værdier, hvilket viser en langt mere postmoderne tilgang til forbruget 

end tidligere. 

KAPITEL 6: REKLAME OG POSTMODER�ISME 

I�TRODUKTIO� 

Den første Tv-reklame i Spanien er for Winston cigaretter og sendes live til nationen i 1957. 

Spanien følger det amerikanske forbillede og viser lige fra begyndelsen reklamer på landets eneste 

og statsejede kanal, TVE. Udviklingen i reklamebranchen har været meget præget af borgerkrigen, 

hvor den mere eller mindre gik i stå, og i efterkrigstiden går det også meget langsomt, og der findes 

ikke særligt mange deciderede reklamebureauer i landet. Med Tv’ets indtog i Spanien sammen med 

de økonomiske opsving kommer der lige så stille gang i den spanske reklamebranche. Som alt 

andet, der publiceres i Spanien under Franco, er reklamerne også underlagt streng censur, hvilket 

selvfølgelig også er med til at hæmme denne ellers fremadstormende branche. Den nye presselov i 

1966 ændrer ikke meget på dette (Gonzáles 2008: 40-52). 

Især efter 1959 med stabiliseringsplanen får spanierne større købekraft, og det hjælper med at sætte 

gang i Tv-reklamerne. TVE øger fra 1960-1970 deres omsætning på tv-reklamer fra 34 mio. pesetas 

til 4 mia. pesetas (Godoy 2007: 177)! Reklamerne er i de første år kendetegnet ved, at de 

hovedsageligt beskæftiger sig med fødevarer. Datidens befolkning kan modvilligt huske de mange 

år med rationering og fattigdom, og mange reklamer spiller også på at oplyse, hvor sundt og 

nærende et givent produkt er.  
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Reklame 1: La Lechera (ca. 1960)        Reklame 2: Nestlé (ca. 1960) 

Mange af Tv-reklamerne er kendetegnede ved deres simpelhed og ved utallige gentagelser af brand-

navnet for at få folk til at forbinde produktet med nogle gode og solide egenskaber. Da den nye 

bølge af produkter, som Tv’et og køleskabet, rammer de nu mere velstående spaniere, ændrer 

reklamerne også karakter. Disse produkter er helt nye for størstedelen af den spanske befolkning, og 

reklamerne har som første prioritet at informere og uddanne i brugen af de nye vidundere. Det er 

også tydeligt, at reklamerne hovedsageligt er henvendt til kvinder, da det er dem, på trods af det 

mandsdominerede samfund, der står for at købe ind til hjemmet33 . De fleste af de nye produkter er 

nemlig henvendt til hjemmet og til at gøre livet lettere for husmoren(López & Reqero 2006: 160- 

169). Hun har det dog alligevel ikke altid let! 

REKLAME-A�ALYSE 

1960ER�E 

Denne reklame fra Cognac Soberano er et godt og lidt hårdt eksempel på værdier, der gjorde sig 

gældende omkring 196034 i Spanien. Her er kønsrollerne stillet utroligt skarpt op. Reklamen viser 

en kvinde, der er gået til en spåkone, fordi hun har det forfærdeligt med sin mand i hjemmet. Man 

ser billeder af, hvordan han kommer sur hjem fra arbejde og vrisser af hende. Han skælder hende ud 

over hendes mad, og i en af scenerne ser man ligefrem, hvordan han giver konen en ordentlig 

lussing!  
                                                             
33 Se afsnittet om familiemønstre 
34 Det præcise årstal for reklamen kendes ikke, men diverse artikler påpeger, at den er fra slutningen af 

1950erne eller starten af 1960erne. Manden læser el Boletín del Estado, som i 1961 ændrede navn til Boletín del 
Estado -  Gaceta de Madrid.  



 

   Reklame 3 & 4: Cognac Soberano (ca. 1960)

Spåkonen giver så husmoren sit råd. Hun siger til konen: ”

arbejder mange timer om dagen, og når han kommer tilbage til sit

dejlig modtagelse”. Spåkonen har løsningen klar. ”

med Cognac Soberano”. Man ser nu, hvordan manden

Estado, pludselig lyser op, da konen kommer med cognacen til ham, og alle er glade. Hun får 

ligefrem et kys til sidst.  

 For nutidens øjne og ører kan det virke så absurd, at man kunne fristes til at tro, det var sor

men der er intet humoristisk over reklamen. 

kvindens rette plads som værende 

ikke tilfreds, var det hendes skyld. Kvinden bliver

manden er den hårdtarbejdende og intelligent

faste rammer for den sociale struktur, som er kendetegnen

på mange måder også at virke som en 

kvinde bør leve deres liv; manden er 

patriark, og det gøres bedst med Cognac Soberano

                                                             
35 Bemærk, at det påpeges, at hjemmet tilhører manden. Der bliver sagt 

Reklame 3 & 4: Cognac Soberano (ca. 1960) 

så husmoren sit råd. Hun siger til konen: ”Har du nogensinde tænkt på, at 

arbejder mange timer om dagen, og når han kommer tilbage til sit35 hjem, så har han ret til 

”. Spåkonen har løsningen klar. ”Sørg for, at din mand aldrig mangler sit glas 

”. Man ser nu, hvordan manden, der sidder i stolen med 

pludselig lyser op, da konen kommer med cognacen til ham, og alle er glade. Hun får 

For nutidens øjne og ører kan det virke så absurd, at man kunne fristes til at tro, det var sor

men der er intet humoristisk over reklamen. Den viser meget tydeligt, at man på den tid betragtede 

som værende i hjemmet, samt at hun var til for at servicere manden. Var han 

ikke tilfreds, var det hendes skyld. Kvinden bliver også fremstillet som meget underdanig, mens 

og intelligente i forholdet. Reklamen viser tydeligt, at der er meget 

faste rammer for den sociale struktur, som er kendetegnende for modernismen. Reklamen forsøger 

på mange måder også at virke som en kulturel autoritet jf. Holt, da den vil vise

; manden er el soberano og kvinden skal forsøde livet for den

edst med Cognac Soberano.  

mærk, at det påpeges, at hjemmet tilhører manden. Der bliver sagt su hogar og ikke 
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nogensinde tænkt på, at din mand 

hjem, så har han ret til en 

mand aldrig mangler sit glas 

der sidder i stolen med el Boletín del 

pludselig lyser op, da konen kommer med cognacen til ham, og alle er glade. Hun får 

For nutidens øjne og ører kan det virke så absurd, at man kunne fristes til at tro, det var sort humor, 

Den viser meget tydeligt, at man på den tid betragtede 

i hjemmet, samt at hun var til for at servicere manden. Var han 

også fremstillet som meget underdanig, mens 

tydeligt, at der er meget 

e for modernismen. Reklamen forsøger 

jf. Holt, da den vil vise, hvordan mand og 

skal forsøde livet for den herskende 

og ikke vuestro hogar.  



 

Cognac Soberano har fra midten af 1960erne

Hombres, hvor samme kvindesyn også kommer til udtryk. 

Reklame 5: Cognac Soberano (1967

Dog bliver hun ikke ligefrem slået længere, men hun er stadig meget underdanig. Reklamerne 

sætter igen disse faste retningslinjer op for, hvad de synes, der er de rigtige værdier. Denne 

kampagne er også et tydeligt eksempel på denne 

kommer til udtryk i, at der findes et fastlagt idea

paz, es Cosa de Hombres, Construir la universidad del futuro, es Cosa de Hombre

galantaría, es Cosa de Hombres36

reklamepris uddelt af Ministerio de información i Turismo

dem, som Franco forsøgte at indgyde i landet

1960erne med Philips ser man også, hvordan de nationalistiske Franco

over. Her med Carmen Sevilla37, der

Philips (udtalt feli’ med hendes andalusiske accent) med rim som 

cuando es de Philips el televisor!

                                                             
36 http://www.bodegastiopepe.com/galeria.php
37 Kendt spansk sanger, skuespiller og Tv

fra midten af 1960erne en reklamekampagne, der hedder 

kvindesyn også kommer til udtryk.                        

 

1967) 

Dog bliver hun ikke ligefrem slået længere, men hun er stadig meget underdanig. Reklamerne 

sætter igen disse faste retningslinjer op for, hvad de synes, der er de rigtige værdier. Denne 

kampagne er også et tydeligt eksempel på denne kulturelle autoritet, og på hvordan modernismen 

, at der findes et fastlagt ideal, man skal følge. Med slogans som 

Construir la universidad del futuro, es Cosa de Hombre
36 kan det heller ikke undre nogen, at kampagnen vandt en stor 

Ministerio de información i Turismo. Idealerne i disse reklamer er meget lig 

dem, som Franco forsøgte at indgyde i landet under sit regime. I et spøjst eksempel fra starten af 

ser man også, hvordan de nationalistiske Franco-rigtige værdier kammer helt 

, der danser flamenco og synger til la España entera

endes andalusiske accent) med rim som se ve más claro e

cuando es de Philips el televisor!   

http://www.bodegastiopepe.com/galeria.php  
Kendt spansk sanger, skuespiller og Tv-vært, født i Sevilla 1930 
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en reklamekampagne, der hedder Es Cosa de 

Dog bliver hun ikke ligefrem slået længere, men hun er stadig meget underdanig. Reklamerne 

sætter igen disse faste retningslinjer op for, hvad de synes, der er de rigtige værdier. Denne 

g på hvordan modernismen 

Med slogans som Construir la 

Construir la universidad del futuro, es Cosa de Hombres og La 

r ikke undre nogen, at kampagnen vandt en stor 

. Idealerne i disse reklamer er meget lig 

I et spøjst eksempel fra starten af 

rigtige værdier kammer helt 

España entera om La Familia 

se ve más claro el toro y el bol 



 

   Reklame 6 & 7: Philips (1965)  

HÅRDE HVIDEVARER TIL BLØDE KVI(DER

1960erne er de hårde hvidevares 

viser der sig nogle klare tendenser af moderne karakter.  

• Det er hovedsageligt kvinder, der præsenterer produkterne til hjemmet. 

hendes domæne. Stor sammenhæng mellem produkt og ønskelig identitet.

• Det er hovedsageligt kvindestemmer, der forklarer, hvor 

er. De bløde værdier. 

• Der næsten altid en mandestemme, der forklarer de mere tekniske og avancerede detaljer om 

produkterne.  Manden er den uddannede, og derfor virke

forklarer det ”avancerede” og teknologisk nye. 

• Kvinden portrætteres udelukkende af yngre kvinder. At være husmor er også idealet for de 

nye generationer. 

• Reklamerne adskiller sig meget lidt, hvilket passer fint med tidens for

forbruger, der et af modernismens kend

• Brandsene forsøger at differentiere 

symboler på status. Har man lige netop dette produkt

andre og er en del af fremskridtet

Her kommer en række eksempler fra perioden:

 

 

TIL BLØDE KVI(DER 

 årti, og efter en gennemgang af et stort antal 

nogle klare tendenser af moderne karakter.   

kvinder, der præsenterer produkterne til hjemmet. 

Stor sammenhæng mellem produkt og ønskelig identitet.

Det er hovedsageligt kvindestemmer, der forklarer, hvor anvendelige og flotte

er næsten altid en mandestemme, der forklarer de mere tekniske og avancerede detaljer om 

Manden er den uddannede, og derfor virker det kun troværdigt, når han 

forklarer det ”avancerede” og teknologisk nye.  

