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0 Abstract

JBS is a Danish manufacturer of men’s underwear.
During the autumn of 2007 JBS launched an advertising campaign
containing four pictures of a half-naked nurse, a nun, a secretary and a
maid each portrayed in different provocative positions, sniffing at a pair of
men's underwear.
The campaign led to a massive media coverage demanding a withdrawal of
the ads. The uproar was fuelled by the Trade Unions' decision to advocate
for the Ombudsman to get involved. As a result of the media coverage,
pressure from Trade Unions, and the Ombudsman, JBS withdrew the
adverts and removed all references to the campaign from its homepage.
Using the advertising campaign as a stepping stone, our intention has been
to analyse JBS' culture and identity from a communication perspective.
Hence, the thesis will answer the following hypotheses:
!

!
!

Is there coherence between the different elements of JBS'
advertising campaign, i.e. ads, the homepage and selected letters
sent to the Ombudsman?
Is the advertising campaign part of an internal positioning process;
does it contain auto-communicative traits?
Is there coherence how the employees’ perception of JBS and the
identity communicated?

In order to answer these questions, a number of different analyses have
been performed of the different elements of the advertising campaign,
qualitative interviews conducted with various employees, and field
observations undertaken at JBS. The starting point for the analyses has
been an examination of JBS' core values: Quality, comfort, innovation, and
individuality.
A hermeneutic phenomenology approach was chosen. Lasswell’s theories
were employed to structure the analysis of JBS' different means of
communication. The discourse analysis of texts found on www.jbs.dk and
letters was developed by employing Faircloughs' three-dimensional method
of discourse analysis. Schein (1994), Schultz (2006) and van Riel (1995)
were employed for analysis of culture and identity. JBS' organisation was
analysed using Glasl (1997).
It is possible to conclude that A) there is no coherence between JBS'
advertising campaign and other means of communication employed, and B)
the advertising campaign has not been used auto-communicatively,
consciously. It is moreover possible to conclude that there is no coherence
between the employees’ perception of their work place and the expression
in the ads.
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The analysis illuminates that the employees perceive JBS as a considerate
and compassionate place to work, placing quality and comfort as JBS’
principal values. The identity is deeply embodied in these values, being
reflected in a high degree of self-esteem among the employees. In addition
hereto, the analysis illustrates that JBS' culture and identity take their point
of departure in the company's traditions and history.
In conclusion we believe that the advertising campaign was used
intentionally to position the company. Hence, the advertisements
accordingly reflect an idealised identity.
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1 Indledning
”Vi vidste godt, at der ville være nogen, der finder reklamen frastødende,
men andre synes, det er genialt, når vi går lige til stregen. Det her er en
stil, vi har kørt i reklamerne helt tilbage fra 70´erne… Vi har bare været
kedelige i nogle år.”
(Helle Skræddergaard, bilag 1.2)

1.1 Baggrund
Virksomheden JBS blev grundlagt af Jens Bjerg Sørensen i 1939 og er et
aktieselskab, som er 100% ejet af grundlæggerens søn, administrerende
direktør Claus Bjerg Sørensen. Den daglige ledelse varetages af Michael
Alstrup (MA), som blev udnævnt til direktør i 2004.
”JBS er Danmarks største og førende producent af undertøj. Vi er en
familieejet og familiedrevet virksomhed, der fastholder vores
førerposition ved at fokusere på fire kerneværdier: komfort, kvalitet,
innovation og individualitet. Og ved at følge en enkel mission om at få
virksomhedens primære interessenter til at føle sig godt tilpas. Uanset
om de er medarbejdere, forhandlere eller forbrugere. JBS er i dag en
international virksomhed med flere end 300 medarbejdere.”
(www.jbs.dk)

JBS profilerede sig op gennem 1970’erne på nye og innovative måder, bl.a.
lancerede JBS ”en serie undertøj, der appellerer både til mænd og kvinder”
(ibid.) samt sloganet ”JBS – ikke bare til mænd, men også til bare piger”
(ibid.), et slogan, der frækt gjorde opmærksom på den nye serie.
Efterfølgende fokuserede JBS på undertøj til mænd og lancerede senest det
slogan, der stadig er gældende i virksomhedens markedsføring: ”Men don’t
want to look at naked men” (ibid.), der, som sin forgænger fra 1970,
implicit trækker kvinder med ind i markedsføringen af JBS-undertøjet.
”Tidligere var vi kendt for lidt dristigere reklamer med glimt i øjet, Noget
med brandmænd og sygeplejersker og andre typiske mand- og
kvindesymboler. Reklamer som gik helt til stregen men som blev husket
som utraditionelle og innovative.” (Helle Skræddergaard, bilag 1.6)

Mange tekstilvirksomheder blev i 1980’erne og 1990’erne ramt af krise,
fordi de blev presset af billige varer fra Asien (bilag 1.5), hvor
produktionsomkostningerne var væsentligt lavere end i Danmark. JBS
overlevede krisen, de gik mod strømmen, ekspanderede og opkøbte
konkurrerende virksomheder, og satsede på eksportmarkederne.
”Vi havde heller ikke nogen penge, for vi havde underskud her, da jeg
kom her i ’89 og det havde vi haft i 3 år i træk. Så der skulle ikke gå
flere år, så havde vi også lukket her, ligesom alle de andre havde for et
par år siden.” (Direktør Michael Alstrup, MA, bilag 5.2)

I dag er produktionen omlagt, og hovedsædet i Herning fungerer primært
som administration og lager, mens produktionen og syning varetages af
datterselskabet VIP i Litauen. JBS har desuden underleverandører i bl.a.
Kina og Tyrkiet.
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1.2 Indledning

I efteråret 2007 kom JBS ud i et mediestormvejr på grund af lanceringen af
en ny kampagne for deres undertøj til mænd. Kampagnen bestod af 4
forskellige billeder med henholdsvis en sygeplejerske, en sekretær, en
nonne og en stuepige. Fælles for alle billeder var, at kvinderne var delvist
afklædte, og at de snuste til et par mandeunderbukser. Billederne var
teknisk professionelt udført, og de seksuelle undertoner og
kvindestereotyper, der blev præsenteret, var tydelige. Kampagnen blev
kritiseret for at være kønsdiskriminerende og i strid med god
markedsføringsskik. JBS afviste i første omgang at trække reklamerne
tilbage. Den omfattende medieomtale, presset fra faggrupperne og
Forbrugerombudsmandens involvering i sagen, bevirkede dog, at JBS nogle
dage senere stoppede reklamerne og fjernede billederne fra JBS’
hjemmeside. JBS’ direktør Michael Alstrup (MA) var overrasket over
kritikken:
”Hos JBS forstår man ikke sygeplejerskernes reaktion. Kampagnen skal
tages med et glimt i øjet og med humor – det er det, der er sigtet,
fortæller administrerende direktør i JBS, Michael Alstrup til Synergi.”
(Bilag 1.3)

1.3 Problemfelt
Vores interesse for JBS blev i første omgang vakt af billederne og den
mediestorm, der rejste sig efter billedernes offentliggørelse. Vores
opfattelse af JBS stemte ikke overens med det billede, som tegnedes i
medierne. Efter at have besøgt www.jbs.dk, blev vores interesse styrket, og
vi finder det derfor relevant at analysere JBS’ kultur og identitet i et
kommunikationsteoretisk perspektiv.
JBS’ reklamestrategi og slogan er: ”Men don’t want to look at naked men”, et
slogan, som lægger op til at kunne afbilde kvinder i mandeundertøj for at
differentiere sig fra de øvrige undertøjsmærker. Vi ønsker at undersøge om
JBS bevidst har igangsat 2007-kampagnen for at skabe blæst om
virksomheden og dens produkter og dermed få øget opmærksomhed.
Dette leder os frem til følgende problemformulering:

1.4 Problemformulering
Med udgangspunkt i den tilbagekaldte kampagne ønsker vi at analysere
kultur og identitet på JBS.

I vores besvarelse af problemformuleringen arbejder vi med følgende
underspørgsmål:
!
!
!

Er der overensstemmelse mellem JBS’ kommunikationsprodukter:
kampagnebilleder, udvalgte breve og hjemmeside?
Er kampagnen en del af en intern proces, herunder en
autokommunikativ handling?
Hvordan stemmer medarbejdernes oplevelse af JBS’ identitet
overens med JBS’ kommunikation?

1.5 Hypotese
Vi arbejder i afhandlingen med 2 hypoteser:
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!

!

Vores første hypotese er, at JBS med fuldt overlæg har valgt
arketypiske kvindemotiver, kvindefaggrupper og nøgenhed for at
provokere og få større opmærksomhed på JBS og deres produkt.
Denne provokation og debat stemmer ikke overens med JBS’
identitet, som vi med vores for-forståelse opfatter som støvet og
konservativ.
Vores anden hypotese er, at kampagnen er et led i en intern og
ekstern positionering. JBS er i gang med at fremstille sig selv som et
”hipt”1 undertøjsmærke, der henvender sig til en yngre målgruppe.

1.6 Afgrænsning

Vi ønsker i vores analyser at holde fokus på kultur og identitet på JBS i
Danmark. Vi har derfor valgt ikke at inddrage forhold, som har relation til
JBS’ internationale datterselskaber eller samarbejdspartnere.
Vores analyser tager udgangspunkt i kommunikationsprodukter fra JBS
samt interview og observationer. I kommunikationsmaterialet har vi ikke
målindikatorer, som oplyser om økonomiske faktorer, rentabilitet og
konkurrentforhold, og vi inddrager derfor ikke disse i afhandlingen.
Kampagnebillederne affødte som nævnt en del debat i medierne, og en stor
del af denne debat var kønspolitisk. Vi vælger ikke at inddrage kønspolitik,
da vi lægger fokus på virksomheden JBS og mener, at det vil føre for vidt at
gå ind i en kønspolitisk debat.

1

Vi definerer ”hipt” som ”Hip adj. (1961) smart, moderne, med på det sidste nye”
www.dsn.dk
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2 Empiri
I dette kapitel præsenterer vi vores empiriske felt, der er delt op i 3
hovedområder:
!

!
!

Det første område dækker et udsnit af JBS'
kommunikationsprodukter, hvor vi fokuserer på de 4
kampagnebilleder fra oktober 2007 (bilag 4.1 - 4.4), 2 breve fra JBS
til Forbrugerombudsmanden (bilag 4.7 og 4.8) samt www.jbs.dk.
Det andet område udgøres af flere interviewundersøgelser, som vi
foretager på JBS. Vi benytter os af en kvalitativ tilgang.
Det tredje område udgøres af de observationer, vi har gennemført
ved vores 2 besøg på JBS. Disse observationer anvendes til vores
analyse af JBS’ artefakter.

Figur 2.1 Egen afhandlingsmodel

Vi har valgt disse 3 empiriske felter, fordi de forskellige vinkler giver
informationer om JBS til at understøtte vores analyse og beskrivelse af JBS’
kultur og identitet. Vi vælger metodiske tilgange, som er relevante for det
enkelte empiriske felt, hvilket giver mulighed for en bredere analyse.
”Organisatoriske og kommunikative elementer kan siges at spejle og
bidrage til skabelsen af en virksomhedskultur og sige noget om graden af
åbenhed, rigiditet, formalisme/ikke-formalisme etc. i en organisatorisk
kontekst.” (Helder, 1999, s. 25)

I alle 3 empiriske felter har vi valgt at have fokus på JBS’ kerneværdier:
”komfort”, ”kvalitet”, ”innovation” og ”individualitet” (www.jbs.dk). Dette
fokus giver fælles referencer og betyder fravalg i analyserne, men viser
også at de kan benyttes sammen til at analysere en virksomheds kultur og
identitet.
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3 Teori og metode

I dette kapitel vil vi redegøre for den teoretiske ramme for vores analyser
samt beskrive de metoder, vi anvender.

3.1 Fænomenologi-hermeneutik
Vi arbejder fænomenologisk-hermeneutisk, hvor vi i vores fænomenologiske
tilgang erkender, observerer og beskriver, mens vi gennem hermeneutikken
fortolker det observerede og beskrevne.
Vores opgave som forskere er at sætte os selv udenfor og observere og
beskrive så nøjagtigt og fordomsfrit som muligt, fordi ethvert fænomen er
en oplevelse af noget for nogen, og vi beskæftiger os herigennem med,
hvad der fremtræder, og hvordan det fremtræder uden at analysere
(Kvale, 1997, s. 62-63).
I den hermeneutiske fortolkningsramme bevæger vi os kontinuerligt i en
proces, hvor de erfaringer vi gør os undervejs, leder videre til nye
fortolkninger og erkendelser. Processen foregår cirkulært; for hvert lag vi
skræller af følger nye spørgsmål, som leder os dybere ned i fortolkningen.
Processen er i princippet uendelig,
”men i praksis standser den, når man er nået frem til en fornuftig
mening, en gyldig enhedspræget mening uden indre modsigelser.”
(Kvale, 1997, s. 57)

På den måde er vores tilgang fænomenologisk, mens fortolkningsrammen er
hermeneutisk.

3.2 JBS' kommunikationsprodukter, empirisk felt 1
Kommunikationsprodukterne er forskellige i udtryk og er valgt, fordi de hver
især repræsenterer JBS’ måde at kommunikere til omverdenen på.
I dette afsnit gennemgår vi teori og metode for de 4 kampagnebilleder, 2
breve samt www.jbs.dk.
For hvert kommunikationsprodukt benytter vi Harold D. Laswells klassiske
kommunikationsmodel ”hvem siger hvad, via hvilket medie, til hvem, med
hvilken virkning” (Helder, 1999, s. 69) som struktur, for at synliggøre den
kommunikative kontekst.
3.2.1 Billedanalyse
Vi har valgt at foretage en billedanalyse af de 4 billeder fra JBS’ kampagne
for at se på billederne som kommunikativ udtryksform. Vi betragter
billederne på linje med andre kommunikationsformer:
”… et billede må vi bearbejde og oversætte til begreber.”
(Aspelin, 1975, s. 9)

Vi har hentet inspiration i dele af Aspelins model (1975, s.10-12), hvor vi
som udgangspunkt for den samlede analyse foretager en indholdsmæssig
beskrivelse af billederne med brug af denotation (bilag 4.5), som
efterfølgende har dannet grundlag for konnotation. Vi benytter Aspelin for at
korrigere for vores forforståelser forud for vores fortolkning. Med inspiration
fra casen om Danisco (Helder, 2002, s. 162-163) har vi opsamlet analysen i
underpunkter, fordi opbygningen giver overblik. Vi er opmærksomme på, at
denne metode udstikker et niveau for analysen, og at vi dermed fravælger
En analyse af JBS’ kultur og identitet
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at analysere enkelte detaljer i billederne, fordi det ikke er relevant for vores
fokus.
3.2.2 Diskursanalyse, 2 breve
Via aktindsigt hos Forbrugerombudsmanden har vi fået adgang til JBS’ sag,
og vi vælger at udarbejde en diskursanalyse på basis af 2 udvalgte breve.
Som teoretisk grundlag benytter vi Faircloughs kritiske diskursanalyse, som
beskrevet i Jørgensen (2006).
Faircloughs tredimensionelle model (ibid. s. 81) viser, hvordan man bruger
tekst, diskursiv praksis og social praksis til at gennemgå en
kommunikationsproces i et kritisk diskursanalytisk lys. Vi benytter samme
model, men opstiller vores fokus (figur 4.1, s. 20) for diskursanalysen, som
er valgt ud fra vores formodning om, at den kan synliggøre JBS’
kerneværdier, kultur og identitet.
Vi vælger at gennemgå brevene samlet.
3.2.3 Hjemmeside- og diskursanalyse, www.jbs.dk
Hjemmesiden er en permanent del af JBS’ kommunikation, og indeholder
både tekst og kampagnebilleder.

Figur 3.1 Egen analysemodel

Som afsæt for vores analyse har vi udarbejdet vores egen model, der
understøtter vores fokus på JBS’ kerneværdier.
Vi beskriver og analyserer www.jbs.dk med henblik på usability og benytter
os her af flere anbefalinger (Jensen, 2001, Jensen, 2002). Ved at tage
udgangspunkt JBS’ kompetence og karakter (Jensen, 2002, s. 15) får vi et
billede af JBS’ troværdighed og får dermed et indblik i, hvordan JBS ønsker
at fremstå.
Som sidste trin i analysen foretager vi en diskursanalyse af 3 tekster:
”Profil”, ”Historien” og ”Mission” på www.jbs.dk. Disse tekster er valgt, fordi
de beskriver JBS’ værdier, og vi tager her udgangspunkt i Faircloughs
kritiske diskursanalyse og arbejder som nævnt i afsnit 3.2.2 med den
tredimensionelle model.

3.3 Interview, empirisk felt 2
Vi har valgt at benytte kvalitative interview, fordi vi herigennem kan få
oplysninger om medarbejdernes oplevelse af JBS. Vores indgangsvinkel til
interviewene er overvejende fænomenologisk, idet vi ønsker at lære af den
interviewede og dennes livsverden (Kvale, 1997, s. 129). Vi forsøger at
En analyse af JBS’ kultur og identitet
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være induktive2 i vores tilgang og frigøre os fra de forforståelser, som vi
uundgåeligt har med i bagagen.
Med inspiration fra Kvale (1997, s. 132-138) har vi udarbejdet
semistrukturerede spørgeguides (bilag 5.12 - 5.16) og benyttet Kvales (ibid.
boks 5.2, s. 95) opstilling af forsknings- og interviewspørgsmål. Da vores
fokus er kultur og identitet, har vi også fundet inspiration i Scheins (1994)
teorier og metode til at foretage interview, hvor vi eksempelvis beder
respondenten om at fortælle historier (Schein, 1994, s. 168). Herigennem
forsøger vi at få information om, hvordan kulturen er på JBS, og ikke hvad
interviewpersonen opfatter som socialt acceptabelt og ønskværdigt.
Imellem første og andet besøg indsnævrer vi forskningsfeltet og retter fokus
mod JBS’ værdier, kultur og identitet, og vi har fået ny indsigt som
udmønter sig i, at vi tilpasser spørgeguiderne, og får spurgt yderligere ind til
vores fokus. Vi har til medarbejderinterviewene udarbejdet plastikkort (bilag
5.18) med kampagnebilleder og de 4 kerneværdier, som vi bruger som
støtte ved interviewene (Halkier, 2006, s.49).
Alle interview bliver optaget på pc og derefter transskriberet, kondenseret
og kategoriseret til analyse og fortolkning (Kvale, 1997, s. 194) for at se
mønstre i besvarelserne.
For at kondensere medarbejderinterviewene har vi alle været gennem
samtlige interview og fundet de citater, der besvarer de enkelte spørgsmål.
Derefter er disse udsagn samlet for at bevare eventuelle forskelle i
kondenseringerne, inden vi sluttelig har fortolket på hvert enkelt spørgsmål.
I interviewanalysen kapitel 5 har vi samlet fortolkningerne (bilag 5.19) i
henhold til de 3 forskningsspørgsmål. De 3 ledelsesinterview (bilag 5.20) er
kondenseret efter samme fremgangsmåde.
Vi har selv transskriberet alle interview ordret, og vi skønner, at vi derved
bevarer reliabilitet og validitet. Vi tager udgangspunkt i de retningslinjer for
transskribering, som Halkier (2006, side 76-78) angiver, men har også alle
lydspor til at understøtte transskriberingerne. Vi er bevidste om, at det er
lydsporet, der er vores oprindelige kilde (Kvale, 1997, s 167-172). Men
udover den fortolkning, der ligger i at vende tale til tekst, har vi ikke
fortolket i transskriberingen. Ved brug af interview som citater, vælger vi at
omskrive, så det bliver indhold frem for form, der er i fokus.
Udover interviewene på JBS, valgte vi meget tidligt i afhandlingsforløbet at
gennemføre et ustruktureret kvalitativt interview med en fotograf (bilag
5.17) for at få et indsigt i de billeder, som vakte vores opmærksomhed i
første omgang. Der blev ikke udarbejdet en spørgeguide, da der var lagt op
til en meget åben og uformel snak. Fotografinterviewet gav os viden om de
4 billeder, og desuden fik vi en vurdering af, hvorfor netop disse motiver var
valgt, set med en professionel fotografs øjne. Fotografens udsagn har blandt
andet givet os anledning til at overveje, om der er fællestræk for alle 4
billeder, hvilket vi tager med i vores overvejelser i billedanalysen.

2

Induktiv: baseret på enkelttilfælde hvorfra man slutter sig til en generel regel, en
lovmæssighed el. en hypotese. www.sproget.dk
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3.4 Observationer, empirisk felt 3

Ifølge Schein (1994) kan man nærme sig de kulturelle antagelser i en
virksomhed ved at observere og analysere på artefakter og skueværdier
(Schein, 1994).
Vi strukturerer vores observationer fra JBS med inspiration i Schultz’
fempunktsskitse (Schultz, 2006 figur 2.4 s. 32), fordi vi ønsker at
kategorisere de observationer, der er nyttige i forhold til vores analyse af
JBS’ artefakter. Hvert af de 5 overordnede punkter beskrives og fortolkes,
og efterfølgende bruger vi observationerne til at identificere JBS’
kerneværdier udtrykt via artefakterne. På den måde kan vores fortolkning af
JBS’ artefakter anvendes i forhold til beskrivelsen og analysen af JBS’ kultur
og identitet.

3.5 Multiparadigme

Vi anvender flere metoder og teoretiske perspektiver for at indkredse JBS’
kultur og identitet, og benytter herigennem forskellige paradigmer samtidig.
Dermed arbejder vi multiparadigmatisk inden for det felt, som Schultz
(1996) beskriver som ”integration”:
”… the integrationist position provides an overall framework that mixes
and combines terms and implications of arguments grounded in different
paradigmatic assumptions without considering the relationship between
the assumptions themselves.” (Schultz, 1996, s. 533)

Vores skematiske oversigt (figur 2.1) viser vores metodiske tilgang i
afhandlingen. Figuren illustrerer vores empiriske felter, og hvilke metoder vi
anvender i forbindelse med analysen, samt hvordan vi før vores konklusion
og perspektivering opsamler vores analyser og beskriver JBS’ kultur og
identitet.

