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1. Executive summary 

Diversity is a topic that organisations at a larger degree are taking a position towards. As public 

expectations increase, it is now also increasingly important for organisations to show that its 

inclusion of diversity practices not only are implemented because of an external demand - but 

how diversity is a state of mind within the organisation.  

 

With this thesis we wish to examine how organisations communicate about diversity in 

sexuality, gender identity and gender expression, by investigating the communication 

surrounding the passing of a LGBTI+ policy by the City of Copenhagen. By doing so, we wish 

to gain insights into how organisations deal with the question of diversity and what 

consequences the developments of such a policies can result in.  

 

With a Luhmannistic approach, this thesis investigates how the City of Copenhagen makes 

sense of the term diversity and how its 2019-2023 LGBTI+ policy seeks to solve issues 

regarding diversity, which ultimately generates new issues. The analysis is based on a social 

constructivist approach to qualitative data, and the collected data for the analysis consists of 

interviews as well as records of meetings, articles and other external communication published 

by the City of Copenhagen.  

 

The analysis finds that the City of Copenhagen’s communication establishes a contemporary 

semantic, which seeks to eliminate any negative distinctions made between its citizens, users 

of the city and its employees. In other words, the communication demands that individual 

differences in sexuality, gender identity and gender expression is ignored. However, the 

communication is paradoxical as it must enhance the very same differences in order to dissolve 

them. Thus, the communication simultaneously wishes to ignore and enhance  differences in 

sexuality, gender identity and gender expression causing new challenges.  

 

Based on our findings, we argue that organisations face several new communicative and 

managerial issues. In conclusion, we find that if organisations wish to communicate about 

diversity, they must ensure that diversity is an integrated part of the organisation, avoid pink-

washing and accept that the subject of diversity produces a vast degree of complexity. 
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2. Introduktion 

2.1. Problemfelt 

I de seneste år har et stadigt større fokus på mangfoldighed medført, at spektret for seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk er udvidet betragteligt i samfundet. Mangfoldighed er nu et emne, 

som vi åbent diskuterer og forholder os til. Vi har set, hvordan en folkevalgt politiker har 

trukket i sin kones kjole og hat for at protestere imod et forslag om at gøre op med anvendelsen 

af pronominer som ‘han’ og ‘hun’ på et dansk universitet (Ambrosius, 2019) og vi har set, 

hvordan diskussioner om alt fra lyskryds til toiletter skal være kønsneutrale fører til stor debat 

(Siegumfeldt & Jørgensen, 2019; Fogde & Winther, 2018).  

 

Identitetspolitiske overvejelser om seksualitet, kønsidentiteter og kønsudtryk er også i højere 

grad blevet hverdagskost for organisationer, som står over for emnets komplekse 

kommunikative og ledelsesmæssige udfordringer. Senest blev det ved Copenhagen Pride i 

2019 diskuteret, om de deltagende organisationer rent faktisk arbejder for at fremme 

mangfoldighed, eller om der blot var tale om marketingsstrategier (Østebø, 2019). 

Diskussionen fungerer som et eksempel på, hvordan det øgede fokus fra samfundet samt 

kompleksiteten i den nye måde, som organisationer kommunikerer om mangfoldighed på, 

medfører udfordringer.  

Tidligere kunne organisationer operere inden for en given ramme med stabile linjer for, hvad 

organisationen rummede, hvad der kunne ledes på, og hvad der tilhørte den enkeltes privatliv. 

I dag bliver disse retningslinjer udfordret af nye forståelser for identitet, hvilke skaber nye 

betingelser for ledelse. Det er ikke længere givet på forhånd, hvad en borger, bruger eller en 

ansat er for en organisation, og hvordan man leder på disse. Ledelse indebærer i dag at kunne 

forholde sig til, hvordan vi overhovedet forstår hinanden og vores identiteter som en del af en 

organisation.  

 

I 2019 implementerede Københavns Kommune en omfattende LGBTI+ politik for kommunen 

og dennes forvaltninger som den første kommune i Danmark. Ambitionen med at 

implementere politikken var, at et “[s]tørre fokus på mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet 

og kønsudtryk skal give større forståelse for vores forskelligheder og øge rummeligheden i 

vores by, så vi kan bidrage til at fastholde København som en af verdens bedste byer at bo og 

leve i” (Københavns Kommune, 2019a, s. 6).  
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Med implementering af den nye politik kommunikerede Københavns Kommune et ønske om 

et større fokus på mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Men hvordan 

forstår Københavns Kommune egentlig mangfoldighedsbegrebet? Og hvordan kommunikerer 

kommunen om mangfoldighed, når der ikke eksisterer en manual for mangfoldighed?  

Vi finder, at mangfoldighed medfører ny kompleksitet,  som organisationer nu må forsøge at 

håndtere gennem deres kommunikation og ledelse. Mangfoldighed som emne bliver dermed 

interessant at undersøge, da det medfører nye organisatoriske praksisser, mulighedsrum og 

udfordringer. Emnet er yderligere interessant, da forskningen på arbejdet med mangfoldighed 

i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk er begrænset.  

 

Vi vil med dette speciale undersøge, hvad mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk kommunikativt gøres til i 2019. Målet er at opnå indsigt i, hvordan 

mangfoldighedsbegrebets kompleksitet etablerer ledelsesmæssige og kommunikative 

udfordringer for organisationer. I specialet undersøges Københavns Kommunes 

kommunikation om mangfoldighed som et eksempel på, hvordan danske organisationer kan 

kommunikere om mangfoldighed, og hvordan disse organisationers arbejde med 

mangfoldighed kan skabe nye udfordringer. Undersøgelsen af Københavns Kommune fungerer 

som forsøg på at udlede noget generelt om organisationer, som ønsker at arbejde med og 

kommunikere om mangfoldighed.  

2.2. Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående problemfelt ønsker dette speciale at tage sit udgangspunkt i følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan kommunikeres der om mangfoldighed i Københavns Kommune? 

 

For at besvare den valgte problemformulering anvendes følgende underspørgsmål: 

 

1. Hvordan fikserer Københavns Kommune mening om mangfoldighed i LGBTI+ politikken?  

2. Hvordan skaber kommunikationen om mangfoldighed paradokser for kommunen? 

3. Hvordan håndterer kommunen de problemer, som arbejdet med mangfoldighed skaber?  
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Med det første underspørgsmål ønsker vi at iagttage, hvordan Københavns Kommune 

semantisk skaber mening om mangfoldighedsbegrebet. Ved at undersøge semantikken om 

mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk får vi blik for, hvordan begrebet 

tillægges mening. Med det andet underspørgsmål vil vi iagttage, hvordan formen fra den 

undersøgte kommunikation etablerer paradokser. Dette gøres ved først at undersøge 

mangfoldighedsbegrebets form, og derefter hvordan denne medfører kommunikative 

paradokser. Med det tredje underspørgsmål vil vi undersøge, hvordan Københavns Kommune 

formår at skjule de problemer, som opstår i kommunikationen, og hvordan den paradoksale 

kommunikation kan fortsætte.  

 

2.2.1. Iagttagelsespunkt 

Specialets analyse af Københavns Kommune er fokuseret på kommunens kommunikation om 

mangfoldighed. Vores iagttagelsespunkt er derfor, hvordan Københavns Kommune iagttager 

mangfoldighed i dens kommunikation. Med det valgte iagttagelsespunkt bliver det muligt at 

iagttage Københavns Kommunes iagttagelser som iagttagelser og dermed opnå indsigt i, 

hvordan kommunen skaber mening om mangfoldighed i LGBTI+ politikken som udtryk for 

identitetspolitik i 2019. 

 

2.3. Afgrænsning 

Følgende afsnit vil specificere specialets afgrænsning. Dette gøres for at vise læseren, hvad 

specialet ikke undersøger og hvorfor. Afsnittet har derfor til formål at redegøre for valg af 

afgrænsninger i analysefeltet.  

 

Specialet er først og fremmest afgrænset i sit analysefelt, da vi ikke ønsker at spørge ind til, 

hvordan selve beslutningen om LGBTI+ politikken er blevet til. I stedet ønsker vi at spørge til, 

hvordan kommunikationen konstrueres i Københavns Kommunes egen iagttagelse af 

politikken. Specialet undersøger altså ikke politikken som en beslutning men betragter i stedet 

politikken som en kommunikation om mangfoldighed, hvorfra vi vil foretage vores 

undersøgelse.  
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Vi har også afgrænset specialets analyse til at undersøge Københavns Kommunes 

kommunikation som case. Dette valg er truffet for at reducere specialets egen kompleksitet ved 

at modarbejde risikoen for at skulle bearbejde en uhåndterbar grad af flerstemmighed. Der 

ligger dog flere årsager til grund for valget af Københavns Kommune som den organisation, 

der skal eksemplificere kommunikationen om mangfoldighed i 2019. 

 

Først og fremmest er Københavns Kommune interessant at undersøge, da denne er en 

organisation, som selv rummer en enorm kompleksitet og flerstemmighed. Kommunen er både 

en arbejdsplads med stor diversitet i medarbejderprofiler og arbejdsområder, og kommunen 

fungerer også som en regulerende institution for borgere, brugere og ansatte. Som landets 

største arbejdsplads og institution for over 600.000 indbyggere giver casen blik for, hvordan 

en stor organisation kommunikerer om mangfoldighed i dag. Dernæst er Københavns 

Kommune interessant at undersøge, fordi denne var den første kommune i landet til at indføre 

en LGBTI+ politik. Med vores undersøgelse skaber vi derfor ny indsigt i, hvordan en kommune 

kan kommunikere om mangfoldighed i 2019.  

 

Vi har også afgrænset os fra at undersøge, hvordan andre aktører iagttager mangfoldighed. 

Specialet vil kun analysere, hvordan Københavns Kommune iagttager gennem dens 

kommunikation. Borgernes evalueringer, mediernes kommentarer og interesseorganisationers 

kommunikation indgår derfor ikke i vores iagttagelse. Når vi skriver, at vi iagttager 

Københavns Kommune, så gøres dette ud fra en iagttagelse af Københavns Kommune som 

værende medlemmer af Borgerrepræsentationen samt kommunens forvaltninger. Vi kunne 

også have valgt at iagttage, hvordan borgerne er en del af organiseringen af Københavns 

Kommune, men vi er kun interesseret i, hvordan beslutningstagerne i kommunen og dermed 

kommunen som organisation iagttager.  

 

I udarbejdelsen af LGBTI+ politikken blev det besluttet, at høringssvar fra relevante 

interesseorganisationer, lokaludvalg og brugere skulle inddrages i udformningen af politikken 

(Københavns Kommune, 2018, s. 2). Når vi iagttager Københavns Kommunes 

kommunikation, ser vi bort fra disse høringssvar, da dette er kommunikation fra andre aktører. 

Til gengæld har vi kunnet inddrage kommunens kommunikation om disse høringssvar, 

eftersom den endelige politik er etableret med udgangspunkt i de enkelte forvaltningers 

justeringer som følge af selvsamme (Københavns Kommune, 2018, s. 2). Dermed er vi bevidste 
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om, at eksterne aktører har haft direkte indflydelse på politikkens udfoldelse, men vi ser bort 

fra disse eksterne aktørers kommunikation.  

 

Endelig har vi i specialet også måtte afgrænse analysen af identitetspolitikker. Begrebet 

identitetspolitik er i sig selv et kompleks term og kan rumme mange grene. I specialet anvender 

vi Københavns Kommunes LGBTI+ politik som udtryk for en identitetspolitik, og vi fokuserer 

på brugen af mangfoldighedsbegrebet i kommunens kommunikation.  

 

2.4. Begrebsafklaring og empiriske definitioner 

Med det følgende delafsnit vil vi klarlægge, hvordan bestemte begreber skal forstås i 

konteksten af dette speciale. Dette er nødvendigt, da der i empirien anvendes forskellige 

begreber om samme genstand. Afsnittet har derfor til formål at hjælpe læseren ved at definere 

specialets forståelse for begreberne.  

 

LGBTI+: Vi vil i specialet anvende Københavns Kommunes forståelse for LGBTI+ begrebet, 

der defineres som en “samlebetegnelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, 

interkønnede og andre, som falder udenfor de dominerende normer for køn og seksuel 

orientering, for eksempel aseksuelle og queerpersoner” (Københavns Kommune, 2019a, s. 3). 

Specialet udarbejdes med en forståelse for, at der findes lignende og differentierede 

forkortelser for ovenstående, men vi vil anvende LGBTI+ begrebet, da iagttagelsespunktet er 

kommunikationen i en politik herom. Eksempelvis anvendes LGBT eller LGBT+ begrebet i 

flere dele af den indsamlede empiri. Dette skyldes, at den endelige LGBTI+ politik først blev 

udarbejdet som en LGBT politik. Politikken blev senere hen udvidet til også at inkludere 

“interkønnede og andre” (Københavns Kommune, 2019a, s. 3). Derfor fremgår LGBT og 

LGBT+ begrebet også i empirien. Specialet vil i dets analyse og diskussion anvende LGBTI+ 

begrebet, da den endelige politik har valgt at inkludere både interkønnede og andre, og 

politikken dermed ikke er begrænset til LGBT personer. LGBT eller LGBT+ begrebet vil kun 

blive anvendt i de citater, hvor disse anvendes for at holde sig tro til kilden. Vi er videre 

bekendte med, at der findes andre udgaver af akronymet for LGBTI+, men da vores analyse 

tager udgangspunkt i kommunens LGBTI+ politik, anvender vi kun det akronym, som 

kommunen selv anvender, da det kun er dette, som vi kan iagttage.  