Kvinden portrætteres udelukkende af yngre kvinder. At være husmor er også idealet for de 

Reklamerne adskiller sig meget lidt, hvilket passer fint med tidens forholdsvis homogene 

, der et af modernismens kendetegn.  

Brandsene forsøger at differentiere sig på det teknologiske og nye og bliver 

symboler på status. Har man lige netop dette produkt, er man mindst lige så god som de 

og er en del af fremskridtet.   

Her kommer en række eksempler fra perioden: 
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reklamer fra perioden 

kvinder, der præsenterer produkterne til hjemmet. Hjemmet er klart 

Stor sammenhæng mellem produkt og ønskelig identitet. 

anvendelige og flotte produkterne 

er næsten altid en mandestemme, der forklarer de mere tekniske og avancerede detaljer om 

r det kun troværdigt, når han 

Kvinden portrætteres udelukkende af yngre kvinder. At være husmor er også idealet for de 

holdsvis homogene 

bliver dermed 

mindst lige så god som de 



 

Reklame 8: Endesa (medio 1960)

Reklame 10: ADE (primo 1960)39

Disse fire reklamer er alle eksempler på, at de hårde hvidevarer

kommet for at være kvindens og husmoderens bedste ven

op ad hinanden. De næste eksempler hælder yderligere benzin på bålet 

kvindesyn, men dog med enkelte fornyende tendenser

Edesa-reklamen (reklame 13) viser igen, hvordan manden er den uddannede og kloge, der 

forbarmer sig over kvinden og lader hende få sin vaskemaskine

en Edesa-vaskemaskine er et statussymbol, og noget som kvinder ikke bare finder praktisk, men 

                                                             
38 Slogan: Si es Cointra, estoy tranquila

39 Slogan: Adelante con ADE 
40 Slogan: Salvada con Ruton 

(medio 1960)          Reklame 9: Cointra (medio 1960) 

 

39          Reklame 11: Ruton (primo 1960)

eksempler på, at de hårde hvidevarer – udover statussymboler 

kommet for at være kvindens og husmoderens bedste ven, og de illustrerer værdier, der ligger tæt 

. De næste eksempler hælder yderligere benzin på bålet til datidens herskende

, men dog med enkelte fornyende tendenser.  

viser igen, hvordan manden er den uddannede og kloge, der 

r kvinden og lader hende få sin vaskemaskine. Her bliver vi også direkte fortalt, at 

maskine er et statussymbol, og noget som kvinder ikke bare finder praktisk, men 

Si es Cointra, estoy tranquila 
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(medio 1960) 38

 

primo 1960)40 

udover statussymboler - var 

, og de illustrerer værdier, der ligger tæt 

datidens herskende 

viser igen, hvordan manden er den uddannede og kloge, der 

vi også direkte fortalt, at 

maskine er et statussymbol, og noget som kvinder ikke bare finder praktisk, men 



 

også smukt. Den nærmest over-stereotype moderne intellektuelle mand med hvid sweater, pibe og 

bog fortæller til seeren: ” Og nu er min kone i gang med at prale med sin nye Edes

Herefter ser vi konen fortælle sin veninde, at hendes mand har foræret den til hende, hvortil hun 

svarer, at den er meget smuk. Vi bliver dog forsikrede om, at den ikke kun er til for syns skyld med 

bemærkningen: ”Ja, men det vigtigste er,

mens kvinden stadig er på et stadie, hvor hun kan værdsætte det smukke i en vaskemaskine

hun ved også godt, hvor hendes plads er, for nok er den flot, men det må ikke kompromittere 

hendes status som god husmor, og derfor skal 

vigtigste, og produktets image stadig sekundært. 

   Reklame 12: Corcho – mi cocina. 

I denne reklame for Corcho-køkkener

for en mand, som hun har inviteret på middag. 

er ikke sparet på den kulturelle autoritet

beskrive for seeren, hvad der er det ønskelige ideel for tidens mand og kvinde. Men

påklædte mand sætter tænderne i et stykke steg tænker han: ”

hvilken kærlighed, hun har måttet lave dette. Hun må have brugt hele morgenen i køkkenet”

siger til hende: ”Hvor er det lækkert

det. Hvor var det godt, at jeg valgte en Corcho

lykkelige stunder som denne”. Det gode liv er igen udpenslet meget tydeligt. En god kvinde er en, 

der kan lave god mad til manden, og det er den eneste måde at få en god mand på. Der bliver også 

sat lighedstegn mellem det at være 

stereotype moderne intellektuelle mand med hvid sweater, pibe og 

” Og nu er min kone i gang med at prale med sin nye Edes

Herefter ser vi konen fortælle sin veninde, at hendes mand har foræret den til hende, hvortil hun 

svarer, at den er meget smuk. Vi bliver dog forsikrede om, at den ikke kun er til for syns skyld med 

”Ja, men det vigtigste er, hvordan den vasker”. Manden forstår sig på fordybelse, 

mens kvinden stadig er på et stadie, hvor hun kan værdsætte det smukke i en vaskemaskine

hun ved også godt, hvor hendes plads er, for nok er den flot, men det må ikke kompromittere 

som god husmor, og derfor skal den kunne vaske rent. Brugsværdien er stadig det 

vigtigste, og produktets image stadig sekundært.  

  

mi cocina. (medio 1960) Reklame 13:  Edesa – (medio 1960

køkkener (12) ser man en kvinde, der lige har serveret et måltid mad 

for en mand, som hun har inviteret på middag. I reklamen hører vi, hvad de hver især tænker, og der 

kulturelle autoritet fra reklamefolkenes side. De formår på under et minut at 

beskrive for seeren, hvad der er det ønskelige ideel for tidens mand og kvinde. Men

påklædte mand sætter tænderne i et stykke steg tænker han: ”Det er fantastisk at tænke på med 

hun har måttet lave dette. Hun må have brugt hele morgenen i køkkenet”

Hvor er det lækkert”. Hun svarer ikke men tænker blot: ”Hvilken glæde, jeg gjorde 

det. Hvor var det godt, at jeg valgte en Corcho-køkken. Mit Corcho-køkken vil give mig mange 

”. Det gode liv er igen udpenslet meget tydeligt. En god kvinde er en, 

der kan lave god mad til manden, og det er den eneste måde at få en god mand på. Der bliver også 

det at være kærlig og omsorgsfuld og kunne lave god mad. De træk, der 
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stereotype moderne intellektuelle mand med hvid sweater, pibe og 

” Og nu er min kone i gang med at prale med sin nye Edesa-vaskemaskine”. 

Herefter ser vi konen fortælle sin veninde, at hendes mand har foræret den til hende, hvortil hun 

svarer, at den er meget smuk. Vi bliver dog forsikrede om, at den ikke kun er til for syns skyld med 

Manden forstår sig på fordybelse, 

mens kvinden stadig er på et stadie, hvor hun kan værdsætte det smukke i en vaskemaskine. Men 

hun ved også godt, hvor hendes plads er, for nok er den flot, men det må ikke kompromittere 

vaske rent. Brugsværdien er stadig det 

 

edio 1960) 

ser man en kvinde, der lige har serveret et måltid mad 

hører vi, hvad de hver især tænker, og der 

fra reklamefolkenes side. De formår på under et minut at 

beskrive for seeren, hvad der er det ønskelige ideel for tidens mand og kvinde. Mens den nydeligt 

Det er fantastisk at tænke på med 

hun har måttet lave dette. Hun må have brugt hele morgenen i køkkenet”. Han 

Hvilken glæde, jeg gjorde 

køkken vil give mig mange 

”. Det gode liv er igen udpenslet meget tydeligt. En god kvinde er en, 

der kan lave god mad til manden, og det er den eneste måde at få en god mand på. Der bliver også 

lave god mad. De træk, der 
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refererer til modernismens faste rammer, er ikke til at tage fejl af. Der er ikke overladt noget til 

fantasien, og man bliver tilbudt en færdig ”identitets-pakke” med klokkeklare værdier.  

Her vil det også være interessant at inddrage emnet Omvæltning af produktion og forbrug (Firat & 

Venkatesh 1993) (Firat & Shultz 1997). Hun har brugt lang tid i køkkenet og dermed været med i 

en værdiskabende proces. Selvom kvinden er i hjemmet, kan hun godt skabe værdi over for 

manden. Det gøres dog ikke på fabrikken eller på kontoret, men i køkkenet. Kvinden bliver ikke 

betalt med penge for den værdi, hun skaber for manden, men hendes betaling er derimod hans 

beundring af hende. Og i Spaniens stuerene Franco-reklamer, er det selvfølgelig på et yderst 

plantonisk plan. Men Corcho-damens sidste blik giver heldigvis lidt plads til fortolkning i den 

henseende. I de foregående eksempler (inkl.Soberano) er det tydeligt, at det er manden, der skaber 

den virkelige værdi via sit ”rigtige” arbejde, og derfor er det også ham, der fortjener at blive betalt 

tilbage af kvinden ved, at hun lægger sin tid i noget, hun kan give ham, om den værende sig mad, 

cognac eller rent tøj.  

Det specielle ved Corcho-reklamen er, at man ikke på noget tidspunkt ser produktet, hvilket er 

første gang, jeg støder på det. Det er en begyndende tendens på den hyperrealitet, der kendetegner 

postmoderne forbrugerkultur. Det fysiske produkt er ikke længere det vigtigste, men derimod de 

værdier det repræsenterer. Da køkkenet slet ikke bliver vist, bliver det i stedet et frit flydende tegn41, 

da køkkenet i højere grad forbindes med nogle bestemte værdier end det at lave mad. At de værdier 

så er forudbestemt på klar vis af brandet, er så reklamens klare moderne tendens. Sloganet mi 

cocina har dog også en anderledes klang en mange af de andre, der meget spiller på, at produktet 

skal være stabilt og holdbart, altså funktionelle behov. Mi cocina skaber en mere personlig og 

følelsesmæssig forbindelse mellem brandet og kvinden, hvilket også er et skridt i den postmoderne 

retning.   

 USA FØRER A( 

Som beskrevet i tidligere kapitler, så var der i denne periode en stor trang til at vise, man var lige så 

gode som Vesten og især USA, hvilket kommer til udtryk i blandt andet tidens cigaret-reklamer.  

                                                             
41 Se side 20om Fragmentation 



 

Reklame 14: Camel (Primo 1960)

Efter modernismens devise så man kun fremad, og det kunne ikke gå stærkt nok. Man så mod 

forgangslandet Amerika, hvor det længe havde gået stærkt, og utallige gange bliver USA kædet 

sammen med det nye, friske og moderne. 

Frihedsgudinden, der er et symbol på demokrati og lige rettigheder. Nok kunne spanierne ikke få 

demokrati, men de kunne ryge det samme som i ”the land of freedom”. 

prestigio internacional – vidner også om, at der bliver spillet på spaniernes stigende ønske om at 

være som Vesten, og det var dem, man så op til. 

Reklame 16: Cigarrillos Cumbre 

Denne reklame for Cigarrillos Cumbre

fremad. Manden er i gang med at ringe til sin sekretær (kaldet 

hende til at købe ham en pakke. Han har travlt og har ikke selv tid. Baggrunden 

 

Reklame 14: Camel (Primo 1960)             Reklame 15: Coronas (Primos 1960)

Efter modernismens devise så man kun fremad, og det kunne ikke gå stærkt nok. Man så mod 

forgangslandet Amerika, hvor det længe havde gået stærkt, og utallige gange bliver USA kædet 

sammen med det nye, friske og moderne. Nærmest ironisk er det, at Coronas har benyttet 

rihedsgudinden, der er et symbol på demokrati og lige rettigheder. Nok kunne spanierne ikke få 

demokrati, men de kunne ryge det samme som i ”the land of freedom”. Sloganet 

dner også om, at der bliver spillet på spaniernes stigende ønske om at 

være som Vesten, og det var dem, man så op til.   