3.6 Organisationsstruktur, kultur og identitet

Analyserne sammenholdes og relateres til relevante organisationsteoretiske
aspekter for at beskrive JBS’ organisation, og finder karakteristika, der kan
give informationer om den horisontale forståelse jf. Lievegoeds (Glasl,
1997) 3 faser: pioner-, differentierings- og integrationsfasen, Glasls (ibid.)
associationsfase samt om den vertikale forståelse, det åbne rationelle og det
åbne naturlige system jf. Scott, som beskrevet i Helder (1999, s. 59). På
baggrund af disse analyser kan vi give en nuanceret beskrivelse af JBS som
organisation.
Vi ønsker desuden at klarlægge JBS’ kultur og identitet og anvender hertil
Schein (1994), Schultz (2006) og van Riel (1995).
Schein (1994) opfatter kultur som:
”Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig,
medens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern
integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som
gyldig og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte
måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.”
(Schein, 1994, s. 20)
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Når de grundlæggende antagelser er dannet gennem en fælles proces og
accept, bliver de individets og organisationens forsvarsmekanisme og er
dermed svære at ændre (ibid. s. 30).
For at kunne identificere kulturen opstiller Schein (1994) en analysemodel
med 3 niveauer: artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser
(ibid. s. 24), og det er gennem disse 3 niveauer, vi vil indkredse og beskrive
JBS’ kultur.
JBS’ artefakter behandler vi særskilt i empirisk felt 3, hvor vi analyserer
vores observationer på JBS, mens JBS’ værdier berøres i samtlige empiriske
felter, fordi vi her har benyttet JBS’ erklærede kerneværdier som afsæt for
vores analyser. Vi sammenholder analyserne for at finde mønstre, der kan
beskrive JBS’ grundlæggende antagelser og dermed JBS’ kultur.
Schein (1994) mener desuden, at kultur hænger sammen med ledelse:
”Kultur og ledelse er to sider af samme sag, forstået på den måde, at
ledere først skaber kulturer, når de skaber grupper og organisationer.”
(ibid. s. 23)

Derfor kan analysen af JBS’ kultur supplere beskrivelsen af JBS’ organisation
og omvendt.
Til at beskrive JBS’ identitet vælger vi at inddrage van Riels (1995)
perspektiver på corporate communication, herunder virksomhedens
corporate identity. Van Riel (1995) arbejder med begrebet corporate
identity mix, og vi anvender hans anbefalinger om symboler,
kommunikation og adfærd i analysen.
”The communication, behaviour and symbolism of a company are in fact
the concrete forms into which the company’s personality crystallizes.”
(van Riel, 1995, s. 33).

Vi inddrager desuden Whetten (1985) som supplement til van Riel (1995).
Whetten (1985) mener, det er muligt for en virksomhed at have flere
identiteter, og vi ønsker at undersøge, om det gør sig gældende for JBS.
”In this sense there is no best statement of identity, but rather, multiple
equally valid statements relative to different audiences for different
purposes.” (Whetten, 1985, s. 268)

3.7 Forforståelser

Vi er opmærksomme på, at vores forforståelser kan påvirke interview og
analyser, fordi vi er en homogen gruppe kvinder både socialt, alders- og
uddannelsesmæssigt. For at imødegå dette har vi diskuteret vores
fortolkninger, så de ikke bliver én persons fortolkning. I vores diskussioner
har vi forholdt os kritisk til fortolkningerne, både i de tilfælde hvor vi har
haft ens opfattelser, men også når der har været diskrepans i gruppen.
Vi er alle bosat i København, og JBS ligger i Jylland, og det er svært at
vurdere, om dette har indflydelse på besvarelser og analyser. Men den
almene opfattelse af, at der er mentalitetsforskel mellem jyder og
københavnere, har vi forsøgt at imødegå med realitetstjek blandt andet
gennem diskussioner om afhandlingen med kollegaer, familie og bekendte.
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3.8 Metodiske overvejelser

Majken Schultz (2006) har arbejdet videre med Scheins (1994) metode til
at analysere organisationskulturer, og vi anvender hendes funktionalistiske
perspektiv (Schultz, 2006, kap. 2) til at uddybe vores analyse i forbindelse
med artefakter. Schultz (2006) har med bidrag fra flere tilgange formuleret
et symbolsk kulturperspektiv (ibid. kap. 4), der på trods af, at det tager
udgangspunkt i funktionalismen afviger på flere punkter, og derfor kan
anvendes til at sætte Scheins (1994) funktionalistiske perspektiv i et kritisk
lys (Schultz, 2006, s. 120).
Her skal især nævnes: funktionalismens krav til indsamling af empirisk
materiale, som ud over at der er behov for store mængder data, også
forudsætter, at respondenterne ”har en veludviklet verbaliseringsevne”,
(ibid. s. 120) fordi analysen primært baseres på disses udsagn og
opfattelser. Desuden bliver indsamling af empiri ofte sekventielt og lineært
udført, som umiddelbart virker som en overskuelig tilgang. Dette giver også
mulighed for at lave flere opsummeringer
”… til at skabe overblik over de mange forskellige ”tråde” og enkelte
fortolkningsprocesser.” (ibid. s. 121).

Sidstnævnte må dog også ses som en force for det funktionalistiske
perspektiv, for selv om de 2 perspektiver er konkurrerende, kan de også
supplere hinanden, fx ved at overtage det andet perspektivs metoder i
analyserne (ibid. s. 122). Vi har derfor i vores analyser, ikke slavisk fulgt
Scheins (1994) anvisninger, men suppleret med Schultz (2006) hvor vi har
fundet det hensigtsmæssigt.
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4 JBS’ kommunikationsprodukter, empirisk
felt 1
I dette kapitel analyserer vi JBS’ kommunikationsprodukter for at
undersøge, hvordan JBS kommunikerer til og med omverdenen.

4.1 Billedanalyse

Formålet med denne billedanalyse er at få sat fokus på JBS’ brug af
kampagnebilleder, se bilag 4.1-4.4.
JBS har kun tekst i deres logo i kampagnen og det er således billedet, der
kommunikerer og fortæller historien. Vi antager desuden, at der ved
billederne findes fællestræk for det, man ser, og det man oplever og
fortolker, eller
"… at gøre det usynlige synligt." (Kvale, 1997, s. 62)

4.1.1 Fællestræk i de 4 billeder

Billederne viser delvist afklædte kvinder, der sidder med lukkede øjne,
tilbagelænet hoved og dufter til et par mandeunderbukser. Kvinderne er
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portrætteret arketypisk3, og kan betragtes som tjenende ånder, der
servicerer manden.
Ingen af kvinderne har fået tøjet helt på, de har alle uordentligt hår, men
perfekt make-up, sidder med lukkede øjne, og de synes at være opslugt i
deres egen verden. Desuden er ansigtsudtrykkene henført, mens de dufter
til mandeunderbukserne, som er et trofæ, men også det eneste tegn på, at
der har været en mand til stede, før billedet blev taget. Som beskuere ser vi
aldrig manden, men kan kun gisne om, hvad der er sket. Vi forføres til at
tro, at underbukserne er vigtigere for dem end den mand, der har båret
dem, og at underbukserne er et symbol på kvindernes sejr. Manden kunne
være fotografen, der således får sit trofæ: billedet af den realiserede drøm,
sex med arketypen.
Komposition
Billederne er komponeret efter principperne om det gyldne snit, og derfor
hviler øjnene naturligt på JBS-underbukserne (bilag 4.6). Umiddelbart er det
første, vi ser, kvinderne, men det gyldne snit er brugt til at lede vores
opmærksomhed hen på underbukserne.
Betragteren står næsten helt fremme ved kvinderne, men er uden for
billedet. Som nævnt i Aspelin (1975) s. 19, kan man være tilskuer og gå ind
i handlingen og billedrummet, når man skal aflæse et billede uden dog at
identificere sig med nogen bestemt, det er fysisk indlevelse. Den effekt
opnås ved den tætte beskæring, der giver følelsen af at være tæt på. Kigger
vi nærmere på billederne, kan vi trække paralleller til klassiske situationer
set i et historisk perspektiv. Selve fortællingen spindes over få
billedelementer, de er få-syntagmatiske (ibid. s.140), og de seksuelle
hentydninger og nøgenheden giver billederne et halv-pornografisk præg.
Stil og stilbestemmelse
Billederne er reklamefotos i høj kvalitet, de er meget skarpe, der er
foretaget retoucheringer og lyssætningen er sat, så der er fokus på
kvinderne. Den fotografiske stil synliggør underbukserne ved at vise dem i
en klassisk belysning, underbukserne har en iøjnefaldende farve og billedet
fortæller tilskueren en historie om en arketype i mænds sexfantasi: en
slank, uniformeret, ung og afklædt kvinde, der lige har haft sex. Denne
kvinde sidder og dufter til sit trofæ: mandens underbukser. Når JBS vælger
at lade et ideal af en kvinde indgå som hovedpersonen i billedet, forsøger
JBS at sælge en fantasi. Vi vurderer, at JBS ved deres valg af billedstil
signalerer et ønske om også at profilere sig med det mere farvestrålende og
ungdommelige undertøj, fordi JBS ellers primært er kendt for det
traditionelle hvide undertøj (MA, bilag 5.1 og bilag 5.6).
Logo
JBS’ logo er placeret i billedets nederste højre hjørne. Logoet består af 3
rektangler, hvori der står JBS med små bogstaver for Jens Bjerg Sørensen,
logoet er hvidt.

3
Arketype. Af græsk arhké typos, begyndelse, præg, urform eller mønster: Nudansk
ordbog, Politikens Forlag, 11 udgave, 1982
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Den hvide farve i logoet udstråler renhed og uskyld; en klar modsætning til
billedets seksuelle stemning, men det kan ligeledes være en hentydning til,
at JBS også er det hvide undertøj.
Når ”MENS UNDERWEAR” er skrevet med versaler under logoet, er det mere
end et udsagn. Det er et opråb, for godt nok er det kvinder, der bliver
afbildet, men det er trods alt undertøj til mænd, der reklameres for.
Tidsbestemmelse
Billederne viser ikke tegn på døgnrytmen, vi kan ikke konstatere, om det er
nat eller dag. Det gør dem tidløse og kan tolkes som, at situationen og
motivet er klassisk og universelt.
Særkender for de 4 billeder
Nedenfor beskriver vi, hvilke særpræg hvert enkelt billede indeholder:
Det første billede viser en stuepige på et hotelværelse (bilag 4.4). Hendes
beklædning er en sort kjole i skinnende stof. Det blanke stof i stuepigens tøj
antyder, at det er et kostume, snarere end en egentlig uniform. Hermed
introduceres et fantasiunivers med hentydninger til skuespillets
udklædninger og konstruerede fortællinger, der handler om virkeligheden,
men ikke er det. Kostumet understreger også stuepigen som arketype,
idealet af en stuepige, og altså ikke som hun ser ud i virkeligheden.
Kvinden på næste billede i kopirummet er fremstillet som en sekretær (bilag
4.2). Hun sidder på kanten af kopimaskinen og dette leder tanken hen på de
vandrehistorier om julefrokoster eller firmafester, hvor folk sidder på
kopimaskinen uden undertøj for at lade fotokopier af deres nøgne balder gå
rundt som et festligt indslag. Der er også arketypiske vandrehistorier om
sekretæren og chefen på arbejdspladsen. Historierne går fx på, at
sekretæren forfører sin chef og har sex med ham for at blive forfremmet,
eller at chefen forfører sekretæren. I billedets fortælling har kvinden fået,
hvad hun vil have: sit trofæ og sin sejr.
På billedet af nonnen (bilag 4.3) ser vi, som det eneste sted, en anelse af
brystvorten. Billedet fortæller en historie om nonnen, der har dyrket sex
med en mand, hvilket er uden for normen, og fortællingen spiller derfor på
luder/madonna-temaet. Men manden drømmer i sin sexfantasi om det rene,
uberørte og uopnåelige, og det ser ud til, at han har fået sin drøm opfyldt.
Billedets historie er sandsynligvis i overensstemmelse med målgruppens
fantasier, og der er derfor stor mulighed for, at deres opmærksomhed
fanges.
Det sidste billede forestiller en sygeplejerske (bilag 4.1) på et sengeleje. Der
er en dobbelthed i billedet: de røde negle og den kraftige make-up, der
normalt ikke er tilladt for sygeplejersker. Hun er den eneste af kvinderne på
de 4 billeder, der har en halvliggende position. Med andre effekter og anden
påklædning kan vi drage paralleller til klassiske motiver i kunstverdenen.
Som på de andre billeder ser vi ikke manden, men kun hans underbukser.
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4.1.2 Analyse af de 4 billeder med udgangspunkt i af Lasswells
kommunikationsmodel4
Hvem siger?
JBS som virksomhed er afsender af kampagnebillederne. JBS’ logo er synligt
i nederste højre hjørne på alle 4 billeder, og der er ingen indikationer af, at
der er andre afsendere.
Hvad?
JBS’ hensigt med billederne er gennem øget opmærksomhed at få større
salg. Derfor er det primære budskab: Køb JBS-underbukser! Vi mener ikke,
en virksomhed som JBS vil lancere kampagnebilleder af denne kvalitet, med
mindre det er for at få større del af markedet.
På baggrund af vores beskrivelse (bilag 4.5) er vi opmærksomme på, at der
også er et konnoteret budskab. Historien i billederne er entydig: der
udspiller sig ikke flere handlinger, og de viser et øjebliksbillede. Budskabet
er derfor historien om, hvad JBS-underbukser kan føre til: JBS virkeliggør
din fantasi!
Desuden mener vi, at den ligefremme form er et tegn på, at JBS
kommunikerer til sig selv:
”Ved at kommunikere bekræfter vi vores identitet og eksistens og
fortæller samtidig os selv, at vi er forbundet – på rette vis – med den
omgivende verden.” (Christensen, 2001, s. 67).

JBS opfatter sig selv som støvet:
”Det er utroligt, for vi er en totalt lille støvet virksomhed i Herning.”
(MA, bilag 5.1)

Ved at benytte en form, der går lige til grænsen, udtrykker JBS et ønske om
at være smarte og udstråle noget ungt og friskt, også internt i
virksomheden.
”Til gengæld er auto-kommunikation med til at opbygge selvfølelsen hos
den, der har konstrueret og afsendt budskabet.”
(Christensen, 2001, s. 65)

JBS har ifølge deres hjemmeside 4 kerneværdier: ”innovation”, ”kvalitet”,
”individualitet” og ”komfort”, og vi undersøger, om disse værdier kan
afkodes i billederne:
!

!

4

Billederne må siges at være innovative, fordi de bruger kvinder til
at sælge underbukser til mænd. Måske ikke så innovativt for JBS,
som har gjort det før, men innovative i forhold til resten af
markedet.
JBS-underbukserne er af god kvalitet. Billederne er af høj teknisk
kvalitet, ligesom kvinderne må anses for smukke; af god kvalitet.

Helder, 1999, s. 69
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!

!

Individualitet er svært at få øje på, men underbuksernes stil viser
mændenes individualitet. Valg af underbukser signalerer, hvem man
er, og hvilken stil man har.
Komfort ses i kvindernes ansigter, og de ser meget komfortable og
veltilfredse ud. Komforten fra underbukserne er overført til
kvindernes sindstilstand: de er tilfredse og opslugte i egen verden.

Vi kan på den baggrund udlede, at billederne understøtter JBS’
kerneværdier.
Via hvilket medie?
Ifølge oplysninger fra JBS, er den primære distributionskanal
mandemagasinerne ”M” og ”FHM”.
Billederne er også brugt til markedsføring i forhandlerkataloger, som ikke er
rettet mod forbrugerne. Desuden kunne billederne downloades som wall
paper fra www.jbs.dk, hvor de indgik i det samlede grafiske layout (se afsnit
4.3).
Billederne blev i efteråret 2007 vist i ”Nyhederne” på TV2 og i
landsdækkende aviser og er herigennem eksponeret meget bredt.
&CO, JBS’ reklamebureau, har haft billederne liggende på deres hjemmeside
og først fjernet dem efter 8. januar. Billederne har således været
tilgængelige, mens sagen med Forbrugerombudsmanden og JBS kørte og
findes stadig på internettet.
Til hvem?
JBS har selv defineret målgruppen til at være mænd 17-35 år (bilag 4.10).
Udover målgruppen er der en modtagergruppe, som er blevet udsat for
billederne via medierne. Billedernes motiv vækker skiftende
opmærksomhed, alt efter hvilke medier de fremstilles i, men også alt efter
relevans for modtageren, fx er de mange klager til
Forbrugerombudsmanden, primært fra kvinder.
40% af JBS’ kunder er kvinder (bilag 1.1), der køber undertøj til deres
mænd, det kan derfor ikke udelukkes, at de også er en del af JBS’
målgruppe. Vi vurderer også, at billederne kan vise kvinders drøm om at
være den tiltrækkende, sexede og tilfredsstillede, som sidder med magten
(trofæet). JBS har gennem billederne således både udstukket en mande- og
en kvindefantasi.
Med hvilken virkning?
Drømmen om sex med en arketype synes at være almindelig blandt mænd
(bilag 5.17). Arketyperne ses i hvert billede og er således i paradigmatisk
relation (Aspelin, 1975, s. 124), da de er en del af samme historie om sex
med en kvinde i uniform, og viser en fristelse, et ønske man gerne vil have
opfyldt. I alle billederne benyttes metaforer (ibid. s.125) og en overordnet
metynomi (ibid. s. 126), som visuelt fortæller en historie, hvor vi antager,
at vi ser resultatet af en begivenhed: Kvinden, der sidder alene, henført,
halv afklædt og snuser til mandeundertøj. Vi ser slutningen af den seksuelle
akt, som sætter ubevidste tankerækker i gang hos modtageren.
JBS havde billederne eksponeret i medierne i ca. 2 måneder, før de trak
dem tilbage. Forinden havde JBS fået meget medieomtale, fordi
fagforbundene for de 3 faggrupper, repræsenteret i billederne, reagerede
ved at klage til Forbrugerombudsmanden i oktober 2007.
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4.1.3 Delkonklusion
Mediedækningen skabte stor opmærksomhed om JBS i målgruppen og i en
bred modtagergruppe. Det er uvist, om de kontroversielle kampagnebilleder
var valgt bevidst for at øge eksponeringen, men vi vurderer, at billederne
forsøger at gøre op med JBS’ støvede image. Vi vurderer, at JBS ikke har
været klar over, at billederne kan fungere som auto-kommunikation og
påvirke de ansattes selvopfattelse (Christensen, 2001, s. 78). JBS’ tidligere
kampagner har haft tilsvarende form, hermed benytter kampagnen fra 2007
intertekstualitet (ibid. s. 37), fordi de refererer til andre kontroversielle JBSkampagner.
Billederne sætter gang i vores fantasi, og sår tvivl om, hvorvidt JBS sælger
undertøj eller fantasier. Fortællingen er i overensstemmelse med
målgruppens fantasier (bilag 5.17) og fanger deres opmærksomhed.

4.2 Diskursanalyse, 2 breve fra JBS til
Forbrugerombudsmanden
Diskursanalysen er udarbejdet på baggrund af figur 4.1 samt Faircloughs
(Jørgensen 2006) tredimensionelle model.

Figur 4.1 Analysemodel med udgangspunkt i Fairclough

4.2.1 Indledning
Som led i vores empiriindsamling valgte vi at kontakte
Forbrugerombudsmanden for at få aktindsigt i JBS-sagen. Vi fik en del
materiale udleveret, bl.a. 2 breve fra JBS til Forbrugerombudsmanden fra
henholdsvis 8/10-07 (brev A, bilag 4.7) og 26/10-07 (brev B, bilag 4.8).
Begge breve har vi valgt at lade indgå i vores analyse for at belyse,
hvorledes JBS italesætter sig selv i forhold til en offentlig styrelse, som fra
et samfundsmæssigt perspektiv betragtes som en magtinstans. Vi vil
endvidere undersøge, hvordan JBS’ kultur og identitet kommer til udtryk i
brevkorrespondancen.
Forforståelse
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Forbrugerombudsmanden er en styrelse under Ministeriet for familie- og
forbrugeranliggender, der varetager forbrugernes tarv og fører tilsyn med,
at private firmaer og offentlige virksomheder overholder god
markedsføringsskik. Han har beføjelser til at foranledige civile retssager,
nedlægge forbud og idømme bøder5.
Forbrugerombudsmanden kan afgøre, om en reklame er egnet til at blive
offentliggjort eller ej, ligesom han kan forbyde allerede offentliggjorte
reklamer, hvis han anser det som en beskyttelse af forbrugerne.
JBS har haft en lignende sag i 1997 (bilag 4.11) med faggrupper, der følte
sig udstillet.
4.2.2 Lasswell på 2 breve til forbrugerombudsmanden fra JBS
Hvem siger?
JBS er afsender af de 2 forretningsbreve med MA som underskriver.
Brevene er skrevet på fortrykt brevpapir. JBS tror muligvis ikke, at andre
ser disse breve, og det er vores forforståelse, at JBS skriver i fortrolighed,
fordi der ikke er tale om et åbent offentligt brev.
Hvad?
Hensigten med brev A er at give svar på generelle klager fra befolkningen,
der er kommet til Forbrugerombudsmanden. Brev B er en tilbagevisning af
kritik og klage fra 3M, som JBS får tilsendt via Forbrugerombudsmanden.
Brevene forsøger at legitimere JBS’ valg af billeder, og åbner samtidig for en
dialog.
Til hvem?
Brevene er retursvar på henvendelser fra Forbrugerombudsmanden.
Forbrugerombudsmanden har rettet henvendelse til JBS, fordi der har været
klager over JBS’ markedsføring.
Via hvilket medie?
Brevkorrespondance mellem en privat virksomhed og en offentlig styrelse.
Med hvilken virkning?
JBS trækker kampagnebillederne tilbage. Men på grund af den store
medieomtale blev billederne og JBS eksponeret yderligere og billederne
lever fortsat på nettet. Brevene afsluttede dog ikke korrespondancen og
sagen med Forbrugerombudsmanden, som efterfølgende indkaldte til møde.
Den endelige afgørelse kom i marts 2008.
4.2.3 Tekstanalyse, brev A og B
Verber
De fleste verber i brev A (bilag 4.7) er bøjet og angivet i datid eller førdatid.
Vi anser denne brug benyttet, fordi klagen har fundet sted. Verbet
”beklager” giver kræfter i teksten, da det er afbødende og følelsesladet med
et strejf af underdanighed, men samtidig er med til at understøtte JBS’
empati. I brev B (bilag 4.8) er der verber i flere tider, bl.a. passivformer,

5

Kilde: http://www.forbrug.dk/forbrugerombudsmanden
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som giver et distancerende sprogligt præg, og vi finder eksempler på stærke
og kraftfulde verber, som sender magtfulde, juridiske og formelle
undertoner:
”… sagen vil naturligvis skærpe vores opmærksomhed på de forhold, der
fremføres fra Fælles Fagligt Forbunds side.” (Bilag 4.8)
”Det skal understreges, at reklamen ikke er lavet for at støde nogen.”
(Bilag 4.8)