 



NÅR ORGANISATIONEN VIL VÆRE MANGFOLDIGHED 
KANDIDATSPECIALE  
 

ANNE-SOPHIE HØJ NIELSEN 
KAROLINE HOLM HANSEN 

9 

Mangfoldighed: Mangfoldighedsbegrebet rummer stor kompleksitet og kan beskrive elementer 

såsom etnicitet, religion og ideologi. Vi har afgrænset vores undersøgelse til at iagttage 

mangfoldighed som et spørgsmål om seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk.  

 

2.5. Læsevejledning 

Specialets analyse er inddelt i de følgende seks dele: 

 

I første afsnit har specialet præsenteret sit executive summary.  
 
I andet afsnit har specialet præsenteret den valgte case og problemformulering, som specialet 
tager sit afsæt i samt præsenteret iagttagelsespunktet. 
 
I tredje afsnit præsenteres specialets analysestrategi. Kapitlet vil søge at redegøre for, hvordan 
den valgte problemformulering søges besvaret ud fra det valgte analytiske blik. I  dette afsnit 
redegøres også for specialets videnskabsteoretiske grundlag, dets udvælgelse og indsamling af 
empiri samt andre centrale analysestrategiske beslutninger og overvejelser. 
 
I fjerde afsnit præsenteres specialets analyse. Her vil det gennem en luhmannsk tilgang til 
semantik- og formanalyse blive undersøgt, hvordan mangfoldighedsbegrebet iagttages og 
kommunikeres af Københavns Kommune. Derefter vil afsnittet præsentere specialets tredje 
analyse. Her anvendes Luhmanns funktionelle metode for at kunne iagttage, hvordan 
Københavns Kommunes løsninger på problemer skaber nye problemer.  
 
I femte afsnit præsenteres en diskussion af de fremanalyserede resultater i specialets analyse. 
Afsnittet vil diskutere, hvordan Københavns Kommune håndterer kommunikation om 
mangfoldighed samt diskutere implikationer for kommunikationen om mangfoldighed. Her vil 
både implikationer for Københavns Kommune som case blive præsenteret såvel som 
implikationer for organisationer generelt.  
 
I sjette afsnit afrundes specialet med en konklusion, der søger at besvare specialets 
problemformulering og underspørgsmål. 
 
I syvende afsnit præsenteres et perspektiverende og reflekterende afsnit, der søger at diskutere 
specialets udformning og præsentere andre analytiske blikke på emnet.  
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3. Analysestrategi 

Følgende afsnit præsenterer et overblik over, hvordan specialets problemformulering og 

underspørgsmål søges besvaret gennem en konstrueret analysestrategi. Afsnittet vil først 

præsentere specialets videnskabsteoretiske ståsted. Derefter vil afsnittet redegøre for det 

teoretiske udgangspunkt. Slutteligt vil afsnittet beskrive overvejelser, beslutninger og 

afgrænsninger med hensyn til empiriindsamlingen samt præsentere en model for specialets 

samlede analysestrategi.  

 

Andersen (1999) definerer analysestrategi som en “strategi for, hvordan man som epistemolog 

vil konstruere andres iagttagelser som objekt for egne iagttagelser med henblik på at beskrive, 

hvorfra de selv beskriver” (Andersen, 1999, s. 14). Vores ambition for afsnittet er derfor at 

redegøre for måden, hvorpå vi iagttager.  

 

3.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

I dette delafsnit vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske ståsted. Vores speciale er baseret 

på socialkonstruktivisme, som kort uddybes nedenfor. Det er relevant at uddybe, da vores 

videnskabsteoretiske ståsted former måden, hvorpå vi forstår viden. 

 

Med den socialkonstruktivistiske teori følger vi argumentet om, at begreber ikke er givne uden 

videre, men at vi i stedet må forstå dem som socialt konstruerede (Thurén, 2010, s. 162). Med 

andre ord forstår vi fænomener såsom mangfoldighed, som et resultat af vores socialitet, 

individualitet og kommunikation. Vi er som iagttagere af mangfoldighed som begreb derfor 

interesseret i at undersøge, hvordan begrebet konstrueres på en bestemt måde, hvorfra der kan 

skabes mening.  

 

Som iagttagere med et socialkonstruktivistisk blik spørger vi derfor ind til, hvordan forståelser 

for genstande som kommunikation er dannet, og hvordan det sættes på spil i bestemte 

sammenhænge. Vi søger ikke at spørge til aktørers handlinger på et givent felt. Derimod vil vi 

som socialkonstruktivister spørge til et givent felts måde at spørge på (Andersen, 1999, s. 10-

12). Med andre ord vil en iagttager ifølge den socialkonstruktivistiske tradition undersøge, 

hvordan en iagttager iagttager frem for hvorfor, og hvordan en iagttager handler og ikke 
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hvorfor. Derfor ønsker vi i specialet at spørge til, hvordan Københavns Kommune iagttager, 

og ikke hvorfor de iagttager, som de gør.  

 

Når vi netop ønsker at spørge til, hvordan der overhovedet spørges, forskydes det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt fra ontologi til epistemologi og dermed fra første ordens 

iagttagelser til anden ordens iagttagelser af, hvorfra der iagttages, når der iagttages (Andersen, 

1999, s. 12). Hvor den ontologisk orienterede videnskabsposition spørger ind til hvad, spørger 

den epistemologisk orienterede videnskabsposition i stedet ind til hvordan (Andersen, 1999, s. 

13). Vi vil altså ikke iagttage, hvad Københavns Kommunes kommunikation er, som om at der 

eksisterer en endelig facitliste. I stedet vil vi iagttage, hvordan kommunen kommunikerer.  

 

Derudover vil vi i specialet søge at opnå en indsigt, der problematiserer selvfølgeligheder. 

Vallentin argumenterer, at Luhmanns systemteori forsøger at etablere en bedre og mere 

nuanceret teoretisk beskrivelse og forståelse af bestemte samfundsforhold. Dette sker med 

ønsket om at forstyrre og dekonstruere samfundets selvbeskrivelse og selvforståelse samt at 

påpege tradtionelle samfundsforståelsers blindheder og selvfølgeligheder (Vallentin i Nygaard, 

2014, s. 205). På den måde forsøger vi med specialet at deontologisere 

mangfoldighedsbegrebet som genstand ved at vise, at forståelsen for mangfoldighed ikke er 

givet på forhånd.   

 

Specialet er derfor udarbejdet med en tom ontologi, hvori mangfoldighedsbegrebet som 

genstand ikke kan forudsættes. I stedet for at søge en endelig sand viden, søges det at iagttage, 

hvordan virkeligheden omkring netop mangfoldighed bliver og er blevet til (Andersen, 1999, 

s. 14). Specialet arbejder ud fra det konstruktivistiske synspunkt, at det er perspektivet, der 

konstruerer både iagttageren og det iagttagede (Andersen, 1999, s. 14). Med andre ord får vi 

blik for, hvordan noget iagttaget altid vil kunne være iagttaget anderledes. Specialet arbejder 

med en forståelse for, at alt er kontingent, og de analysestrategiske valg har indflydelse på, 

hvordan noget iagttages. På baggrund af dette forstår vi også analysestrategi som et spørgsmål 

om, hvordan en iagttager iagttager på anden orden.  

 

Et andet analysestrategisk valg end Luhmann ville netop etablere anderledes iagttagelser, 

hvilket understøtter vores forståelse for, at alt er kontingent. Luhmann betragter selv systemet 

som et teoretisk begreb - en indfaldsvinkel - til at betragte virkeligheden på (Fuglsang & Olsen, 
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2004, s. 131). Når vi iagttager gennem systemteorien forstår vi derfor, at det blot er én måde at 

iagttage på. Luhmann præsenterer nemlig ikke systemteori som at være teorien, men som én 

ud af flere mulige indfaldsvinkler (Fuglsang & Olsen, 2004, s. 139). Specialet er derfor 

udarbejdet med en forståelse for, at andre analysestrategiske perspektiver ville have etableret 

andre iagttagelser.  

 

3.2. Teoretisk udgangspunkt 

I det følgende delafsnit vil vi præsentere vores teoretiske udgangspunkt, som udgør dét, der 

bliver til vores iagttagelsesprogram.  

 

Vi har truffet den analysestrategiske beslutning om at anvende Luhmanns systemteori, da vi 

som iagttagere både får blik for, hvordan andre iagttagere skaber mening om et fænomen, og 

hvordan der er blinde pletter i deres kommunikation. Vi vil derfor anvende systemteorien som 

et iagttagelsesapparat, hvorigennem former, distinktioner, markeringer og begreber (Harste & 

Knudsen, 2014, s. 9), der skaber mening om mangfoldighedsbegrebet, kan iagttages. Vi vil 

yderligere anvende teorien til at iagttage blinde pletter i Københavns Kommunes 

kommunikation og derigennem få blik for, hvordan kommunikationen udfordrer sig selv. 

 

3.2.1. Systemteori  

Vi vil starte præsentationen af systemteorien i iagttagelsesbegrebet. Det er der flere årsager til. 

Først og fremmest baserer specialet sig på anden ordens iagttagelser af Københavns 

Kommunes iagttagelser. Dernæst fordrer systemteoriens størrelse og kompleksitet, at 

indføringen til det teoretiske apparat er kontingent, og begreberne kan forstås afhængigt af den 

præsenterede rækkefølge. Rækkefølgen bliver derfor afgørende (Andersen, 1999, s. 108). Ved 

at starte i iagttagelsesbegrebet søger vi at vise, hvordan systemteorien kan anvendes som et 

analysestrategisk blik, der muliggør empirisk analyse (Andersen & Pors, 2017, s. 21).   

 

Luhmann betragter iagttagelser som operationer, der anvender en forskel til at indikere noget 

i verden og ikke noget andet (Luhmann, 1993, s. 773). Med det forstår vi, at en iagttagelse er 

betinget af, hvordan der iagttages. Nærmere bestemt at den forskel, der iagttages igennem, er 

afgørende for, hvordan noget forstås, da forskellen lader verden dukke op på én bestemt måde.  



NÅR ORGANISATIONEN VIL VÆRE MANGFOLDIGHED 
KANDIDATSPECIALE  
 

ANNE-SOPHIE HØJ NIELSEN 
KAROLINE HOLM HANSEN 

13 

 

Eksempelvis kan en kommunikation om en dom både kommunikeres i en ret/uret-forskel eller 

i en moralsk retfærdig/uretfærdig-forskel. Det er forskellen, der gør, at vi forstår en given 

kommunikation på en bestemt måde.  

 

En forskel har både en markeret inderside og en umarkeret yderside. Ved en iagttagelse 

markeres den ene side, og den anden side forbliver umarkeret. Iagttagelsen bliver derfor 

enheden af forskellen, hvor det i operationen bliver umuligt at markere begge sider på en gang 

(Andersen, 1999, s. 110). Eksempelvis er det ikke muligt at iagttage loven som værende både 

retfærdig og uretfærdig på samme tid, og derfor kan kun én side af forskellen markeres i 

iagttagelsen.  

 

En iagttagelse kan grundlæggende illustreres således: 

 

 
 

Det er kun iagttagere af anden orden, der kan iagttage begge sider, også kendt som formen. 

Luhmann argumenterer, at en iagttagelse holdes sammen af dets form, som er enheden af den 

forskel, som der iagttages med (Luhmann, 1993, s. 769). Formen er altså forskellens to sider 

plus forskellen selv, og at iagttage et system på anden orden bliver derfor også til et spørgsmål 

om at iagttage både den markerede og den umarkerede side (Luhmann, 1993, s. 769). Vi vil 

derfor søge at spørge ind til hvilken form, der ligger til grund for Københavns Kommunes 

iagttagelse af mangfoldighedsbegrebet. Dette betyder også, at vi vil søge at iagttage, hvordan 

den umarkerede side af forskellen skaber betingelser for kommunens iagttagelser. Dette gøres 

med henblik på at iagttage Københavns Kommunes blinde pletter.  

 

Luhmann argumenterer nemlig, at enheden af forskellen også er iagttagelsens blinde plet 

(Luhmann, 1993, s. 770). Vi betragter derfor blinde pletter som den forskel, som en iagttager 

ikke selv kan iagttage. Andersen & Pors (2017) argumenterer, at en iagttager netop må se sig 

blind for denne forskel for overhovedet at kunne iagttage (Andersen & Pors, 2017, s. 23). 

Således baseres vores analyse på en forståelse for, at vi som iagttagere ikke kan iagttage, 
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hvilken forskel vi iagttager gennem, og at det er et kriterie for overhovedet at kunne iagttage. 

Denne forståelse fordrer også, at Københavns Kommune ikke selv er bevidst om den forskel, 

de iagttager gennem.  

 

Det er som nævnt kun gennem en anden ordens iagttagelse, at det bliver muligt for en iagttager 

at iagttage iagttagelser som iagttagelser. Med andre ord vil vi som iagttagere på anden orden 

forsøge at iagttage dét, som en iagttager på første orden - i dette tilfælde Københavns 

Kommune - ikke kan se. Ved at iagttage på anden orden spørges dermed ikke til hvem eller 

hvad der iagttager, men til hvordan der iagttages gennem en bestemt forskel (Luhmann, 1993, 

s. 776). Samme tilgang vil vi anvende ved at spørge til, hvordan Københavns Kommunes 

anvendte forskelle skaber betingelser for deres iagttagelse af mangfoldighedsbegrebet. Ved 

anden ordens iagttagelse gør det sig netop gældende, at alt bliver kontingent - inklusiv anden 

ordens iagttageren selv (Luhmann, 1993, s. 769).  