  

 (Primo 1960) Reklame 17: Colchones Picolin

garrillos Cumbre er også et godt eksempel på, at det gjaldt om at komme 

fremad. Manden er i gang med at ringe til sin sekretær (kaldet la señorita i reklamen

Han har travlt og har ikke selv tid. Baggrunden 
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nas (Primos 1960)  

Efter modernismens devise så man kun fremad, og det kunne ikke gå stærkt nok. Man så mod 

forgangslandet Amerika, hvor det længe havde gået stærkt, og utallige gange bliver USA kædet 

r det, at Coronas har benyttet 

rihedsgudinden, der er et symbol på demokrati og lige rettigheder. Nok kunne spanierne ikke få 

Sloganet – Coronas, de 

dner også om, at der bliver spillet på spaniernes stigende ønske om at 

 

Colchones Picolin (medio 1960) 

er også et godt eksempel på, at det gjaldt om at komme 

i reklamen!) for at få 

Han har travlt og har ikke selv tid. Baggrunden med de stigende 



 

kurver lader os ikke tvivle på, at han er en travl businessmand, og de ryger selvfølgelig 

USA er også indbegrebet af kvalitet og teknologisk udvikling for spanierne, hvilket også afspejler 

sig i reklamerne. Det liv som de tidligere kun kunne drømme om, 

amerikanske produkter.   

  Reklame 18 & 19: Omega (ultimo 1960

Reklame 20: Winston (1980) – USA forbliver forgangsland         

1970ER�E 

I 1970erne begynder man at kunne spore nogle mærkbare ændringer i reklamerne. Kvindens rolle 

bliver langsomt en anden end den tidligere portrætterede trofaste husmor. Hun begynder at få en 

mere ligeværdig og fri rolle i reklamerne. Den spirende ungdomskult

reklamerne, og man kan tydeligt fornemme, hvordan de katolske og konservative dyder fra Franco

lader os ikke tvivle på, at han er en travl businessmand, og de ryger selvfølgelig 

USA er også indbegrebet af kvalitet og teknologisk udvikling for spanierne, hvilket også afspejler 

sig i reklamerne. Det liv som de tidligere kun kunne drømme om, kan de nu få del af med de

 

ultimo 1960) 

     

USA forbliver forgangsland          

I 1970erne begynder man at kunne spore nogle mærkbare ændringer i reklamerne. Kvindens rolle 

bliver langsomt en anden end den tidligere portrætterede trofaste husmor. Hun begynder at få en 

mere ligeværdig og fri rolle i reklamerne. Den spirende ungdomskultur begynder også at vise sig i 

reklamerne, og man kan tydeligt fornemme, hvordan de katolske og konservative dyder fra Franco
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lader os ikke tvivle på, at han er en travl businessmand, og de ryger selvfølgelig Cumbre. 

USA er også indbegrebet af kvalitet og teknologisk udvikling for spanierne, hvilket også afspejler 

kan de nu få del af med de 

 

I 1970erne begynder man at kunne spore nogle mærkbare ændringer i reklamerne. Kvindens rolle 

bliver langsomt en anden end den tidligere portrætterede trofaste husmor. Hun begynder at få en 

ur begynder også at vise sig i 

reklamerne, og man kan tydeligt fornemme, hvordan de katolske og konservative dyder fra Franco-



 

tidens velmagtsdage er på retur. Den 

ikke lige så udpenslet som man så det i 1960erne. 

Første eksempel er fra 1973 og er RENFES kampagne, der kom frem i starten af 1970erne. 

Familien er omdrejningspunktet for denne reklame. 

kernefigurerne i mange reklamer fra 1960erne, så er den rolle nu blevet overtaget af kernefamilien, 

som har vundet indpas i Spanien. RENFE er et stats

de udtrykte værdier er meget forenelige med Franco, hvilket også gør, at man må tolke den som 

havende en stor del kulturel autoritet. 

Reklame 21 & 22: RENFE (1973)

 Det er stadig moren, der tager sig af det praktiske i hjemmet, og man ser, hvordan hun pakker 

mands taske (som en god husmor jo bør!). Men hvor man før udelukkende så kvindefiguren i 

samspil med børnene og værende hende, der viste omsorg og var kærlig, så får vi her også en mere 

blød side af manden at se. Manden blev

gerne som sportsmand, jæger, militærmand, eller intellektuel, så bliver der her sat lighedstegn 

mellem de maskuline værdier og livet som familiefar. Det er nyt. Der er 

når det kommer til, hvem der er det producerende led i familien

vedkommende har ændret sig. Det er også tydeligt at se, at reklamen forsøger at beskrive den nye 

middelklasse i byerne, som siden de hårde hvidevarers indtog 

målgruppe.  

tidens velmagtsdage er på retur. Den kulturelle autoritet er stadig ofte til stede

n så det i 1960erne. Og lussinger er der ingen af!

Første eksempel er fra 1973 og er RENFES kampagne, der kom frem i starten af 1970erne. 

Familien er omdrejningspunktet for denne reklame. Mens den gode kærlige husmor var en af 

mer fra 1960erne, så er den rolle nu blevet overtaget af kernefamilien, 

som har vundet indpas i Spanien. RENFE er et statsejet selskab, og reklamen bærer også præg

ykte værdier er meget forenelige med Franco, hvilket også gør, at man må tolke den som 

kulturel autoritet.  

Reklame 21 & 22: RENFE (1973) 

, der tager sig af det praktiske i hjemmet, og man ser, hvordan hun pakker 

mands taske (som en god husmor jo bør!). Men hvor man før udelukkende så kvindefiguren i 

samspil med børnene og værende hende, der viste omsorg og var kærlig, så får vi her også en mere 

e af manden at se. Manden blev tidligere oftest vist som værende stærk og handlekraftig, 

som sportsmand, jæger, militærmand, eller intellektuel, så bliver der her sat lighedstegn 

mellem de maskuline værdier og livet som familiefar. Det er nyt. Der er dog intet nyt under solen, 

hvem der er det producerende led i familien, men kerneværdierne for mandens 

vedkommende har ændret sig. Det er også tydeligt at se, at reklamen forsøger at beskrive den nye 

en de hårde hvidevarers indtog har været reklamernes
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e i reklamerne, men 

Og lussinger er der ingen af!  

Første eksempel er fra 1973 og er RENFES kampagne, der kom frem i starten af 1970erne. 

gode kærlige husmor var en af 

mer fra 1960erne, så er den rolle nu blevet overtaget af kernefamilien, 

selskab, og reklamen bærer også præg af, at 

ykte værdier er meget forenelige med Franco, hvilket også gør, at man må tolke den som 

 

, der tager sig af det praktiske i hjemmet, og man ser, hvordan hun pakker sin 

mands taske (som en god husmor jo bør!). Men hvor man før udelukkende så kvindefiguren i 

samspil med børnene og værende hende, der viste omsorg og var kærlig, så får vi her også en mere 

vist som værende stærk og handlekraftig, 

som sportsmand, jæger, militærmand, eller intellektuel, så bliver der her sat lighedstegn 

intet nyt under solen, 

, men kerneværdierne for mandens 

vedkommende har ændret sig. Det er også tydeligt at se, at reklamen forsøger at beskrive den nye 

har været reklamernes foretrukne 



 

Reklame 23: RENFE (1973) 

Reklamen til højre er også fra RENFE, men fra 1978, samme år som den nye grundlov trådte i kraft. 

Hvor det tidligere var kvindens domæne kun at være i hjemmet, og det offentlige 

manden, så ser vi nu, at kvinden er trådt i centrum. Reklamen spiller heller ikke på nogle konkrete 

værdier, men forsøger mere at opbygge en stemning omkring, hvor let og magisk det er at rejse med 

RENFES nattog. Den kulturelle autoritet er fo

og forkert. Reklamen lader os i stedet drømme os hen

frirum.  

Allerede før 1970 har jeg fundet eksempler på, at reklamer har haft kvinden som en del af den 

offentlige sfære. Nedenstående reklame fra 1969 fra 

når de fortæller os, at deres scootere giver frihed.  

hvormed de frigør kvinden fra hendes ellers faste plads og giver hende mulighed 

et liv langt fra kødgryderne og rengøringen. Reklamen fortæller hende ikke, hvordan hun bliver fri, 

men blot at Vespa er en del af det. Her er der ikke noget krav fra

målet for kvinden er ikke fastlagt. Der er selvfølgelig en umiddelbar kobling mellem det at eje en 

scooter og så være mere fri, da man kan transportere sig hen, hvor man vil. 

af den fragmentation og hyperrealitet

  Reklame 24: RENFE (1978)

Reklamen til højre er også fra RENFE, men fra 1978, samme år som den nye grundlov trådte i kraft. 

Hvor det tidligere var kvindens domæne kun at være i hjemmet, og det offentlige 

at kvinden er trådt i centrum. Reklamen spiller heller ikke på nogle konkrete 

værdier, men forsøger mere at opbygge en stemning omkring, hvor let og magisk det er at rejse med 

RENFES nattog. Den kulturelle autoritet er forsvundet, og vi bliver ikke fortalt, hvad der er rigtigt 

og forkert. Reklamen lader os i stedet drømme os hen i RENFES univers, som her bliver som et 

Allerede før 1970 har jeg fundet eksempler på, at reklamer har haft kvinden som en del af den 

offentlige sfære. Nedenstående reklame fra 1969 fra italienske Vespa, lægger ikke fingre imellem, 

når de fortæller os, at deres scootere giver frihed.  Un paréntisis de libertad står der ligefrem, 

de frigør kvinden fra hendes ellers faste plads og giver hende mulighed 

et liv langt fra kødgryderne og rengøringen. Reklamen fortæller hende ikke, hvordan hun bliver fri, 

t. Her er der ikke noget krav fra modernismens faste idealer, 

målet for kvinden er ikke fastlagt. Der er selvfølgelig en umiddelbar kobling mellem det at eje en 

scooter og så være mere fri, da man kan transportere sig hen, hvor man vil. Men der

hyperrealitet, der er kendetegnet ved postmoderne forbrugerkultur og 
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Reklame 24: RENFE (1978) 

Reklamen til højre er også fra RENFE, men fra 1978, samme år som den nye grundlov trådte i kraft. 

Hvor det tidligere var kvindens domæne kun at være i hjemmet, og det offentlige rum tilhørte 

at kvinden er trådt i centrum. Reklamen spiller heller ikke på nogle konkrete 

værdier, men forsøger mere at opbygge en stemning omkring, hvor let og magisk det er at rejse med 

rsvundet, og vi bliver ikke fortalt, hvad der er rigtigt 

RENFES univers, som her bliver som et 

Allerede før 1970 har jeg fundet eksempler på, at reklamer har haft kvinden som en del af den 

Vespa, lægger ikke fingre imellem, 

står der ligefrem, 

de frigør kvinden fra hendes ellers faste plads og giver hende mulighed for at drømme om 

et liv langt fra kødgryderne og rengøringen. Reklamen fortæller hende ikke, hvordan hun bliver fri, 

modernismens faste idealer, og 

målet for kvinden er ikke fastlagt. Der er selvfølgelig en umiddelbar kobling mellem det at eje en 

Men der er tydelige spor 

, der er kendetegnet ved postmoderne forbrugerkultur og 



 

branding. Produktet er her i baggrunden

sammenhængen trods alt er forholdsvis arbitrær

måtte ønske. Her reklameres der for frihed, hvilket må siges at være et meget individuelt fænomen, 

og jf. Holt så er Vespas hensigt, at man kan udtrykke det på præcis sin måde, så længe deres 

scooter/brand er en del af processen. Den 

højere grad som i det postmoderne branding

opbygge identitet.   