Adjektiver
I brev A (bilag 4.7) findes udelukkende de adjektiver, der bruges i fx JBS’
indledende beklagelse af folks opfattelse af reklamebillederne. Senere
uddybes billederne og JBS omtaler dem som en del af en to-delt
markedsføring overfor hver sin målgruppe, med henholdsvis ”lidt vovede”
og ”konservative” udgaver. Disse adjektiver benyttes i forbindelse med, at
JBS legitimerer markedsføringen, og de virker i denne sammenhæng
neutrale.
JBS skriver, at de er ”kede af det”, hvilket må være udtryk for, at de har
medmenneskelige værdier, og de udtrykker herigennem deres empati.
Desuden kan JBS måske imødegå eller undgå Forbrugerombudsmandens
klage gennem at afbøde eller påvirke et evt. anklageskrift.
I brev B (bilag 4.8) er der flere udtryk for værdier angivet gennem
adjektiver, som er af seksuel beslægtet art:
”Den potentielle køber af JBS’ produkter opfatter således ikke de
seksuelle undertoner, der ligger i reklamerne som et udtryk for en
ringeagtelse af de kvinder, der er afbildet i kampagnen.” (bilag 4.8)

Ordet ”kritiske” er i sig selv negativt ladet og fortæller noget om
modpartens følelser. JBS distancerer sig fra ordet ved at lade den næste
sætning bestå af blot et ord: ”Tværtimod”.
De adjektiver, der bliver brugt til at beskrive branchens reklamefotos, er
positive: ”veltrimmede unge mænd” og ”professionelle modemodeller”. JBS
erkender, at de benytter ”erotiske referencer”, men at det er ”sagligt”.
Ordet ”god” er positivt ladet, men det beskriver ”god markedsføringsskik”,
og det definerer vi som et begreb.
Substantiver
I brev A (bilag 4.7) er de fleste substantiver neutrale som taget ud af en
sammenhæng. Mange af substantiverne er verbalsubstantiver, der
understreger det formelle sprogbrug, og de fleste substantiver er i ubestemt
form, hvilket betyder, at emnet behandles med distance, undtagen når den
specifikke markedsføring omtales.
Dog er ordet ”tak” og ”succes” positivt ladet, mens ”klager” og
”kønsdiskrimination” kan virke modsat. JBS har valgt at være direkte i
udtryk om anklagen, og benytter ord som ”pornografi” og
”kønsdiskrimination”, og omgår ikke udtrykkene eller den anklage, der
ligger heri ved at omskrive ordene til noget mere indirekte. Ordet
”pornografi” er i en samfundsdiskurs stadig opsigtsvækkende og for nogle
samfundsgrupper kontroversielt. Men Forbrugerombudsmanden kender JBSsagen, og vi vurderer, at han er forberedt på, at disse udtryk kan
forekomme og derfor ikke bliver anfægtet heraf.
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”Disse undersøgelser har ikke givet anledning til reaktioner om
pornografi og kønsdiskrimination.” (bilag 4.8)

Brevet er skrevet i en forretningsmæssig tone.
JBS bruger adskillige substantiver i brev B (bilag 4.8), og vi har fokuseret på
de mest karakteristiske.
Med ”kvindeklicheer” benytter JBS sig af et reklameudtryk og en
konvention, der hersker i reklamebranchen, især blandt mænd. Ordet
”brystvorte” bliver sjældent brugt i et forretningsbrev ligesom ordet
”talerødder” er et selvkonstrueret ord, som ikke indgår i dansk retskrivning.
Vi betydningsfortolker ordet til NGOer/græsrødder, der fungerer som talerør
for nogle synspunkter i samfundet. Ordet ”modemodeller” er et gammeldags
eller pænere udtryk for ”model”, og vi vurderer, at JBS med dette ord
præciserer, at de ikke har brugt pornomodeller i deres billeder.
Metaforer
I brev B (bilag 4.8) anvendes ”spillerum” i forbindelse med en forklaring på
reklamers grænser for kreativitet. Metaforen tilfører brevet et lidt useriøst
præg, som om der er tale om en legeplads, hvor det er muligt at være
uartig, som JBS har været det. Alligevel virker det naturligt og velskrevet i
denne sammenhæng, fordi det legitimerer JBS’ kampagnestrategi. Brugen
af metaforer er ellers behersket, og vi vurderer, det er naturligt i denne
form for virksomhedskommunikation til en offentlig styrelse, så afsender
fremstår som troværdig og seriøs.
Argumentationsstrategier
JBS vælger at fremsende 2 af deres produktkataloger sammen med brev A.
Det ene med de omtalte fotos og det andet, der viser undertøj i en mere
klassisk og konservativ stil. JBS vælger en strategi, hvor de viser, at de
favner bredt og har en bred målgruppe.
JBS argumenterer i brev B (bilag 4.8) for deres sag ved at trække på den
reklamebrug, der findes i undertøjsbranchen. De ønsker at være
utraditionelle i deres markedsføring. De accepterer, at andre i samfundet
synes, billederne er anstødelige. Men samtidig anfører JBS, at de har en
anden holdning, og de nævner, at det aldrig har været hensigten med
billederne at støde nogen. JBS tilbagekalder kampagnen frivilligt, fordi de
”… respekterer de signaler, væsentlige og centrale talerødder [talerør]
for store dele af befolkningen er fremkommet med,…” (Bilag 4.8).

JBS efterkommer altså krav fra befolkningen, hvilket må anses for at være
en udstrakt hånd, og dette signalerer, at de er imødekommende.
JBS ønsker sandsynligvis at vise, at de har flere målgrupper og undskylder
billederne med, at JBS’ målgrupper kontaktes via forskelligt billedmateriale.
Subjektpositioner
I brev A (bilag 4.7) omtaler JBS sig selv som ”vi”, ”JBS Undertøjet A/S” eller
”JBS”. I brevet anvendes ”vi” som indledning i de 2 første afsnit som det
personlige træk i forbindelse med undskyldningen. I den anden sætning i de
2 første afsnit benyttes efterfølgende ”JBS Undertøjet A/S”, der er den helt
formelle benævnelse for firmaet, og som udstråler autoritet for den
forudgående undskyldning, hvilket igen understreger undskyldningens
seriøsitet. Samtidigt bruges forkortelsen ”JBS” først i fjerde afsnit, hvor der
er tale om den anvendte markedsføring, og hvor teksten bliver mere
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vedkommende. Brugen af ”JBS” gør afsnittet nærværende, fordi det er den
benævnelse alle kender, og fordi den formelle betegnelse er fjernet.
Mens der i sidste afsnit tilføjes endnu en subjektposition ”undertegnede”,
har brevets andet sidste afsnit ingen. Med brugen af ”undertegnede” bliver
afsender personificeret, det er altså MA, der er den formelle afsender af
brevet.
I brev B (bilag 4.8) anvendes ”vi” og ”JBS” samt ”JBS Underwear” som
subjektpositioner. JBS bruger primært ”vi” i det første afsnit, i det lange og
forklarende afsnit på side 2 samt det afsluttende afsnit, men bruger det
også andre steder i teksten, hvor det ikke er så fremtrædende. Ved at
benytte ”vi” i disse afsnit, der handler om henholdsvis valg af kampagne og
begrundelse for, at de trækker kampagnen tilbage, understreger JBS deres
medmenneskelighed og ønsket om ikke at ville støde nogen.
Blandingen mellem det personlige ”vi” og det mere formelle ”JBS” i sidste
afsnit virker ureflekteret, og som om de selv mister overblikket i de lange
og snørklede sætninger. Men ”vi” understreger JBS’ holdning, samt at de
trækker kampagnen tilbage uden at være enige med
Forbrugerombudsmanden. De gør det iht. brevet udelukkende for at vise
respekt for ”de signaler”, der er kommet til udtryk som kritik af og
modstand mod kampagnen, men sandsynligvis også for at undgå
sagsanlæg.
Ved at benytte de forskellige benævnelser, cementerer JBS alvoren i deres
undskyldning. Brugen af ”vi” bliver deltagende, mens den meget formelle
benævnelse viser autoriteten. Det er hele JBS, der undskylder.
Modalitet/værdiunivers
I brev A (bilag 4.7) er modalitet (Jørgensen, 2006, s. 96) udtrykt i forhold til
de kataloger, JBS omtaler: ”lidt vovede”, ”lidt mere konservative” og ”mere
afdæmpet”. De bruger modaliteten for at få JBS’ markedsføring til at virke
normal eller sammenlignelig med anden markedsføring, og derved kommer
JBS’ kampagne ikke til at fremstå som ekstraordinær.
I brev B (bilag 4.8) bruger JBS mange modaliteter ”skal vi”, ”hvis en
reklame i dag skal”, ”har…ret til”, ”JBS skal”, ”vil skærpe”, men tonen i brev
B (bilag 4.8) bærer også præg af, at sagen er sat på spidsen med en klage
fra 3F, og JBS er i ude i en mediestorm, hvor de skal forsvare sig og afbøde
skadelig omtale.
4.2.4 Diskursiv praksis, brev A og B
Intertekstualitet
Overordnet anser vi teksten i brev A (bilag 4.7) for at være et almindeligt
forretningsbrev, der tilbageviser en klage. Denne type af forretningsbrev er
set før, der er ikke noget nyt inden for genren.
Vi ser tydelig intertekstualitet i brev B (bilag 4.8), hvor JBS refererer til
Forbrugerstyrelsens retningslinjer, og henviser til den tidligere
korrespondance, kampagnen samt andre undertøjsreklamer.
Type/genre
Brev A (bilag 4.7) og brev B (bilag 4.8) er skrevet, som man kan forvente i
en brevveksling mellem en virksomhed og en offentlig styrelse. Der bruges
1. person flertal ”vi” eller 3. person ental ”JBS”, når underskriveren omtaler
sig selv eller firmaet.
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I brev A (bilag 4.7) er der lange forfelter før substantiv og verbum i
sætningen:
”I forbindelse med og forud for udgivelse, lancering og offentliggørelse af
en sådan reklamekampagne laver vore reklamebureauer…” (bilag 4.7)

og
”Giver ovennævnte bemærkninger anledning til yderligere kommentarer,
er I meget velkommen til…” (bilag 4.7)

hvilket er en forretningsbrevsdiskurs, hvor man ser et anstrøg af juridisk
sprogbrug.
I brev B (bilag 4.8) lægges i de 2 store afsnit op til sprogbrug og begreber,
der anvendes i en reklame- og markedsføringsdiskurs, hvilket er naturligt,
når modtageren er smagsdommer for god skik og brug af
markedsføringsloven.
Vi vurderer, at JBS skriver sig stilistisk ind i en forretningsbrevs- og en
markedsføringsdiskurs sammen med en tilnærmet juridisk diskurs, hvor der
i brev B (bilag 4.8) i højere grad end i brev A (bilag 4.7) bruges kancellistil,
fx:

og:

”… sagen vil naturligvis skærpe vores opmærksomhed på de forhold, der
fremføres fra…”(bilag 4.8)
”… vedrørende den af JBS lancerede reklame for JBS Underwear.” (Bilag
4.8)

For begge breve gælder, at der ikke er brugt fremmedord.
Produktion
Brev A (bilag 4.7) er et almindeligt forretningsbrev i korrekt, klart og
nøgternt sprog. JBS er afsender og forfatter til brevet, og vi antager, at
direktionssekretæren har skrevet for MA.
I brev B (bilag 4.8) er JBS ligeledes afsender og forfatter til brevet. Vi ved
ikke, hvor meget MA har bidraget med tekstmæssigt, men det er
sandsynligt, at han og eventuelt en advokat med tilknytning til JBS har
bidraget med input. Desuden tyder nogle af vendingerne på, at
reklamebureauet &Co også har bidraget, hvilket vi dog ikke har belæg for.
Brevet er behæftet med en del stavefejl og grammatiske fejl.
4.2.5 Social praksis, brev A og B
Fra reproduktion til forandring
Brev A (bilag 4.7) er normal reproduktion af information mellem en
virksomhed og en styrelse, hvorimod brev B har et anstrøg af forandring.
Det er en tilbagetrækning af kampagnebillederne og et ønske om dialog om
grænser for markedsføring. Magtrelationen er ulige. Styrelsen sidder med
magten, og JBS forsøger med brev B (bilag 4.8) at imødegå anklagen:
”Vi har valgt at trække kampagnen tilbage, idet vi selvfølgelig
respekterer de signaler, væsentlige og centrale talerødder for store del af
befolkningen er fremkommet med” (bilag 4.8)

De anerkender klagerne som ”væsentlige og centrale talerødder”. JBS er
problemløsende og fremadrettede, fordi de har trukket billederne tilbage og
En analyse af JBS’ kultur og identitet
4 JBS’ kommunikationsprodukter, empirisk felt 1
4.2 Diskursanalyse, 2 breve fra JBS til Forbrugerombudsmanden

Side 25 af 71

ønsker retningslinjer for fremtidig markedsføring og gerne vil deltage i en
dialog.
Markedsgørelse
JBS skriver til en offentlig styrelse, der har beføjelser til at nedlægge forbud
mod JBS’ reklamekampagne, og sproget er professionelt og en anelse
formelt.
og

”I forbindelse med og forud for udgivelse…” (bilag 4.7)
”Materialet har med succes været anvendt på..” (bilag 4.7)

Vi konkluderer, at JBS skriver sig ind i en diskurs, hvor en virksomhed
henvender sig til en offentlig myndighed, der fungerer som smagsdommer
for den offentlige moral, og hvad der er tilladeligt herfor. JBS inviterer til
dialog i brev B (bilag 4.8), hvilket vi tolker som, at JBS ønsker at være med
til at sætte dagsordenen. Vi vurderer, at JBS gerne vil påvirke styrelsens
opfattelse af, hvor grænsen skal gå for undertøjsreklamers udtryk i forhold
til markedsføringsloven. JBS synes at ville påvirke loven.
4.2.6 Delkonklusion
Lægger vi alle vore betragtninger ind i Faircloughs tre-dimensionelle model
for kritisk diskursanalyse, så anser vi brevene som forretningsbreve, der er
forklarende og imødekommende, og skrevet i en forretningsmæssig, juridisk
og moralsk diskurs. Denne form for kommunikation mellem 2 virksomheder
(JBS og Forbrugerombudsmanden) anser vi for normal i en social praksis
med ønsket om en dialog om grænser for reklamers udtryk i forhold til
loven. Intet tyder umiddelbart på, at brevene adskiller sig fra andre
forretningsbreve.
Holder vi JBS’ kerneværdier op imod brevene, indeholder disse hverken
”komfort” eller ”innovation”. Derimod mener vi, at JBS’ individualitet
synliggøres i ordvalget, der gør tonen uhøjtidelig på trods af den formelle
forretningsmæssige stil. Den sidste kerneværdi, ”kvalitet”, viser sig derimod
med omvendt fortegn. Brev B (bilag 4.8) er behæftet med en del fejl og
bærer præg af, at der har været flere bidragydere, og JBS’ forsvar mister
dermed gennemslagskraft. De 2 breve er forskellige i form, og der mangler
en klar rød tråd i korrespondancen. Med dette inkonsistente udtryk, som vi
tolker som mangel på kompetence, er der fare for, at det svækker JBS’
troværdighed.

4.3 Analyse af www.jbs.dk
I henhold til Jensen (2001, s. 24) får hjemmesiden som virksomhedens
ansigt udadtil større og større betydning. Via hjemmesiden danner læseren
sig et billede af virksomheden, dens identitet, kultur, image og ikke mindst
af virksomhedens troværdighed. Det er derfor vigtigt, at man også på
hjemmesiden konstruerer både den identitet, og det image man ønsker. I
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dette kapitel analyseres JBS’ hjemmeside med udgangspunkt i figur 3.1. Se
bilag 4.9 for kopi af skærmbilleder 6.
4.3.1 Analyse af www.jbs.dk med udgangspunkt i Lasswells
kommunikationsmodel
Hvem siger?
JBS Undertøjet A/S er afsender på hjemmesiden.
Hvad?
Når læseren klikker ind på www.jbs.dk, viser det første skærmbillede en
delvist afklædt kvinde i mandeundertøj. På selve billedet står budskabet:
”Men don’t want to look at naked men”. JBS-logoet er vist med
underteksten: ”Mens underwear”, og man har derfor en forventning om, at
virksomheden præsenterer og markedsfører undertøj på www.jbs.dk.
Introsiden viser en flash-animation af 4 forskellige billeder af delvist
afklædte kvinder i mandeundertøj og markedsfører dermed en fantasi. Som
læser kan man vælge at springe introsiden over og komme direkte ind på
www.jbs.dk’ forside.
På forsiden er kampagnebillederne i fokus igen, slogan og logo fremgår som
på introsidebillederne. Der ingen tydelige links, som leder læseren frem til
at kontakte JBS eller købe JBS-underbukser. Det er vores vurdering, at JBS
ikke direkte forsøger at skabe salg via www.jbs.dk, men fokuserer på at øge
opmærksomheden om JBS’ kampagne og produkter, dette understreges af,
at menubjælken er nedtonet.
Indholdsmæssigt består hjemmesiden af 4 overordnede temaer:
! Billeder og wallpaper
! Produktkataloger
! Nyheds- og presseinformation
! Virksomhedshistorie
Via hvilket medie?
Ovenstående synliggør, at JBS ikke har brugt mange resurser på at
vedligeholde www.jbs.dk, og vi vurderer, at www.jbs.dk kun lever i kraft af
kampagnebillederne. Ifølge ledelsen har JBS kunnet spore en kraftig
stigning i besøg på www.jbs.dk (MA, bilag 5.1) i forbindelse med
mediestormen i efteråret 2007 og i perioden herefter.

6

Kampagnebillederne fra 2007 har figureret på www.jbs.dk der, hvor der nu er andre
kampagne billeder.
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Omkring medievalg svarer MA, at der ikke ligger nogen særlig strategisk
overvejelse bag hjemmesiden.
”Den har jo ikke meget anden værdi end, at folk kan gå lidt ind og læse
lidt om virksomheden, at man kan se ting og produkter og gå ud og
handle bagefter, og det er ude i verden, når vi starter op, så kan de gå
ind og tjekke den og kigge lidt på, hvad vi laver og så videre.”
(MA, bilag 5.2)

Til hvem?
Målgruppen for www.jbs.dk fremstår noget flimrende. Introside og forside
synes at være rettet mod den yngre målgruppe på grund af de meget
markante kampagnebilleder. De øvrige sider på www.jbs.dk er rettet mod
flere målgrupper.
Vi opstiller følgende målgrupper for hjemmesiden:
! Unge mennesker – tiltrækkes via reklamekampagner og
”tilfredsstilles” med introsiden og mulighed for download af wall
paper (http://www.jbs.dk/wallpaper.aspx).
! Slutbrugere/kunder (mænd og kvinder), der ønsker information om,
hvilke typer mandeundertøj JBS sælger
(http://www.jbs.dk/produktlinier.aspx/).
! Detailleddet, som ønsker information om nye produkter
(http://www.jbs.dk/produktlinier.aspx).
! Oplysnings- og nyhedssøgende generelt (herunder presse,
konkurrenter, nuværende og potentielle medarbejdere og øvrige
interessenter) (http://www.jbs.dk/profil.aspx).
På baggrund af vores beskrivelse af www.jbs.dk, herunder dens
tekstindhold, definerer vi, at det primære formål er at skabe
opmærksomhed og vedligeholde kendskab. Har en læser set en reklame, en
annonce i avisen, en plakat eller et skilt i detailhandelen, vil billederne på
hjemmesiden øge og underbygge opmærksomhedsværdien og
kendskabsgraden.
4.3.2 Usability
www.jbs.dk består af en introside og en forside med tilhørende undersider
(bilag 4.9).
Introside:

Forside:

Introsiden er den første side, som læseren møder, når man går ind på
www.jbs.dk. Introsiden er en dynamisk flash-animeret billedside, hvor
billederne fra den gældende kampagne eksponeres. Det er muligt at klikke
på ”skip intro” og derved gå direkte til forsiden.
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Forsiden er statisk og er inddelt i 3 i dele:
Øverst en menubjælke, midt på siden et billede fra kampagnen, som ikke er
klikbart, og i bunden 3 felter med små kampagnebilleder med tilhørende
klikbare tekster. Ved klik på teksterne åbnes nye undersider.
Menubjælken består af følgende punkter, hvoraf en del er selvforklarende:
!
!
!
!
!
!

”Home” - Her kommer man altid til forsiden.
”Profil” - Under punktet ”profil” følger underpunkterne ”mission” og
”historie”.
”Produkter” - Indeholder en udførlig præsentation af
virksomhedens sortiment.
”Ordforklaring” - Praktisk uddybning af tekstilindustriens fagudtryk
og begreber.
”Presse” - På pressesiden findes kun nyheder.
”Kontakt” - Kontakt til virksomheden sker via hoved e-mail eller
hovedtelefon.