 

Enhver iagttagelse af anden orden er dog også en iagttagelse af første orden, og der findes 

derfor intet privilegeret sted at iagttage verden fra (Luhmann, 1993, s. 776). Vores iagttagelser 

på anden orden er også et udtryk for vores egne fortolkninger og er derfor i sig selv en første 

ordens iagttagelse. Derfor vil specialets analyse blive udarbejdet med en forståelse for, at 

specialets iagttagelse også blot er en fortolkning af iagttagelser. Ligesom Københavns 

Kommune vil vores iagttagelse af iagttagelser rumme blinde pletter, og vi forstår derfor, at 

læsere af dette speciale vil kunne iagttage vores blinde pletter og dermed opnå ny indsigt i det, 

som vi ikke selv kan iagttage.  

 

Specialet er i dets analyse yderligere interesseret i at undersøge det, som Luhmann kalder et 

reentry. Luhmann beskriver et reentry som tilstanden, hvor et system udskiller sig selv fra alt 

andet - altså fra dets omverden - hvorefter at denne forskel mellem system og omverden 

genindtræder på systemets side (Luhmann, 1993, s. 772). På baggrund af dette betragter vi et 

reentry som en tilstand, hvor forskellen i en kommunikation genindtræder på en af siderne af 

forskellen.  

 

Sagt med et eksempel er det et reentry, når to personer diskuterer, om de diskuterer. I en forskel 

“diskussion/ikke diskussion” genindtræder forskellen på diskussion-siden, da diskussionen 

også er et spørgsmål om, hvorvidt man diskuterer eller ej.  
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Vi vil med denne forståelse for et reentry søge at iagttage, om Københavns Kommune i dets 

kommunikation lader bestemte forskelle genindtræde som et reentry. Det er interessant, da et 

reentry etablerer et kommunikativt paradoks. Luhmann argumenterer, at “[t]he distinction 

between ‘before’ and ‘after’ the reentry is the same and not the same” (Luhmann, 1993, s. 

772). Det er det samme, da forskellen beholder sin originale form. Eksempelvis vil vi stadig 

forstå diskussion i forhold til ikke diskussion. Det er dog også anderledes, da reentryet medfører 

en højere refleksivitet end resten af systemet (Luhmann, 1993, s. 770). Med andre ord medfører 

reentryet, at vi opnår større refleksivitet, da vi også forstår diskussion som ikke diskussion. 

 

Det er videre relevant at præcisere, hvad mening betyder, da vi gerne vil undersøge, hvordan 

Københavns Kommune skaber mening om mangfoldighed. Meningsbegrebet dukker op hos 

Luhmann som enheden af forskellen mellem aktualitet/potentialitet (Andersen, 1999, s. 121). 

Der er tale om en spænding mellem det nuværende som det aktuelle, og det mulige som det 

potentielle. Når mening på én gang både aktualiserer og potentialiserer, betyder det, at en kerne 

af aktualitet altid indikeres med en horisont af andre potentialiteter, der ikke kan udnyttes på 

samme tid (Andersen, 1999, s. 121). Da mening ifølge systemteorien er ustabil, tvinger det til 

konstant til forandring, fordi aktualitetskernen forfalder i det øjeblik, forskellen trækkes 

mellem det aktualiserede og det potentialiserede (Andersen, 1999, s. 121). 

 

Mening er derfor ustabil, fordi enhver fremhævelse af noget specifikt både åbner og lukker for 

andre muligheder. Så snart en aktør fremhæver noget specifikt som mening - når noget 

aktualiseres - fremhæves både nogle former for mening, mens andre potentialer for mening 

umuliggøres. Et eksempel er, at så snart at en kommunikation fremhæver, at meningen med 

livet er kærlighed, umuliggøres muligheden for, at meningen med livet er had. På samme tid 

potentialiseres en masse andre muligheder, da der nu kan skabes mening om kærlighed. Det 

kan derfor også argumenteres, at mening bliver til en proces, hvor forskellen mellem aktualitet 

og potentialitet konstant reproduceres (Andersen, 1999, s. 122). Hertil er mening 

selvreferentiel, hvorfor mening kun kan knytte an til mening i en bagudrettet rekursiv proces - 

det værende til enten det aktualiserede eller potentialiserede i tidligere meningsforslag 

(Andersen, 1999, s. 122). Eksempelvis vil kærlighed som mening ved livet altid være 

kærlighed i den form, som vi i kommunikation tidligere er blevet enige om, at kærlighed er.  
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Når vi arbejder med Københavns Kommunes LGBTI+ politik, gør vi det netop med en 

forståelse for, at mening skabes rekursivt. At undersøge hvordan Københavns Kommune 

tillægger mangfoldighedsbegrebet mening bliver derfor til et spørgsmål om, hvordan meningen 

knytter sig an til kommunens tidligere kommunikation om mangfoldighedsbegrebet. Med 

andre ord vil vi iagttage, hvordan kommunen har kommunikeret om mangfoldighed over en 

tidsafgrænset periode, samt hvordan kommunikationen knytter sig an rekursivt.  

 

Fordi vi undersøger, hvordan kommunen skaber mening om mangfoldighed i dens 

kommunikation, bliver det også relevant at præcisere begrebet kommunikation. Luhmann 

argumenterer, at kun kommunikation kan kommunikere (Andersen, 1999, s. 124). Med denne 

forståelse for kommunikationsbegrebet er vi derfor kun interesserede i at iagttage Københavns 

Kommunes kommunikation som kommunikation, og vi iagttager ikke aktørers roller eller 

motiver.  

Derudover anvender Luhmann ikke kommunikationsbegrebet som i en traditionel afsender-

modtager-overførsel. (Andersen, 1999, s. 126). I stedet betragter Luhmann kommunikation 

som værende en tredelt selektionsproces bestående af information, meddelelsesform og 

forståelse (Kneer & Nassehi, 1997, s. 85). Luhmann argumenterer, at kommunikation først kan 

betragtes som at være kommunikation, når alle tre selektionsprocesser har fundet sted, og den 

givne meddelelse er forstået, hvilket opnås, når efterfølgende kommunikation knytter an til 

meddelelsen (Andersen, 1999, s. 126).  

 

Eftersom at kommunikation først opstår, når en anden kommunikation tilknyttes, fordrer det at 

der skal mindst to kommunikationer til for at etablere en kommunikation, og enetaler betragtes 

eksempelvis ikke som kommunikation (Andersen, 1999, s. 126). Kommunikation er derfor 

først kommunikation, når anden kommunikation knytter sig an. Havde forslagsstilleren til 

LGBTI+ politikken blot kommunikeret, og ingen andre havde knyttet sig an med ny 

kommunikation, så er der altså ikke tale om kommunikation. Der er blot tale om tale. 

Forslagsstillerens kommunikation er først kommunikation, når medlemmer af 

Borgerrepræsentationen besvarer kommunikationen, eller når ny kommunikation - 

eksempelvis i form af mødereferater, høringssvar, pressemeddelelser og den endelige politik - 

knytter sig an til den oprindelige kommunikation. Det er også af denne årsag, at specialet har 

inkluderet yderligere empiri, som knytter sig an til kommunikation i form af den vedtagede 

LGBTI+ politik.  
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3.2.2. Semantisk analyse 

Specialet vil anvende tre analyser i iagttagelsen af mangfoldighedsbegrebet. Først vil en 

semantisk analyse blive anvendt, hvorfor det er relevant at redegøre for vores forståelse for 

semantik. 

 

Vi vil i analysen anvende en semantikanalyse, der er baseret på Luhmanns forståelse for 

semantik. Denne semantiske analyse anvender ledeforskellen kondensering/mening og søger 

at iagttage, hvordan mening kondenseres i semantiske former, som etablerer et reservoir af 

begreber, som står til rådighed for kommunikationen (Andersen, 1999, s. 142). Med den 

semantiske analyse bliver det muligt at undersøge, hvordan mening og forventninger dannes 

samt hvordan dette kondenseres og generaliseres i begreber (Andersen i Harste & Knudsen, 

2014, s. 51). Således fungerer semantikanalysen som et værktøj, der kan anvendes i 

undersøgelsen af, hvordan meningen om mangfoldighed samles i én form, nemlig 

mangfoldighedsbegrebet, som et resultat af en generalisering af begrebet i Københavns 

Kommunes kommunikation.  

 

Det kan argumenteres, at et begreb fungerer som en form for forventningsstruktur for 

kommunikationen (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 50). Et begreb, der er kondenseret 

- eller har fået tildelt mening - skaber en form for forventning til kommunikationen. 

Kommunikationen forventer, at når der kommunikeres om et bestemt begreb, så kommunikeres 

en bestemt mening.  

 

Ved at anvende semantikanalysen forkaster vi forestillingen om at et fænomen - et bestemt 

begreb - er givet på forhånd. I stedet ønsker vi at spørge til, hvordan mangfoldighedsbegrebet 

er blevet til semantisk, og hvilken meningsdannelse der ligger bag. Vi vil derfor anvende den 

semantiske analyse, da den giver blik for, hvordan et begreb er blevet tillagt mening. Det gør 

vi ved at iagttage, hvordan kommunikationen om mangfoldighedsbegrebet knytter an og søger 

at skabe en bestemt form for mening. 

 

Vi vil altså følge og anvende Luhmanns semantikbegreb, som sondrer mellem mening og 

kondenseret mening (Andersen, 1999, s. 143). For at forstå semantikbegrebet må vi dog først 

klarlægge, hvad forskellen mellem mening og kondenseret mening er. Vi ved allerede, at 

meningsbegrebet forstås som enheden af forskellen aktualitet/potentialitet (Andersen i Harste 
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& Knudsen, 2014, s. 48). Vi ved også, at mening er bundet til den givne situation og kontekst 

af aktualiseringens øjeblik (Andersen, 1999, s. 143). Mangfoldighed tillægges måske en anden 

mening i konteksten af religion, end i konteksten af seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk, 

da meningen kun er mening i den aktuelle kontekst og øjeblik.  

 

Kondenseringsbegrebet beskriver, hvordan kommunikationen kan udvikle strukturer, der 

fanger et overskud og en diversitet af mening i én enkel form, som kan rives løs fra den enkelte 

aktualiserings øjeblik og være til rådighed for en given kommunikation (Andersen, 1999, s. 

143). Sagt på en anden måde beskriver kondensering, hvordan et overskud af forskellige 

betydninger og meninger bliver samlet i én forståelse. I specialet vil vi derfor søge at iagttage, 

hvordan mangfoldighedsbegrebet etableres på baggrund af et overskud af mening, som 

tilsammen bliver til ét begreb - mangfoldighedsbegrebet.  

 

På baggrund af denne forståelse for mening og kondenseret mening vil specialet anvende 

Luhmanns semantikbegreb. Luhmann beskriver semantikbegrebet som at være de 

kondenserede og gentagelige former for mening, som stiller sig til rådighed for 

kommunikationen (Luhmann, 1985, s. 282).  

 

Vi forstår semantik som former - i dette tilfælde mangfoldighedsbegrebet - der er blevet tillagt 

en særlig mening, og som nu skaber en bestemt mening i den iagttagede kommunikation. 

Specialet vil derfor iagttage mangfoldighedsbegrebet som en kondenseret form af mening og 

forventninger. Med det mener vi, at forskellige meninger og forventninger tillægges begrebet 

afhængigt af kommunikationens kontekst. Begrebet kondenserer forventninger på en sådan 

måde, at de forskelligartede forventninger samles i begreber, som dog aldrig endeligt kan 

fikseres (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 50). Derfor vil vi udarbejde specialet med en 

forståelse for mangfoldighedsbegrebet som kontingent, der etablerer en horisont af forskellige 

forventninger hos forskellige aktører. Af samme årsag har vi begrænset iagttagelsespunktet til, 

hvordan begrebet kondenseres af Københavns Kommune. 

 

Luhmann skelner i sin semantiske analyse mellem tre meningsdimensioner; sagsdimensionen, 

socialdimensionen og tidsdimensionen (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 54). Da vi vil 

strukturere specialets analyse efter inspiration af denne tredeling, er det nødvendigt at 

klarlægge, hvordan vi forstår disse dimensioner.  
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Sagsdimensionen iagttager valg af temaer og genstande for kommunikation, som er 

strukturerede efter meningsformen ‘ting’, hvilket er enheden af forskellen dette/alt andet 

(Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 54). Et eksempel på meningsformen ‘ting’ er 

forskellen hest/ko. Den ene side af forskellen udelukker den anden, da en ting ikke både kan 

være en hest og ko på samme tid. Gennem sagsdimensionen vil vi søge at iagttage, hvad 

mangfoldighed kondenseres som, samt hvad det ikke kondenseres som.  

 

Gennem socialdimensionen søger vi at iagttage det, som ikke accepteres som én selv. 

Socialdimensionen er struktureret efter meningsformen ‘socialitet’, som er enheden af 

forskellen os/dem, hvorigennem en iagttager kun kan iagttage et os - altså ens sociale identitet 

- gennem en sammenligning med dem (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 54). 