Reklame 25: Vespa (1969)  

Reklamen fra det statsejede Tabacalera fra 1974 viser også, hvordan kvinden nu i langt højere grad 

optræder på lige fod med manden i det offentlige rum. Hun har også bøger under armen og er et 

tegn på, at kvinden også er på lige fod med manden på uddannelses

også gerne vise os, at nok er kvinden blevet mere frigjort og kan ryge cigarette

fod med manden, men det vigtigste er stadig at være en god katolik. Sloganet (tobak for retfærdige 

folk), kirken i baggrunden og ordvalget i teksten (

et mere klart udtryk Franco-tidens 

branding. Produktet er her i baggrunden, og det bliver delvist et frit flydende tegn

sammenhængen trods alt er forholdsvis arbitrær, og man kan tillægge de værdier

måtte ønske. Her reklameres der for frihed, hvilket må siges at være et meget individuelt fænomen, 

hensigt, at man kan udtrykke det på præcis sin måde, så længe deres 

scooter/brand er en del af processen. Den kulturelle autoritet er her helt væk, og reklamen virker i 

højere grad som i det postmoderne branding-paradigme, hvor det fungerer som en resurse

            Reklame 26: Tabacalera – Sombra (1974)

Tabacalera fra 1974 viser også, hvordan kvinden nu i langt højere grad 

å lige fod med manden i det offentlige rum. Hun har også bøger under armen og er et 

tegn på, at kvinden også er på lige fod med manden på uddannelses-området. Reklamen vil dog 

også gerne vise os, at nok er kvinden blevet mere frigjort og kan ryge cigarette

fod med manden, men det vigtigste er stadig at være en god katolik. Sloganet (tobak for retfærdige 

den og ordvalget i teksten (puro, limpio, auténtico, sincero) kunne 

tidens katolske kvindeidealer. Franco er tydeligvis ikke 
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frit flydende tegn, da 

an tillægge de værdier til brandet, man 

måtte ønske. Her reklameres der for frihed, hvilket må siges at være et meget individuelt fænomen, 

hensigt, at man kan udtrykke det på præcis sin måde, så længe deres 

, og reklamen virker i 

paradigme, hvor det fungerer som en resurse til at 

 

Sombra (1974) 

Tabacalera fra 1974 viser også, hvordan kvinden nu i langt højere grad 

å lige fod med manden i det offentlige rum. Hun har også bøger under armen og er et 

området. Reklamen vil dog 

også gerne vise os, at nok er kvinden blevet mere frigjort og kan ryge cigaretter og studere på lige 

fod med manden, men det vigtigste er stadig at være en god katolik. Sloganet (tobak for retfærdige 

puro, limpio, auténtico, sincero) kunne ikke være 

Franco er tydeligvis ikke helt død endnu.   



 

Følgende Tv-reklame er fra samme virksomhed blot 

om en ung mand, der er på vej tilbage til sin landsby 

død. På intet tidspunkt før til allersidst bliver man mindet om, at det er en reklame for en 

tobaksvirksomhed. Det er en reklame, der udtrykker mange følelser

   Reklame 27 & 28: Tabacalera (1976)

ikke følelser mellem kvinde og barn eller mand og

ser man ligefrem, hvordan faren græder til sidst. Det er et noget andet mandeide

militær-image, som ofte blev vist i reklamerne under

reklamen er i sig selv et opgør med fortiden og diktaturstyret. 

mødet med livet, mødet mellem mæn

større land, et smukkere land, et stærkere land. Det er mødernes tid,

forsøger ikke at pådutte os, at Tabacal

ikke noget rigtigt og forkert, eller godt og ondt. D

sammenhold mellem mennesker og forsøger at være udpræget autentisk ved, at den spiller på en 

essentiel ting i den historiske samtid, 

postmoderne træk. Du har et brand, der er fuldstændigt dekon

positive ting i La Transición, bliver sat i forbindelse med en tobaksproducent, hvilket på mange 

måder er en paradoksal sidestilling

postmoderne branding-paradigme 

SPIRE(DE U(GDOMSKULTUR 

reklame er fra samme virksomhed blot få år efter i december 1976. Reklamen handler 

om en ung mand, der er på vej tilbage til sin landsby for at genforenes med sin far efter

død. På intet tidspunkt før til allersidst bliver man mindet om, at det er en reklame for en 

Det er en reklame, der udtrykker mange følelser,  

Reklame 27 & 28: Tabacalera (1976) 

kke følelser mellem kvinde og barn eller mand og kvinde, men følelser mand til mand. I reklamen 

ser man ligefrem, hvordan faren græder til sidst. Det er et noget andet mandeide

ofte blev vist i reklamerne under Franco-tiden. Speakeren gør 

i sig selv et opgør med fortiden og diktaturstyret. Det er mødet mellem to generationer, 

mødet med livet, mødet mellem mænd. Måske er det også en hel nations møde til at opbygge

større land, et smukkere land, et stærkere land. Det er mødernes tid, Tillykke, 

forsøger ikke at pådutte os, at Tabacaleras produkter repræsenterer nogle fastsatte 

ikke noget rigtigt og forkert, eller godt og ondt. Den har i stedet en stemning, forsoning og 

sammenhold mellem mennesker og forsøger at være udpræget autentisk ved, at den spiller på en 

essentiel ting i den historiske samtid, La Transición. Reklamen har i den forstand mange 

brand, der er fuldstændigt dekontekstualiseret fra handlingen. 

, bliver sat i forbindelse med en tobaksproducent, hvilket på mange 

paradoksal sidestilling(Firat & Venkatesh 1993:237). Tabacaleras

igme at tage direkte del i kulturen ved at være en 
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1976. Reklamen handler 

for at genforenes med sin far efter Francos 

død. På intet tidspunkt før til allersidst bliver man mindet om, at det er en reklame for en 

 

en følelser mand til mand. I reklamen 

ser man ligefrem, hvordan faren græder til sidst. Det er et noget andet mandeideal end det hårde 

tiden. Speakeren gør det helt klart, at 

Det er mødet mellem to generationer, 

. Måske er det også en hel nations møde til at opbygge et 

ykke, lyder det. Den 

eras produkter repræsenterer nogle fastsatte værdier, der er 

forsoning og 

sammenhold mellem mennesker og forsøger at være udpræget autentisk ved, at den spiller på en 

Reklamen har i den forstand mange 

tekstualiseret fra handlingen. Alle de 

, bliver sat i forbindelse med en tobaksproducent, hvilket på mange 

(Firat & Venkatesh 1993:237). Tabacaleras prøver jf. Holts 

t være en kulturel resurse.   



 

 I 1970erne begynder de spanske reklamer for alvor også at henvende sig til de unge, som i 

1960erne ikke fik megen opmærksomhed. Mange af tidens reklamer spiller for alvor på den nye 

ungdomskultur. Reklamer for især 

begynder for alvor at dukke op.  

Reklame 29: Coca Cola (1965)43 

I forhold til Coca-Cola-reklamen fra 1960erne er man gået væk fra det sædvanlige image,

er moren, der forkæler de unge med noget lækkert, og hvordan drikken kan være en del af klassiske 

spanske traditioner. Livets gnist lød 

spaniere til at drikke den kendte drik. I disse reklamer blive

eller vist, hvordan Coca-Cola passer perfekt til en spansk 

                                                             
42 Coca-Cola er et multinationalt selskab, der reklamerer over hele verden. Ofte er reklamerne de samme, hvor 
der blot er ændret lidt. Men reklamen fra 1965 er et eksempel på,

better with Coke), men konteksten er væsentligt anderledes i den spanske reklame, hvor man ser de unge 

mennesker sidde og grille chorizo-pølser foran pejsen. 

stedet de unge mennesker være ude på egen hånd i byen, hvor der bliver danset og ligefrem kysset. Det er 
selvfølgelig ikke til at sige, om Coca-Cola gerne ville have brugt de originale reklamer i Spanien, da censuren var 

meget streng. Som eksempel kan nævnes en reklame fra slut

gjort ulovlig, fordi man mente, at det var for vovet, at stolen dansede til lyden af jazz
2007)! De spanske Coca-Cola-reklamer fra 1970erne er blevet mere i

længere udpræget spansk. Det hænger selvfølgelig sammen med, at den spanske forbruger har udviklet sig, 

hvilket betyder, man nu kan tillade sig at lave reklamerne mere som i resten af Vesten. 
43 Slogan: Todo va mejor con Coca-Cola

I 1970erne begynder de spanske reklamer for alvor også at henvende sig til de unge, som i 

1960erne ikke fik megen opmærksomhed. Mange af tidens reklamer spiller for alvor på den nye 

ungdomskultur. Reklamer for især Coca-Cola42, der for mange er indbegrebet 

 

 

                   Reklame 30: Coca-Cola (1971

reklamen fra 1960erne er man gået væk fra det sædvanlige image,

ren, der forkæler de unge med noget lækkert, og hvordan drikken kan være en del af klassiske 

lød det nye slogan i 1970erne, der skulle få den nye generation af 

spaniere til at drikke den kendte drik. I disse reklamer bliver der ikke løftet moralske pegefingre 

passer perfekt til en spansk merienda. Coca-Colaen

ltinationalt selskab, der reklamerer over hele verden. Ofte er reklamerne de samme, hvor 
reklamen fra 1965 er et eksempel på, at sloganet er det samme som i USA (

), men konteksten er væsentligt anderledes i den spanske reklame, hvor man ser de unge 

pølser foran pejsen. I de amerikanske reklamer fra samme periode ser

stedet de unge mennesker være ude på egen hånd i byen, hvor der bliver danset og ligefrem kysset. Det er 
Cola gerne ville have brugt de originale reklamer i Spanien, da censuren var 

an nævnes en reklame fra slutningen af 1960erne for en designerstol, der blev 

gjort ulovlig, fordi man mente, at det var for vovet, at stolen dansede til lyden af jazz-musik (Galván & Diego 
reklamer fra 1970erne er blevet mere internationale, og konteksten er ikke 

længere udpræget spansk. Det hænger selvfølgelig sammen med, at den spanske forbruger har udviklet sig, 

hvilket betyder, man nu kan tillade sig at lave reklamerne mere som i resten af Vesten.  
Cola. 
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I 1970erne begynder de spanske reklamer for alvor også at henvende sig til de unge, som i 

1960erne ikke fik megen opmærksomhed. Mange af tidens reklamer spiller for alvor på den nye 

, der for mange er indbegrebet af ungdomskultur, 

       

1971) 

reklamen fra 1960erne er man gået væk fra det sædvanlige image, hvor det 

ren, der forkæler de unge med noget lækkert, og hvordan drikken kan være en del af klassiske 

, der skulle få den nye generation af 

r der ikke løftet moralske pegefingre 

Colaen er fjernet fra den 

ltinationalt selskab, der reklamerer over hele verden. Ofte er reklamerne de samme, hvor 
at sloganet er det samme som i USA (Things go 

), men konteksten er væsentligt anderledes i den spanske reklame, hvor man ser de unge 

ke reklamer fra samme periode ser man i 

stedet de unge mennesker være ude på egen hånd i byen, hvor der bliver danset og ligefrem kysset. Det er 
Cola gerne ville have brugt de originale reklamer i Spanien, da censuren var 

ningen af 1960erne for en designerstol, der blev 

musik (Galván & Diego 
nternationale, og konteksten er ikke 

længere udpræget spansk. Det hænger selvfølgelig sammen med, at den spanske forbruger har udviklet sig, 

 



 

sædvanlige kontekst i hjemmet, og i stedet forsøger de at fremstille deres produkt som autentisk og 

forklarer, hvordan Coca-cola bør være en naturlig del af det at nyde livet med, hvem det måtte 

være, hvor det måtte være, og de hylder værdier som individualisme og frihed.