Underside:

Undersiderne er todelte. Øverste tredjedel af undersiderne er delvist
dynamisk. Et billede fra den gældende kampagne bevæger sig i øverste
højre hjørne, umiddelbart ved siden af menubjælken og navigationsstien.
Hele www.jbs.dk er bygget enkelt, brugervenligt og logisk op. Den har en
flad struktur, der er maksimalt 3 lag under hvert hovedmenupunkt. Interne
links skaber mere dynamik på en hjemmeside (Jensen, 2001, s. 48), og
www.jbs.dk indeholder bl.a. links ved ”Mission” og ”Historie”. Teksterne
hænger også indbyrdes sammen, hvilket er med til at skabe intertekstualitet
og understrege dynamikken for læseren. Men ellers er det overordnede
indtryk, at siden er meget statisk. Scroll bar’en viser sig kun under
menupunktet ”Historie”, og hvert tema fylder kun en skærmside, hvilket gør
teksten nem og overskuelig at læse.
Den grafiske profil er ensartet, alle sider har samme baggrundsfarvetema:
gråt og sort. Farvetemaet samler hjemmesiden. Det giver et stramt udtryk
og signalerer, at intet er overladt til tilfældighederne. Billederne er suppleret
med en meget kort billedtekst.
Når indhold og lay-out underbygger hinanden, signalerer hjemmesiden en
helhed og virker troværdig (Jensen, 2001, s.48). På grund af det stramme
udtryk kan undersiderne med de dynamiske felter i øverste højre hjørne,
hvor kampagnebilledet panorerer op og ned, stikker signalerne i hver sin
retning.
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”… hvor støvet det også har været, og hvordan det startede, og gamle
sorthvide billeder, (…)men man skal selvfølgelig passe på, fordi det også
kan komme til at virke forvirrende for folk.” (MA, bilag 5.2)

Et eksempel kan ses på undersiden ”Historie”: I øverste højre hjørne er
kampagnebilledet med farver og liv, venstre del prydes af JBS’ grundlægger
i et professionelt sort-hvidt foto, og højreside er JBS’ historie. Denne
sammenblanding giver en rodet oplevelse for læseren, men samtidig er
kampagnebilledets placering i øverste højre hjørne, som er gennemgående
for alle undersider, med til at skabe genkendelse. Hjemmesiden er visuelt
stram, klassisk og kedelig og med kampagnebilledernes seksuelle
fremtoning fremstår signalerne på www.jbs.dk så modstridende, at der
opstår en skærende kontrast.
4.3.3 Diskursanalyse, www.jbs.dk
I diskursanalysen arbejder vi videre med de 3 udvalgte tekster: ”Profil”,
”Mission” og ”Historie” (bilag 4.9). Det er 3 indholdsmæssigt meget
forskellige tekster, men de behandles under et, da vi vurderer, at opbygning
og struktur er meget ens. Vi arbejder med diskursanalysen på www.jbs.dk
ud fra samme model, som vi har anvendt til diskursanalysen i kapitel 4.2
4.3.3.1 Tekstanalyse på de 3 udvalgte tekster: Profil, Mission og
Historie
Teksten ”Profil” består af 3 afsnit, hvor det 1. og 2. afsnit beskriver JBS i
dag, herunder dens kerneværdier, og 3. afsnit beskriver JBS’ historie.
Teksten om ”Mission” har 3 afsnit samt en overskrift, mens teksten
”Historie” består af 8 afsnit samt en overskrift.
Verber
Fælles for brugen af verber er, at disse primært holdes i nutid og dermed
afspejler JBS’ nutidige position.
”JBS er Danmarks største og førende producent af undertøj. Vi er en
familieejet og familiedrevet virksomhed, der fastholder vores
førerposition ved at fokusere på fire kerneværdier: komfort, kvalitet,
innovation og individualitet. Og ved at følge en enkel mission om at få
virksomhedens primære interessenter til at føle sig godt tilpas.” 7

I teksten ”Historie” er det interessant, at den primært er skrevet i nutid, og
det kan være et bevidst valg for at gøre historien mere nærværende og
levende. JBS konstruerer sin identitet ved at beskrive innovation,
konkurrencedygtighed, historie og pionerånd gennem brug af særlige
handlekraftige og betydningsbærende verber:
” Kunderne strømmer til, og samtidig vinder JBS kunder…”

7
8

8

http://www.jbs.dk/profil.aspx
http://www.jbs.dk/historien.aspx
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De konstaterende udsagn giver indtryk af autoritet og styrke; der er ingen
tvivl om JBS’ magtposition i forhold til konkurrenterne. Afsenderens
verdensopfattelse signalerer dog ikke fremadrettethed, ingen vision, men er
en konstatering af status quo og en accept af tingenes tilstand.
Teksten ”Mission” benytter modalverbet ”skal” flere gange: herigennem
forpligter JBS sig til, hvad de lover og indtager rollen som autoritativ og
ansvarlig.
”Med ”du” mener vi alle primære interessenter. Som forbruger skal du
således føle dig godt tilpas i vores undertøj på grund af materialer,
forarbejdning, pasform og design. Som forhandler skal samarbejdet med
JBS være økonomisk attraktivt og bidrage til den fortsatte udvikling af
forretningen. Og som medarbejder skal JBS være en god og tryg
arbejdsplads (hvilket måske er en af grundene til at vi jævnligt kan fejre
jubilæum for loyale medarbejdere).”9

Adjektiver
Fælles for de anvendte adjektiver er, at de knyttes til JBS, og at det er
positive betydningsbærende adjektiver. JBS præsenteres som
familievirksomhed, markedsleder og som aktør på det internationale
marked. Familieejet og familiedrevet antyder pionerånd, personlighed og
stabilitet.
Desuden er flere adjektiver knyttet til såvel JBS som Jens Bjerg Sørensen.
Der anvendes stærke og autoritære adjektiver uden nævneværdig brug af
modalitet.
Udover positive adjektiver anvendes nogen af de vigtigste og mest
markante i superlativ, ”største”, ”førende” og ”mest kendte”. Dette
understreger endnu en gang, at JBS er direkte og ikke nedtoner sin
betydning, JBS er ikke bange for at vise deres positive selvopfattelse.
Vi vurderer, at JBS på www.jbs.dk, som et led i en auto-kommunikativ
proces, bruger adjektiverne til at beskrive sig selv som en god arbejdsplads.
I ”Historie” signalerer adjektiverne kraft, innovation, ungdommelighed og
historie. De bidrager til at give et indtryk af en virksomhed, som altid har
været forud for sin tid, og det er begreber, som læseren har nemt at
forholde sig til og forstå, fx:

og

”I stedet tager han til Herning for at prøve kræfter med
tekstilindustrien”. Med sig har han en spiralseng, en tangmadras, en
dyne – og en ukuelig vilje til at få succes på egne ben”.
(http://www.jbs.dk/historien.aspx)10
”Og det var netop et af Jens Bjerg Sørensens helt store talenter: Ikke at
køre cykelløb, men at profilere JBS på nye og kreative måder.”11

9

(http://www.jbs.dk/mission.aspx)
http://www.jbs.dk/historien.aspx
11
http://www.jbs.dk/historien.aspx
10
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Teksten ”Mission” har det særkende, at der her bruges adjektiver, som
fokuserer på nogle af de mere bløde udtryk: ”som medarbejder skal JBS
være en god og tryg arbejdsplads”, og ”som forbruger skal du føle dig godt
tilpas”.
Substantiver
Fælles for de anvendte substantiver er, at der anvendes et ordvalg, der
hyppigt bruges i markedsføring. JBS beskriver sig selv med værdiladede
substantiver, som fx ”kerneværdier” og ”førerposition”.
”Han var manden, der stiftede virksomheden i 1939 og siden førte den
frem til positionen som Danmarks førende og mest kendte mærke inden
for undertøj, bl.a. gennem sin veludviklede sans for markedsføring og
sponsorering.”12

Metaforer
De metaforer, som bruges på www.jbs.dk, giver associationer til handlekraft
og bevægelse.
”Følge en enkel mission” viser, at virksomheden bevæger sig fremad, og at
det er missionen, som driver virksomheden i den rigtige retning.
Bevægelsesmetaforerne signalerer udvikling og målrettethed, selvom det
ses i et historisk perspektiv:
”I stedet tager han til Herning for at prøve kræfter med
tekstilindustrien”, og ”Kunderne strømmer til”.
(http://www.jbs.dk/historien.aspx)

Argumentationsstrategier
Teksterne signalerer tydeligt, at JBS opfatter sig selv som Danmarks bedste
producent af undertøj. Påstanden underbygges med belægget om, at de
fokuserer på 4 kerneværdier, og følger en enkelt mission, samt at det sikrer
førerpositionen. Men der lægges samtidig implicit et pres og et ansvar på
medarbejderne, og vi konkluderer, at deres strategi også fungerer som
auto-kommunikation. JBS fastholder sin førerposition ved at fokusere på
disse værdier, og dette kan få medarbejderne til at arbejde endnu hårdere
for at beholde førertrøjen på.
Argumentationsstrategien er karakteristisk for en markedsføringsdiskurs,
hvor påstande underbygges med belæg fundet inden for egne rammer:
”Tradition og nytænkning”
Et af JBS’s varemærker har altid været en udpræget fornemmelse for,
hvad forbrugerne ønsker – og ofte før de selv ved, at de ønsker det.
Hver eneste kollektion indeholder således nyheder, der er helt fremme
med hensyn til materialer, design og komfort. Samtidig er en række af
vores styles blevet vaskeægte klassikere, der bliver ved med at tiltale et
stort publikum. Vidste du for eksempel, at vores 300-serie under

12

http://www.jbs.dk/profil.aspx
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”Original” produktlinjen er fuldkommen identisk med den allerførste
serie, Jens Bjerg Sørensen sendte på markedet i 1939?” 13

Subjektpositioner
Anvendelse af subjektpositioner er forskellig for de 3 tekster.
På ”Profil” bruges ”vi”, hvilket inkluderer både medarbejdere og ledelse, og
”JBS” som udtryk for, at her er det ledelsen, der taler.
Når der bruges ”vi”, lægger teksten op til, at medarbejderne skal føle sig
medansvarlige for at kerneværdier og mission efterleves. JBS benytter en
leder-medarbejderposition, hvor lederen har autoritet til at udstikke
rammerne, og medarbejderne skal efterleve dem.
Teksten ”Mission” er meget direkte og anvisende, ”Vi sikrer, at du føler dig
godt tilpas”. Med dette udsagn inkluderes alle, ledere såvel som
medarbejdere, det er en fælles mission for alle på JBS at få DIG til at føle
dig godt tilpas, ”du” er en direkte henvendelse til læseren. Den direkte
henvendelse signalerer nærvær og tilstedeværelse (Helder, 2003, s. 63).
Når ”vi” afløses af en ”Som forhandler skal samarbejdet med JBS være
økonomisk attraktivt”, lægges ”vi”-ansvaret bort, og det er JBS’ ledelse, der
er ansvarlig. Vi tolker, at økonomi er ledelsens ansvar og medarbejderen
ikke inddrages.
Værdiunivers
På siden ”Profil” skriver JBS, at de er ”Danmarks største og førende
producent af undertøj”, tonen er positiv og udstråler et magtforhold i forhold
til konkurrenterne. I beskrivelsen af mission og kerneværdier bliver teksten
værdiladet, men samtidig er teksten om kerneværdierne holdt i en
forretningspræget tone: ”førerposition” og ”fokusere”.
På ”Mission” er tonen mere afdæmpet. Der anvendes udtryk som ”sikrer” og
”skal”, men ellers er omdrejningspunktet, at medarbejdere, forhandlere og
forbrugere skal ”føle sig godt tilpas”.
I teksten ”Historie” kommer JBS’ værdier stærkt til udtryk, fx i
overskrifterne:
”En særlig virksomhedskultur”, ”Et uforglemmeligt slogan” og ”Historien
fortsætter”

som underbygger kerneværdierne ”kvalitet”, ”innovation” og ”individualitet”.
4.3.3.2 Diskursiv praksis
Intertekstualitet
Intertekstualiteten fremgår især i den tekst, som omhandler historien. Her
refereres til andre tekster på www.jbs.dk, hvor historien også fortælles. Vi

13

http://www.jbs.dk/historien.aspx
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konstaterer, at der ikke trækkes på andre eksterne tekster, men at
teksterne trækker på flere diskurser: bl.a. reklame-, management- og
virksomhedsdiskursen.
!

!

!

Reklamediskursen kommer til udtryk i: ”JBS er Danmarks største og
førende”, og ”Vi sikrer at du føler dig godt tilpas. Hver dag. Hele
dagen.”, ”En god idé” og ”Et uforglemmeligt slogan”.
Managementdiskursen kommer til udtryk i kerneværdier og mission
samt i ”En særlig virksomhedskultur”, hvor JBS understreger, at Jens
Bjerg Sørensen, udover at kunne markedsføre og sælge undertøj
også kunne skabe en særlig ånd og kultur i virksomheden.
Virksomhedsdiskursen udmønter sig i udtryk som ”Tradition og
nytænkning” og i kraft af billedet fra en JBS-udstilling, hvor det
gamle logo fremgår.

Desuden møder vi en kvalitets-diskurs:
”Hver eneste kollektion indeholder således nyheder, der er helt fremme
med hensyn til materialer, design og komfort.”14

Produktion
Forfatteren er ikke eksplicit, JBS står som den overordnede officielle
afsender, men der er ingen personlig afsender på teksterne. De 3 tekster
bærer dog præg af at have samme tekstforfatter, da de har samme
sproglige træk. Vi vurderer, at JBS har fået assistance med teksterne, evt.
af virksomhedens reklamebureau. Dette tolker vi på grundlag af, at
teksterne trækker på en reklamediskurs, hvor både slogans og
historiefortælling indgår.
Vi vurderer, at reklamebureauet har modtaget en briefing fra JBS, og
herefter er der udarbejdet et tekstoplæg, som er blevet godkendt af JBS’
ledelse.
Teksterne bliver læst og anvendt af både eksterne og interne interessenter
og er en del af JBS’ kommunikationsplatform. JBS forsøger gennem
teksterne at vise omverdenen, hvad de står for, og at synliggøre
virksomhedens tradition og historie. Samtidig med at kommunikationen
styrkes udadtil, ønsker JBS også at styrke virksomheden indadtil via autokommunikation ved at understrege, at JBS er de ”førende” og genfortælle
historien om JBS og deres værdier.
Teksterne er skrevet i et aktivt og enkelt sprog, med en blanding af en
formel og en uformel stil, og med en klar familiærmarkør med brugen af
”vi”. Samtidig bruges en stærk autoritetsmarkør (Jørgensen, 2006, s.97)
med høj affinitets-modalitet, fx ”Vi er de førende i Danmark”.
Forandring
Teksterne på hjemmesiden er overordnet meget ens i sprogbrug og layout,
men vi konstaterer, at især ”En behagelig mission” viser mere handlekraft,
aktivitet og opfordring til dialog end de 2 andre tekster. Dette kan være et

14

http://www.jbs.dk/historie.aspx
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udtryk for et forandringsønske. Virksomheden befinder sig i en fase, hvor
man forsøger at forny sig og komme væk fra det støvede image.
For teksterne gælder, at de bevæger sig inden for en diskurs, hvor energi
og kraft er fremherskende:
”Ifølge Faircloughs teori hænger høj interdiskursivitet sammen med
forandring, mens ringe interdiskursivitet tyder på reproduktion af det
bestående.” (Jørgensen, 2006, s. 94)

4.3.3.3 Social praksis
Markedsgørelse og politisk debat
Med www.jbs.dk skriver JBS sig ind i den gældende netdiskurs. De markerer
sig ikke i det grafiske layout, her er de nærmest nedtonede og underlegne.
Derimod markerer de sig magtfuldt i forhold til deres konkurrenter, på
grund af JBS’ egne udsagn om, hvem de er. Kampagnebillederne, som
ligger på www.jbs.dk, er med til at tydeliggøre denne overlegenhed i forhold
til konkurrenterne, fordi billedernes tema er unikt. Men billederne har
samtidig virket provokerende på grupper i samfundet.
De billeder, der skulle skabe øget opmærksomhed og salg, blev trukket
igennem en politisk diskurs, hvor Forbrugerombudsmanden blev inddraget
og afgjorde, at billederne var ”i strid med markedsføringsloven” (bilag 9.1).
Provokationen skabte debat om, hvor stor grad af nøgenhed, der kan
tillades i det offentlige rum, og med afgørelsen ser vi en politisk forskydning
i en nypuritansk retning. Hvor samfundet tidligere har accepteret bare
bryster i reklamebilledet, blev disse billeder trukket tilbage. Dermed er der
tegn på en ændring i, hvad samfundet kan acceptere.
Kampagnebillederne blev fjernet fra www.jbs.dk, men er stadig at finde på
internettet. Vi vurderer, at Forbrugerombudsmandens afgørelse har haft en
indflydelse på samfundsdiskursen, men et medie som internettet kan ikke
kontrolleres: Billederne er der for at blive.
4.3.3.4 JBS’ troværdighed og kerneværdier
For en virksomhed, som gerne vil fremstå som troværdig, både i
målgruppen og modtagergruppen, er det ikke nok, ”at man er troværdig”,
man skal også ”signalere troværdighed i modtagernes øjne”
(Jensen, 2001, s. 24).
Målgruppen vil derfor bruge JBS’ hjemmeside til at vurdere, om JBS er en
troværdig virksomhed. Derfor er det vigtigt, at der er en klar sammenhæng
mellem værdier og udtryk.
Ifølge Jensen (2002, skema s. 16-17) er 2 elementer vigtige for en
virksomheds troværdighed: kompetence og karakter, vi vil derfor gennemgå
disse i forhold til www.jbs.dk.
4.3.3.5 Kompetence
Sikker, konsekvent og klar
Vi konstaterer, at teksterne har et klart og korrekt sprogbrug.
Formidlingssproget er let, enkelt og forståeligt, og fagudtryk undgås, med
undtagelse af ordforklaringer og produktinformation, hvor fagudtrykkene
har høj relevans.

En analyse af JBS’ kultur og identitet
4 JBS’ kommunikationsprodukter, empirisk felt 1
4.3 Analyse af www.jbs.dk

Side 35 af 71

Teksterne har ens standard på tværs af alle menupunkter. Det fremgår ikke
klart, om JBS’ superfortælling15 er kampagnebillederne eller JBS’ historie,
tradition og kvalitet. Kampagnebillederne vises på introside, forside og alle
undersider, og har dermed en central placering. JBS’ historie, tradition og
kvalitet er forankret i menupunktet ”Profil”, ”Mission”, ”Historie”. På denne
baggrund vurderer vi, at www.jbs.dk har to superfortællinger, som kappes
om at appellere til eller måske i højere grad at forvirre læseren. Vi
konstaterer, at JBS forsøger at have to identiteter, fordi de med www.jbs.dk
forsøger både at henvende sig til en yngre og til en mere traditionel og
bredere målgruppe.
4.3.3.6 Karakter
Åben
Der er næsten ingen information om virksomhedens medarbejdere,
direktion, bestyrelse eller om virksomhedens aktiviteter og selskaber i
udlandet. Presse- og nyhedsdelen har meget lidt plads og fokus, og tæller
kun få historier, og til trods for at JBS nævner, at de er en åben
virksomhed, løftes sløret ikke for JBS’ organisation eller hvilke
medarbejdere, der er ansat. På pressesiden er der ikke et foto- eller
nyhedsarkiv, derved er det ikke muligt at hente informationer direkte fra
siden; JBS ønsker at blive kontaktet pr. telefon eller virksomhedsmail. Der
er ingen øvrige informationer, som kunne give læseren indtryk af JBS som
en åben virksomhed, fx engagement i lokalsamfundet, sponsorstøtte o. lign.
Ovennævnte viser manglende åbenhed på www.jbs.dk, og at JBS
foretrækker en personlig kontakt til interesserede. Desuden er den yngre
målgruppe vant til at kunne finde alle oplysninger på internettet, så der er
en fare for, at de mister interessen, og at virksomheden mister potentielle
kunder, fordi www.jbs.dk virker lukket.
Ærlig
JBS informerer ikke om fx reklamekampagnen og medieomtalen i efteråret
2007, eller den fyringsrunde, som JBS gennemførte i foråret 2007. Dette
tolker vi som, at JBS forsøger at skjule eller nedtone de udfordringer,
virksomheden har, og vi vurderer, at det kan være negativt for JBS’
troværdighed. I vores interview med både ledelsen og medarbejderne gives
der udtryk for, at hele fyringssituationen er blevet håndteret godt. Ved at
være åbne om situationen, styrkes troværdigheden (Jensen, 2002, s. 16).
Velvillighed over for modtagerne og deres situation
Det er ikke let for brugerne at søge information, fordi der ikke er et søgefelt,
som kunne give større dynamik, aktivitet, og lette adgang til information.

15

”Det er en form for virksomhedsrelateret historiefortælling, hvor historien er styret af en
superfortælling. Det er en kernefortælling eller en grundlæggende fortælling, der afspejler
virksomhedens værdier, formål og gavn for mennesker.”
Kilde:http://www.djh.dk/ejour/0305/43HCAStorytelling.html
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Medmenneskeligt engageret
JBS udtrykker gennem historiefortællingen klart sin holdning til menneskene
i virksomheden, bl.a. i afsnittet ”Profil”, ”Historie” og ”Mission”. Men dette er
på et overordnet niveau, og bidrager ikke til høj troværdighed, fordi der fx
ikke er personlige historier eller interview ledsaget af billeder (Jensen, 2002,
s. 26).
Humoristisk
Sprog og indhold på selve hjemmesiden og undersider er forsøgt holdt
objektivt: visse steder ser vi dog en grad af subjektivitet fx på siden
”Mission”
”… (hvilket måske er en af grundene til at vi jævnligt kan fejre jubilæum
for loyale medarbejdere).”16

Kampagnebillederne er efter JBS’ udsagn humoristiske, og sloganet lægger
sig op ad den humoristiske tone i billederne.
”Det skal jo selvfølgelig være med et glimt i øjet det hele ikke? (…) så er
vi nødt til at have lidt den stil.” (MA, bilag 5.2)

Men disse billeder kan også virke forstyrrende og flimrende for nogle
læsere, og kan for denne gruppe have den modsatte effekt, nemlig en
negativ effekt for troværdigheden.
JBS’ kerneværdier
Ved at udtrykke sine 4 kerneværdier: ”komfort”, ”kvalitet”, ”innovation” og
”individualitet” gennem såvel tekster som visuelt udtryk på www.jbs.dk,
styrker JBS sin troværdighed.
!
!

!

!

”Komfort”: Siden er nem at navigere på, selvom der ikke er noget
søgefelt.
”Kvalitet”: Der er en god kvalitet på hjemmesiden, fx er der ingen
stavefejl og billederne er alle klare og tydelige. Teksten er velskrevet
og let at forstå.
”Innovation”: Billedernes motiv i øverste højre hjørne er atypiske i
forhold til markedets sædvanlige tilgang til reklamefotos. Kvinder
reklamerer sjældent for mandeundertøj.
”Individualitet”: Kampagnebillederne udtrykker individualitet, fordi
denne type markedsføring ikke anvendes af andre
mandeundertøjsfirmaer. Samtidig er historien om Jens Bjerg
Sørensen unik og særlig.

4.3.4 Delkonklusion, www.jbs.dk
Indholdet på www.jbs.dk er enkelt og overskueligt med en nem og logisk
navigation samt en flad struktur.