Socialdimensionen er funderet i ikke-identiteten mellem kommunikationsdeltagere, som 

kommer til udtryk i de sociale identiteter (Andersen, 1999, s. 144). Socialitet bliver dermed til 

et spørgsmål om, hvem der er os, og hvem der er dem. Med socialdimensionen vil vi også søge 

at iagttage, hvordan Københavns Kommune i dets kommunikation om mangfoldighed både 

søger at definere og opløse disse sociale identiteter.  

 

Endelig artikulerer tidsdimension en spænding i forskellen fremtid/fortid, og dimensionen er 

struktureret efter meningsformen ‘nutid’ som enheden af forskellen. Med tidsdimensionen 

bliver det muligt at iagttage og begrebsliggøre både fortid og fremtid, hvor fremtiden betragtes 

som værende en horisont af forventninger, og fortiden er erfaringer. Nutid vil derfor være 

spændingen derimellem (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 54). Eksempelvis kan en 

kommunikation beskrive en ønsket fremtid ved at stille sig i opposition til fortiden. Gennem 

tidsdimensionen vil vi søge at iagttage, hvordan både fortidens og fremtidens arbejde med 

mangfoldighed italesættes, og hvordan dette er med til at kondensere begrebet. 

 

Det bør også bemærkes, at forskellene i meningsdimensionerne kan genindføres i sig selv. 

Eksempelvis kan der i socialdimensionen opstå et reentry på os-siden af forskellen. Dette kan 

opstå, når nogle blandt dem agerer som os eller omvendt (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, 

s. 56). Andersen (2014) argumenterer, at der særligt i os/dem distinktionen er adskillige 

muligheder for reentries (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 56). Derfor vil vi også søge 

at iagttage, hvordan der i Københavns Kommunes kondensering af mangfoldighedsbegrebet 
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kan opstå reentries i en eller flere meningsdimensioner, og hvordan der dermed etableres 

paradoksale forventninger til begrebet.  

 

Som nævnt iagttager Luhmann begreber som generaliserede former for mening, og 

argumenterer, at der ikke hersker tvivl om disse begrebers status som generaliserede former 

(Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 59). Med mangfoldighedsbegrebet opstår der dog 

nogle analysestrategiske udfordringer. For Luhmann er semantik opstået efter mange 

århundreder, og semantikken danner et reservoir af mening for allerede etablerede 

funktionssystemer (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, s. 59).  

Med andre ord er begrebers mening blevet kondenseret over flere år, og begreberne tilbyder 

sig nu som kommunikation for samfundet. Af denne årsag undersøger Luhmann ikke samtidige 

semantikker med en kort historie, og Luhmann arbejder kun med begreber, hvor der ikke er 

tvivl om deres status som generaliserede former for mening (Andersen i Harste & Knudsen, 

2014, s. 59).  

 

Når man som iagttager ønsker at arbejde med samtidige semantikker - som semantikken om 

mangfoldighed - står det åbent, om man iagttager et begreb, som er fuldt generaliseret, eller 

om begrebet er en form under tilblivelse. En analyse af samtidige semantikker bliver således 

til et spørgsmål om at analysere en form, der er ved at blive til gennem generalisering, men 

hvor både generaliseringen og kondenseringen ikke endnu er tilendebragt (Andersen i Harste 

& Knudsen, 2014, s. 59). Dette er også tilfældet i mangfoldighedssemantikken. Det særligt 

interessante bliver, hvordan den iagttagede kommunikation søger at generalisere 

mangfoldighedsbegrebet.  

 

I iagttagelsen af mangfoldighed som en samtidig semantik vil vi arbejde med en forståelse for, 

at begrebet ikke er fuldt ud generaliseret endnu. Vi vil derfor iagttage, hvordan kommunens 

kommunikation søger at generalisere singulære elementer til ét generaliseret 

mangfoldighedsbegreb. Et begreb er først kondenseret, når det har udviklet sig fra noget 

singulært - noget specifikt - til noget, der er generaliseret (Andersen i Harste & Knudsen, 2014, 

s. 59). Analysen af mangfoldighedsbegrebet vil derfor også søge at iagttage, hvordan denne 

generalisering opstår. 
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Semantikanalysen fungerer som et springbræt i et forsøg på at iagttage, hvordan Københavns 

Kommune drager kommunikative forskelle, etablerer paradokser, og hvad den i sin iagttagelse 

er blind for.  

 

3.2.3. Formanalyse 

På baggrund af resultaterne fra semantikanalysen vil specialets analyse dernæst anvende en 

formanalyse. Analysen anvendes til at afkode hvilke kommunikative paradokser, der opstår i 

Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighedsbegrebet. Det gør vi ved at gøre 

kommunens iagttagelser til iagttagelser og spørge til, om disse hæfter sig ved noget særligt, en 

særlig form.  

 

I en formanalyse analyseres kommunikationens ledeforskel (Andersen, 1999, s. 128). Med 

formanalysen spørges til enheden af forskellen ved at iagttage gennem ledeforskellen den 

markerede side/den umarkerede side (Andersen, 1999, s. 130). Med dette skabes blik for 

hvilken kommunikation, der kan udfoldes inden for rammerne af en given forskel (Andersen, 

1999, s. 130). Med andre ord undersøger formanalysen under hvilke betingelser Københavns 

Kommunes kommunikation har kunnet udfolde sig. Det giver os dermed blik for, hvilken 

forskel kommunen iagttager mangfoldighedsbegrebet gennem.  

 

Udover at interessere sig for kommunikationens enhed, er vi med formanalysen også 

interesserede i at undersøge, hvilke paradokser denne enhed etablerer (Andersen, 1999, s. 163). 

Ved at iagttage enheden får vi også blik for, hvordan forskellen genindtræder på den markerede 

side, og formanalysen skaber derfor også blik for kommunikationens grænser og paradokser 

(Andersen, 1999, s. 129). Sagt på en anden måde har vi valgt formanalysen, fordi det giver os 

mulighed for at spørge til, hvad mangfoldighedsbegrebet er for en genstand, og hvordan der 

skabes mening omkring begrebet og dets paradokser, når Københavns Kommune 

kommunikerer om mangfoldighed.  

 

Udover at få indsigt i hvordan Københavns Kommunens kommunikation etablerer paradokser, 

er vi yderligere interesserede i at iagttage, hvordan kommunikationen kan fortsætte på trods af 

den paradoksale kommunikation. Vi vil med formanalysen derfor også iagttage, hvordan 

Københavns Kommune søger at afparadoksere de iagttagede paradokser, hvorfra 
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kommunikationen om mangfoldighed kan fortsætte. Kneer & Nassehi (1997) argumenterer, at 

systemer kan håndtere paradokser gennem to strategier; afparadoksering, som fremhæver den 

ene side af forskellen, eller invisibilsering, som usynliggør paradokset (Kneer & Nassehi, 1997, 

s. 142). Den valgte strategi vil konkret vise sig empirisk (Kneer & Nassehi, 1997, s. 110).  

 

Det er grundlæggende muligt, da Luhmann beretter, at det som anden ordens iagttager er muligt 

at iagttage, hvordan en første ordens iagttager “gør sit paradoks usynligt, hvordan han erstatter 

og omstiller det med forskelle, hvordan han ændrer ubestembar til bestembar kompleksitet, og 

dermed kommer frem til de endelige informationsomkostninger” (Kneer & Nassehi, 1997, s. 

111). Sagt på en anden måde bliver det i vores tilfælde muligt at iagttage på anden orden, 

hvilket paradoks formen for Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed 

etablerer, samt hvordan kommunen afparadokserer dette paradoks. 

 

3.2.4. Funktionel metode 

Specialets sidste analyse udføres med den funktionelle metode. Vi anvender funktionel metode 

som et værktøj til analyse ved at spørge til, hvordan der både eksisterer problemers løsninger 

og løsningers problemer i kommunens kommunikation. Dette gøres på baggrund af de 

fremanalyserede resultater i semantik- og formanalysen. For at præcisere hvad funktionel 

metode indebærer, må vi først forstå, hvad der menes med funktion.  

 

Funktionel metode fungerer som en teknik, der iagttager gennem forskellen problem/løsning 

(Harste & Knudsen, 2014, s. 22). Funktion kan således defineres som at være enheden af 

forskellen mellem et problem og dets forskellige, ækvivalente løsninger (Harste & Knudsen, 

2014, s. 21). Når man baserer sin analyse på funktionel metode, ser man derfor bort fra at 

afdække kausale relationer mellem årsag og virkning, fordi at funktioner ikke fungerer som 

simple, kausale forklaringer (Harste & Knudsen, 2014, s. 23).  

 

Med den funktionelle metode søger vi i stedet at iagttage det eksisterende som kontingent og 

det forskelligartede som sammenligneligt ved at iagttage funktionelle ækvivalenter. Disse 

funktionelle ækvivalenter giver blik for, hvordan et givent problem kan løses på alternative 

måder (Luhmann, 2000, s. 91). Vi vil derfor anvende den funktionelle metode til iagttage, 

hvordan der eksisterer forskellige løsninger på ét givent problem eller forskellige problemer til 
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én given løsning (Nissen, 2005, s. 78). Dette gør vi med en forståelse for, at alle løsninger og 

problemer er kontingente og kan løses såvel som problematiseres på alternative måder.  

 

Vi anvender funktionel metode som en sammenlignelig metode, hvor vi søger at opnå et blik 

for sammenhængen mellem problemer og løsninger. Derudover ønsker vi at iagttage, hvordan 

der eksisterer cirkulære analytiske bevægelser mellem problem og løsning, og at det derfor 

analytisk er muligt at skifte udgangspunkt (Harste & Knudsen, 2014, s. 30). Vi arbejder således 

med en cirkulær relation i den funktionelle analyse, hvor både problemers løsninger og 

løsningers problemer iagttages. Med denne cirkulære relation er det nemlig muligt både at 

specificere et problem samt at tage sit udgangspunkt i konkrete løsninger og derfra spørge til, 

hvilket problem et givent kommunikationssystem løser (Harste & Knudsen, 2014, s. 28). 

Således kan den analytiske bevægelse også kan iagttages fra løsning til problem, og ikke blot 

fra problem til løsning (Harste & Knudsen, 2014, s. 28).  

 

3.3. Empiri og dataindsamling 

Følgende afsnit vil redegøre for valget af empiri og den dertilhørende indsamling af data, som 

specialets analyse er baseret på.  

 

Specialets empiri baserer sig på kvalitativ data i form af publicerede dokumenter, referater fra 

møder i Borgerrepræsentationen samt personlige interviews udført af specialets forfattere. 

Denne empiri fungerer som et arkiv, hvor igennem det kan iagttages, hvordan Københavns 

Kommune iagttager mangfoldighedsbegrebet. Specialets primære empiri er den endelige 

LGBTI+ politik, En ligeværdig del af samfundet, som Københavns Kommune vedtog i 

Borgerrepræsentationen og publicerede i januar 2019. Udover denne kommunikation har 

specialet også inkluderet sekundær empiri i form af tekster, der går forud - men i direkte 

relation - for vedtagelsen og publikationen af politikken. Eksempelvis er der indsamlet artikler 

publiceret af kommunens forvaltninger samt mødereferater, notater og udtalelser fra 

Borgerrepræsentationen, som direkte beskriver LGBTI+ politikken.  

 

Specialets empiri er primært afgrænset til kun at rumme kommunikation, der er skabt efter 

medlemsforslaget blev præsenteret i Borgerrepræsentationen. Dog vil empirien inkludere én 

artikel, som går forud for mødet i Borgerrepræsentationen d. 24. august 2017. Artikel blev 
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publiceret i medio august 2017 og er inkluderet, da den rummer kommunikationen om, hvorfor 

politikken skulle vedtages fra forslagsstilleren til politikken, Radikale Venstres 

gruppeformand, Tommy Petersen. Da Petersen kommunikerer om, hvilket problem politikken 

skal løse, bliver det interessant for specialets analyse at inkludere artiklen. Artiklen bliver 

derfor anskuet som at være i direkte henvisning til den analyserede LGBTI+ politik fra 2019, 

og artiklen indgår derfor også som en del af specialets analyserede empiri.  

 

Specialets sekundære empiri består også af to kvalitative informantinterview. Denne 

interviewform består af åbne, personlige interviews, hvorigennem fænomener kan undersøges 

på baggrund af kvalitativ data (Andersen, 2014, s. 152). Tommy Petersen og Rune Lyngvig 

Jespersen, kontorchef i Økonomiforvaltningen på Københavns Rådhus, har begge deltaget i 

disse kvalitative interviews med henblik på at indsamle kommunikation fra aktører, som har 

haft direkte relation og indflydelse på udformningen af LGBTI+ politikken. Petersen var 

forslagsstilleren til vedtagelsen af en LGBTI+ politik i Københavns Kommune, og Jespersen 

er kontorchef for den forvaltning, der har haft den tværgående, koordinerende rolle i den 

endelige udformning af Københavns Kommunes LGBTI+ politik.  

 

Med informantinterviewet får vi som iagttagere dermed blik for, hvordan aktører, der har 

førstehåndskendskab til det undersøgte fænomen, iagttager selvsamme (Andersen, 2014, s. 

152). Disse interviews er også udført med henblik på at opnå indsigt i deltagernes egne 

iagttagelser for derefter at udføre kvalitativ tolkning af mening om mangfoldighedsbegrebet 

(Holm Larsen i Nygaard, 2013, s. 131). Dog bør det fremhæves, at vi er opmærksomme på, at 

intervieweren fungerer som et værktøj i interviewet og derfor kan påvirke interviewpersonen, 

dennes svar og dermed også de endelige analyseresultater (Justesen & Mik-Meyer, 2015, s. 