1974 virker forud for sin tid i Spanien

tro, den var meget nyere. Her ser man 

er en klar postmoderne tendens, at man lader produktet indgå som et værktøj, som forbrugeren kan 

opbygge sin identitet omkring. 

Reklame 31: Coca-Cola (1973)                                     Reklame 32:  Coca

I forhold til den katolske cigaret-reklame, så virker de her reklamer mere som et opgør med de 

gammeldags institutioner, som ikke længere har ungdommens interesse. 

centrum, og man udtrykker sig bedst via brand

cola-flasken, kommunikerer ligefrem igennem flasken. 

sat i baggrunden, så lader Coca-Cola

sammenhæng mellem den gode smag og 

vennerne eller kæresten. Her er der altså stadig fokus på indholdet.

Cerveza kan man se, at de spanske produkter også har taget den nye ungdomskultur til sig, 

reklamen spiller på mange af de samme værdier som 

sædvanlige kontekst i hjemmet, og i stedet forsøger de at fremstille deres produkt som autentisk og 

bør være en naturlig del af det at nyde livet med, hvem det måtte 

være, hvor det måtte være, og de hylder værdier som individualisme og frihed.

i Spanien, og havde det ikke været for håret og tøjet, kunne man godt 

Her ser man Coca-Colaen indgå i mange forskellige facetter af livet. Det 

er en klar postmoderne tendens, at man lader produktet indgå som et værktøj, som forbrugeren kan 

                

)                                     Reklame 32:  Coca-Cola (

reklame, så virker de her reklamer mere som et opgør med de 

gammeldags institutioner, som ikke længere har ungdommens interesse. Brandet er nu

centrum, og man udtrykker sig bedst via brands. Kæresteparret (32), der sidder på hver sin side af 

kommunikerer ligefrem igennem flasken. Selvom produktets funktionelle egenskab er 

Cola-reklamerne os stadig vide i billede-teksten

sammenhæng mellem den gode smag og de læskende egenskaber og så det at hygge sig med 

vennerne eller kæresten. Her er der altså stadig fokus på indholdet. I følgende reklame fra Águila 

Cerveza kan man se, at de spanske produkter også har taget den nye ungdomskultur til sig, 

er på mange af de samme værdier som Coca-Cola-reklamerne. 
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sædvanlige kontekst i hjemmet, og i stedet forsøger de at fremstille deres produkt som autentisk og 

bør være en naturlig del af det at nyde livet med, hvem det måtte 

være, hvor det måtte være, og de hylder værdier som individualisme og frihed. Især reklamen fra 

tøjet, kunne man godt 

indgå i mange forskellige facetter af livet. Det 

er en klar postmoderne tendens, at man lader produktet indgå som et værktøj, som forbrugeren kan 

 

Cola (1974)  

reklame, så virker de her reklamer mere som et opgør med de 

Brandet er nu kommet i 

er sidder på hver sin side af 

Selvom produktets funktionelle egenskab er 

teksten, at der er en 

de læskende egenskaber og så det at hygge sig med 

I følgende reklame fra Águila 

Cerveza kan man se, at de spanske produkter også har taget den nye ungdomskultur til sig, og 
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Reklame 33: El Ágila (1972) 

1980ER�E 

I det foregående årti var der tydelige eksempler på postmoderne tendenser i de spanske reklamer. 

Disse tendenser bliver endnu tydeligere i 1980erne, og reklamernes forsøg på at være kulturelle 

resurser i stedet for kulturelle autoriter bliver nu mere reglen end undtagelsen. Reklamerne ændrer 

også tydeligt form, og det svært at se lighedstegn med 1960ernes meget informerende og ofte 

belærende reklamer, der i høj grad forsøgte at vise deres produkter som statussymboler. 

Postmodernismens fragmentation bliver nu også tydelig i reklamernes form, der ofte har karakter af 

utroligt mange kaotiske og usammenhængende klip. Mens reklamerne tidligere meget var præget af 

dialog, så er den praktisk talt forsvundet fra mange af 1980ernes reklamer. Der er også for alvor 

blevet vendt op og ned på kønsrollerne, og der milevidt fra dette årtis selvstændige kvindeideal til 

den underdanige husmor i Soberano-reklamerne i starten af 1960erne. Den censur, som reklamerne 

led under indtil 1975, er også forsvundet, og den nyskabte frihed bliver også brugt til fulde.  



 

    Reklame 33, 34, 35 & 36: Coca

Denne Coca-Cola-reklame er et godt eksempel på mange af de nye tendenser, man til stadighed ser 

mere af i 1980ernes reklamer. Reklamen 

forskellige situationer, der umiddelbart ikke har noget sammenhæng med hinanden

Venkatesh (1992 & 1997)beskriver som et tydeligt eksempel på postmodernismens fragmentation

Der er heller ingen kronologisk opbygning af reklame

fremtid er underordnet. Featherstone udtrykker det s

who enjoy the experimentation and play with fashion and the stylization of life as they stroll 

through the ”no place” postmodern urban spaces (Featherstone 1991: 65)

 I forhold til Coca-Cola-reklamen, der i 1960erne refererede til det ”hyggelige” aspekt ved drikken, 

og reklamerne fra 1970ernes, der spillede et udpræget ungdomsimage, så er denne 

reklame endnu mere uspecifik og flyvsk i de u

fortæller os en stor del af, hvad der kendetegner denne tids reklamer. Det gælder om, at de skal 

   

  

Reklame 33, 34, 35 & 36: Coca-Cola (1988) 

reklame er et godt eksempel på mange af de nye tendenser, man til stadighed ser 

mere af i 1980ernes reklamer. Reklamen er præget af mange forskellige klip af mennesker i vidt 

forskellige situationer, der umiddelbart ikke har noget sammenhæng med hinanden

Venkatesh (1992 & 1997)beskriver som et tydeligt eksempel på postmodernismens fragmentation

Der er heller ingen kronologisk opbygning af reklamen, da det vigtige er øjeblikket;

Featherstone udtrykker det således: (…) the young ”de

oy the experimentation and play with fashion and the stylization of life as they stroll 

through the ”no place” postmodern urban spaces (Featherstone 1991: 65). 

reklamen, der i 1960erne refererede til det ”hyggelige” aspekt ved drikken, 

og reklamerne fra 1970ernes, der spillede et udpræget ungdomsimage, så er denne 

reklame endnu mere uspecifik og flyvsk i de udtrykte værdier. Sloganet, Følel

fortæller os en stor del af, hvad der kendetegner denne tids reklamer. Det gælder om, at de skal 

65 

 

 

reklame er et godt eksempel på mange af de nye tendenser, man til stadighed ser 

præget af mange forskellige klip af mennesker i vidt 

forskellige situationer, der umiddelbart ikke har noget sammenhæng med hinanden, hvilket Firat & 

Venkatesh (1992 & 1997)beskriver som et tydeligt eksempel på postmodernismens fragmentation. 

n, da det vigtige er øjeblikket; fortid og 

ng ”de-centred subjects” 

oy the experimentation and play with fashion and the stylization of life as they stroll 

reklamen, der i 1960erne refererede til det ”hyggelige” aspekt ved drikken, 

og reklamerne fra 1970ernes, der spillede et udpræget ungdomsimage, så er denne Coca-Cola 

lsen af at leve, 

fortæller os en stor del af, hvad der kendetegner denne tids reklamer. Det gælder om, at de skal 



66 
 

fremkalde en følelse i os. Hvor det før var vigtige at vise Coca-Cola i nogle bestemte 

sammenhænge, som folk fandt ønskelige (for eksempel sammen med familie og venner), så er fokus 

nu mere på individet og den personlige oplevelse, som Coca-Colaen kan give folk i vidt forskellige 

sammenhænge, der ikke har noget til fælles. Denne portrætterede Coca-Cola-bruger er tydeligvis 

mere heterogen end de tidligere, og det er derfor vigtigt for reklamen at vise, den ikke henvender 

sig til en bestemt gruppe, men at den henvender sig til en bestemt følelse i folk, som man så kan 

fortolke på sin egen måde. Netop følelses-aspektet er et tydeligt postmoderne træk. Man forsøger 

ikke længere i så høj grad at appellere til forbrugeren ved at fremhæve funktionelle egenskaber (for 

eksempel smag, slukker tørsten etc.). 

I(DIVIDET OG KROPPE( I FOKUS  

I 1980erne er der også et andet postmoderne træk, der bliver forstærket gevaldigt. Mens kvinden 

tidligere blev fremstillet som meget dydig og respektabel med fokus på hendes funktion som den 

gode husmor, så er der i 1980erne for alvor kommet fokus på hende som et sex-symbol. Kroppen er 

kommet i fokus, og det er et godt eksempel på det som Firat og Venkatesh(1993) kalder body 

culture, hvor kroppen også indgår som en del af det image, man vil vise udadtil. Man ser også 

kroppen som et produkt, man kan forme til et bestemt image. I mange reklamer fra 1980erne ser 

man mænd og kvinder både helt og delvist nøgne, hvilket kan tolkes som et opgør med med Franco-

tidens censur og konservative og katolske værdier. I dag ser man for eksempel sjældent reklamer 

med helt nøgne personer. I reklamen fra Radiola fra 1989 ser man igen en reklame med utroligt 

mange klip, hvor en halvnøgen kvinde danser rundt og med sensuel stemme visker Radiola. 

Sloganet, la perfección existe, laver en sammenligning med den slanke velskabte kvindekrop og 

teknologisk avancerede Hi-Fi-udstyr. Her ser vi en ny stereotyp fremstilling af den ideelle kvinde. 

Det vigtige er ikke længere indholdet, men derimod overfladen. Reklamen skaber en hyperreal 

virkelig, hvor Hi-Fi-udstyret får en ny symbolsk betydning, der kan tolkes at være attraktiv, sexet 

eller smuk. Men sammenhængen mellem produkt og image (kvinden) er som i Saussures44 verden 

rent arbitrært. 

                                                             
44 Se fodnote 9 



 

   Reklame 36 & 37: Radiola (1989)

I 1960ernes reklamer så man også, hvordan 

kontekst og spillede på symbolik,

man ikke hendes Corcho Cocina, men man vidste, at det kunne hjælpe 

husmor. 