16

http://www.jbs.dk/mission.aspx
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I vores analyse finder vi, at de 4 opstillede kerneværdier udtrykkes eksplicit
i teksten flere steder. Hjemmesiden bærer præg af at være af ældre dato,
og for brugere, som efterhånden er vant til mere avancerede, eksklusive og
dybe sider, kan denne side derfor hurtigt blive uinteressant og ligegyldig.
Den eneste avancerede facilitet der findes, er det wall paper, som læseren
kan downloade.
Vi konstaterer desuden, at der på www.jbs.dk er diskrepans mellem
virksomhedens intention og handling: dette udtrykkes fx i ”Presse”, hvor
JBS skriver, at det er en åben virksomhed. Vi vurderer, at dette kan give
indtryk af at afsender er utroværdig.
Vi konkluderer at der er et sammenstød mellem 2 identiteter på
www.jbs.dk. På den ene side forsøger JBS at signalere frækhed og mod ved
at henvende sig til den yngre målgruppe med vovede kampagnebilleder og
et utraditionelt slogan. På den anden side præsenterer JBS sig som en
traditionel virksomhed med fokus på historien, gamle dyder, sort-hvide
billeder, komfort og kvalitet.
4.3.5 Delkonklusion, empirisk felt 1
I dette kapitel har vi efter hvert kommunikationsprodukt udarbejdet
delkonklusioner. Afslutningsvis sammenholder vi kort de 3
kommunikationsprodukter.
Betragter vi de 3 kommunikationsprodukter samlet, får vi et meget uens
indtryk. Kampagnebillederne er frække, og kontrasten til både breve og
www.jbs.dk er slående, JBS benytter sig både af meget traditionel og enkel
kommunikation sideløbende med vovede kampagnebilleder. Vi tolker det,
som at JBS forsøger at have to identiteter; en fræk identitet, som appellerer
til den yngre målgruppe, og en mere traditionel identitet, som i stil og form
passer til en bredere målgruppe. Set i det lys bliver signalerne meget
forvirrende for brugerne. Generelt er der således ikke en klar sammenhæng
mellem JBS’ kerneværdier og JBS’ kommunikationsprodukter.
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5 Interview, empirisk felt 2

Vi har foretaget 10 interview, 7 blandt JBS’ medarbejdere og 3 med
repræsentanter for ledelsen. Interviewene er foretaget ved 2 besøg på JBS,
fordeling fremgår af bilagsliste til kapitel 5. Alle interview er
semistrukturerede, forstået således at vi til interviewene i fællesskab har
udarbejdet spørgeguides inddelt i forskerspørgsmål og interviewspørgsmål
(Kvale, 1997, s. 135). Inddelingen er foretaget for at sikre, at de
overordnede temaer bliver afdækket ens, og vi har alle interviewet med
udgangspunkt i samme spørgeguide.
Interviewsituation
Medarbejderne er ikke forberedt på, at de skal interviewes. Ved første besøg
ved de ikke, at vi kommer. Ved andet besøg er de informeret om vores
besøg, men ved ikke, hvem der vil blive udvalgt. Dette
overraskelsesmoment kan bevirke spontane, men også forsigtige udsagn,
fordi respondenterne tror, JBS har forventninger til, hvad de svarer.
Interviewsituationen har også varieret fra interview til interview, nogle
respondenter er blevet interviewet i deres afdeling, mens andre er
interviewet i fx mødelokaler eller kantinen. Denne variation skyldes, at vi
som besøgende ikke kunne bestemme, hvor interviewet skulle afholdes, og
vi er klar over, at dette kan påvirke reliabiliteten, fordi respondenten måske
har følt sig utryg, enten ved at blive trukket ud af normale rammer, eller
ved at føle sig usikker fordi kollegaer måske kan høre besvarelserne. Vores
analyser viser dog, at data reproducerer sig selv, uanset interviewer og
interviewsituation. Mellemledere og medarbejderne er lovet anonymitet.

5.1 Medarbejderinterview

Proces
Ved første besøg har JBS planlagt en introduktion af virksomheden, her
deltager MA og 2 mellemledere. Derefter interviewer vi MA, som
efterfølgende viser os rundt i virksomheden, inden han beder
direktionssekretæren udvælge 2 medarbejdere, vi kan interviewe. Ved disse
interview deltager 2 fra gruppen som henholdsvis interviewer og observatør,
og afslutningsvis interviewer vi den ene mellemleder, her deltager hele
gruppen.
Da vi ankommer til JBS, har vi kun en aftale med ledelsen og forventer ikke
at få mulighed for at afholde medarbejderinterview. Da det imidlertid viser
sig muligt at afholde 2 medarbejderinterview, tilretter vi spørgeguiden ved
at fravælge spørgsmål om faktuelle forhold, der ikke har relevans i forhold
til medarbejderen. I stedet fokuserer vi på at få respondenten til at fortælle
historier om JBS og deres holdning til kampagnebillederne.
Ved andet besøg har vi ændret spørgeguiden til medarbejderne, så vores
forskningsfelt træder tydeligere frem. Spørgeguiden har vi desuden afprøvet
i privat regi. Respondenterne bliver udvalgt af JBS’ ledelse på dagen. Vi har
angivet, at respondenterne skal repræsentere alle medarbejdergrupper,
samt at der skal være en vis aldersspredning og anciennitet. Hvert interview
varer 25-40 minutter, og afholdes inden for normal arbejdstid.
Vores spørgeguide er opstillet efter de temaer, som vi ønsker at analysere:
!
!

Baggrund
Forskningsspørgsmål 1 - Hvordan er JBS som arbejdsplads?
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!
!

Forskningsspørgsmål 2 - Hvilke værdier forbinder medarbejderen
med JBS?
Forskningsspørgsmål 3 - Hvad er medarbejderens holdning til
kampagnebillederne?

Den efterfølgende interviewanalyse er inddelt efter de 3
forskningsspørgsmål.
5.1.1 Baggrund
Respondenterne er mellem 32 og 62 år og de repræsenterer 7 forskellige
jobfunktioner. Vores respondenter har mellem 2 og 30 års ansættelse med
en lille overvægt blandt respondenter med høj anciennitet.
Infoaftenen
Dagen før vores andet besøg bliver der holdt en infoaften. Dette er en af de
tilbagevendende begivenheder på JBS, som vi gerne havde deltaget i, men
det var desværre ikke muligt. Ved at deltage på infoaftenen ville vi kunne
have fået af- eller bekræftet nogle af de spørgsmål, som vi ønsker svar på
omkring identitet og kultur, og fået en validering af de udsagn, der var
kommet frem i interviewene. Vi har derfor valgt at spørge særligt ind til
infoaftenen for herigennem at få indtryk af hvorledes respondenterne
forholder sig til arrangementet, hvilken type informationer medarbejderne
får, og hvem der er oplægsholdere. Samtidig er det også en god
indgangsvinkel til selve interviewet.
Infoaftenen foregår i forlængelse af arbejdsdagen, arrangementet slutter
omkring kl. 20, og er en blanding af virksomhedsspecifik information og et
socialt arrangement. Ledelsen står for forplejningen, og for det officielle
program. På denne infoaften deltager alle medarbejdere i Herning,
salgsstyrken, en leder af JBS’ norske firma Dovre og lederen af butikken i
Illum i København. Desuden deltager for første gang de nye kollegaer fra
den nyligt opkøbte Egtved Strømpefabrik.
Respondenterne udtrykker, at infoaftenen kører efter et veltilrettelagt
program. En af respondenterne fortæller, at der i forbindelse med
infoaftenen udleveres en ”pjece”, hvilket vi tolker som et udtryk for, at intet
er overladt til tilfældighederne og at der også i forbindelse med mindre
formelle arrangementer er styr på detaljerne.
”Jamen, den forløber jo sådan set meget godt med gode informationer
fra starten af og sådan en pjece om, hvad der skal ske i løbet af aftenen,
så det går rigtigt fint, det er godt tilrettelagt.” (bilag 5.11)

På baggrund af respondenternes svar vurderer vi, at infoaftenen har
reminiscenser fra dengang, der var rigtig produktion. Infoaftenen ligger
udenfor arbejdstid, og det kan skyldes, at JBS tidligere ikke kunne lukke
ned for produktionen i utide.
De fleste af respondenterne opfatter infoaftenen som hyggelig, og vi kan
konstatere, at der er stor opbakning til arrangementet. Samtidig oplever vi,
at respondenterne omtaler disse infoaftener som noget selvfølgeligt, fordi de
afholdes hvert halve år og er blevet en naturlig del af at være ansat på JBS.
I flere interview omtales arrangementet som ledelsens arrangement:
medarbejderne kommer, lytter og modtager information, og forskellen
mellem dem og os understøttes i udsagnet:
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”...det jeg synes, som er rigtig godt ved JBS, det er, at de har noget,
der hedder infoaftener.” (Bilag 5.4)

Dette understreges da også af, at der ikke synes at være
medarbejderindslag, det er udelukkende afdelingslederne, som holder
indlæg, og det er uvist hvor meget dialog, der er mellem oplægsholderne og
medarbejderne.
MA er meget synlig på infoaftenerne:
”Michael, vores direktør, han er en mand med store armbevægelser og
man kan se det smitter på den måde, han er altså en åben mand.” (Bilag
5.10)

Infoaftenen er MAs mulighed for at skabe en fælles stemning, korpsånd og
familiefølelse for alle i virksomheden, hvilket lykkes i vid udstrækning, ifølge
vores respondenter. Dette underbygges af, at data om infoaftenen
reproducerer sig selv, og at der ikke er afvigende svar blandt
respondenterne.

5.2 Forskningsspørgsmål 1 - JBS som arbejdsplads
I forskningsspørgsmål 1 ønsker vi at undersøge, hvordan respondenterne
ser på JBS som arbejdsplads. Vi stiller spørgsmål, som understøtter og i
visse tilfælde overlapper hinanden for at sikre, at vi får de udsagn, som er
vigtige for at kunne identificere JBS’ kultur og identitet. Vi spørger blandt
andet ind til deres trivsel, medarbejderindflydelse, arbejdsopgaver og
muligheder for efteruddannelse.
Der er en entydig holdning blandt respondenterne, om at JBS er en god
arbejdsplads. De er alle glade for at være ansat på JBS. Dette til trods for at
nogle af medarbejderne for nylig har oplevet nedskæringer i deres
afdelinger.
”Jo, jeg er ikke ked af at komme på arbejde. Nu har det været lidt trist
her, hvor tilskæreriet bliver nedlagt. Ja, det er lidt mærkeligt at skulle af
med nogle gode kollegaer igennem flere år, men stort set så har jeg
været glad ved at komme på arbejde hver dag. Ja, jeg trives her.”
(Bilag 5.11)

Direkte adspurgt svarer nogle, at de er stolte af at arbejde på JBS.
”Jeg er altid glad om morgenen når jeg kommer – jeg har ikke en eneste
sygedag herude. Det kan godt være, det lyder lidt for rosenrødt – men
sådan er det godt nok. Jeg er meget stolt af min arbejdsplads, og det
viser jeg også udadtil, at jeg er meget stolt af min arbejdsplads.”
(Bilag 5.4)

Vi tolker det dog således, at den jyske beskedenhed også ligger i nogle af
udsagnene, som fx:
”Stolt? Det kan man ikke sige – synes jeg. Kan man?” ” Men jeg er glad
ved at være her, det er helt sikkert” (Bilag 5.8)

Blandt respondenterne er der en klar tendens til, at det særligt er
kollegaerne, der er bærende for deres arbejdsglæde, og at det er
kollegaerne, der betyder noget.
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”Jamen, jeg vil jo sige, at det er en god arbejdsplads, og har du
problemer, jamen så kan du komme med dem og der er gode
arbejdskollegaer”. (Bilag 5.9)

Det er også en familievenlig arbejdsplads, en del af respondenterne nævner,
at der sjældent er overarbejde, og at parkeringspladsen er næsten tom efter
klokken 16.00. Et par af respondenterne fortæller også, at de er på JBS,
fordi arbejdstiderne gør det nemmere at have små børn, og giver også
udtryk for, at der er en klar adskillelse mellem privat- og arbejdsliv.
”Man forventer heller ikke at jeg tager ting med hjem i hovedet, hvis
bare man er her, når man er her, kan man sige. Man forventer egentlig
også, at når klokken den er 16.00 mere eller mindre, jamen så tager
man sit gode tøj og går.” (Bilag 5.10)

JBS forventer ikke, at medarbejderne har overarbejde, og vi tolker dette
som tegn på omsorg og medmenneskelighed i tråd med, at JBS i forbindelse
med større fyringer har givet meget lange varsler og hjulpet medarbejderne
til andre jobs.
”I stedet for at opsige folk med 14 dages varsel, så har de fået 1½ år.”
(MA, bilag 5.2)

Den medmenneskelighed, vi konstaterer hos JBS, fremmer den loyalitet, vi
især ser hos medarbejdere med høj anciennitet, deres kultur virker
afsmittende på de yngre medarbejdere og giver dem oplevelsen af, at JBS
er en god arbejdsplads.
Vi har bedt respondenterne beskrive JBS med 3 ord og udover at fremhæve
gode kollegaer, og at JBS er en god arbejdsplads, hvor der bliver gjort
meget for medarbejderne, beskriver flere JBS som en gammel virksomhed,
samtidig mener en enkelt medarbejder , at JBS er ”foran i skoene” (bilag
5.8).
”Ja altså, det er jo et gammelt solidt firma (...) et gammelt familieejet
firma, med gamle traditioner.” (Bilag 5.10)
”Tradition også et gammelt solidt firma.” (Bilag 5.7)

Vi vurderer, at svarene er et tegn på, at JBS’ historie er værdsat, og at den
har betydning for, at medarbejderne opfatter JBS som solidt og stabilt.
På spørgsmålet om, hvor JBS placeres på en skala fra 1 til 5, med 5 som det
højeste, ligger vurderingen på 4 eller 5. Det kan dog have betydning for
besvarelsen, at respondenterne ikke er sikre på, hvordan vi vil bruge deres
svar, men det stemmer overens med deres øvrige svar og oplevelse af
arbejdspladsen.
”Skal vi op og have en 5’er, så skal vi jo ud hvor der er spinningmaskiner
og vægtrum og alt det der. Jeg vil give det et 4-tal, så.” (Bilag 5.11)

Intern kommunikation og kommunikationsveje
Når vi spørger ind til JBS’ holdning til nye forslag og ideer, får vi at vide, at
ledelsen er åben for forslag, og skulle forslaget blive afvist, foregår det altid
i en god tone og på en ordentlig måde. Som regel går man via ens egen
mellemleder først, altså linjekommunikationsvejen:
”Ja, man går kommandovejen.” (Bilag 5.8)
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Det sker dog, at man går direkte til MA, hvis der opstår en uløselig konflikt.
De fleste respondenter nævner, at hans dør altid er åben.
”… min dør den er altid åben, og det er ikke bare en floskel, det er ikke
bare snak.” (MA, bilag 5.2)

Det er tydeligvis et udtryk, som MA anvender ofte, og vi konstaterer, at det
er en del af MA’s erklærede værdibaserede og uformelle ledelsesform; og
udtrykket ligger på rygraden af alle medarbejderne. Vi fortolker dette som
et blandet signal særligt overfor mellemlederne, fordi det er en opfordring til
medarbejderne om at gå uden om mellemlederen. Det vil sige, at den
linjekommunikation, der er lagt op til i organisationsdiagrammet (bilag 7.2),
og som alle medarbejdere ved der er på JBS, alligevel ikke altid er
gældende.
”Han er åben, det er han, og han er den der type med store
armbevægelser. Altså han har den der store favnende personlighed, ja,
det har han.” (Bilag 5.10)
”Og som vores direktør siger, så er døren altid åben op til ham, så er der
nogle der har problemer, så er det den vej.” (Bilag 5.5)

Vi følger op på ovenstående svar og spørger om virksomheden er åben og
uformel og her nævner medarbejderen, at:
”det er det blevet til”

og fortsætter:
”førhen var der skel mellem os hernede (…) og så kontoret. Det var
sådan delt op. I dag – og det siger han hele tiden vores direktør – at vi
er en stor familie. Vi skal helst fungere som en stor familie.” (Bilag 5.5)

Vi beder samme respondent om at uddybe, om det er et skift, der er sket
efter MA er blevet direktør, og respondenten svarer:
”Lidt. Det er et skift, der mere er sket efter vi fik vores systue til Litauen.
Det er også derefter, at vi har fået meget mere med hinanden at gøre.
(Bilag 5.5)

Vi vurderer, at nedlæggelsen af den gamle produktion og til dels MA’s
ledelsesform har udvisket skellet mellem produktion og administration. Det
er også interessant at bemærke familie-metaforen, og at MA selv henviser
til, at de er en stor familie. Vi antager, at han samtidig implicit antyder, at
han er familiens overhoved, patriarken.
Udover infoaftener for medarbejderne holder MA hver 14. dag et møde med
JBS’ mellemledere. Efter mødet informerer lederne deres respektive
afdelinger. Herudover holder visse afdelinger møder med MA 2 gange om
året, hvor afdelingsrelaterede sager tages op, møderne holdes på MA’s
kontor.
Det er tydeligt, at informationer primært gives mundtligt i virksomheden,
opslagstavlen bruges når der skal indkaldes til planlagte arrangementer som
infoaftener, og mailen bruges ved nyansættelser og lignende, selv om ikke
alle har adgang til PC. Når der sker større ting, som fx dengang der skulle
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informeres om outsourcing af systuen til Litauen, indkaldes alle
medarbejdere med kort varsel via højttaleranlægget til møde i kantinen.
”De der helt store negative ting, de kommer direkte som en bombe, så
man ikke går og spekulerer for meget på det.” (Bilag 5.5)

Det korte varsel kan godt virke ufølsomt, men vi ræsonnerer, at ledelsen
anvender denne metode for at undgå rygter og spekulationer, og at ledelsen
udviser omsorg for medarbejderne, der beskyttes mod bekymringer, som
eventuelle fyringer måtte give, hvis der blev indkaldt en dag i forvejen.
Personalegoder
I forbindelse med den nye bygning har man fået en moderne kantine, som
tilbyder madordning, og vores respondenter virker glade og tilfredse med
ordningen. Dette kommer særligt til udtryk blandt medarbejderne fra
produktionen.
”Og så har det jo ikke gjort det ringere, at vi har fået kantineordning. At
man er fri for at slæbe sådan en kedelig madpakke med.” (Bilag 5.11)

Endvidere tilbyder JBS petanque og putting green i tilknytning til
administrationsbygningen og kantinen, og det nævnes som positivt, men
som en medarbejder udtaler:
”Der er ikke mange, der bruger det”. (Bilag 5.11)

Når medarbejderne ikke bruger det, konkluderer vi, det er fordi det ikke har
samme betydning eller værdi for dem, som fx kantineordningen, og at de
opfatter det som en gimmick, en skueværdi.
Efteruddannelse
JBS har ikke tradition for efteruddannelse. Respondenterne nævner dog, at
det er muligt, hvis det er relevant i forhold til de arbejdsopgaver, man
udfører, og nogle har fx været på IT-kurser, taget truck-certifikat og
lignende. Men det synes ikke at have høj prioritet, og heller ikke noget
ledelsen opfordrer til, så måske er det et levn fra den periode, hvor der var
fokus på produktion. Vi kan ligeledes trække paralleller til virksomhedens
ledelse, hvor der ikke er tradition for længevarende uddannelser. Dette
kendetegner pionerånden, når blot man har drive og den rette ånd, kan
man komme langt.
Arbejdsopgaver
Det er slående, at alle respondenter anfører, at deres arbejde er fleksibelt.
JBS er en gammel produktionsvirksomhed, og flere respondenter kan huske
akkordarbejdet. Disse respondenter har oplevet en klar positiv udvikling i
deres arbejdsopgaver, der er ikke den ensformighed i arbejdet som
tidligere. Der er dog en vis dobbelttydighed forbundet med disse udsagn, da
denne udvikling mod større fleksibilitet er en følge af, at systuen er blevet
nedlagt og udliciteret.
Direkte adspurgt mener alle respondenter, at de indgår som en del af et
team. Men når vi gennemgår svarene, tyder det på, at de arbejder
selvstændigt og inden for nogle givne rammer, hvor de selv har mulighed
for at planlægge og prioritere rækkefølgen. Vi opfatter det som positivt, når
medarbejderne synes, at de har stor fleksibilitet i deres arbejde. Men
gennem nærmere analyser af interviewene har vi fundet frem til, at
respondenternes arbejde overordnet er fastlagt indenfor et snævert område,
og at flere af disse områder er indbyrdes afhængige af hinanden. Vi er
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derfor skeptiske over for, hvorvidt der er tale om oplevet fleksibilitet frem
for faktisk fleksibilitet. Medarbejderne i produktion, systue og lager har
oplevet forandring i arbejdsopgaverne pga. omstruktureringer i disse
afdelinger, mens medarbejderne i administration og design ikke har oplevet
store ændringer i arbejdsopgaver.
Vi mærker en meget stor loyalitet over for JBS, særligt fra medarbejdere
med høj anciennitet, og på baggrund af interviewene tolker vi denne
loyalitet som en form for taknemmelighed. Som beskrevet ovenfor har JBS
været igennem omfattende fyringsrunder, og medarbejdere med høj
anciennitet er blevet en slags udvalgte, hvilket der kvitteres for via loyalitet.
Det virker desuden som om, der er en form for inderkreds, som styres af
ancienniteten: rigtige JBS-medarbejdere har været ansat i lang tid.
”Nu er vi en del, der har været her i rigtig mange år. De er rigtige JBS
folk, og vi tænker egentlig meget på det, og vi gør rigtig meget for
firmaet.” (Bilag 5.4)

Det må dog ikke underkendes, at træk i interviewsvarene generelt viser, at
JBS gør meget for medarbejderne, og dette kan også være med til at styrke
loyaliteten.
”Frihed og gode forhold i det hele taget, lækre lokaler. Der er en god
tone, både på den sjove og på den mere alvorlige måde, altså der er en
god tone herude.” (Bilag 5.7)
”God kantine, gode forhold og de hjælpemidler man skal have, og ikke
noget gammelt skidt.” (Bilag 5.10)

Ovenstående viser tydeligt, at respondenterne er glade for JBS som
arbejdsplads. Vi ser efter få interview et mønster i besvarelserne og erfarer
igen, at data reproducerer sig selv.