57). Af denne årsag har vi søgt at etablere åbne, semistrukturerede interviews ved at stille åbne 

spørgsmål, hvortil der ikke var et bestemt ønsket svar (Andersen, 2014, s. 152). Her havde vi 

udarbejdet en række hovedspørgsmål på forhånd, men gav plads til at interviewsituationen 

kunne afvige, hvis de interviewede præsenterede uventede, interessante emner (Justesen & 

Mik-Meyer, 2015, s. 55). 

 

Disse overvejelser er gjort med henblik på at sikre analyseresultaternes validitet. Dog vil 

Luhmanns forståelse for iagttagelse fordre, at specialets resultater - og dermed dets validitet - 

blot er et udtryk for vores iagttagelser og fortolkninger. Det samme er gældende i spørgsmålet 
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om specialets reliabilitet. Da specialet finder sit videnskabsteoretiske ståsted hos den 

socialkonstruktivistiske tradition, kan reliabilitet ikke sikres. Dette er grundet den 

konstruktivistiske forståelse for, at holdninger og kommunikation kan ændre sig med tiden. 

Det er derfor ikke muligt at bevise den samme strenge objektivitet og reliabilitet, som 

eksempelvis den positivistiske tradition fordrer (Justesen & Mik-Meyer, 2015, s. 40). Det 

betyder dog ikke, at specialet anskues som at være partisk.  

 

Da specialet er grundet i den konstruktivistiske tradition, anses iagttagerens indflydelse 

derimod som en betingelse, der dog også fordrer, at iagttageren må reflektere over egne blinde 

pletter (Mik-Meyer, 2015, s. 50). Det er iagttagerens opgave at sikre en minimal indflydelse på 

dataindsamlingen. Dette har vi forsøgt gjort ved at anvende det semistrukturerede, personlige 

interview med åbne spørgsmål. Derudover vil specialets resultater blive diskuteret med anden 

forskning på området samt andre organisationers håndtering af mangfoldighed. Dette gøres for 

at undersøge, om specialets resultater blot er et udtryk for et enkeltstående tilfælde, eller om 

der er tale om en mere generel tendens iblandt danske organisationer.  

 

Som iagttager på anden orden, må man forholde sig til de betingelser, som man opstiller i sin 

analysestrategi, når man skaber kriterierne for, hvornår empiri er empiri (Andersen 1999, s. 

170). Ved at anvende systemteorien forholder specialet sig hverken induktivt eller deduktivt. 

Det forholder sig i stedet til et fænomen, og hvordan man kommer bagom det (Harste & 

Knudsen, 2014, s. 8). For specialet medfører det, at teorien udfordres, fordi den konstant må 

bevæge sig på empiriens præmisser - disse værende Københavns Kommunes egne 

semantikker, koder og koblinger i form af mødereferater, publicerede dokumenter, m.fl. 

Systemteorien er i stedet abduktiv, da den må genopbygges omkring empirien ud fra teoriens 

elementer (Harste & Knudsen, 2014, s. 11). Dette medfører også, at specialets iagttagelse altid 

må forstås som værende en iagttagelse af en bestemt udvalgt empiri. 

 

3.4. Analysestrategisk model 

Specialets analysestrategi præciseres yderligere i nedenstående model, der sammenfatter de 

ovenstående elementer fra analysestrategien. Modellen anvendes i et forsøg på at præcisere 

specialets analytiske greb over for læseren. 

  



NÅR ORGANISATIONEN VIL VÆRE MANGFOLDIGHED 
KANDIDATSPECIALE  
 

ANNE-SOPHIE HØJ NIELSEN 
KAROLINE HOLM HANSEN 

26 

Undren 
Københavns Kommune vedtog i 2019 en politik for LGBTI+. Politikken ‘En ligeværdig del af 
samfundet’ har til hensigt at sikre, at København som “[...] by er - og skal være - for alle uanset 
køn, alder, hudfarve, handicap, religion, seksualitet og kønsidentitet”. Det er interessant, at en 
kommune som organisation nu også forholder sig til identitetspolitikker og kommunikerer om 
mangfoldighed som noget, der kan ledes på, og hvordan dette skaber nye komplekse 
kommunikative og ledelsesmæssige udfordringer. 
 
Problemformulering  
Hvordan kommunikeres der om mangfoldighed i Københavns Kommune? 
    
Underspørgsmål 1 
Hvordan fikserer 
Københavns 
Kommune mening om 
mangfoldigheds-
begrebet LGBTI+ 
politikken?  

Teori 
Semantikanalyse. 
Skaber blik for hvordan 
mangfoldighedsbegrebet 
semantisk kondenseret. 

Iagttagelsespunkt 
Iagttagelse af 
kommunens iagttagelser 
af mangfoldighed: 
politikken, udtalelser i 
interviews, artikler 
publiceret af KK samt 
kommunikation, der går 
forud for politikkens 
publicering. 

Tese 
Kommunen 
kommunikerer om 
en samtidig 
semantik om 
mangfoldighed. 

    
Underspørgsmål 2 
Hvordan skaber 
kommunikationen om 
mangfoldighedsbegreb
et paradokser for 
kommunen? 

Teori 
Formanalyse. 
Undersøger hvordan der 
er blinde pletter og 
paradokser i 
Københavns Kommunes 
kommunikation. 
 

Iagttagelsespunkt 
Iagttagelse af 
kommunikationens 
form, baseret på 
resultaterne fra 
semantikanalysen. 

Tese 
Kommunen er 
blind for 
kommunikationens 
paradokser.  

    
Underspørgsmål 3 
Hvordan håndterer 
Københavns 
Kommune disse 
kommunikative 
paradokser? 

Teori 
Funktionel metode. 
Iagttagelse af hvordan 
løsninger skaber nye 
problemer, samt 
hvordan der eksisterer 
ækvivalente løsninger 
for kommunen. 

Iagttagelsespunkt 
Iagttagelse af 
kommunens iagttagelser 
af de problemer 
vedrørende 
mangfoldighed, som 
kommunikationen om 
mangfoldighed er en 
løsning på. 

Tese 
Kommunens 
kommunikation 
skaber nye 
problemer som 
kræver nye 
løsninger. 
 

    
Konklusion, refleksion og perspektivering 
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4. Analyse 

Det følgende afsnit vil søge at iagttage og analysere, hvordan Københavns Kommune iagttager 

og kondenserer mangfoldighedsbegrebet, samt hvordan kommunen med LGBTI+ politikken 

kommunikerer bestemte løsninger, som etablerer nye problematikker. For at undersøge 

kondenseringen af mangfoldighedsbegrebet anlægges først en luhmannsk semantikanalyse. 

Derefter udføres en luhmannsk formanalyse, og slutteligt anvendes Luhmanns funktionelle 

metode som et analytisk værktøj for at iagttage, hvordan Københavns Kommunes løsninger 

skaber nye problemer.  

 

4.1. Semantikanalyse 

I følgende delafsnit vil den semantiske analyse vil blive anvendt for at iagttage, hvordan 

mangfoldighedssemantikken kondenseres i den indsamlede empiri. Semantikanalysen vil først 

iagttage gennem tidsdimensionen, dernæst sagsdimensionen og endelig gennem 

socialdimensionen. Her bør det bemærkes, at når vi vælger at anvende semantikanalysen, så 

forstår vi det ikke som en historisk-semantisk analyse. Vi arbejder derimod med en 

semantikanalyse, der har til formål at iagttage en aktuel semantisk konstruktion - en samtidig 

semantik.  

 

4.1.1. Tidsdimension 

Vi vil som sagt starte semantikanalysen i tidsdimensionen. Luhmann anvender 

tidsdimensionen i sin semantikanalyse til at iagttage, hvordan kommunikative spænding 

mellem fremtid og fortid sker i nutid som form. Nutid betragtes dermed som enheden mellem 

forskellen fortid/fremtid, hvilket er illustreret nedenfor.  

 

 
 

I specialet arbejder vi med mangfoldighed i forhold til tid på to måder. Vi arbejder med, 

hvordan Københavns Kommune iagttager og konstruerer, hvordan mangfoldighed tidligere har 
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været, og vi arbejder med, hvordan Københavns Kommune iagttager og konstruerer 

mangfoldighed i et fremtidsaspekt.  

 

Københavns Kommune vedtog i januar 2019 en samlet LGBTI+ politik (Københavns 

Kommune, 2019b, s. 1). Den endelige LGBTI+ politik er et resultat af en politisk 

forhandlingsproces, hvor det første forslag om udarbejdelse af en samlet LGBT-politik for 

Københavns Kommune blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i august 2017 (Københavns 

Kommune, 2017, s. 2). Forslaget om en LGBT-politik (senere LGBTI+ politik) blev stillet af 

et medlem af Borgerrepræsentationen, Tommy Petersen, som argumenterede, at det var tid til 

en politik på området:  

 

“Selvom vi er kommet langt med ligestillingen for LGBT-personer, så må vi bare se i øjnene, 

at der stadig er rigtig meget at gøre, før LGBT-personer har lige så gode levevilkår som resten 

af københavnerne. Derfor er det på høje tid, at København får en LGBT-politik, som tager 

højde for de forskellige udfordringer, som homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner kan 

opleve” (Capkan, 2017).  

 

I sin udtalelse argumenterer Petersen for, hvorfor en mangfoldighedspolitik er en 

nødvendighed. Her sættes et skel mellem, hvad mangfoldighed var, og hvad mangfoldighed 

skal være. Selvom fortidens arbejde med ligestilling er “kommet langt”, så har fremtiden stadig 

et stort arbejde foran sig. Fortidens arbejde konstrueres positivt, selvom der er brug for ny og 

øget indsats. Fortidens tilgang til mangfoldighed baserer sig ifølge Petersen på en tilgang, som 

arbejder for mangfoldighed - hvilket ifølge Petersen er godt: 

 

“Kaster vi et blik på forholdene for LGBTI personer i verden i dag, så må man sige, at 

København er ét af de mest trygge og inkluderende steder at befinde sig, hvis man er LGBTI 

person. Det skyldes naturligvis mange ting, men det skyldes også, at progressive og visionære 

politiske flertal på Københavns Rådhus over mange år aktivt har støttet op om at nå hertil” 

(Petersen, 2019b). 

 

Kommunikationen skaber mening om Københavns Kommune som et sted, der i mange år har 

arbejdet progressivt for at sikre tryghed og inklusion. Samtidigt fremhæves København som 

en tryg og inkluderende by. Petersen opererer også ud fra en iagttagelse om, at det gode 
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mangfoldighedsarbejde ikke er nok, og at det derfor er nødvendigt at skabe en politik, som skal 

gøre mangfoldighedsarbejdet endnu bedre. Det kan iagttages i nedenstående:  

 

“Det er nødvendigt med politisk vilje og en forpligtende plan, hvis vi én gang for alle skal gøre 

vores by til det trygge rum, som alle LGBTI+ personer har ret til” (Petersen, 2019a).  

 

Dette sker ud fra et argument om, at det er på høje tid med en politik, hvis fremtiden skal være 

mere mangfoldig, end hvad fortiden har været, og hvis byen skal være “det trygge rum”, som 

borgere, brugere og ansatte har ret til. Petersen argumenterer for samme i en anden 

sammenhæng:  

 

“Så selvom vi bor i én af verdens bedste byer, så er det nødvendigt og vigtigt at strukturere 

vores gode arbejde i en samlet LGBTI politik og holde øje med, om vores arbejde gør tingene 

bedre [...] Jeg tror på, at med den historisk omfattede LGBTI politik, vi i dag skal vedtage, hvor 

alle forvaltninger og hele kommunen inkluderes i arbejdet, og hvor der foreslås en række af 

nye, gode initiativer, så kommer vi i fællesskab endnu tættere på vores mål for en by, hvor alle 

har det godt og føler sig trygge til at være dem selv” (Petersen, 2019b).  

 

Ovenstående kommunikation skaber mening om LGBTI+ politikken som et redskab, der skal 

sikre, at fremtiden bliver mere mangfoldig end fortiden. Dermed kommunikeres det, hvordan 

kommunen tidligere har været mangfoldig samtidigt med, at der kommunikeres et ønske om at 

handle på mangfoldighed i fremtiden. Selvom fortidens arbejde konstrueres i positivt lys, så 

skal fremtiden være endnu mere positiv. Så når mangfoldighed af Petersen iagttages ud fra tid, 

omtales fortiden som god, men fremtiden skal være bedre. 

 

Det kan iagttages, at denne konstruktion af, hvordan arbejdet med mangfoldighed tidligere har 

været, og hvordan det skal være bedre i fremtiden, går igen i empirien. Lignende kan iagttages 

hos overborgmester Frank Jensen: 

 

”København skrev verdenshistorie, da det første homoseksuelle par fik papir på hinanden på 

Københavns Rådhus i 1989, og siden da har Danmark været foregangsland, når det handler 

om LGBTI+ rettigheder. Men LGBTI+ personer oplever stadig diskrimination, og derfor 
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vedtager vi nu en samlet LGBTI+ politik, der skal sikre respekt og ligeværdighed for alle” 

(Københavns Kommune, 2019b).  

 

Ovenstående udtalelse illustrerer, hvordan overborgmesteren skaber et skel mellem, hvad 

mangfoldighed har været, og hvad mangfoldighed skal være. I kommunikationen konstrueres 

fortidens arbejde med mangfoldighed som progressivt, når det fremhæves, hvordan kommunen 

som den første i verden har vedtaget, at homoseksuelle skal kunne opnå registreret partnerskab.  