Reklame 38: Adidas (1987) 

Denne Adidas-reklame for after shave

man opfatter kroppen som et produkt, man skal brande og sælge på det sociale marked. Selvom det 

er en reklame for after shave, så ser vi som i Radiola

giver en meget fragmenteret oplevelse. Men ved

   

Reklame 36 & 37: Radiola (1989) 

så man også, hvordan produktet i vis grad blev fjernet fra dens naturlige 

, men der var altid en kobling til den kulturelle funktion

man ikke hendes Corcho Cocina, men man vidste, at det kunne hjælpe hende til at være en god 

reklame for after shave viser også den større fokusering på individet, og hvord

man opfatter kroppen som et produkt, man skal brande og sælge på det sociale marked. Selvom det 

er en reklame for after shave, så ser vi som i Radiola-reklamen ikke rigtigt personens ansigt, hvilke

ragmenteret oplevelse. Men ved kun at vise overfladen (kroppen) og ikke engang et 
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vis grad blev fjernet fra dens naturlige 

men der var altid en kobling til den kulturelle funktion. Nok så 

hende til at være en god 

 

viser også den større fokusering på individet, og hvordan 

man opfatter kroppen som et produkt, man skal brande og sælge på det sociale marked. Selvom det 

reklamen ikke rigtigt personens ansigt, hvilket 

(kroppen) og ikke engang et 



 

ansigt (som kan tolkes som værende af mere indhol

forbrugeren at overføre brandets image til sig selv. 

Reklame 39 & 40: SEAT (ultimo 1980)

Modebegrebet bliver også essentielt i 1980erne

essens et meget fragmenteret begreb

også til udtryk i, at den postmoderne forbruger ikke fokuserer på fremtiden, men på nuet. 

er centrum for denne mode, om det værende sig

   Reklame 41 & 42 Lois (medio 1980

Der er en nærmest overdrevet brug af kroppen (gerne afklædt) til at være symbol for, hvad der er 

moderigtigt. Postmodernismen er på mange måder et opgør med de traditionelle institutioner og 

værdier, hvilket de to overstående reklamer er et tydeligt eksemp

signal om, at det er moderigtigt at være seksuelt frigjort. Nu er selv manden nøgen! De moralske 

ansigt (som kan tolkes som værende af mere indholdsmæssig karakter), så bliver det også lettere for 

forbrugeren at overføre brandets image til sig selv.  

   

(ultimo 1980)– Ponte de moda. Los seat a tu imagen

Modebegrebet bliver også essentielt i 1980ernes reklamer. Man skal være moderigtig. Mode er i sin 

ens et meget fragmenteret begreb. Der ligger i begrebet, at det er noget, der skifter.

også til udtryk i, at den postmoderne forbruger ikke fokuserer på fremtiden, men på nuet. 

er centrum for denne mode, om det værende sig bilmode eller tøjmode. 

  

medio 1980). Ponte de moda. Ven Lois.  

Der er en nærmest overdrevet brug af kroppen (gerne afklædt) til at være symbol for, hvad der er 

moderigtigt. Postmodernismen er på mange måder et opgør med de traditionelle institutioner og 

værdier, hvilket de to overstående reklamer er et tydeligt eksempel på. SEAT-reklamen sender et 

signal om, at det er moderigtigt at være seksuelt frigjort. Nu er selv manden nøgen! De moralske 
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smæssig karakter), så bliver det også lettere for 

 

Los seat a tu imagen 

reklamer. Man skal være moderigtig. Mode er i sin 

Der ligger i begrebet, at det er noget, der skifter. Det kommer 

også til udtryk i, at den postmoderne forbruger ikke fokuserer på fremtiden, men på nuet.  Kroppen 

  

Der er en nærmest overdrevet brug af kroppen (gerne afklædt) til at være symbol for, hvad der er 

moderigtigt. Postmodernismen er på mange måder et opgør med de traditionelle institutioner og 

reklamen sender et 

signal om, at det er moderigtigt at være seksuelt frigjort. Nu er selv manden nøgen! De moralske 
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kodeks fra Franco-tiden er blevet sprængt i stumper og stykker, og intet er længere helligt. På 

samme måde viser Lois-reklamen os, at mode kan være tusinde ting, og i et virvar af billeder bliver 

det op til forbrugeren at bestemme sin egen. Kroppen er som et tomt kanvas, hvor man kan male sin 

egen unikke identitet herpå, symboliseret med mandekroppen, der får hældt maling på sig. Den 

veltrænede mand med malingen i Lois-reklamen lever næsten på paradoksal vis op til det karakter-

træk ved postmodernismen, som Featherstone (1991) har kaldt æstetiseringen af hverdagslivet. The 

aestheticization of everyday life can refer to the project of turning life into a work of art (…) and 

the rapid flow of sings and images which saturate the fabric of everyday life in contemporary 

society(ibid 66-67). Giddens45 (1996) mener ikke, identitet i det senmoderne og posttraditionelle 

samfund er noget, der er arvet eller for den sags skyld statisk. Identitet bliver derimod skabt 

igennem en kontinuerlig proces af at opbygge et billede af en selv. Metanarrativerne er borte, og 

man skaber sit eget narrativ, hvilket gør kroppen endnu vigtigere. Dada la importancia del cuerpo 

para manifestar la identidad individual, éste llega a convertirse en la base para el proyecto 

reflexivo del yo (Soley-Beltran 2008: 86). Brandsene er i disse eksempler for alvor blevet til 

kulturelle resurser, hvor der hyldes det autentiske og unikke. Det er som om, at reklamerne kæmper 

om, hvem der kan være mest tosset, mest skør, mest grænseoverskridende. Hvor man tidligere søgte 

at ligne alle de andre, så gælder det nu om ikke at ligne nogen andre overhovedet, hvilket også har 

stor sammenhæng til tidens mange subkulturer og de til stadighed mere udvaskede familiemønstre 

og traditionelle institutioner som for eksempel kirken.  

Denne 7up-reklame fra slutningen af 1980erne er endnu et godt eksempel på de værdier, der havde 

overtaget fra tidligere tiders fastlagte værdigrundlag. Det gælder om at være smuk, sexet og sjov. 

Værdier, der har individet i fokus. Forstået på den måde, at man bruger brands som en del af det at 

opbygge og vise sin identitet, hvor man før brugte brandsene til at konsolidere en bestemt identitet 

(kærlig mor, forsørgende mand), som blev betragtet som værende den rigtige. Selv det at slukke 

tørsten bliver nu en del af den livsstil, man vil udtrykke. I reklamen ser vi også, at det netop er sexet 

og sjovt at være anderledes og unik. Hvor Firat og Venkatesh argumenterer for, at fragmentationen 

bevirker, at hvert produkt kræver sin identitet, så virker det mere som om, at produkterne prøver at 

samle alle identiteter i et.  

                                                             
45 Giddens bruger ikke begrebet postmodernisme, men referer i stedet til den sene modernisme, men de 
tendenser, han beskriver, ligger tæt op ad det, som jeg opfatter som postmoderne.   



 

Reklame 43 & 44: 7up (1989) 

Sloganet fortæller os også, at det gælder om at bryde med normen

moderigtig. Lo claro rompe har for mig at se en tvetydig betydning. Man kan tolke det som, at de

åbenlyse er kedeligt og ødelæggende. Men det kan også forstås som, at den klare drik 

med normerne, hvilket gør den attraktiv. 

foranstaltning, idet han er en tegneseriefigur i den virkelige verde

Reklame 45: Levi’s (1987)                                                 Reklam

Varehuset El Corte Inglés følger samme tendens. Det handler om at være moderigtig, men det er 

man kun, hvis man er unik og udstråler autentisitet

din måde. Hør, hvilken stamme er du fra? 

forkant med de nyeste postmoderne tendenser, end den selv ved. Postmodernismen er ofte beskrevet 

som den ekstreme individualisme, men Cova (1996, 1997

Sloganet fortæller os også, at det gælder om at bryde med normen. Jo mere anderledes jo mere 

har for mig at se en tvetydig betydning. Man kan tolke det som, at de

åbenlyse er kedeligt og ødelæggende. Men det kan også forstås som, at den klare drik 

n attraktiv. Manden i sig selv er en hyperreal og normbryd

tegneseriefigur i den virkelige verden.  

 

)                                                 Reklame 46: El Corte Inglés 

følger samme tendens. Det handler om at være moderigtig, men det er 

man kun, hvis man er unik og udstråler autentisitet, hvilket udtrykkes tydeligt i sloganet 

Hør, hvilken stamme er du fra? Lyder Levi’s slogan i 1987, og det er måske mere på 

forkant med de nyeste postmoderne tendenser, end den selv ved. Postmodernismen er ofte beskrevet 

som den ekstreme individualisme, men Cova (1996, 1997, 2001) er en blandt flere, der påpeger 
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. Jo mere anderledes jo mere 

har for mig at se en tvetydig betydning. Man kan tolke det som, at det 

åbenlyse er kedeligt og ødelæggende. Men det kan også forstås som, at den klare drik 7up bryder 

l og normbrydende 

El Corte Inglés (1987)  

følger samme tendens. Det handler om at være moderigtig, men det er 

, hvilket udtrykkes tydeligt i sloganet mode på 

er måske mere på 

forkant med de nyeste postmoderne tendenser, end den selv ved. Postmodernismen er ofte beskrevet 

) er en blandt flere, der påpeger the 



 

tribe, som værende essentiel for postmoderni

vejen hertil. Individualismen blev brugt 

vil faktisk helst dele og få anerkendt

word kendt fra fx Facebook). 

(YE MA(DE- OG KVI(DEROLLER

 Indtil nu har vi set, at der er sket en markant ændring 

1980ernes reklamer. I de foregående eksempler har vi set både mænd og kvinder blive skildret som 

deciderede sexobjekter. Men hvis vi ser på den rolle som manden og kvinden indtager et stykke 

væk fra modeverdenens hype, så vil man også her spore klare ændringer, ligesom man vi

spore tydelige moderne tendenser og traditionelle familiemønstre. 

Kvinden bliver i langt højere grad repræsenteret som den arbejdende kvinde og magtfulde kvinde. 

La ejecutiva er ikke underlagt mandens værdier, men har fået sin egen professionelle 

bliver dog også ofte fremstillet i rekla

hun har fået sin uafhængighed, så 

Tamosunas 2000: 209) (Martínez 2003)

Reklame 47: Cutina (1960)47        

                                                             
46 Cova (1996) kalder det for gruppe-narcissisme. 
47 Slogan: Para seguir enamorándole

for postmodernismen, og ekstrem-individualismen e

blev brugt til at bryde fri fra modernismens metanarrativer

faktisk helst dele og få anerkendt sin autentisitet46 i små communities (det nye årtusinds buzz

OG KVI(DEROLLER 

Indtil nu har vi set, at der er sket en markant ændring i den måde kvinden og manden portrætteres i 

I de foregående eksempler har vi set både mænd og kvinder blive skildret som 

deciderede sexobjekter. Men hvis vi ser på den rolle som manden og kvinden indtager et stykke 

væk fra modeverdenens hype, så vil man også her spore klare ændringer, ligesom man vi

spore tydelige moderne tendenser og traditionelle familiemønstre.  

Kvinden bliver i langt højere grad repræsenteret som den arbejdende kvinde og magtfulde kvinde. 

underlagt mandens værdier, men har fået sin egen professionelle 

bliver dog også ofte fremstillet i reklamer for makeup, parfume m.m., hvilket fortæller

hun har fået sin uafhængighed, så er det ydre stadigt vigtigt for at kunne forføre manden (Jordan & 

(Martínez 2003).  

       

         Reklame 48: Tess (1987) – El perfume de una generación.

narcissisme.  