5.3 Forskningsspørgsmål 2 - Hvilke værdier forbinder
medarbejderen med JBS?
I forskningsspørgsmål 2 ønsker vi at afdække, hvilke værdier
medarbejderen forbinder med JBS. Dette er et vigtigt bidrag til at dykke
dybere ned i forståelsen af JBS’ kultur og identitet og en mulighed for at
fastslå om værdierne er forankret i virksomheden.
Ingen af respondenterne kan uhjulpent huske JBS’ kerneværdier: ”komfort”,
”kvalitet”, ”innovation” og ”individualitet”. Hjulpent, vi viser 4 kort med
værdierne (bilag 5.18), forbindes værdien ”kvalitet” først og fremmest med
produkter, ”komfort” forbindes med komfort i arbejdsdagen, fx
kantineordningen, og respondenterne synes generelt, at det er svært at
sætte ord på ”innovation” og ”individualitet”. Dette skyldes formentlig, at de
ikke kender ordet, og mange melder pas, men nogle nævner dog JBS som
en virksomhed, der udvikler sig.
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”De er altid fremme i skoene. Når der skal laves nogle nye tiltag.”
(Bilag 5.8)

Missionen ”Vi sikrer, at du føler dig godt tilpas. Hver dag. Hele dagen”17
genkendes heller ikke af respondenterne.
Vi kan heraf udlede, at medarbejderne ikke kender de trykte værdier, men
at begrebet kvalitet alligevel bliver genkendt og nævnt i andre situationer
uden, at vi spørger ind til det. Kvalitet er noget medarbejderne kan forholde
sig til, det gennemsyrer deres hverdag og gør sig gældende på alle
områder: design, stof, syninger, kontormøbler, bygninger,
produktionsudstyr, mad, arrangementer, medarbejderpleje osv. Det er
meget tydeligt, at kvalitet er det parameter, alle arbejder efter, om man
sidder i administration, systue, design eller lager.
Når vi spørger, om de kender udtrykket: ”Have a nice day”, som JBS bruger
på reklamer, i e-mails og på hjemmesiden, er alle klar over, hvad det står
for, selvom de fleste opfatter det som et reklameslogan, og en enkelt synes,
det er noget pjat. De har nemt ved at oversætte begrebet og kan let
relatere det til deres egen dagligdag, fx:
”Jamen ha’ en god dag, jeg tænker nogen gange, hold da op, at du har
det frit og godt på din arbejdsplads, man har gode arbejdskammerater
og kan snakke om mange ting, og vi kender jo næsten hele familien hos
os alle sammen.” (Bilag 5.9)
”Ja det bruger jeg i min mail hver evig eneste dag. At være venlig udadtil
og sende et glad smil udadtil og at være positive herfra.” (Bilag 5.4)

Medarbejderen oplever, at hvis man smiler til folk, smiler de tilbage, en
slags ”vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig”, og en
livsfilosofi, de kan identificere sig med.
Medarbejderne har en klar og positiv holdning til, hvorledes omverdenen
opfatter JBS. Ifølge medarbejderne mener omverdenen, at JBS er en
virksomhed, hvor folk er glade for at arbejde. Det er et gammel, reel, solid
og velorganiseret virksomhed med en sund økonomi, med nogle gode
produkter, god kvalitet og service. JBS er kendt for at støtte de lokale
sportsforeninger og har endvidere modtaget både en lederpris og en
arkitekturpris for at forskønne området. Endelig behandler JBS folk
ordentligt, JBS har et godt ry, men kan opfattes af nogle som lidt støvet.
”Jeg tror måske nogen, tror vi er lidt støvede, hvis ikke man har været
her i huset, der er måske nogen af de unge, de tror måske, vi altid er de
gamle hvide underbukser.” (Bilag 5.10)

Vi vurderer, at respondenternes udtryk for, hvordan de tror omverdenens
opfattelse af JBS er, også afspejler deres egen holdning til virksomheden.
De er stolte af produkterne, af ledelsens respekt og omsorg for den enkelte
medarbejder samt de lokale initiativer og sociale tiltag. Identifikationen med

17

http://www.jbs.dk/mission.aspx
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JBS er stor, og de signaler, virksomheden sender udadtil, har derfor en
meget afsmittende effekt indadtil, og er derfor en yderst virkningsfuld form
for auto-kommunikation.

5.4 Forskningsspørgsmål 3 - Hvad er medarbejderens
holdning til kampagnebillederne?

I spørgeguidens sidste del ønsker vi at afdække medarbejdernes holdning til
efterårets kampagnebilleder og at undersøge om medarbejderne mener, at
der er sammenhæng mellem det JBS står for, og det kampagnebillederne
signalerer.
Det generelle mønster er, at medarbejderne mener, at kampagnebillederne
er til grænsen eller lidt over. De mener ikke, at kampagnebillederne
signalerer JBS’ identitet, og de kan ikke selv identificere sig med dem.
”Men jeg tror heller ikke man kan identificere sig med en halvnøgen pige
på sådan en kopimaskine, man er jo ikke lige sådan en sild.” (Bilag 5.4)

Når vi spørger dem, om kampagnebillederne er humoristiske, er meningerne
delte. De 2 yngste medarbejdere og en enkelt ældre medarbejder synes, at
de er humoristiske, men resten kan ikke se meget humor i dem.
Kampagnebillederne forsvares med, at JBS tidligere har brugt en tilsvarende
kampagne, som har givet dem meget omtale og skabt omsætning. Som
rygdækning herfor angiver de, at der jo er mange andre billeder i vores
dagligdag, som ligner dem fra JBS’ reklame, som fx parfumereklamer. JBS’
kampagnebilleder ses som en effektfuld måde at adskille sig på, både fra
konkurrenterne, men også fra JBS’ støvede image.
”Det er nogen af underbukserne i modeserien, som er vist på billederne,
så det er jo for at udskille sig fra at være en bedstefarunderbuks.”
(Bilag 5.7)

Selv om respondenterne er klar over, at ansvaret for kampagnebillederne
ikke er deres, virker det umiddelbart, som om de, i deres forsvar for
kampagnebillederne, bagatelliserer den kritiserende omtale i medierne; det
vil virke illoyalt at gå imod JBS, fordi man så ikke længere er en del af
familien. Vi tolker ovennævnte som et tegn på, at den åbenhed,
respondenterne oplever på JBS, ikke nødvendigvis efterleves, når det
handler om at udtrykke deres mening, men måske handler det også om, at
problemet ikke er stort nok til, at det grundlæggende kan rykke deres
holdning til JBS.
En af respondenterne forsvarer kampagnebillederne med:
”Jeg synes jo, den var vældig morsom, altså vi er jo et humoristisk sted,
det hele foregår jo under bæltestedet, og der er jo humor i det hele, det
er jo undertøj.” (Bilag 5.4)

Samtidig udtrykker respondenten forundring over dem, men det var ikke
fornærmende. Det tolker vi, som en reaktion på kampagnebillederne i første
omgang, men at det ikke har haft betydning for respondentens holdning.
Den primære holdning er, at både kampagnebilleder og modeller er flotte,
selvom et par af medarbejderne udtaler, at kampagnebillederne er vulgære
og pornografiske, og hvad vigtigere er, det ændrer ikke deres syn på JBS.
Respondenterne er alle meget loyale. De er virksomhedens ambassadører,
selvom de, som en respondent udtrykker det:
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”Så står man som en lus mellem to negle, ikke?” (Bilag 5.5)

Medarbejderne forsvarer kampagnebillederne udadtil, selvom de ikke synes,
de er acceptable, og vi tolker, at medarbejderne på JBS står sammen som
familie mod de udefra kommende farer.

5.5 Delkonklusion
Analysen viser, at medarbejderne er stolte af at arbejde på JBS, og at de er
meget bevidste om, at omverdenen opfatter JBS som en god arbejdsplads
med et godt ry. JBS har styr på tingene, der er ordnede forhold for
medarbejderne, som føler, at de har medindflydelse på deres arbejde.
Vi konkluderer, at JBS’ historie har stor, men indirekte, betydning for
medarbejderne. De beskriver JBS som en gammel traditionsrig virksomhed,
hvor der er fokus på kvalitet, og at medarbejderne trives, og de er
opmærksomme på, at omverdenen mener, JBS er lidt støvet. På den måde
ser enkelte medarbejdere kampagnebillederne som et opgør med den
støvede identitet.
Vi vurderer, at der i medarbejderstaben er en høj grad af identifikation med
JBS, hvilket også kommer til udtryk i medarbejdernes loyalitet over for JBS,
som til gengæld også udviser en stor grad af respekt for den enkelte.
Loyaliteten er stor, selvom flere af medarbejderne mener, at efterårets
kampagnebilleder går til stregen. Medarbejderne viser ikke udadtil, at de
ikke bryder sig om de signaler, kampagnebillederne sender, men forsvarer
virksomheden og fungerer som JBS’ ambassadører. Internt har der været
talt om kampagnebillederne, og holdningerne er delte. Kun en enkelt
respondent kan identificere sig med kampagnebillederne, og forklarer det
med, at JBS forsøger at differentiere sig fra bedstefarunderbuksen, og at
JBS er et firma, der fornyr sig.
Selvom medarbejderne umiddelbart ikke kan huske kerneværdierne, er især
”kvalitet” og til dels ”komfort” og ”innovation” forankret i JBS, fordi
medarbejderne ubevidst lever efter dem. Kvalitet er omdrejningspunktet for
alt, hvad JBS gør og står for. Sloganet ”Have a nice day” er meget synligt
og forståeligt for medarbejderne, og det er dermed meget nærværende.
Udover at sende positive signaler til omverdenen, er det også et udtryk for
JBS’ medmenneskelighed og omsorg over for medarbejderne, hvilket
udmønter sig i konkrete goder eller hændelser, fx kantineordningen og en
hverdag uden stress. Sloganet virker dermed som auto-kommunikation,
hvor:
”…kommunikation ikke kun medvirker til at skabe et image i en ekstern
offentlighed, men at dette image virker tilbage i organisationen og
bidrager til at konsolidere, korrigere, underminere etc. virksomhedens
selvopfattelse.” (Helder, 1999, s. 36)

Der er en god stemning på JBS, og samværet og samarbejdet med
kollegaerne betyder meget for den enkelte medarbejders trivsel.
Medarbejderne føler ikke at de bliver presset urimeligt i hverdagen, for der
er plads til socialt samvær fx eftermiddagskage, og arbejdstiden kommer
normalt ikke over 37 timer om ugen. Dette understreges af, at MA anvender
familiemetaforen og samtidig siger, at hans dør altid er åben.
Medarbejderne oplever en tryghed i at vide, at man kan gå til MA, hvis det
virkelig brænder på, og det betyder samtidig, at medarbejderne ikke føler,
at der er langt til toppen. Vi vurderer, at familiemetaforen betyder, at alle
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medarbejdere bidrager til fællesskabet. MA er patriarken,
familieoverhovedet anno 1939, fordi han på grund af
organisationsstrukturen er inde over alle beslutninger. Det er han
sandsynligvis, fordi der er nye medarbejdere på ledende poster, og fordi han
har været ansat i 19 år og derfor kender JBS ned til mindste detalje, og
dermed har svært ved ikke at involvere sig i samtlige processer.
Kommunikationen på JBS foregår primært mundtligt, og
kommunikationsformen er afslappet, hvilket også ses med opslagstavlen til
fælles beskeder. De halvårlige infoaftener er populære, både fordi
medarbejderne hører om seneste nyt og fremtidige planer, men også fordi
det er et socialt arrangement, hvor man hygger sig sammen med sine
kollegaer og får noget godt at spise. Det er slående, at den formelle
kommunikation, fx oplysninger om fyringer og opkøb, eller oplysninger i
afdelingerne, også foregår mundtligt. Vi ser det som et tegn på, at JBS’
ledelse ønsker stor personlig kontakt med medarbejderne.
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I dette afsnit benytter vi Scheins (1994) analysemodel med de 3 niveauer,
figur 6.1, til at indkredse JBS’ grundlæggende antagelser. De observationer,
vi bruger til analysen, er foretaget ved de 2 besøg på JBS i henholdsvis
februar og marts 2008.

Figur 6.1 Scheins analysemodel med 3 niveauer, tilføjet JBS’ erklærede kerneværdier.

Afsættet for at kunne formulere JBS’ grundlæggende antagelser, finder vi
der, hvor der er sammenhæng mellem værdier og artefakter (bilag 6.1). Vi
benytter vores observationer til at afsøge, om de erklærede kerneværdier
kan identificeres i artefakterne, og om kerneværdierne kendes og bruges af
medarbejderne, eller om de er skueværdier. Gennem hele afhandlingen har
vores analyser haft fokus på JBS’ erklærede kerneværdier, og i dette kapitel
med brug af Scheins (1995) 3 niveauer, får kerneværdierne en særlig plads
i analysen, fordi JBS allerede har defineret værdierne, som er midterste
niveau i Scheins (1995) analysemodel.
Vi kategoriserer vores observationer, som beskrevet i Schultz’ (2006) figur
2.4 s. 32. Hvert af de 5 artefakt-niveauer (fysisk udtryk, sprog, historien,
teknologi, synlig tradition) beskrives og fortolkes for at undersøge, om der
findes et mønster i vores observationer.
Herved vurderer vi, at vi kan gøre vores fortolkning af JBS’ artefakter
anvendelig i analyserne af JBS’ kultur og identitet.

6.1 Fysisk udtryk
Arkitektur, designindretning og kontorforhold
I 2002 var der brand på JBS, hvor en af fabrikshallerne og store dele af
produktionsbygningerne blev ødelagt. Ulykken gav anledning til at bygge en
ny administrationsbygning i tilknytning til de eksisterende lagerlokaler.
Byggeriet har modtaget Herning Byråds Bygningspræmieringspris i 2005.
JBS’ nye administrationsbygning rejser sig som
et sort monument på græsfladen, direkte ud
mod en indfaldsvej til Herning. Glasfacaderne
har et moderne, let udtryk, der gør bygningen
enkel og transparent. JBS ligger i et ældre
industriområde karakteriseret af mindre
industri- og kontorbyggerier. Flere af
bygningerne er sandsynligvis opført i
begyndelsen af 1960´erne, ligesom de fleste er
i én etage. Områdets arkitektur er dog en blanding af nyt og gammelt, store
og små bygninger, men også en blanding af kontor- og lagerbygninger, der
ligesom JBS, har undergået ombygninger. Der er flere igangværende
byggerier i området, men JBS adskiller sig ved sin markante arkitektur.
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Hovedindgangsdøren er rød, og placeret midt i
et stort glasfelt.
Ankomstrummet er 2 etager højt og gennemlyst
i enderne af store glaspartier. En rød
receptionsskranke, store mængder dagslys og
en trappe til 1. sal træder tydeligt frem, og
balkonen tværs over ankomstarealet skaber en
visuel adskillelse mellem foyer og kantine. Foyer
og kantine kobler den nye bygning med de
gamle produktions- og lagerlokaler, og en glasdør og vinduer skaber direkte
forbindelse til produktionslokalet. Fra kantinen er der udgang til en terrasse,
hvor der er anlagt en petanquebane og en putting green. Trappen lander på
det mørke stengulv med en løftet træbelagt repos. Hele den nye bygning er
holdt i grå og sorte nuancer, samt den kraftige røde farve. Mødelokalerne er
indrettet med dyre designermøbler og AV-udstyr. Mod gangarealer går den
effektfulde røde farve igen i de kasser, der sammen med lette glasvægge
fungerer som skillevægge. De åbne kontorlandskaber, med vinduer fra gulv
til loft, er stringent og enkelt indrettet.
I produktionslokalet er der nu kun få syersker og tilskærere tilbage, og det
højloftede lokale virker tomt, selv om der stadig er opstillet flere forskellige
industrimaskiner til produktion af undertøj. Lokalet er støjende, i forhold til
de øvrige lokaler, men meget ryddeligt. I det ene hjørne er der en indbygget
kontorkasse: antagelig et levn fra dengang værkføreren overvågede
syerskerne. Lagerrummene er højloftede og udstyret med reoler fra gulv til
loft. Gulvet er belagt med træ, for at give bedre vilkår for medarbejderen
(kilde: MA oplyst under rundvisning), og lokalerne er kunstbelyst, der var
ikke mange vinduer, og væggene prydes af egne kampagnebilleder. Der er
ryddeligt, orden og struktur i lageret er gennemgående, og lokalernes
størrelse bevirker, at medarbejderne ikke dominerer lokalerne. Bag
produktionen og lagerrummene er der flere fælleskontorer med plads til 4-6
personer opdelt efter funktion. Lokalerne er lav-loftede, inventaret ældre
kontormøbler og med dæmpet belysning.
Vi har foretaget en sammenligning af de 2 bygninger, og den synliggør den
nye administrationsbygnings yngre og mere smarte generation modsat de
lidt nedslidte, men praktiske lokaler på den anden side af kantinen (bilag
6.2). Opdelingen bliver italesat i interviewene, fx omtales skellet mellem
administrationen som ”oppe”, hvad den også er på 1. sal, og
lageret/produktionen som ”dernede” eller ”derovre”. Implicit i denne
talemåde ligger der et dem og os, 2 grupper i den samme virksomhed.
Medarbejderne udtaler også, at der er ”dem” og ”os”, så både ledelse og
medarbejdere udtrykker i deres ordvalg et skel mellem de 2 grupper.
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Udsmykning på gange og i mødelokaler
I den nye bygning er kunsten fremtrædende. På den
ene væg mod produktionslokalet er der ophængt 12
tryk, som udgør et samlet hele. Under trappen er der
placeret et PH-flygel, i funkisstil med forkromet stål og
plexiglas. Der er også flere skulpturer, herunder et
bronzeret par underbukser med titlen: ”Her arbejdes
r… ud af bukserne” (se forsiden). Ved receptionen står
der en buket friske blomster, ligesom der er
blomsterdekorationer i kontorerne.

Påklædning
De ledende medarbejdere går i jakkesæt, eller skjorte og jakke, mens de
administrative medarbejdere er iført præsentabelt tøj, uden dog at være
jakkesæt. I produktions- og lagerlokalerne er medarbejdernes påklædning
mere afslappet.
Tilstedeværelse
I forbindelse med vores første møde forsøger vi på www.jbs.dk at finde
kontaktinformationer på direktøren, men der er ingen kontaktoplysninger på
enkeltpersoner. Efter en del søgen på internettet finder vi imidlertid MA’s emailadresse og sender en e-mail, hvor vi forklarer hvem vi er, og hvad vi
vil. Det viser sig imidlertid svært at træffe MA på telefon, da vi skal følge op
på e-mailen, men da vi til sidst får kontakt med MA, er han meget
imødekommende. Dette viser sig også ved vores besøg, hvor de er
forberedte, servicemindede og omsorgsfulde. Men efterfølgende oplever vi,
at mailkorrespondancen går meget langsomt, der går over 1 uge, før vi får
svar på vores spørgsmål.

6.2 Sprog
Vores første indtryk er, at der virker meget stille i virksomheden.
Medarbejderne taler afdæmpet og i et behageligt toneleje, med venlige
formuleringer. Det kan skyldes, at de har meget plads omkring sig.
Endvidere kan den stringente orden, der er i alle rum, have en afsmittende
effekt på, hvordan man omgås i virksomheden. Der er ingen larmende
telefoner eller hektisk travlhed, de fleste sidder, og passer deres arbejde.
Vi bliver taget høfligt imod, og føler os meget velkomne, i den afslappede og
uformelle atmosfære. Under vores møder med ledelsen observerer vi
desuden inkluderende humor og en positiv atmosfære, og ved det
indledende møde, fører MA ordet, og mellemlederne holder sig i
baggrunden, hvilket vi tolker som et tegn på magt og hierarki. Sproget
holdes i en salgs- og markedsføringsdiskurs. Roen afbrydes dog et par
gange i løbet af vores besøg af en larmende højttaler, som kommer med
meddelelser til alle medarbejdere, et levn fra tidligere tider, hvor man
brugte samtaleanlægget for at samle medarbejderne.

6.3 Historier

Vi er opmærksomme på, at JBS’ lange historie, som flere medarbejdere
nævner som vigtig, har stor betydning for JBS’ kultur. Vi har i dette afsnit
udvalgt de historier fra medarbejdernes interview, som er mest
karakteristiske i forhold til kerneværdierne.
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Om den halvårlige infoaften udtaler medarbejderne, at de synes, det er en
god, veltilrettelagt og hyggelig aften.
”Det er rigtig hyggeligt, altså salget det gik, men ellers var det fint nok,
der var ingen overraskelser, og det var en hyggelig aften.” (Bilag 5.9)

Medarbejderne fortæller også om turene til Litauen og til Norge, som var
velplanlagte, og at turene er gode minder at se tilbage på.
”Vi var en tur i Litauen også, der er det hele også tilrettelagt, hele turen.
Og det var bare super duper, det de havde lavet. Når de holder noget for
deres medarbejdere, så holder de det.” (Bilag 5.11)

Medarbejderne taler med respekt om fyringsrunden. Udover at det
naturligvis var trist at sige farvel til kollegaer, fortæller de, hvordan de
fyrede medarbejdere fik hjælp til omskoling og en opsigelsesperiode, der
rakte langt ud over det lovpligtige.
”Dengang de fyrede 96 for 6/8 år siden. Det var da ubehageligt, men der
er jo noget med noget fagforening. Jeg tror, de havde 7 ugers opsigelse,
dem, der havde været her i mange år, og jeg tror de fik 1½ år og så fik
de fuld løn i den tid, indtil de skulle holde, og de var fritstillet, hvis de fik
noget andet arbejde. Så arrangerede vi, i samarbejde med
arbejdsformidlingen, kurser. For ligesom at hjælpe dem. Fordi de havde
jo arbejdet trofast for firmaet i mange år, og man kunne jo bare have
sagt: ”Så lukker vi systuen. Færdig”. Det gør nok 9 ud af 10. Der ligger
sådan en lille forskel dér, kan man sige, som jeg synes er positiv. Uanset
om man laver det ene eller det andet, så er vi mennesker alle sammen.”
(Bilag 5.8)

Vi vurderer, at medarbejderne nævner disse historier, fordi det er positivt
selvfremstillende historier, som er med til at skabe en fællesskabsfølelse og
sammenhold blandt medarbejderne. Samtidig viser JBS’ handlinger
generøsitet og overskud.

6.4 Teknologi
Medarbejderne i administrationen er udstyret med en pc, dette er ikke
tilfældet i produktion og lager. Information er primært mundtlig og foregår
ved møder hver 14. dag med de enkelte afdelinger, via højttaleranlæg eller
en informationstavle, som er placeret i kantineområdet.
I forhold til produktionen, følger JBS med rent teknologisk, og har styr på fx
lager og ordretilgang. Mødelokalerne er udstyret med projektor og mulighed
for tilkobling af pc. I et af lokalerne er der et avanceret video-konference
udstyr, der kan scanne de mindste detaljer i stofferne, som man holder
møder om fx med fabrikken i Litauen.