 

Derudover kan det i citatet iagttages, at selvom kommunikationen konstruerer fortidens arbejde 

med mangfoldighed som progressivt, konstrueres fortiden alligevel også som utilstrækkelig, 

da “LGBTI+ personer oplever stadig diskrimination”. Det hidtidige mangfoldighedsarbejde er 

konstrueret på en måde, hvor der er blevet kæmpet for LGBTI+ personers sundhed og trivsel, 

men arbejdet har ikke været tilstrækkeligt nok til at kunne stoppe problemer med 

diskrimination. Samtidigt kommunikeres en målsætning om, at den fremtidige mangfoldighed 

ikke længere skal rumme diskrimination. I stedet skal den sikre respekt og ligeværdighed for 

alle.  

 

I LGBTI+ politikkens forord uddyber Frank Jensen sin forståelse af, hvad mangfoldighed i 

Københavns Kommune i fremtiden er og skal være: 

 

“Vores by er - og skal være - for alle uanset køn, alder, hudfarve, handicap, religion, seksualitet 

og kønsidentitet. Det er både en konstatering og et løfte. I Københavns skal man kunne leve 

det liv, man ønsker og være den, man er” (Københavns Kommune, 2019a, s. 5).  

 

I overborgmesterens kommunikation skabes en fortælling om et København, som er fri for al 

diskrimination, som er fuldt ud mangfoldig, hvor alle borgere, brugere og ansatte kan agere frit 

og være dem, de er. Mangfoldighedsbegrebet i fremtiden bliver konstrueret som at være en 

tilstand, hvor alle borgere, brugere og ansatte kan leve som de vil på trods af, hvilke forskelle 

der nu skulle være mellem dem. Derudover konstruerer kommunikationen et løfte om en 

bestemt form for mangfoldighed i fremtidens København - en mangfoldighed hvor alle, uanset 

individuelle forskelle i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk m.m., kan leve som ønsket. 
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Rune Lyngvig Jespersen, kontorchef i Økonomiforvaltningen på Københavns Rådhus, deler 

overborgmesterens iagttagelse af Københavns Kommunes arbejde med mangfoldighed i 

fortiden. Jespersen argumenterer:  

 

“Brandet som en LGBTI+ venlig by [...] står meget meget stærkt i København. Rådhuset, her 

hvor vi sidder, var jo det første sted i verden, der blev foretaget et registreret partnerskab, 

heldigvis, for over 20 år siden. Men ikke desto mindre var det jo noget [...] hvor vi skabte 

verdenshistorie, og som vi er meget stolte af. Så er det jo noget København er berømt for. Vores 

Pride er kæmpe, kæmpe stor. Det [...] er ikke ret mange år siden, at det stadig vakte opsigt, at 

Priden endte på Rådhuspladsen, og at overborgmesteren bød dem velkommen, når den kom 

ind og i øvrigt selv gik med i Priden. Det er faktisk en rimelig ny ting. Og på verdensplan er 

det stadig noget, som folk bliver overraskede over. Så på den måde ligger det i naturlig 

forlængelse af noget, vi allerede gør i København” (Bilag 1, s. 119).  

 

Det kan iagttages, at Jespersen deler overborgmesterens iagttagelser af kommunes arbejde med 

mangfoldighed i fortiden som positive. Kommunikationen konstruerer fortidens progressive 

arbejde med mangfoldighed som grundlag og argument for, at man kan nå endnu længere med 

arbejdet med mangfoldighed i fremtiden. De hidtidige positive erfaringer bliver en præmis for, 

at kommunen kan forbedre arbejdet yderligere. Lyngvig iagttager også, at fremtidens arbejde 

med mangfoldighed sker gennem den vedtagede LGBTI+ politik: 

 

“Og der kan man sige, at det at have en formuleret politik gør, at man får skabt en bevidst om 

det, og at man får skabt nogle retninger og konkrete handlinger” (Bilag 1, s. 119). 

 

Ovenstående citat illustrerer, hvordan politikken igen konstrueres som et redskab, der skal sikre 

en løbende forbedring i fremtiden, samt at kommunen fortsat arbejder med mangfoldighed. I 

politikken kan det yderligere iagttages, at Københavns Kommune kommunikerer en vision for 

et fremtidigt København i de enkelte forvaltningers initiativer. Eksempelvis arbejder Teknik- 

og Miljøforvaltningen under titlen “Plads til mangfoldighed” med LGBTI+ venlige initiativer, 

som har følgende til formål:  

 

“Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder for et mangfoldigt København. [...] Forvaltningen 

arbejder på at sikre, at byen - nu og i fremtiden - er et rent, grønt og godt sted, hvor brugerne 
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har en høj livskvalitet, og at byen har et stort potentiale for økonomisk vækst og et sundt miljø” 

(Københavns Kommune, 2019a, s. 24).  

 

I ovenstående stilles mangfoldighed i fremtiden lig med, at byen skal være ren, grøn og god, at 

der er høj livskvalitet og økonomisk vækst, samt at borgere og brugere oplever byen som et 

godt sted med et sundt miljø. Kommunikationen præsenterer dermed en ønsket fremtid for 

Københavns Kommune, hvor mangfoldighed er i højsædet, hvilket i kommunikationen bliver 

opnåeligt ved at sikre disse aspekter. Denne konstruktion af mangfoldighedsbegrebet i 

spændingen fremtid/fortid, hvor øget arbejde med mangfoldighed er en målsætning, optræder 

også i de resterende initiativer i LGBTI+ politikken. Eksempelvis argumenterer Børne- og 

Ungdomsforvaltningnen under titlen “Et stabilt grundlag for livet” for en ny tilgang til 

undervisning: 

 

“Børn skal opleve en dagligdag, hvor fysiske rammer og skrift og tale (både i undervisning og 

i forbindelse med skiltning) giver plads til mangfoldighed [...] Pædagogisk materiale og 

undervisningsmateriale løbende skal sikres at være i linje med den nyeste viden på området og 

med fokus på en mangfoldig målgruppe. Nuværende vidensmateriale skal gennemlæses med 

henblik på at fjerne materiale, der i dag benytter sig af utilstrækkelig terminologi og viden 

eller med et sygeliggørende eller negativt sprog” (Københavns Kommune, 2019a, s. 10). 

 

Her stilles fremtidens mangfoldighedsbegreb lig med viden. For at opnå mangfoldighed i 

fremtiden kræves det, at der gøres op med fortidens indsats på vidensområdet samt en 

forbedring af den hidtidige indsats. Vi kan dermed iagttage, at mangfoldighedsbegrebet i 

fremtiden bliver konstrueret på en inkluderende måde, da forvaltningen efterspørger 

refleksivitet over brug af vidensmateriale. Kommunen anser her mangfoldighed som et 

element, der kræver viden, og hvor viden er og skaber mangfoldighed. Mangfoldighed 

iagttages som en præmis for, at kommunen skaber rum for god trivsel fremover.  

 

Den vedtagede LGBTI+ politik konstrueres altså gentagne gange i empirien som et samtidigt 

redskab, der skal sikre mangfoldighed, og som kan handles på inden for en defineret periode. 

Politikken er nemlig afgrænset til at virke fra 2019 frem til 2023, hvorefter arbejdet skal 

evalueres: 
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“Denne politik udløber ved udgangen af år 2023. I forbindelse med politikkens udløb vil 

Økonomiforvaltningen i lighed med de øvrige år indhente status på arbejdet med politikken 

hos fagforvaltningerne. Der vil samtidig blive foretaget en overordnet evaluering af politikken 

med inddragelse af interesseorganisationer på området. Slutopfølgningen vil blive forelagt 

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, der på dette tidspunkt også vil tage stilling til, 

om der skal formuleres en LGBTI+ politik med konkrete initiativer for en ny periode, eller om 

arbejdet med at styrke levevilkårene for LGBTI+ personer skal fremmes på andre måder” 

(Københavns Kommune, 2019a, s. 29).  

 

Eftersom at LGBTI+ politikken afgrænses, bliver konstruktionen af mangfoldighedsbegrebet 

også tidsbegrænset. Mangfoldighedsbegrebet bliver derfor et produkt af en samtidig semantisk 

konstruktion, som udtrykkes i en spænding mellem fortid og fremtid. Den måde, hvorpå 

mangfoldighedsbegrebet bliver konstrueret af Københavns Kommune, er derfor kun et udtryk 

for, hvordan det ønskes konstrueret for denne periode. Begrebet tvinges åbnet ved politikkens 

udløb som følge af løbende og afsluttende evalueringer. Dermed åbner Københavns 

Kommunes kommunikation op for en anden forståelse - en anden semantisk betydning - og en 

anderledes konstruktion af mangfoldighed i København i fremtiden. Lignende konstruktion af 

mangfoldighed som en samtidig semantik ses i Tommy Petersens iagttagelser:  

 

“Jeg synes, at det er rigtig godt, at den “kun” løber til 2023. Jeg tror, at det er godt, at vi [...] 

hvert fjerde år stopper op og redefinerer og omdefinerer [...] Så får man en mulighed for at 

lave nogle nye parametre, nogle nye action-points, og måske også lige få rusket lidt om i dem, 

der ikke har været så gode til at få finansieret alle de her initiativer, som står i politikken” 

(Bilag 2, s. 128).  

 

I ovenstående understreger Petersen et behov for, at mangfoldighedsbegrebet skal defineres 

kontinuerligt og semantisk kan tilpasses. For Petersen bliver det nemlig afgørende for at kunne 

opnå mangfoldighed, at politikken udfoldes over tid og løbende tilpasses. I Petersens 

iagttagelse udlægges altså et krav om en løbende redefinition af politikken med henblik på at 

ændre eller tilpasse politikken - og dermed også forståelsen af og semantikken for 

mangfoldighed. Petersen iagttager dermed tiden som et element, der kan anvendes i processen 

i at arbejde med LGBTI+ politikken - og at tid bliver nødvendig for, at mangfoldighedsbegrebet 

i dag kan forstås på en måde i kraft af spændingen mellem fremtid og fortid. Ved at 
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kommunikere en tidsbegrænsning for LGBTI+ politikken konstruerer Københavns Kommune 

dermed en samtidig semantik omkring mangfoldighedsbegrebet, som er åben for nye 

konstruktioner i fremtiden.  

Gennem tidsdimensionen har vi kunnet iagttage, hvordan Københavns Kommune konstruerer 

mangfoldighedsbegrebet i reference til både fortiden og fremtiden. Fortidens arbejde med 

mangfoldighed er blevet konstrueret som progressivt, og der anlægges derigennem positive 

associationer til fortiden. Fortidens arbejde med mangfoldighed bliver yderligere konstrueret 

som en præmis for fremtidens forøgede fokus og indsats. Fordi Københavns Kommune har 

været progressive i fortiden, iagttager kommunen sig selv som forpligtet til at fortsætte arbejdet 

på området. Kommunikationen bliver interessant, da det ikke er en negativ fortid, som kræver 

et øget arbejde i fremtiden. I stedet er det en positiv fortid, der kræver en positiv fremtid. 

Mangfoldighedsbegrebet konstrueres på en måde, hvor det fremhæves, at det har været en del 

af kommunens virke tidligere, og at dette virke skal fortsætte. Det har også kunnet iagttages, 

at politikkens tidsbegrænsning medfører, at semantikken om mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk også bliver til en tidsbegrænset konstruktion. Dermed iagttager vi, 

at det kondenserede mangfoldighedsbegreb er et udtryk for et samtidigt begreb. Når politikken 

når sit udløb og en ny muligvis implementeres, åbnes der op for, at en ny samtidig 

mangfoldighedssemantik etableres. 

 

4.1.2. Sagsdimension  

Analysen retter nu fokus mod sagsdimensionen. Hvor tidsdimensionen gav blik for, hvordan 

mangfoldighedssemantikken kondenseres i forhold til fortidens og fremtidens arbejde på 

området, giver sagsdimensionen blik for, hvordan mangfoldighed kondenseres som sag. Dette 

er nærmere bestemt, hvordan mangfoldighed som en ting - en genstand - iagttages af 

Københavns Kommune. Luhmann anvender sagsdimensionen i sin semantikanalyse til at 

iagttage, hvordan en ting er enheden af forskellen dette/alt andet, hvilket er illustreres nedenfor.  
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Vi vil med sagsdimensionen søge at iagttage, hvordan mangfoldighed som ting iagttages ved, 

at Københavns Kommunes kommunikation markerer, hvad mangfoldighed er, og hvad det ikke 

er. Det bliver dermed interessant at afdække, hvad der sættes på forskellens inder- og yderside.  

 

4.1.2.1. Forskellens inderside: Hvad mangfoldighed er 

Vi vil starte vores iagttagelse i sagsdimensionen ved at iagttage, hvad der konstituerer 

forskellens inderside. Mangfoldighedssemantikken kondenseres blandt andet i kraft af 

Københavns Kommunes LGBTI+ politik, og det er her, vi starter vores iagttagelse.  

 

Når Københavns Kommune søger at skabe mening om mangfoldighed som sag, kan det netop 

iagttages, at LGBTI+ politikken igen konstrueres som et redskab, der skal sikre arbejdet med 

mangfoldighed i København: 

 

“Med LGBTI+ politikken ønsker Københavns Kommune at sikre at køn, seksualiteter, 

kønsidentiteter og kønsudtryk ikke lever et liv på sidelinjen. På tværs af kommunen arbejdes 

der for, at mangfoldigheden i køn, seksualiteter, kønsidentiteter og kønsudtryk indgår som en 

naturlig del af kommunens virke” (Københavns Kommune, 2019a, s. 29). 