Para seguir enamorándole 
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individualismen er blot et skridt på 

til at bryde fri fra modernismens metanarrativer. Men man 

i små communities (det nye årtusinds buzz-

i den måde kvinden og manden portrætteres i 

I de foregående eksempler har vi set både mænd og kvinder blive skildret som 

deciderede sexobjekter. Men hvis vi ser på den rolle som manden og kvinden indtager et stykke 

væk fra modeverdenens hype, så vil man også her spore klare ændringer, ligesom man vil kunne 

Kvinden bliver i langt højere grad repræsenteret som den arbejdende kvinde og magtfulde kvinde. 

underlagt mandens værdier, men har fået sin egen professionelle identitet. Hun 

, hvilket fortæller os, at selvom 

det ydre stadigt vigtigt for at kunne forføre manden (Jordan & 

 

El perfume de una generación. 



 

Reklamen for Tess parfume er et klassisk eksempel på, at kvinden på en og samme tid skal

business-woman og forfører, og sloganet, 

opmærksom på kvindens nyfundne status.

indikerer, at den magtfulde og selvstændige 

postmoderne udgave af kvindeidealet står dog langt fra alene blandt 1980ernes reklamer, og 

Almodóvars skildring af den nærmest skizofrene kvinde, der er fanget mellem modernismens 

tradition-baserede identitet og samtidens fragmenterede og selvkonstruerede identitetsopby

ser vi også mange eksempler på. I reklamerne for mindre moderelaterede produkter, som for 

eksempel visse fødevarer48 og de klassiske feminine produkter som køkkenredskaber og hårde 

hvidevarer.  

Reklame 49: Nescafé (1987)                         

Denne (escafé-reklame viser, hvordan 

forsøger man at give husmoder-rollen en me

hjemmet på lige fod med mandens arbejde. 

reklamen, mens de lokker med, at hun kan vinde en månedlig 

at være en hårdtarbejdende husmor, så er hun vist som værende mere selvstændig. Men 

slogan bliver her som en selvmodsigelse mod dette faktum, en 

kvinden arbejder uden faste timer, dvs

                                                             
48 Fødevarer bliver på mange måder også et modefænomen, da det gælder om at holde sig slank og sund.  
49 Slogan: Así da gust (cuida tu peso)   

 

rfume er et klassisk eksempel på, at kvinden på en og samme tid skal

, og sloganet, parfumen for en generation, er et tegn

på kvindens nyfundne status. I reklamen ser man en masse Hi-Fi-

, at den magtfulde og selvstændige kvinde er denne generations store fremskridt. Den 

gave af kvindeidealet står dog langt fra alene blandt 1980ernes reklamer, og 

Almodóvars skildring af den nærmest skizofrene kvinde, der er fanget mellem modernismens 

baserede identitet og samtidens fragmenterede og selvkonstruerede identitetsopby

ser vi også mange eksempler på. I reklamerne for mindre moderelaterede produkter, som for 

og de klassiske feminine produkter som køkkenredskaber og hårde 

  

)                                 Reklame 50: Kraft (1982) 49 

reklame viser, hvordan kvinden i udstrakt grad stadig ses som husmoderen. Her 

rollen en mere up-to-date klang ved at sætte hendes arbejde i 

hjemmet på lige fod med mandens arbejde. Para ti mujer… que trabaja sin horario

reklamen, mens de lokker med, at hun kan vinde en månedlig sueldo. Samtidig med at hun står for 

at være en hårdtarbejdende husmor, så er hun vist som værende mere selvstændig. Men 

selvmodsigelse mod dette faktum, en paradoksal sidestilling

kvinden arbejder uden faste timer, dvs. hele tiden, hvordan kan hun så være fri?

Fødevarer bliver på mange måder også et modefænomen, da det gælder om at holde sig slank og sund.  
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rfume er et klassisk eksempel på, at kvinden på en og samme tid skal være 

er et tegn på, at man er fuldt 

-udstyr, hvilket 

er denne generations store fremskridt. Den 

gave af kvindeidealet står dog langt fra alene blandt 1980ernes reklamer, og 

Almodóvars skildring af den nærmest skizofrene kvinde, der er fanget mellem modernismens 

baserede identitet og samtidens fragmenterede og selvkonstruerede identitetsopbygning, 

ser vi også mange eksempler på. I reklamerne for mindre moderelaterede produkter, som for 

og de klassiske feminine produkter som køkkenredskaber og hårde 

 

  

kvinden i udstrakt grad stadig ses som husmoderen. Her 

sætte hendes arbejde i 

Para ti mujer… que trabaja sin horario, lyder 

Samtidig med at hun står for 

at være en hårdtarbejdende husmor, så er hun vist som værende mere selvstændig. Men (escafés 

paradoksal sidestilling. For hvis 

. hele tiden, hvordan kan hun så være fri? 

Fødevarer bliver på mange måder også et modefænomen, da det gælder om at holde sig slank og sund.   



 

 I Kraft-reklamen ser vi også eksempler på 

hyperrealitet der præger vor tids produkter. For det første er det paradoksalt at vise en familie, der 

udstråler sundhed, (man ser dem på en lø

skal passe på sin vægt! Det er et eksempel på det som Brown kalder hype

1995: 115).  Mayonnaisen simulerer at være sund, men er det langt fra. For at vend

kvinden, så indtager hun her også en nærmest skizofren rolle, hvor 

forskellige kvinderoller på en gang. Hun skal være den veltrænede, overskudsagtige

mor. Hun skal være attraktiv over for manden, samtidig med at hun også er 

til 1960ernes kvinderolle, er hun påkrævet langt mere 

Heldigvis for kvinden så begynder mand

fald i reklamerne! Manden er ikke længere altid den ubestridte patriark, men han ses nu udtrykke 

væsentligt blødere værdier. Ligesom 

tidligere blev anset for at tilhøre den maskuline verden (alkohol

nu også i større grad som hovedpersonen i reklamer, der repræsenterer klassiske kvindelige værdier 

(skønhedsprodukter, tøj, køkkenudstyr og fødevarer) (Jordan & Tamosunas 2000: 

Reklame 51: LU Principe (1987) 

I reklamen for chokoladekiksene bliver forholdet mellem faren og sønnen beskrevet som 

amistad, hvilket udstråler nogle nye sider af manden end den kæft

med Franco-tiden. Fader-figuren er ikke længere dette uopnåelige magtsymbol. 

den nye type mand er han også med ude og handle og tager

som de mange reklamer tager udgangspunkt i

reklamen ser vi også eksempler på paradoksale sidestillinger, og den postmoderne 

præger vor tids produkter. For det første er det paradoksalt at vise en familie, der 

man ser dem på en løbetur) reklamere for mayonnaise. Der står ligefrem, at man 

skal passe på sin vægt! Det er et eksempel på det som Brown kalder hyperreale produkter

1995: 115).  Mayonnaisen simulerer at være sund, men er det langt fra. For at vend

her også en nærmest skizofren rolle, hvor hun skal være

på en gang. Hun skal være den veltrænede, overskudsagtige

attraktiv over for manden, samtidig med at hun også er den gode kok. 

til 1960ernes kvinderolle, er hun påkrævet langt mere image-switching.  

Heldigvis for kvinden så begynder manden i 1980erne at hjælpe mere til med husholdningen, i hvert 

reklamerne! Manden er ikke længere altid den ubestridte patriark, men han ses nu udtrykke 

igt blødere værdier. Ligesom kvinden i større grad bliver brugt i reklamer for produkter, der 

tidligere blev anset for at tilhøre den maskuline verden (alkohol, tobak, biler mm.), så ses manden 

nu også i større grad som hovedpersonen i reklamer, der repræsenterer klassiske kvindelige værdier 

(skønhedsprodukter, tøj, køkkenudstyr og fødevarer) (Jordan & Tamosunas 2000: 

 

           Reklame 52: Supermercado Pryca 

I reklamen for chokoladekiksene bliver forholdet mellem faren og sønnen beskrevet som 

hvilket udstråler nogle nye sider af manden end den kæft-trit-og-retning, man forbinder 

figuren er ikke længere dette uopnåelige magtsymbol. 

så med ude og handle og tager entusiastisk del i den lille kernefamilie, 

reklamer tager udgangspunkt i i 1980erne.  
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, og den postmoderne 

præger vor tids produkter. For det første er det paradoksalt at vise en familie, der 

er står ligefrem, at man 

reale produkter (Brown 

1995: 115).  Mayonnaisen simulerer at være sund, men er det langt fra. For at vende tilbage til 

skal være et utal af 

på en gang. Hun skal være den veltrænede, overskudsagtige og kærlige 

den gode kok. I forhold 

i 1980erne at hjælpe mere til med husholdningen, i hvert 

reklamerne! Manden er ikke længere altid den ubestridte patriark, men han ses nu udtrykke 

kvinden i større grad bliver brugt i reklamer for produkter, der 

, tobak, biler mm.), så ses manden 

nu også i større grad som hovedpersonen i reklamer, der repræsenterer klassiske kvindelige værdier 

(skønhedsprodukter, tøj, køkkenudstyr og fødevarer) (Jordan & Tamosunas 2000: 210)  

 

Supermercado Pryca (1988) 

I reklamen for chokoladekiksene bliver forholdet mellem faren og sønnen beskrevet som auténtica 

retning, man forbinder 

figuren er ikke længere dette uopnåelige magtsymbol. I Pryca version af 

entusiastisk del i den lille kernefamilie, 



 

Reklame 53 & 54 Ausonia Plus (1989

Her tager manden så skridtet fuldt og, da han er med til at vise sin søn, hvordan man ski

Konen står stolt og kigger på, eller måske nærmere holder øje, da vi jo godt ved, at det ikke er 

noget, han gør hver dag. Selvom d

trådt ind på kvindens domæne, så er é

vidnesbyrd om en klar tendens til skiftende tider, men virkeligheden er nok en anden, og reklamen

til nederst til venstre er måske mere et udtryk for, hvordan det ideelt så ud, mens reklamen nederst 

til højre nok er mere realistisk.  

Reklame 55: Persan (1988) (vaskemiddel)            

DELKO�KLUSIO� 

Efter denne gennemgående analyse af reklamer fra over tre årtier hersker der for mig ikke tvivl om, 

at reklamens udvikling i Spanien er interessant spejl af udvikling

 

1989) 

Her tager manden så skridtet fuldt og, da han er med til at vise sin søn, hvordan man ski

kigger på, eller måske nærmere holder øje, da vi jo godt ved, at det ikke er 

Selvom der er utallige eksempler i 1980ernes reklamer

nd på kvindens domæne, så er ét reklamer og noget andet virkelighed. Det er selvfølgelig 

vidnesbyrd om en klar tendens til skiftende tider, men virkeligheden er nok en anden, og reklamen

til nederst til venstre er måske mere et udtryk for, hvordan det ideelt så ud, mens reklamen nederst 

   

(vaskemiddel)            Reklame 56: Whipp Espress 

Efter denne gennemgående analyse af reklamer fra over tre årtier hersker der for mig ikke tvivl om, 

at reklamens udvikling i Spanien er interessant spejl af udviklingen – ikke kun af
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Her tager manden så skridtet fuldt og, da han er med til at vise sin søn, hvordan man skifter en ble. 

kigger på, eller måske nærmere holder øje, da vi jo godt ved, at det ikke er 

i 1980ernes reklamer på, at manden er 

t reklamer og noget andet virkelighed. Det er selvfølgelig 

vidnesbyrd om en klar tendens til skiftende tider, men virkeligheden er nok en anden, og reklamen 

til nederst til venstre er måske mere et udtryk for, hvordan det ideelt så ud, mens reklamen nederst 

 

Whipp Espress (1988) (vaskemiddel) 

Efter denne gennemgående analyse af reklamer fra over tre årtier hersker der for mig ikke tvivl om, 

ikke kun af forbrugerkulturen 
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– men af hele samfundet. Det har også været tydeligt at se, hvordan de moderne og postmoderne 

tendenser, jeg har opfanget via mit litteratur-studium af perioden går igen i reklamerne. Det har 

samtidig givet en bedre forståelse af teorien, at den er blevet operationaliseret i konkrete eksempler. 