6.5 Synlige traditioner

I en virksomhed som JBS, med en lang historie, opstår tilbagevendende
begivenheder, der bliver traditioner, og fra vores interview har vi udledt
følgende:
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Sociale traditioner
Udover den årlige julefrokost for medarbejderne, afholder JBS
arrangementer og fester, hvor tidligere og pensionerede medarbejdere også
er inviteret.
”Vi har en senior politik, som er meget sjov her i virksomheden. Når vi
holder fester og det er store ting, helt store ting, så bliver alle de
mennesker inviteret, der har været ansat i denne her virksomhed i 10 år,
og alle kommer hver gang, og det er jo sjovt.” (MA, bilag 5.2)

Ledelsestraditioner
Der afholdes 2 infoaftener om året, hvor hovedformålet er at informere alle
medarbejderne samlet om JBS’ aktuelle situation, disse møder afsluttes med
et socialt arrangement. Der afholdes 2 ledermøder om måneden,
umiddelbart efter disse møder informerer de respektive mellemledere deres
afdelinger om det, der er relevant. Ved jubilæer og runde fødselsdage
inviteres jubilaren eller fødselaren til MAs kontor, og som nævnt i kap. 5, er
der er tradition for at MAs dør er åben.
Arbejdstraditioner
Der er faste pauser: om formiddagen, til frokost og om eftermiddagen.
Pausetidspunkterne gælder for alle medarbejdere, og bruges til at pleje det
sociale. Der er tradition for at overholde arbejdstiden, dette synes også at
være et levn fra tiden, hvor JBS var ren produktionsvirksomhed med
akkordarbejde, og hvor folk stemplede ud og gik hjem til tiden.

6.6 Delkonklusion
Når vi holder analysen op mod JBS’ kerneværdier, konkluderer vi, at især
”kvalitet” er fremtrædende, fordi det gennemsyrer JBS og er deres
eksistensgrundlag. Virksomheden oser af kvalitet og orden, og kun det
bedste er godt nok, hvilket gennem de fysiske udtryk på JBS, giver os
opfattelsen af en kvalitetsbevidst virksomhed. JBS’ nye
administrationsbygning er moderne og smagfuldt indrettet med de bedste
produkter og materialer. Der er rent og ordentligt, luftigt og lyst overalt på
JBS, og vi vurderer, at der er et behageligt fysisk arbejdsklima, selvom der
er stor forskel på den nye og den gamle bygning.
Generelt ser vi JBS som en velfungerende virksomhed med en god
atmosfære, ordnede forhold, og glade og tilfredse medarbejdere. JBS plejer
sine medarbejdere, det ses bl.a. gennem kantineordningen, men også de 2
personaleture til udlandet, der desuden signalerer at JBS har overskud,
økonomisk og menneskeligt til at arrangere disse rejser. De sociale
traditioner, som medarbejderne omtaler som velarrangerede, er på JBS en
vigtig del af den selvfremstilling, der er fremherskende, fordi
samhørigheden dyrkes. Ud over at dette kan ses som kvalitet for
medarbejderne og JBS, mener vi også, at det indikerer ”komfort”, en anden
af JBS’ kerneværdier. Det understreges ligeledes af den åbenhed og
imødekommenhed, vi konstaterer ved vores besøg, hvor tonen er afslappet
og uformel. Alligevel oplever vi en lukkethed og reservation, når det gælder
informationer på www.jbs.dk, og at de er lang tid om at besvare mails.
Dette står i direkte kontrast til de oplevelser, vi har fra besøgene.
Værdien ”individualitet” synliggøres af MA, der har stor andel i, hvordan
kulturen formes på JBS. Han viser vejen frem for medarbejderne og ønsker,
at medarbejderne ser sig selv som en del af familien. Desuden er arkitektur
og de fysiske udtryk unikke og skabt til JBS, og det individuelle er
betydningsdannende for omverdenens opfattelse af JBS.
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”Men hvis disse værdier ikke er baseret på tidligere læring, afspejler de
ofte, hvad Argys og Schön (1978) har kaldt skueværdier. Disse
forudsiger ganske vist, hvad folk vil sige i forskellige situationer, men
kan være ud af trit med hvad folk rent faktisk gør i de situationer, hvor
værdinormerne i virkeligheden burde være gældende.”
(Schein, 1994, s. 28)

Med afsæt i ovenstående konkluderer vi, at JBS’ kerneværdi, ”innovation” er
en skueværdi. Vi ser den kun svagt i forbindelse med produktion og
produktudvikling, og vurderer, at der ikke er andre forhold på JBS, der er
innovative, da medarbejderne ikke forstår udtrykket, og ikke agerer ud fra
et eget ønske om at være innovative. Ledelsen har defineret en værdi, med
et ønske om hvordan JBS skal fremstå, men værdien er ikke forankret i
kulturen.
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7 Kultur og identitet

I dette kapitel indkredser vi JBS’ organisationsstruktur, kultur og identitet,
gennem en sammentrækning af de analyser vi har foretaget af de 3
empiriske felter.

7.1 JBS som virksomhed
I forbindelse med undersøgelsen af JBS’ identitet og kultur vælger vi, som
nævnt i kapitel 3 ”Teori og metode”, at inddrage Lievegoed og Glasl (1997)
til at identificere, hvilken udviklingsfase JBS befinder sig i. Lievegoeds
(Glasl, 1997) og Glasls (1997) indgangsvinkel beskriver virksomhedsfasen
idealtypisk, og vi er opmærksomme på, at JBS kan befinde sig i flere faser
samtidigt.
Endvidere klarlægger vi om, der er tegn på, at JBS befinder sig i en krise,
og om de befinder sig i en overgangsfase. Endelig kobler vi Scotts
organisationsteoretiske perspektiver på, som beskrevet i Helder (1999, s.
59) med henholdsvis det åbent rationelle og det åbent naturlige perspektiv.
Med Lievegood (Glasl, 1997) og Glasl (1997) får vi angivet den kronologiske
og horisontale placering af JBS, og med Scott den vertikale placering, og vi
kommer herigennem endnu dybere i analysen af JBS og deres kultur og
identitet.

7.2 Horisontal forståelse
Til trods for at JBS ikke længere ledes af grundlæggeren, vurderer vi, at JBS
på mange områder befinder sig i pionerfasen. Claus Bjerg Sørensen, som
er ejer og søn af grundlæggeren, overlod for fire år siden den daglige drift
til MA, som har været ansat på JBS i 19 år. MA er en nær ven af familien.
”Og det er klart, vi har været tætte venner samtidig med
arbejdskollegaer, og så jeg har været med hele tiden, og derfor var det
så også naturligt for ham for 4 år siden at spørge mig, om jeg ville tage
jobbet. Og han fortalte fra starten af, at han ikke ville blande sig i noget.
Det skulle ikke være sådan, at jeg skulle stoppes i noget som helst. Det
tænkte jeg selvfølgelig over et par dage, det er også en stor ting. Jeg
valgte så at sige ja. Så det var sådan, vi var sammen om alt. Vi har
sommerhus begge to i Søndervig, vi var ude og spise forrige fredag, han
kender min kone og jeg kender hans og vi rejser på ferie sammen.” (MA,
bilag 5.2)

Grundlæggeren tenderer til at have heltestatus i virksomheden; dette
kommer tydeligt til udtryk igennem de historier, der fortælles om Jens Bjerg
Sørensens liv og virke. Men med MA synes JBS at have fundet en værdig
arvtager. Til trods for at MA ikke er i familie med grundlæggeren, er hans
nære tilknytning til familien nok til at give ham status som søn.
JBS bærer stærkt præg af at være en familievirksomhed. Ledelsen har i 2
generationer været samme familie, familiemedlemmerne sidder i
bestyrelsen, og 4 familiemedlemmer arbejder i forskellige funktioner i
virksomheden. Familien har dog med MA’s indtræden i direktionen adskilt
ejer- og ledelsesfunktion, hvilket i JBS’ tilfælde er en vellykket disposition,
da alt tyder på at MA med succes og tæft har ført virksomheden videre.
Udover at JBS dyrker historiefortællingen og legender om virksomhedens
grundlægger, så har de også mange materielle symboler og ritualer, som er
typiske tegn på differentieringsfasen. JBS er meget bevidste om
udsmykning, design og kvalitet, og har mange ritualer, som holdes i hævd,
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fx så er der faste traditioner omkring jubilæer, hvor medarbejderne kaldes
op på MA’s kontor.
Som i pionerfasen kender MA alle medarbejderne i virksomheden
personligt; han kender deres familier, og i kraft af hans mangeårige erfaring
ved han, hvorledes mange af arbejdsopgaverne skal udføres; og han er
samtidig ikke bange for at bidrage med råd, selv på meget operationelle og
basale områder:
”Selvfølgelig sidder de selv og kører sagerne i dagligdagen, men jeg har
så meget rutine, og jeg føler mig egentlig helt gammel hver gang jeg
skal sige det, fordi de kommer og spørger mig hele tiden om, hvordan
det der stativ skal se ud, om det går, om det skal pakkes om på en
anden måde eller et eller andet.” (MA, bilag 5.2)
”Der er ingen tvivl om, at Michael gerne vil være og er med i mange
ting.” (Bilag 5.6)

Vi konstaterer også, at MA som person udstråler en karisma og har en
autokratisk ledelsesform, og han nyder tydeligvis respekt og accept blandt
virksomhedens medarbejdere. MA udtrykker selv, at JBS er én stor familie,
og dette understreger igen førnævnte pionerfase. På trods af
virksomhedens størrelse, findes der ikke en egentlig HR-afdeling på JBS,
HR-funktionerne varetages af MA selv. Der er ikke udarbejdet en
personalehåndbog eller nedskrevne regler, men selvom der er formelle
konstruktioner, er det vores indtryk, at der er ordnede medarbejderforhold.
MA er meget direkte i sin kommunikationsstil, han taler tydeligvis også
medarbejdernes sprog, og tøver ikke med at henvende sig direkte til
medarbejderne, hvis han fx skal have føling med, hvorledes en nyudnævnt
leder fungerer i afdelingen.
”Så går jeg en runde derovre, det gør jeg jo tit ovre på lageret, og når vi
sidder nede i rygerummet, og får en kop kaffe og når vi er til fester,
hører jeg lige hvordan det går. Så kan man lige samle nogle stikord, som
kan være med til at man kan gå tilbage og skole den chef, som kan være
god nok. Men så skal de også have lært de rammer, så kan de bedre få
noget frihed til at køre tingene selv, fordi man kan jo af gode grunde ikke
gå og passe på hele organisationen.” (MA, bilag 5.2)

I forholdet til mennesker viser MA altså med sin ledelsesstil karakteristiske
træk fra pionerfasen: varme og direkte, uformelle personlige kontakter.
Med hensyn til organisationsstrukturen (bilag 7.2), så kan vi identificere, at
JBS her befinder sig i pionerfasen. I henhold til Glasl (1997) s. 100, så er
pionerfasen karakteriseret ved, at adfærden er uformel og organisationen
er flad, med kun et eller ganske få led mellem øverste ledelse og dem, der
udfører arbejdet. Vi kan i vores interview også konstatere, at både
medarbejdere og direktør udtaler, at døren til direktøren altid er åben.
Vi erfarer dog samtidig, at der er visse karakteristika fra differentieringsfasen, fx er der udarbejdet et egentligt linje-organisationsdiagram, hvor
funktionerne er blevet formaliseret, og endelig kan vi også konstatere et
enkelt træk fra integrationsfasen, idet der eksisterer en blanding af en
formel og uformel struktur.
”Jeg synes, at vi er en meget uformel organisation. Man skal ikke have
en supervisor med ind over, man ved sgu godt, hvad det er man sidder
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med, og det tror jeg er gældende for rigtig rigtig mange i
virksomheden.” (Bilag 5.6)

Ovenstående citat underbygger samtidig også pionerfasen, da det er
gennemgående for alle afdelinger, at man har selvværdsfølelse i arbejdet. I
produktion, lager og systue kan vi dog konstatere en vis rationel
opgavedeling og specialisering, og adskillelse af planlægning, udførelse og
kontrol, hvilket er elementer fra differentieringsfasen. I forbindelse med
den nylige omstrukturering på JBS i henholdsvis produktion og systue, ser
vi, at JBS har inddraget elementer fra integrationsfasen, fx så har de
tidligere syersker nu fået ”flex-job”, dvs. at de har fået opgaver i forskellige
afdelinger, herunder i kantinen; og de har nu større fleksibilitet og
afveksling i deres arbejdsopgaver. Vi vurderer således, at sporene efter
differentierings- og integrationsfasen primært skyldes ændringer i
produktionsformen.
Fordi JBS er en stor og moderne tekstilvirksomhed med fokus på fysiske
midler som bygninger, maskiner og værktøj og med mekaniserede,
formaliserede og automatiserede forløb samt egenproduktion i henholdsvis
Litauen og underleverandører i Tyrkiet og Kina, befinder JBS sig her i
differentieringsfasen, som beskrevet af Glasl (1997, s. 114). Den
tidligere kundemålrettede og specialfremstillede produktion overgik allerede
i virksomhedens tidlige år til masseproduktion.
Kunderne er ikke længere en personlig kendt faktor, og JBS har en mere
anonym målgruppe, hvilket er typiske tegn fra differentieringsfasen.
”Jeg skal dække hele familien Danmark.” (MA, bilag 5.2)

Det betyder, at JBS, for at differentiere sig, skal kommunikere mere
aggressivt i forhold til sit produkt over for kunderne. Vi erfarer samtidig
også enkelte træk fra integrationsfasen, fx udtaler MA, at JBS er meget
orienteret mod kundebehov, dette gør sig især gældende på den høje
servicegrad, hvor JBS kan levere fra dag til dag, i modsætning til
konkurrenterne, og vi konstaterer et ønske om at ”pleje relationer til
myndigheder” (Glasl, 1997, s. 127), styrelser mv. Desuden har JBS
udarbejdet mission og værdier, som de forsøger at arbejde efter, mere eller
mindre bevidst, hvilket også er fremherskende træk fra integrationsfasen.
Vi vil nedenfor uddybe, hvor vi ser tegn på kriser og randproblemer på JBS.

7.3 Tegn på kriser, randproblemer og overgangsfaser på
JBS
Glasl (1997, s. 159) nævner, at udviklingsfaserne alle har nogle
kerneopgaver, som skal løses, og at arbejdet med disse udløser
randproblemer, som så bliver til kerneopgaver i næste fase.
Vi har tidligere konstateret, at JBS primært befinder sig i pioner-, og
differentieringsfasen med de karakteristika, som gør sig gældende for
hver fase. Vi har i interviewene identificeret visse tegn på kriser og
randproblemer på JBS, som skal løses for at skabe vækst og udvikling og
overgang til nye udviklingsfaser. Med udgangspunkt i udsagn fra ledelsen vil
vi senere uddybe krisesymptomerne.
”Det er jo simpelthen ved at blive for stort til, at alt skal igennem én
mand. Det vil jo stoppe vores udvikling i denne her virksomhed, det er jo
synd både for virksomheden, men også for alle medarbejderne. Vi er ved
En analyse af JBS’ kultur og identitet
7 Kultur og identitet
7.3 Tegn på kriser, randproblemer og overgangsfaser på JBS

Side 58 af 71

at kigge på nogle nye strukturer, som vi arbejder lidt med.” (MA, bilag
5.1)
”Hvis vi skal kunne vokse yderligere og jeg skal have møder med alle
sammen og det samtidig er mig, der skal købe virksomheder op osv., så
holder det nok ikke i længden.” (MA, bilag 5.1)
Interviewer: ”Vil du sige I er i gang med at lave en
organisationsændring?”
”Vi skal i hvert fald have kigget på en anden struktur (…) Det er jo ikke
så mange år siden, at man kunne lægge en stor strategi for 5 år frem i
tiden, det kan vi ikke i dag. Det er der ingen, der kan. Verden derude er
blevet så meget anderledes, at vi kommer til at rette lidt på tingene hele
tiden (…) Det er jo nok der, det svære er, og det er også derfor vi prøver
at arbejde meget med værdibaseret ledelse, hvor vi har dem med på
råd, når vi laver nogle forandringer fremad. Så får lederne selv de gamle
med, som nogen gange kan være svære at få med på forandring, det
ved vi jo godt normalt, jo ældre man bliver, så er forandring et fy ord et
eller andet sted. Med ved at de er med til det, så kan de godt selv se
ideen i det, og så får du det også forankret fra starten af, og det er også
dem, der skal have de andre med.” (MA, bilag 5.2)

MA har indset, at virksomhedens struktur og hans rolle som leder må
ændres, hvis JBS skal fortsætte den positive udvikling og vækst. Hans
placering i toppen af organisationen (bilag 7.2) med 10 personer, som
refererer direkte til ham, er uholdbar fordi han på et vist tidspunkt ikke kan
løse kerneopgaven i pionerfasen, hvor han som pioneren inspirerer og
”… give(r) impulser til arbejdsfællesskabet, som er udadvendt og
spontant, og som fungerer uden komplikationer, nemlig en uformel
organisation.” (Glasl, 1997, s. 159)

I omridset af kerneopgaven opstår der gradvist et randproblem, fordi
systemet og kommandovejene ikke længere forbliver transparente, og MA
ikke har resurser til at styre og kontrollere alle funktioner på JBS, og han
kan være en flaskehals for virksomheden. Det kan medføre
kommunikationsvanskeligheder og manglende overblik, og senere faldende
motivation og produktivitet med deraf følgende økonomiske problemer. Det
bliver derfor nødvendigt at tænke andre strukturer og rutiner ind i
organisationen for at generere vækst og udvikling.
I differentieringsfasen er kerneopgaven ”… at opbygge et apparat der kan
beherskes og styres” (Glasl, 1997, s. 160). Som tidligere nævnt har JBS
allerede fastlagte systemer og rutiner for selve produktionen. Ifølge Glasl
(1997) så er kerneopgaven for JBS her at opbygge en organisationsstruktur,
der i højere grad kan beherskes og styres som en maskine. MAs vilje skal
stadig kunne virkeliggøres, men han får i højere grad frigivet tid til
virksomhedsopkøb, strategiudvikling osv. Dette kan gøres ved at udarbejde
formaliserede strukturer for alle forretningsgange og ikke kun i
produktionen. Et essentielt og grundlæggende problem med denne fase er,
at man så giver køb på de menneskelige relationer og underminerer de
kulturelle og sociale subsystemer, som er opbygget gennem mange år. Og
dermed mister man den motivation og innovation, som tidligere har drevet
virksomheden fremad, og som var en af pionerfasens forcer.
Som anført vurderer vi, at JBS udviser krisesymptomer og randproblemer,
og at ledelsen selv har indset, at strukturændringer er nødvendige. Vi har
samtidig konstateret, at JBS også arbejder med værdibaseret ledelse, og at
der er et tæt samarbejde med leverandører og detailledet. Dette indikerer,
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at JBS er åben overfor nye tiltag, og at JBS måske får flere karakteristika fra
næste udviklingsfase, integrationsfasen. Størstedelen af produktionen er
flyttet til udlandet, og dermed skifter JBS i Danmark fra at være primært
produktion til at være en mere salgs- og marketingorienteret virksomhed.
Opkøb af nye virksomheder fx Egtved Strømper betyder samtidig nye
medarbejdere i virksomheden, som på sigt medfører nye subkulturer og
grupper. Hvor flertallet af medarbejderne tidligere var ældre
produktionsfolk, som typisk var loyale overfor virksomheden og dens
beslutninger, vil vi se et generationsskifte, hvor vi antager, at yngre
medarbejdere med en salgs- og marketingorienteret profil på sigt kommer i
overtal, hvilket stiller andre krav til JBS som virksomhed. Man kan derfor
godt forestille sig, at JBS fremover vil bevæge sig mod integrationsfasen,
hvor visionsledelse, mål, teamwork, selvplanlægning og tværorganisatoriske
projekter bliver en del af dagligdagen.
Interviewer: ”Medarbejderloyalitet. Er der det her?”
”I høj grad, også i kraft af at mange har været her i mange år. Der er
nok en tendens til at når man er yngre, så er græsset grønnere hos
naboen.” (Bilag 5.6)
”Unge mennesker i dag er mere illoyale, nemmere at flytte, sådan er
samfundet. Det må man indstille sig på. Det med at folk får jubilæum i
virksomheden, det er nok ikke noget vi kommer til at se meget til
fremover.” (Bilag 5.6)

Det kan betyde en omvæltning i forhold til de eksisterende værdier, og den
kultur og identitet, som har præget JBS i de sidste 69 år, og vil samtidig
stille nye og anderledes krav til MA som leder, fordi han skal være villig til at
afgive en del af sin suverænitet og magt til mellemlederne.