 

Mangfoldighed som sag bliver af Københavns Kommune i ovenstående iagttaget som en 

inklusion af forskellige køn, kønsidentiteter, seksualiteter og kønsudtryk i kommunens virke. 

Derudover bliver mangfoldighed til en sag, som Københavns Kommune vil kæmpe og arbejde 

for ved at vedtage politikken. Også Tommy Petersen søger at kondensere, hvad mangfoldighed 

er ved at fremhæve andre elementer end blot seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk som en 

del af mangfoldighedsbegrebet: 

 

“Det er ikke kun på seksualitet, det er jo også på køn, etnicitet, ideologi, ja, og andre 

overbevisninger og så videre. Altså i virkeligheden så når jeg taler, så bruger jeg tit ordet, at 

der skal være højt til loftet. Fordi jeg synes, at det siger ligesom en del mere på en eller anden 

måde. At det der med at accepten og respekten for forskellighederne skal højnes” (Bilag 2, s. 

126).   
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I citatet kan det iagttages, at Petersen søger at kondensere et mangfoldighedsbegreb, som 

rummer mere end seksualitet. For Petersen bliver mangfoldighed ikke kun et spørgsmål om 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Det gøres også til et spørgsmål om andre forskellige 

menneskelige egenskaber. Mangfoldighedsbegrebet kan derfor også forstås i konteksten af 

køn, etnicitet, ideologi, m.m. Kommunikationen kondenserer dermed mangfoldighedsbegrebet 

som kontekstafhængigt. Således vil enhver kommunikation om mangfoldighed være et 

spørgsmål om mangfoldighed i en given kontekst.  

 

Det medfører også en forståelse for, at semantikken om mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk er en semantik separeret fra andre mangfoldighedsemantikker, 

samt at begrebet mangfoldighed rummer stor kompleksitet og flerstemmighed. Det kan også 

iagttages i nedenstående, at Petersen søger at gøre mangfoldighedsbegrebet til en genstand i 

kommunikationen, som skal sikre, at København som by får det bedste frem i borgerne, fordi 

mangfoldigheden skal sikre forståelse for forskelligheder:  

 

“[...] vi tror på, at en by, hvor vi er mange forskellige mennesker er en by, hvor at vi har mere 

forståelse for hinandens forskelligheder [...] Og så er det også en by, som ved at sikre 

mangfoldigheden, forhåbentligt formår at få det bedre frem i de mennesker, der bor der “ 

(Bilag 2, s. 126).  

 

I kommunikationen skabes der mening om mangfoldighed som det, der skal sikre bedre vilkår 

for borgerne. Derudover kondenseres mangfoldighedssemantikken som en forståelse for 

forskelligheder. Mangfoldighed kondenseres derfor som forståelsen for singulære forskelle, 

samt at orientere sig mod og at søge forbedring af nuværende tilstande på LGBTI+ området. 

Netop forståelse anvendes i høj grad af Københavns Kommune til at kondensere hvad 

mangfoldighed er: 

 

“Det er afgørende, at alle kommunens borgere og brugere - uanset seksualitet eller 

kønsidentitet – bliver mødt af byen og dens byrum med samme rummelighed, professionalisme 

og respekt” (Københavns Kommune, 2019a, s. 24). 

 

I kommunikationen fremhæves begreber som “rummelighed”, “professionalisme” og “respekt” 

i kondenseringen af mangfoldighedens inderside. Derudover kan det iagttages, at Københavns 
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Kommune arbejder med en iagttagelse af, at accept af forskelligheder er centralt for 

mangfoldighed. Denne kondensering af mangfoldighed som en genstand, der rummer accept, 

respekt og forståelse deles af Rune Lyngvig Jespersen: 

 

“[F]olk kommer med alle mulige forskellige seksualiteter, [...] det er fint, det er faktisk rigtig 

godt, for det giver nogle andre perspektiver til byen og nogle andre måder at leve og nogle 

andre måder at være sammen på, som - udover at de mennesker skal kunne gøre det og have 

det godt med det - så kunne det også være, at det berigede alle os andre” (Bilag 1, s. 122).  

 

Jespersen skaber i ovenstående mening om mangfoldighed som værende en tilstand af 

forskellighed i byen og argumenterer yderligere for, at forskellige seksualiteter kan berige hele 

byen. Dermed kondenseres mangfoldighedsbegrebet som noget, der i dets udfoldelse kan 

bidrage til samfundet. Jespersen iagttager nemlig, at det er godt, at andre perspektiver, 

levemåder og socialiteter bliver en del af byen. Denne konstruktion af forskellighed som 

værende på indersiden af mangfoldighed baserer sig på Jespersens iagttagelse af, at 

forskellighed kan være bedre end ensartethed: 

 

“[...] folk kommer med forskellige forudsætninger og forskellige egenskaber, forskellige 

karakteristika, og det er en opgave at få det til at være et plussum spil, hvor man får mere ud 

af det, end man ville have fået, hvis alle var ens [...] Det er tanken i vores 

mangfoldighedsbegreb. Så prøver vi også at have et positivt mangfoldighedsbegreb” (Bilag 1, 

s. 121). 

 

Singularitet fremfor kun generalitet bliver altså iagttaget som at være en fordel for Københavns 

Kommune. Med andre ord kommunikeres det, hvordan det er bedre, at der er forskellige, 

individuelle identitetskonstruktioner i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk frem for, at alle 

borgere, brugere og ansatte er ens. Igen kondenserer kommunens kommunikation 

mangfoldighedsbegrebet som at have forståelse, og respekt for andre differentierede opfattelser 

af seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk indgår i en kondensering til én samlet form; 

mangfoldighedsbegrebet.  
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Det kan desuden iagttages, at Københavns Kommunes iagttager sig selv som værende ansvarlig 

for at arbejde for mangfoldighed i byen. Det skyldes, at kommunen iagttager, at det er vigtigt 

at inkludere LGBTI+ borgere for blandt andet at sikre en høj trivsel for gruppen: 

 

“Københavns Kommune har som landets største kommune ansvaret for godt 600.000 

københavneres trivsel, herunder også trivslen for de mange LGBTI+ københavnere. Samtidig 

har Københavns Kommune stor indflydelse på – og et medansvar for – de indtryk, vores by 

efterlader hos de, der gæster os og bruger byen. Og sidst men ikke mindst er Københavns 

Kommune landets største arbejdsplads med cirka 45.000 medarbejdere” (Københavns 

Kommune, 2019a, s. 29).  

 

I ovenstående kan det iagttages, hvordan Københavns Kommune iagttager sig selv som 

ansvarlig for, at mangfoldighed i stadig større grad udbredes. Kommunen kommunikerer her 

et medansvar for at sikre trivsel for LGBTI+ borgere, brugere og ansatte, samt at kommunen 

også må arbejde for, at mangfoldigheden forbedres kontinuerligt. Mangfoldighedsbegrebet 

bliver derfor både til et begreb, der kan beskrive kommunen over for borgere og brugere men 

også over for ansatte og politiske beslutningstagere. Det fremhæves yderligere idet, at 

politikken også markerer, hvad mangfoldighed er, når kommunen søger at definere 

Københavns Kommune som arbejdsplads:  

 

“Økonomiforvaltningen repræsenterer Københavns Kommune som arbejdsgiver og arbejder 

for lige muligheder for alle medarbejdere uanset køn, seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. 

Kommunens information og kommunikation til medarbejderne er en måde at understøtte en 

rummelig arbejdsplads” (Københavns Kommune, 2019a, s. 27).  

 

I kommunikationen kan det iagttages, at mangfoldighedsbegrebet dermed også anvendes i 

beskrivelsen af Københavns Kommune som arbejdsgiver. Her italesættes mangfoldighed som 

en grundlæggende præmis for kommunen og dens organisatoriske virke. Dette sker samtidigt 

med, at kommunen også iagttager mangfoldighed ud fra parametre som køn, seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk. En mangfoldig arbejdsplads bliver i kommunikationen dermed 

konstrueret som en arbejdsplads, der sikrer lige muligheder uanset individuelle forskelle i 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Da citatet er kommunikeret i politikken kan det 

iagttages, hvordan politikken gøres til en genstand, som kan medføre, at kommunen kan 
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iagttage sig selv som en mangfoldig arbejdsgiver, hvor rummelighed bliver centralt. 

Kommunen iagttager også, hvordan mangfoldighed skal være en del af medarbejdernes 

oplevelse af kommunen:  

 

“Kommunens medarbejdere uanset køn, seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk skal opleve 

hverdagens aktiviteter som understøttende i forhold til at sikre, at alle medarbejdere føler sig 

som en inkluderet del af fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen” (Københavns 

Kommune, 2019a, s. 26).  

 

Her kondenseres mangfoldighed som en præmis for, hvordan det skal være at arbejde i 

Københavns Kommune, og hvordan mangfoldighed som begreb integreres i kommunens virke. 

Kommunikationen søger dermed at skabe mening om kommunen som en organisation, hvor 

alle ansatte føler sig inkluderet uanset deres individuelle forskelligheder. Når kommunen 

fremhæver inklusion på arbejdspladsen som en del af mangfoldighed, må vi forstå, at det, som 

sættes i modsætning til inklusion, automatisk bliver til eksklusion, og det vil derfor støde imod 

kommunens forståelse af mangfoldighed.  

 

Dermed kan det iagttages, at kondenseringen af mangfoldighedsbegrebet igen åbnes op i dets 

anvendelse. Mangfoldighedsbegrebet beskriver ikke kun forståelse og accept for forskellighed 

og singularitet køn, seksualiteter, religioner, etniciter, m.m. Det kondenseres også til at kunne 

beskrive arbejdspladser, organisationer og byer. Det kan i empirien nemlig iagttages, at 

København som by - eller som kommune - skal fremstå mangfoldig. Eksempelvis italesættes 

København som en mangfoldig by, hvor mangfoldigheden skal være visuel i bybilledet. 

Mangfoldighed er dermed noget, der være synligt:  

 

“Forvaltningen lægger vægt på at bidrage til, at der er plads til mangfoldighed i byen – og 

sikre, at dette også viser sig i bybilledet. Forvaltningen vil derfor gennem konkrete initiativer 

arbejde for, at alle oplever København som en mangfoldig by, der er åben for alle [...] 

Forvaltningen er særligt opmærksom på, at kommunens kommunikation og branding skal 

rumme alle” (Københavns Kommune, 2019a, s. 24-27).  

 

Mangfoldighed konstrueres i kommunikationen som mere end et princip. Mangfoldighed skal 

også være et synligt element i byen, og der kommunikeres en målsætning om, at byen fremstår 
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mangfoldigt. Denne kondensering af København som en mangfoldig by går også igen i 

LGBTI+ politikken: 

 

“Et større fokus på mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk skal give større 

forståelse for vores forskelligheder og øge rummeligheden i vores by, så vi kan bidrage til at 

fastholde København som en af verdens bedste byer at bo og leve i. Vi arbejder derfor for, at 

mangfoldigheden i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk overalt indgår som en integreret 

del af kommunens virke og samtidig understøttes af konkrete indsatser, hvor det er relevant” 

(Københavns Kommune, 2019a, s. 6).  

 

I ovenstående kondenserer Københavns Kommune mangfoldighed som værende lig med en 

integration af og forståelse for forskelligheder seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. 

Derudover iagttager kommunen disse forskelle som at have mangfoldighedsskabende. Større 

integration og forståelse af individers forskelle skal sikre bedre levevilkår. I citatet markeres 

forståelse og rummelighed for singulære, individuelle forskelle som essentielle parametre for, 

hvad der er en del af - og hvad der fortsat skal være en del af - at bo og leve i København. 

Dermed bliver kommunens selvforståelse af København som by til en integreret del af det 

mangfoldighedsbegreb, der skabes i kommunikationen. Med andre ord skaber 

kommunikationen også mening om København som en mangfoldig by.  

 

Vi har dermed iagttaget, at det i empirien søges at kondensere mangfoldighedens inderside til 

en genstand, som skal sikre forståelse, respekt, accept og rummelighed for forskelligheder i 

Københavns Kommune. Således skabes der blik for mangfoldighedens inderside.  

 

4.1.2.2. Forskellens yderside: Hvad mangfoldighed ikke er 

Vi har indtil videre iagttaget hvordan Københavns Kommune søger at kondensere, hvad 

mangfoldighedsbegrebet rummer. Vi vil nu gå videre i vores iagttagelse i sagsdimensionen ved 

at iagttage, hvad der sættes udenfor forskellens inderside - altså forskellens yderside - og 

dermed hvad mangfoldighedssemantikken ikke kondenseres som. Det gøres ud fra en forståelse 

for, at en genstand ikke både kan være dette og alt andet. Ydersiden af forskellen beskriver det, 

som genstanden ikke kan være, fordi den kun kan være dét, den er. Vi starter igen vores 

iagttagelse i LGBTI+ politikken, hvor vi søger at iagttage, hvordan der opstilles modbegreber, 
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der står i kontrast til mangfoldighedsbegrebet. Disse modbegreber beskriver dermed alt det, 

som mangfoldighed ikke er, og begreberne placeres på alt andet-siden af forskellen dette/alt 

andet.  