Det har været med til at tydeliggøre begreber som paradoksale sidestillinger, fragmentation og 

hyperrealitet og gjort dem brugbare til at identificere tendenser i forbrugerkulturen via 

reklameanalysen, som ellers kunne have været svære at analysere sig frem til ved brug af mere 

traditionel branding-teori, der ikke i så høj grad har fokus på det kulturelle aspekt. Jeg er på den 

anden side også blevet gjort opmærksom på, hvor den postmoderne teori har sine svaghedstegn i 

forhold til min case. De arbejder i høj grad med to ekstremer: modernisme og postmodernisme. 

Men virkeligheden er ikke kun moderne eller postmoderne, men en blanding af begge. Især 

overgangsfasen i Spanien fra midten af 1970erne er præget af dette sammensurium af stile og 

tendenser.  

Man skal selvfølgelig også have sig for øje, at reklamerne ikke giver et endegyldigt billede af 

virkeligheden i Spanien, men at de kun kan være med til at tegne tendenser. Tendenser, der for 

reklamernes vedkommende ofte er de nyeste og mest revolutionerende for en given periode. Men de 

forskellige reklamer fra samme perioder har vist, at de er i stand til at give et ganske nuanceret 

billede af de faktiske forhold, da de spænder bredt i deres måde at fortolke en given tendens. 

Kvinder i 1980erne bliver for eksempel ikke kun portrætterede som uafhængige og selvstændige 

ledertyper, men man ser også billedet af den traditionelle husmor, samt de to i en skøn og 

forvirrende blanding.  

Som en Fiat-reklame udtrykker det i 1987: Soplan aires nuevos. Aires que vienen de Europa, 

acercándonos lo que parecía inalcanzable, hvilket er et godt eksempel på, hvad Spanien har opnået 

på hæsblæsende kort tid.  

KAPITEL 7: KO�KLUSIO� 

Hypotesen og problemformulering lyder som følger: 

H: Den spanske forbrugerkultur har udviklet sig fra at være af moderne karakter til at være 

udpræget postmoderne. 

Specialet vil forsøge at af- eller bekræfte denne hypotese ved at svare på følgende 

problemformulering: 
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Målet med opgaven var at opnå en dybere indsigt i den spanske forbrugerkultur, og hvordan den har 

udviklet sig i de utroligt vigtige år i spansk historie før og efter Franco. Til at beskrive denne 

udvikling har jeg arbejdet med teorier om den postmoderne forbruger, og hvordan denne adskiller 

sig fra den moderne forbruger, som det blev gennemgået i kapitel 2. 

Derefter blev der redegjort for Spaniens socioøkonomiske historie og landets ændrede 

familiemønstre for at give læseren en baggrundsviden, der var så tilpas omfattende, at redegørelsen 

i kapitel 5 om den forbrugerkulturelle udvikling blev mere åbenlys og sammenhængende. I dette 

kapitel blev teorien konkretiseret og brugt til at beskrive tendenser i det spanske samfund.  

Kapitel 6 omhandlede periodens reklamer, og de blev brugt som et vidnesbyrd på udviklingen i 

forbrugerkultur. Yderligere blev reklamerne også brugt til i endnu højere grad at operationalisere 

teorien og gøre den anvendelig, da den blev et brugbart værktøj til at fange specifikke tendenser i 

reklamerne og dermed forbrugerkulturen.  

På baggrund af mit litteraturstudium og min empiriske undersøgelse er det tydeligt, at der på 

utroligt kort tid er sket en enorm udvikling i den spanske forbrugerkultur under den givne periode. 

Men hele landet, også rent økonomisk og politisk, har oplevet en gennemgribende udvikling. I 

afsnit 5 blev det klart for mig, at der i den spanske forbrugerkultur i 1960erne var mange moderne 

tendenser. Det bliver yderligere bekræftet af reklame-analysen. Forholdsvis hurtigt - også hurtigere 

end jeg havde regnet med - begynder forbrugerkulturen at vise flere postmoderne tegn. Disse 

postmoderne tendenser, som jeg i reklame-analysen allerede ser de første tegn på fra midten af 

1960erne, bliver gradvist stærkere op igennem 1970erne, og tager for alvor fart i samfundet og 

reklamerne efter la transición. Fra den 30 års periode, der er gået fra Stabiliseringsplanen i 1959 og 

til omkring 1990, er der vendt op og ned på næsten alt i landet, også forbrugerkulturen, der er gået 

fra at være nærmest ikke eksisterende til at være den dominerende og efter min mening af meget 

postmoderne karakter. Specialets hypotese er således blevet bekræftet med det forbehold, at 

udviklingen faktisk gik stærkere end forventet.  

På baggrund af det foregående kan det også konkluderes, at de udvalgte teoretikeres fortolkning af 

moderne og postmoderne forbrugerkultur har passet utroligt godt på Spanien som case. 

Det undersøges, hvordan udvalgte teoretikeres fortolkning af udviklingen fra moderne til 

postmoderne forbrugerkultur passer på udviklingen i spansk forbrugerkultur - konkret 

eksemplificeret ved analyse af periodens reklamer. 



77 
 

Teoretikerne argumenterer for, at postmodernismen slog igennem i USA med ungdomsoprøret og 

kvindefrigørelsen i 1960erne. Overfører man det til Spanien, ser man disse tendenser for alvor slå 

igennem i slutningen af 1970erne, og det er for mig derfor naturligt, at postmodernismen også 

bliver en ledende strømning i spansk forbrugerkultur på denne tid. Endvidere kan det konkluderes, 

at empiren har fungeret som et brugbart værktøj til at eksemplificere denne unikke udvikling i 

forbrugerkulturen.  

KAPITEL 8: KRITIK OG PERSPEKTIVERI�G 

Med specialets længde taget i betragtning kan det selvfølgelig aldrig lade sig gøre at tegne et 

endegyldigt og udtømmende billede af den spanske forbrugerkultur. Det har heller ikke været målet. 

Jeg har derfor fra starten gjort det klart, at der er tale om tendenser, og de tendenser, jeg har 

beskrevet, implicerer ikke alle spaniere. AVE-toget skal ikke køre lang tid, før det kommer til 

steder, hvor det ville være malplaceret at bruge begrebet postmoderne forbrugerkultur! Derfor er der 

selvfølgelig facetter af udviklingen, som sagtens kunne være blevet beskrevet mere i dybden for at 

øge indsigten, forståelsen og validiteten af det endelige resultat. Hvis pladsen havde været til det, 

vel og mærke.  

De brugte tabeller og undersøgelser giver kun deres bud på virkeligheden, ligesom valget af 

reklamer også har haft stor betydning for resultatet. Hvis jeg havde brugt andre reklamer, ville 

konklusionen måske have været en anden. Jeg har dog været så mange reklamer igennem og forsøgt 

at finde dem, der var sigende for de givne perioder, at det er min opfattelse, at de har givet et 

velargumenteret billede af modernisme og postmodernisme i spansk forbrugerkultur. Det er også 

min holdning, at de konklusioner, jeg har draget, er akademisk valide og giver et reelt billede af 

virkeligheden. 

Selvom teorien har vist sig meget brugbar, kan man også rette en kritik mod teorien. Teorierne 

ligger op til en meget bred forståelse af begrebet identitet, og de gør ikke noget ud af at diskutere 

selve identitetsbegrebet. Det kan selvfølgelig godt være problematisk, især for Spanien som case, da 

det er et forhold, der er blevet diskuteret meget i landet. For de udvalgte teoretikere er identitet en 

meget variabel størrelse, hvilket gør forbruget endnu mere vigtigt og fjerne vægt fra andre faktorer, 

som fx tilhørsforhold til en bestemt region. Ligeledes gør de al forbrug symbolbaseret, og de 

skelner ikke mellem produkter. Altså kan toiletpapir bruges til at skabe identitet på sammen måde 
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som en ny bil. Min reklame-analyse har dog vist mig, at producenter ikke er bange for at tillægge 

alle kategorier af produkter en symbolsk betydning, så på den måde har teorierne ikke taget fejl.  

Mit speciale omhandler kun perioden frem til cirka 1990, og det er klart, at der også er sket en stor 

udvikling derfra og frem til i dag. Det er dog min opfattelse, at udviklingen i spansk forbrugerkultur 

fra 1990 og frem til i dag på mange måder er lig med den i resten af Vesten og USA og derfor ikke 

af samme unikke karakter som den beskrevne periode. De ”nye” teknologiske landevendinger som 

computeren og internettet er for alvor blevet allemandseje og har gjort de postmoderne tendenser 

som fragmentation og hyperrealitet om end endnu mere udprægede. Virtual reality var for 15 år 

siden postmodernismens mest ekstreme eksempel på hyperrealiteten. Virtual reality slog dog ikke 

igennem præcis som Firat og Venkatesh (1993) spåede det tilbage i starten af 1990erne. Men 

internettet har i høj grad overtaget den virtuelle virkelighed, og man kan i dag leve et liv helt 

afskåret fra omverdenen uden at skulle flytte sig fra sin computer. Denne mulighed for at leve sit liv 

bag skærmen og gemme sin virkelige identitet bag brugernavne og passwords må siges at være en 

mindst lige så radikal udvikling af postmodernismens hyperrealitet og fragmentation, som den for 

længst glemte virtual reality-teknologi var det i starten af 1990erne.  

 

Internettet giver også i høj grad folk mulighed for at føre fragmentationen til ekstremerne. Man kan 

på kortere tid end nogensinde før indsamle informationer og viden fra alle verdenshjørner, hvilket 

giver endnu flere alternativer til, hvordan man kan ”udvælge” sin identitet på det globale marked.  

Mange programmer, som spilles online, giver én mulighed for at skabe karakterer og virtuelle 

personer, der lever virtuelle liv50. The Sims er en af nutidens mest populære spilserier, hvor formålet 

er at være en fiktiv person i et fiktivt miljø, der prøver at simulere virkeligheden så meget som 

muligt. Senest med indtoget af Wii, hvor folk i stor stil dyrker sport bag fjernsynsskærmen. Her kan 

folk udgive sig for at være Tiger Woods, mens de spiller golf, og de kan få følelsen af at være 

Rafael Nadal på tennisbanen. Det er stadig in at dyrke sport og få motion, men man foretrækker at 

det foregår via en simuleret virkelighed, som den for eksempel tager sig ud i et (post!)moderne 

fitnesscenter, hvor man løber til lyden og billederne af MTV og ikke bøgeskov og fuglefløjt. Men 

som så meget andet, så afløser en tendens den anden, og der kommer altid en modreaktion oven på 

en periode med en dominerende ideologi. Fast food er blevet erstattet af slow food inden for 

madkulturen, og der er et øget fokus på klimaet og den grønne forbruger. Men om vi skal kalde den 

næste gennemgående tendens for post-postmoderne som Holt (2002), skal jeg ikke gøre rede for.   
                                                             
50 Second Life er et eksempel på det virtuelle liv på nettet 
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