7.4 Vertikal forståelse
Som Helder (1999) beskriver, er der forskellige måder at forstå den samme
virkelighed på, og organisationer kan forstås fra 2 perspektiver, det åbne
rationelle, det åbne naturlige. På baggrund af disse organisationsteoretiske
perspektiver vil vi med afsæt i vores empiriske felter og JBS’
organisationsdiagram finde belæg for vores antagelser om organisationen
og herigennem bidrage til den samlede analyse af identiteten og kulturen.
JBS er ifølge organisationsdiagrammet en formel top-down organisation
(bilag 7.2), med en flad funktionsopdelt kamstruktur. Organisationen anses
som at være et middel til at nå klare fastlagte mål og alle elementer er dele
af en velfungerende ”maskine” (Helder, 1999, s.59), og er som system
åbent rationelt. Det er en virksomhed, som overvejende kører efter en
klassisk planlægningstankegang, hvor ledelsen fortæller, hvad
medarbejderne skal gøre. Patriarken i form af MA tager alle overordnede
beslutninger.
”Hvordan skal vi fremover styre virksomheden, hvordan laver vi om,
således det ikke er topstyret længere? For vi er ved at blive store.”
(MA, bilag 5.2)

Selvom vi anser JBS for at være et åbent rationelt system, ser vi også tegn
på at JBS er et åbent naturligt system, da kommunikationen i høj grad er
mundtlig og uformel.
”Skriftlige medier eksisterer naturligvis, men kommunikationen er i dette
system typisk karakteriseret ved at være face-to-face.”
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(Helder, 1999, s. 62)

På samme måde er JBS opmærksomme på, at de i høj grad er afhængige af
og tilpasser sig omgivelserne.
”Vi kan godt have en plan om at sige, at internethandel kommer til at
overtage det hele, men det er også utrolig farligt at lave en strategiplan
der går den vej, hvis så det viser sig at verden retter sig til, når alt er
blevet ens og konceptbutikker og alt muligt, jamen så er mennesker
sådan indrettet, de gider sgu ikke have det samme som de andre, så
kommer de små igen. Man må prøve at tilpasse tingene hele tiden og
prøve og følge med.” (MA, bilag 5.2)

7.5 JBS’ kultur
I følge Schein (1994) er en virksomheds kultur de grundlæggende og ofte
usynlige antagelser. Vi analyserer JBS’ kultur, fordi det kan belyse JBS
bevæggrund for kampagnebillederne.
JBS’ medarbejdergruppe er stabil, hvor mange medlemmer har høj
anciennitet, derfor har gruppen sandsynligvis igennem fælleslæring udviklet
fælles grundlæggende antagelser, hvilket er kernen i JBS’ kultur.
Vi har gennem vores 3 empiriske felter analyseret kommunikationsprodukter fra JBS, interview, og JBS’ artefakter, disse analyser er
grundlaget for vores kulturanalyse.
Overordnet viser vores analyse af JBS’ kommunikationsprodukter, at JBS
udviser orden og kvalitet især eksemplificeret i hjemmesidens struktur og
kampagnebilledernes professionelle udtryk. Men grundlæggende er JBS’
måde at kommunikere på en anelse kedelig og meget traditionel, når man
ser bort fra kampagnebillederne, som er meget afvigende fra de øvrige
produkter.
I interviewene bliver der især lagt vægt på de ordnede forhold for
medarbejderne, men også det positive i at være en gammel, traditionel og
solid virksomhed med en lang historie, som dog også kan være
medvirkende til, at de oplever JBS som støvet og gammeldags.
Gennem besøg på JBS og analysen af deres artefakter, ser vi, at orden er
fremtrædende. Det gælder de ryddelige lagerlokaler, men også i
omgangstonen mellem medarbejderne. Samtidig udviser JBS stor
imødekommenhed i de åbne, lyse og venlige lokaler, der med dyr kunst og
udpræget mængde kvalitet i inventar og materialer var prætentiøst og
tenderede til show off.
På baggrund af vores analyser konkluderer vi, at der på JBS er en kultur,
hvor man er omsorgsfuld og ærlig og vi tolker det som medmenneskelig
adfærd med respekt for det enkelte menneske, ikke kun fra ledelse til
medarbejder, men også mellem medarbejderne. Vi har ved vores besøg
oplevet en virksomhed, hvor der synes at være tid nok, fraværet af stress
giver plads til ro og omsorg.
Kulturen bevirker, at medarbejderne udviser stor loyalitet i forhold til JBS, fx
i forhold til, hvordan de omtaler deres kollegaer og arbejdsplads, hvilket
naturligvis også hænger sammen med, at en del af dem er i
taknemmelighedsgæld, fordi de har fået mulighed for at blive omplaceret, i
forbindelse med at JBS har flyttet produktionen til udlandet.
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Den høje anciennitet, som påvirker kulturdannelsen, hænger også sammen
med at JBS har været en produktionsvirksomhed med ufaglærte arbejdere;
mange er kommet til og blevet hængende. Medarbejderne er ikke søgt væk
fra JBS, fordi det har været et godt sted at være. JBS’ historie som gammel
og solid familieejet virksomhed har udstrålet stabilitet, og været med til at
give JBS et ry, som en god arbejdsplads med ordnede forhold.
MA ved, at det er vigtigt, at JBS har en god kultur og at kulturen er middel
til at tiltrække de rigtige medarbejdere, for at JBS kan fortsætte som
førende inden for branchen.
”I den nye verden vi lever i, der skal vi gøre noget mere for vores
personale for at få de rigtige. Hvis vi skal vinde superligaen, skal vi
saftsuseme have superligaspillere og ikke anden holds spillere - så
kommer vi aldrig i mål.” (MA, bilag 5.2)

MA har været på JBS siden slutningen af 80’erne og har arbejdet sig op i
virksomheden, hvilket bevirker, at medarbejderne har et familiært forhold til
ham, og accepterer ham som direktør, men også som én af deres egne. MA
har desuden gennem årene oparbejdet et nært venskab med ejeren af JBS.
Venskabet og samarbejdet giver MA endnu en indgangsvinkel til at lære og
forstå traditioner og kultur på JBS, herigennem kan han videreføre kulturen.
Han er blevet repræsentant for JBS familien.
JBS’ lange historie har også stor betydning for kulturen, og derfor er det et
vigtigt signal at der allerede nu er fundet en efterfølger, de giver udtryk for,
at JBS fortsætter som familievirksomhed. Historien er også en historie om at
lykkes, på trods af hårde tider har JBS gentagne gange vist deres værd, og
derfor er det historiske en vigtig forudsætning for kulturen på JBS. Familien
har været meget involveret i opbygningen og driften af JBS, hvilket er typisk
for virksomheder i pionerfasen og pionerånden har haft en afsmittende
effekt på medarbejderne, som fx ses i den uformelle tone, der er herskende.
En af medarbejderne er bevidst om, at kulturen er vigtig for virksomheden:
”Jeg tror, at der er mange virksomheder, specielt nystartede, der vil give
ikke kun deres højre arme, men også deres venstre for at have den
kultur, for at have den historie som vi har at kunne fortælle.” (Bilag 5.6)

Med tilgang af nye og yngre medarbejdere er der risiko for at kulturen med
tiden ændres, fordi de stærke kulturbærere med høj anciennitet går på
pension. Men samtidig er der på JBS også flere familiemedlemmer ansatte
og en arvtager, hvilket giver mulighed for, at kulturen kan fastholdes.
Gennem vores undersøgelser af JBS kultur, som vi har studeret med
udgangspunkt i de tre niveauer i Scheins kulturmodel, konstaterer vi, at de
grundlæggende antagelser på JBS udmønter sig i en medmenneskelig
kultur.
Vi fortolker den kvalitet, vi ser i alle forhold på JBS som også at være et
udtryk for ordentlighed i hvorledes JBS behandler deres omverden og deres
medarbejdere. At gøre tingene ordentligt er et kvalitetstegn og grundlaget
for den gode kultur på JBS.
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7.6 JBS’ identitet

For at kunne beskrive JBS’ identitet, benytter vi os af følgende definition af
Corporate Identity:
”Corporate identity is the self-presentation of an organisation; it consists
in the cues which an organisation offers about itself via the behaviour,
communication, and symbolism which are its forms of expression.” (van
Riel, 1995, s. 36)18

Vi tager udgangspunkt i figur 2.1 (van Riel, 1995, s. 33) og har tillempet
modellen, hvor vi med rødt viser, hvordan vi benytter de 3 empiriske felter
til at afdække JBS’ identitet. Vi koncentrerer os om identitet, og behandler
derfor ikke image.

Figur 7.1 Egen afhandlingsmodel, med udgangspunkt i van Riels (1995) figur 2.1

Vi har valgt at tage udgangspunkt i modellens 3 inddelinger, hvor vi finder
beskrivende eksempler i de 3 empiriske felter, for efterfølgende at supplere
med beskrivelsen af JBS’ kultur jf. forrige afsnit.
Adfærden på JBS er tydeligst karakteriseret ved imødekommenhed og
medmenneskelighed. Vi oplever ved vores besøg, at der er en rolig
atmosfære og god tid både til os, men også i de arbejdssituationer vi kan
observere. Tonen blandt medarbejderne og ved interviewene er uformel og
familiær, men også i høj grad humoristisk.
”Det er faktisk meget svært at lave et par underbukser, det ved jeg ikke
om I er klar over. (Alle: Nej.) Det har I til gode så. (Alle: latter. A:
Næste gang så skal vi have et kursus.) Så må I på kursus ja, det lyder
sgu hyggeligt, jeg tror jeg vil med. (Latter)” (Bilag 5.6)

18

‘Cues’ eller ledetråde/signaler er: behavior, symbolism og communication: Corporate
Identity Mix (CIM) eller: adfærd, symboler og kommunikation. Vores oversættelse.
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JBS’ skriftlige kommunikation er traditionel og kedelig, deres ordbrug på
hjemmesiden er klassisk og neutralt. I brevene virker JBS forsvarende og
selvsikre i deres argumentation, selvom det ene brev bærer præg af flere
fejl. De varierer mellem et blomstrende, juridisk og forretningspræget
sprog. Vi vurderer, at det bærer præg af, at JBS foretrækker mundtlig
kommunikation og personlig kontakt. Vi ved, at kontakten til sælgere er
telefonisk, hvis der ikke er mulighed for et møde, og samtidig bliver
informationer fra interne afdelingsmøder overleveret mundtligt til
afdelingerne, ligesom de to årlige infoaftener også er mundtlige. Når det
gælder kampagnebillederne, oplever vi JBS som provokatør. For at få
opmærksomhed på deres produkt, har de lavet en kampagne, der
differentierer JBS fra deres konkurrenter.
En af de tydeligste artefakter på JBS er den nye administrationsbygning,
som er et lyst og venligt kvalitetsbyggeri, indrettet med moderne teknologi
og åbne kontorlandskaber, hvor der er mulighed for at placere flere
medarbejdere.
På baggrund af vores analyser, vurderer vi, at JBS’ identitet afspejler en høj
selvværdsfølelse. JBS er bevidste om, at de er gode til at gøre, det de gør;
de er specialister i branchen og kvalitet gennemsyrer alt: produktionen,
virksomheden og den måde medarbejdere behandles på. Iøjnefaldende er
det, at JBS’ historie og de mange traditioner er så synlige, at
medarbejderne også nævner pålidelighed og trofasthed samt at JBS er en
støvet virksomhed. Samtidig udtrykker JBS’ medarbejdere, at de synes, JBS
er innovativ, hvilket kun kommer til udtryk gennem kampagnebillederne og
til dels i forbindelse med produktudvikling. Vi vurderer, at det er et tegn på,
at JBS har en ønsket identitet (innovativ og fremme i skoene), der opleves
internt, og en faktisk og oplevet identitet, der er lidt støvet. På den måde
er der forskel på den synlige og dermed offentlige identitet og den
personlige identitet, den interne identitet (Whetten, 1985, s. 269).
”By analogy, one may conceptualize two identities, a ‘desired-identity’,
towards which the company strives, and an ‘actual-identity’, which is
what a company is really like in practice.” (van Riel, 1995, s. 34-35).

Vi konstaterer diskrepans mellem JBS’ kampagnebilleder og JBS’ kultur og
identitet. Kampagnebillederne udtrykker ikke JBS’ kultur og identitet, men
er et udtryksmæssigt sidespring, som distancerer sig fra den reelle kultur og
identitet på JBS.

7.7 Kulturen som medskaber

JBS’ kultur er skabt gennem de sidste 69 år, hvor historien og traditionen på
JBS har udviklet sig til grundlæggende antagelser om omsorg og respekt for
det enkelte menneske. JBS er indbegrebet af medmenneskelighed, der
ligesom JBS’ produkter og fysiske artefakter, har 2 gennemgående
kerneværdier ”kvalitet” og ”komfort”.
”Styrken i kultur består i, at antagelser er fælles og derfor gensidigt
forstærkende.” (Schein 1994, s. 32)

JBS’ kultur er blevet formet af den pionerånd, som trods generationsskifte
stadig præger JBS, og virker selvforstærkende fordi kulturen i forvejen er
svær at ændre.
De grundlæggende antagelser synliggøres gennem kerneværdierne, som
stærke manifestationer, der påvirker JBS’ identitet. Vi definerer JBS’ kultur
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som en forudsætning for JBS’ identitet (figur 7.1), der derfor er konstrueret
af kulturen. Kulturen er integreret i identiteten.
Derfor er det problematisk, når vi observerer 2 identiteter, en ønsket og en
faktisk identitet, hvor førstnævnte kommer til udtryk gennem
kampagnebillederne.
”It is almost impossible to communicate only in symbols, because
members of target groups, whether consciously or unconsciously, use all
their senses to form a total picture of the object in question, and to make
at judgment about it.” (van Riel, 1996, s. 32)

Når omverdenen kun har kampagnebilleder til at forholde sig til, forføres de
til kun at se JBS’ ønskede identitet, og ikke det JBS reelt er.
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8 Konklusion

Formålet med dette kapitel er at besvare afhandlingens problemformulering
og underspørgsmål:
Med udgangspunkt i den tilbagekaldte kampagne ønsker vi at analysere
kultur og identitet på JBS.

!
!
!

Er der overensstemmelse mellem JBS’ kommunikationsprodukter:
kampagnebilleder, udvalgte breve og hjemmeside?
Er kampagnen en del af en intern proces, herunder en
autokommunikativ handling?
Hvordan stemmer medarbejdernes oplevelse af JBS’ identitet
overens med JBS’ kommunikation?

Samtlige analyser er holdt op mod JBS’ erklærede kerneværdier, hvilket
giver os et fælles udgangspunkt for analyserne.
Vores analyser viser tydelige mønstre, og vi definerer derfor JBS’ kultur som
omsorgsfuld og medmenneskelig med ”kvalitet” og ”komfort” som de
bærende værdier. JBS’ identitet er ligeledes stærkt forankret i disse værdier
og kommer til udtryk i en høj selvværdsfølelse. Desuden tager både kultur
og identitet afsæt i JBS’ historie og mange traditioner, og JBS kan derfor
opleves som tilbageskuende og støvet. Vi ser en tydelig sammenhæng
mellem JBS’ kultur og identitet, fordi begge trækker på samme
værdigrundlag og er forankret blandt medarbejderne.
Kerneværdierne ”individualitet” og ”innovation” er ikke gennemgående på
JBS, og vi mener derfor ikke, at den værdibaserede ledelse er fuldt
implementeret. Især ”innovation” betragter vi som en skueværdi, hvor JBS
med værdierklæringen udtrykker et ønske om, hvordan de gerne ser sig
selv. Det giver os anledning til at konkludere, at JBS har en faktisk identitet
og en ønsket identitet.
Vi vurderer, at ledelsen på JBS med kampagnebillederne har forsøgt at få en
anden identitet, som bevæger sig væk fra det støvede, og at nå en yngre
målgruppe. Kampagnebillederne afspejler JBS’ ønskede identitet, og JBS
forsøger hermed at ændre omverdenens syn på JBS som virksomhed og
arbejdsplads. Det er et forsøg på en ekstern selvfremstilling, der viser JBS
som en ung og innovativ virksomhed. JBS har dog ikke været
opmærksomme på den auto-kommunikative effekt, kampagnebillederne kan
have, og der er derfor ikke tale om en bevidst handling, og vi ser også, at
medarbejderne ikke har ændret deres holdning til JBS. Vi konkluderer, at
dette skyldes, at JBS’ kultur og identitet er så stærk og fast forankret, at
medarbejderne ikke lader sig rykke.
Der er ikke overensstemmelse mellem den identitet medarbejderne oplever
i dagligdagen, og den identitet som kampagnebillederne udtrykker. Dette
understreges også af den forskel, der er mellem kampagnebillederne, og
JBS’ øvrige kommunikation, som er traditionel og hovedsagelig holder sig til
de 2 bærende kerneværdier, ”kvalitet” og ”komfort”.
Vi ser tegn på, at JBS er i forandring og synes at være i færd med et
generationsskifte blandt medarbejderne. En del af kulturbærerne, der har
været på JBS gennem mange år, er på vej på pension, og nye kræfter
kommer til, hvilket bevirker, at nye medarbejdere skal adoptere JBS’ kultur
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og identitet, der ligger her en stor udfordring for JBS’ ledelse.
Generationsskiftet åbner også mulighed for, at kulturen ændres af sig selv,
men selv her skal kulturudviklingen ledes. Med JBS’ organisationstype, der
primært befinder sig i pionerfasen, er en ændring i selvopfattelsen afhængig
af pionerens fremtoning. Når MA fortsat omtaler JBS som støvet og lille, og
også benytter metaforen en stor familie om JBS, bliver det svært at ændre
medarbejdernes selvopfattelse.
Vi ved, at JBS har ønsket opmærksomhed fra en yngre målgruppe, og fordi
de har valgt en kampagne i samme stil som tidligere, forsøger de at
bagatellisere kampagnens medieomtale. Kampagnen skal differentiere JBS
fra konkurrenterne, for at positionere sig som et ungt og hipt mærke i den
yngre forbrugers bevidsthed. Det har ikke været muligt at få svar på, om
JBS bevidst har ønsket at provokere for at få opmærksomhed på deres
produkter.

8.1 Refleksioner
Med vores metodiske tilgang og et fænomenologisk-hermeneutisk
perspektiv har vi afdækket JBS’ kultur og identitet.
Vi har gennem, den multiparadigmatiske tilgang, udnyttet muligheden for at
inddrage forskellige metoder og teoretikere samtidigt, for herigennem at
give analyserne den bredde vi anser for at være fyldestgørende. Vi har valgt
bredden frem for dybden, fordi vi med afhandlingen sandsynliggør, de
muligheder, der ligger i at benytte den multiparadigmatiske tilgang.
Vi har undersøgt JBS’ 3 kulturniveauer i henhold til Scheins (Schein 1994, s.
24) analysemodel, men vi er ikke gået længere ned i kulturens dimensioner,
hvilket hænger sammen med vores begrænsede mulighed for at være på
JBS i længere tid.
Metoden er tidskrævende, fordi vi i de fortolkende processer afdækker nye
betydningslag, hvorfor vi ofte har følt, at vi kun har berørt toppen af
isbjerget. Men vi kan konstatere, at data hurtigt har reproduceret sig selv,
også på tværs af de empiriske felter, hvor vi har set tydelige mønstre.
”… en meningsfortolkning ophører, når man er kommet frem til en ”god
gestalt”, en indre enhed i teksten uden logiske modsigelser.”
(Kvale, 1997, s. 58)
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9 Perspektivering

I denne perspektivering vil vi sætte fokus på nogle af de problemstillinger,
som vores afhandling har afdækket. Vi beskæftiger os konkret med
forandringer, som vi vurderer, kan være en udfordring for JBS.

9.1 Nypuritanisme

JBS har lanceret ekstraordinære reklamer før, så hvad har gjort disse
kampagnebilleder særlig markante?
Vi vurderer, at reaktionen på billederne skyldes 2 ting.
! For det første klagede fagforbundene til Forbrugerombudsmanden,
som derfor tager sagen op. Derfra ruller lavinen.
! For det andet synes der at være en nypuritansk udvikling i det
offentlige rum, der er sket et skifte i, hvordan man kan tillade sig at
udstille kvinder (Bilag 9.3).
JBS fjernede som bekendt selv kampagnen for at imødegå den kraftige
kritik og sagen afsluttes med Forbrugerombudsmandens afgørelse af d. 3.
marts 2008:
”På den baggrund er Forbrugerombudsmanden mest tilbøjelig til at
mene, at kvindekønnet i de pågældende reklamer afbilledes på en
nedsættende og ringeagtende måde og således er i strid med pkt. 2 i
Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsdiskriminerende
reklame og dermed markedsføringslovens § 1.” (Bilag 9.1)

Da Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen, udløstes et sandt
mediestormvejr. Kampagnebillederne blev vist på landsdækkende tv og blev
trykt de danske aviser, og kan som nævnt stadig findes på internettet.
Thomas Christensen fra reklamebureauet &Co, som stod bag reklamen, har
udtalt:
”Men i mit hoved har JBS fået valuta for pengene gange - MANGE! - så i
den forstand har den været en succes, helt klart.” (Bilag 9.2)

Når virksomheder oplever, at de trods ugunstige afgørelser fra
Forbrugerombudsmanden stadig får fuld ”valuta for pengene”, så
ræsonnerer vi, at det, der rykker virksomhedernes brug af reklamer, vil
være forbrugernes holdninger. Derfor vurderer vi, at vi fremover vil se flere
tegn på, at den nypuritanske bevægelse vinder indpas.

9.2 Virksomhedsorganisation

Omverdenen stiller stadig større krav til virksomhederne, og lederen skal
derfor være på forkant med de seneste tendenser indenfor miljø og
teknologi, magtforskydninger i branchen samt forbruger- og
medarbejdermæssige spørgsmål for ikke på sigt at miste terræn. For JBS
betyder det en mulighed for aktivt at udnytte de netværk, de allerede er en
del af.
”Nu sidder vi jo med XX, som vi har inde over de her ting også og helt
åbent diskuterer tingene. Selvom vi er lidt konkurrenter, har vi jo så
fundet ud af, at verden egentlig er så stor, at vi ligeså godt kan
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samarbejde om tingene, hvor vi i gamle dage bekrigede hinanden lidt.”
(MA, bilag 5.2)

Ved at nærme sig associationsfasen, bliver tilknytningen til eksterne
interessenter proaktiv, og der opstår udvidet dialog mellem virksomheden
og fx forhandlere og leverandører.
”I biotoperne går virksomhedens egen identitet ikke tabt, men modnes
netop gennem mødet med partner-virksomhedens identitet – akkurat på
samme måde, som det sker i en gruppe af stærke enkeltpersoner.”
(Glasl, 1997, s. 184)

Med JBS’ stærke identitet, vil de nære samarbejder kunne styrke det
udvidede serviceniveau, JBS allerede på nuværende tidspunkt mener at
have. I udvikling af JBS frem mod associationsfasen udfordres ledelsen af at
skulle tilpasse sig nye krav. Læreprocesser bliver stadig mere centrale, og vi
vurderer, at dette vil indebære ændringer i den organisationsstruktur, JBS
allerede nu oplever som utilstrækkelig.

9.3 Tilbage til rødderne

”Det jeg siger med det, jeg tror egentlig, hvis du går nogle år tilbage, så
har det været mejslet ned i sten, hvem JBS er, hvad vi står for og hvad
vi vil, og jeg kunne godt have en lille bange anelse om, specielt med
sådan en kampagne, at det ikke står mejslet i stenene, og at en
slutforbruger godt kan være noget i tvivl om, hvem fanden de er derude
på heden, og hvad det er de vil. Hvad er det, de prøver på at fortælle, og
der er ikke nogen tvivl om, at det er farligt, hvis det er tilfældet.” (Bilag
5.6)

Citatet vidner om, at JBS selv har indset at kampagnen sår tvivl om deres
identitet, og at de modstridende signaler også forvirrer slutbrugeren. I et
forsøg på at tale til den yngre målgruppe har JBS gentagne gange prøvet at
flytte sig og rykke ved sin identitet gennem utraditionelle og
opsigtsvækkende reklamekampagner, hvilket ikke er lykkedes. Det er vores
vurdering, at JBS bør finde tilbage til deres rødder og fastholde deres
identitet og kultur, fordi denne identitet er tidløs og universel og bidrager til,
at JBS opleves som troværdig blandt forbrugerne, yngre som ældre.
Vi har indtil videre udelukkende omtalt virksomhedens kultur og identitet,
men vi vurderer også, at et fokus på JBS’ corporate brand vil bidrage til at
styrke både JBS’ identitet og image (kap. 7.6), da JBS’ image spejler sig i
deres identitet og omvendt.
Ifølge Aaker (2004) kan en virksomheds corporate brand være løftestang
for hele virksomheden og dens brands. JBS besidder mange af de
egenskaber, som kræves for at være et godt corporate brand, og kan med
fordel lancere product brands og sub brands, som læner sig op ad JBS’
corporate brand, og herigennem får en positiv afsmittende effekt på
hinanden.
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