 

Eksempelvis kan vi i LGBTI+ politikken iagttage, hvordan Frank Jensen i sin kommunikation 

søger at kondensere mangfoldighedsbegrebet ved at kommunikere, hvad mangfoldighed ikke 

er: 

 

“Når vi siger, at København er for alle, så mener vi det. Det betyder, at vi ikke accepterer 

hadforbrydelser, diskrimination, krænkende adfærd eller stigmatisering” (Københavns 

Kommune, 2019a, s. 5).  

 

Vi har tidligere iagttaget, at København som by stilles på indersiden af 

mangfoldighedsbegrebet og lader sig i ovenstående kommunikation fungere som et synonym 

for mangfoldighed. Hvis København er mangfoldig, eller mangfoldighed er lig med 

København, så søger ovenstående kommunikation også at vise det, der ikke er mangfoldigt. 

Ovenstående citat oplister en række diskriminerende og ekskluderende begreber, der stilles 

som modbegreb til mangfoldighedsbegrebet. Således sættes begreber som hadforbrydelser, 

diskrimination, krænkende adfærd og stigmatisering på ydersiden af forskellen og udgør alt 

andet - altså alt det, som mangfoldighed ikke er. Kommunikationen skaber derfor mening om 

København som en mangfoldig by, som står i kontrast til en række negative begreber. 

København opnår her en status som mangfoldig, fordi byen ikke er alt andet. Vi forstår dermed, 

at Københavns Kommune iagttager sig selv som mangfoldig.  

 

I LGBTI+ politikken søger kommunen også at kondensere mangfoldighed ved at fremhæve, 

hvad der ikke er mangfoldighed. Eksempelvis ønsker Københavns Kommune med politikken 

at fjerne elementer, som modvirker mangfoldighed: 

 

“Nuværende vidensmaterialer skal gennemlæses med henblik på at fjerne materiale, der i dag 

benytter sig af utilstrækkelig terminologi og viden eller med et sygeliggørende eller negativt 

sprog” (Københavns Kommune, 2019a, s. 10).  
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Her fremhæver Københavns Kommunes kommunikation en række elementer, som stilles som 

modbegreb til mangfoldighed. Ord som “sygeliggørende eller negativt sprog” og 

“ekskluderende” markeres på ydersiden af forskellen dette/alt andet og dermed på ydersiden 

af mangfoldighedsbegrebet. Ved at Københavns Kommune fremhæver, hvad der ikke er en del 

af mangfoldighed, så forstår vi også mangfoldighedsbegrebet som modbegreb til disse 

elementer. Kommunikationen skaber dermed mening om mangfoldighed i opposition til 

sygeliggørelse og negativt sprog. Lignende iagttagelse gøres hos Tommy Petersen, som også 

kondenserer mangfoldighedsbegrebets modbegreber ud fra mangfoldighedsbegrænsende 

eksempler: 

 

“Det handler rigtig meget om at nedbryde fordomme overfor hinanden og at møde hinanden 

med åbent sind, selvom man har tørklæde på hovedet, eller at man er en mand, som er meget 

feminin, og som går med dametøj” (Bilag 2, s. 126).  

 

I Petersens kommunikation kan det iagttages, at “fordomme” stilles som modbegreb til 

mangfoldighed, hvilket i stedet konstrueres som “at møde hinanden med åbent sind”. Man kan 

altså ikke både have åbent sind og være fordomsfuld på samme tid ifølge den iagttagede 

kommunikation. Begrebet fordomme er med til at skabe mening om indersiden af 

mangfoldighedsbegrebet, og dermed hvad mangfoldighed rummer. Som modbegreb til 

mangfoldighedsbegrebet stilles også andre begreber som “stereotype forforståelser”, 

“eksklusion” og “heteronormativ praksis” (Københavns Kommune, 2019a, s. 11-17). Vi forstår 

derfor mangfoldighed i kontrast til disse begreber.  

 

Med sagsdimensionen har vi fået blik for, hvad mangfoldighed kondenseres som, og hvad det 

stilles i opposition til. Vores iagttagelse har skabt en forståelse for, hvordan 

mangfoldighedsbegrebet kondenseres som bestående af øget forståelse, rummelighed, accept 

og som arbejdet med mangfoldighed i en by, som Københavns Kommune selv søger at 

italesætte som mangfoldig. På samme tid forstår vi, at Københavns Kommune betragter 

hadforbrydelser, diskrimination, fordomme, sygeliggørelse, krænkelser og stigmatisering som 

værende kontrast til mangfoldighedsbegrebet. Dermed skaber Københavns Kommunes 

kommunikation mening om mangfoldighed som noget, der arbejdes med gennem LGBTI+ 

politikken for at sikre bedre levevilkår for LGBTI+ personer ved at opløse elementerne, som 

står i opposition til mangfoldighed og fremhæve de elementer, som er på forskellens inderside.  
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4.1.3. Socialdimension 

Med dette indblik i hvordan kommunikationen konstruerer mangfoldighedsbegrebet i tid og 

sag, går analysen videre til konstruktionen af mangfoldighed i socialitet. Luhmann anvender 

socialdimensionen i sin semantikanalyse til at undersøge, hvordan der sondres mellem 

socialitet som sociale identiteter i forskellen os/dem (Andersen, 1999, s. 144). Dette er 

illustreret nedenfor: 

 

 
 

4.1.3.1. Ikke-LGBTI+/LGBTI+ 

Den første sondring i socialitet, som vi kan iagttage, er en forskel mellem Ikke-LGBTI+ 

personer og LGBTI+ personer:  

 

“LGBTI+ er en samlebetegnelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, interkønnede 

og andre, som falder udenfor de dominerende normer for køn og seksuel orientering, for 

eksempel aseksuelle og queerpersoner” (Københavns Kommune, 2019a, s. 2).  

 

I ovenstående kan det iagttages, at Københavns Kommune iagttager gennem en sondring, der 

trækker forskel mellem “dominerende normer for køn og seksuel orientering” og “LGBTI+”. 

Vi forstår her, at dette er udtryk for et skel i socialitet og dermed en distinktion mellem os og 

dem. Her italesættes alle ikke-LGBTI+ borgere som os, og dem som LGBTI+ borgere. Skellet 

opstår i kommunikationens brug af betegnelsen “falder udenfor”, hvori de to differentierede 

socialiteter opstår. Denne sondring i socialitet er illustreret nedenfor:  

 

 
 

Vi kan altså iagttage, at Københavns Kommune anvender os/dem-forskellen, når der 

kommunikeres om socialitet i LGBTI+ politikken. Det der især bliver interessant er, hvordan 
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kommunen betragter og kondenserer dette dem. Det kan nemlig iagttages, at når Københavns 

Kommune kommunikerer om dem, så fremhæves en defineret gruppe af borgerne: 

 

“LGBTI+ borgere er en mangfoldig gruppe. Der er LGBTI+ borgere i alle aldersgrupper med 

forskellige etniciteter, uddannelser, religiøse og politiske overbevisninger og med og uden 

handicap. Der er LGBTI+ borgere, som er forældre, hjemløse, har psykiske udfordringer, er 

aktive i lokalforeninger, direktører, jobsøgende og så videre” (Københavns Kommune, 2019a, 

s. 6). 

 

Ovenstående citat giver indblik i, hvordan Københavns Kommune iagttager LGBTI+ personer 

som dem og dermed ydersiden af forskellen i socialitet. Der iagttages en række områder, hvor 

disse personer internt i dem-identiteten er differentierede, men de italesættes alle som 

tilhørende LGBTI+ grupperingen af befolkningen. Dette medfører også, at denne del af 

befolkningen, grundet deres interne forskelle, betragtes og italesættes af kommunen som en 

mangfoldig gruppe. Når kommunikationen kondenserer denne del af befolkningen under én 

samlebetegnelse - på trods af deres interne forskelle - søger Københavns Kommune at 

generalisere den singulære LGBTI+ person som en del af den generelle LGBTI+ befolkning. 

Dermed stiller kommunikationen det iagttagede dem lig med mangfoldighed.  

 

På den anden side af forskellen står ikke-LGBTI+ personer som os. Vi kan her iagttage, at der 

med os/dem-forskellen drages forskel på et dem med singulære betingelser og et generaliseret 

os. Mens Dem er udtryk for singularitet grundet de interne forskelligheder, er os udtryk for 

noget generelt, da dette beskriver en homogen masse, der udgør de “dominerende normer” 

former. Disse singulære betingelser over for den generaliserede borger er gennemgående for 

kommunens kommunikation om socialitet. Dette sker på trods af, at Københavns Kommune 

kommunikerer om mangfoldighed som en ønsket fremtidig tilstand, og når kommunen 

alligevel drager forskel mellem os og det mangfoldige dem: 

 

“En undersøgelse af lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners sundhedstilstand 

foretaget af Statens Institut for Folkesundhed viser, at der er forskelle mellem disse gruppers 

og den øvrige befolknings helbred og trivsel. Forskellene kommer til udtryk i form af relativt 

dårligere mental, social og seksuel sundhed” (Københavns Kommune, 2019, s. 20). 
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Her fremhæver kommunikationen det singulære dem i form af “LGBTI+ personer” over for et 

generelt os i form af “den øvrige befolkning”. Her forstår vi, at den øvrige befolkning 

konstituerer alle andre end LGBTI+ personer - en forskel som også er illustreret på foregående 

side. Som nævnt har vi en forståelse for, at det italesatte dem er mangfoldigt, samt en forståelse 

for, at Københavns Kommune med den vedtagede politik ønsker at fremme mangfoldigheden. 

Ved at fremhæve forskellene mellem det singulære dem og det generelle os, så fremhæver 

Københavns Kommune også, at det er dem, der er mangfoldige - ikke os. Kommunikationen 

bliver blind for, at der trækkes forskel mellem os og dem - og at konstruktionen af os som 

mangfoldige lider under dette.  

 

Tommy Petersen drager også forskel mellem et os som den generelle befolkning og et dem som 

en større minoritet, der udgøres af LGBTI+ personer: 

 

“Altså fra politisk side var det min klare overbevisning, at det var nødvendigt med en LGBTI-

politik i kommunen, fordi at vi har en større minoritet her, som på diverse 

sundhedsundersøgelser scorer langt dårligere end den generelle befolkning, og det er både 

fysiske og psykiske parametre” (Bilag 2, s. 125).  

 

I Petersens udtalelse kan det iagttages, at der sondres mellem “en større minoritet” og “den 

generelle befolkning”. Med andre ord forstår vi, at der igen sondres mellem et singulært dem 

og et generaliseret os. Det kan iagttages, at denne distinktion også anvendes til at beskrive 

hvordan der er forskel på de to gruppers trivsel: 

 

“For på trods af den gode udvikling har vi stadig udfordringer med homofobi, bifobi, transfobi, 

fobi over for interkønnede og hate crimes i vores by, og vores LGBTI+ borgere trives i 

gennemsnit dårligere end resten af befolkningen” (Københavns Kommune, 2019a, s. 5). 

 

I ovenstående kommunikation iagttager kommunen en forskel i trivsel mellem os og dem - 

hvor os bliver præciseret som “resten af befolkningen” og dem er “LGBTI+ borgere”. Her 

indtræder bedre trivsel på os-siden og dårligere trivsel på dem-siden. Denne iagttagelse 

fremhæver således, at forskelle i socialitet også fordrer forskelle i trivsel.  



NÅR ORGANISATIONEN VIL VÆRE MANGFOLDIGHED 
KANDIDATSPECIALE  
 

ANNE-SOPHIE HØJ NIELSEN 
KAROLINE HOLM HANSEN 

46 

4.1.3.2. Københavnere/andre 

Vi kan iagttage den næste forskel i socialitet som en forskel mellem københavnere og andre. 

Dette kan vi iagttage, da Københavns Kommune forsøger at opløse grænserne mellem os/dem. 

Dette gøres ved at kommunikere om “københavnere” som et generaliseret os, hvori LGBTI+ 

personer indgår. Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed som socialitet 

søger nemlig at definere alle dets borgere, brugere og ansatte som “københavnere”, hvori 

individuelle forskelle i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk ikke har indflydelse på 

socialiteten:  

 

“Visionen med Københavns Kommunes LGBTI+ politik er at understøtte, at kommunen møder 

LGBTI+ personer med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid og dermed sikre, at kommunens 

værdigrundlag også i praksis gælder for alle. Målet med Københavns LGBTI+ politik er at 

skabe et afsæt for, at de enkelte forvaltninger og kommunen som helhed arbejder for lige 

muligheder for alle københavnere uanset seksualitet og kønsidentitet” (Københavns 

Kommune, 2019a, s. 6).  

 

Det ovenstående citat skaber blik for, hvordan et “alle københavnere”-begreb skal favne både 

os og dem. Hvis mangfoldighed skal opnås, kræver kommunikationen, at sondringen mellem 

den øvrige befolkning og LGBTI+ personen må ophøre. LGBTI+ borgeren betragtes ikke 

længere som udskilt i en dem-distinktion, men den indgår i stedet på kommunikationens os-

side under betegnelsen “københavnere”.  

 

Dog giver empirien ingen indikation om, hvad der stilles på forskellens yderside. Københavns 

Kommune kunne eksempelvis have placeret andre kommuner, andre byers borgere eller 

personer der ikke vil være mangfoldige på forskellens yderside. I stedet arbejder 

kommunikationen med en tom, umarkeret yderside i form af andre, hvilket kan illustreres 

således:  
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4.1.3.3. Københavnere/LGBTI+ 

Københavns Kommune kommunikerer altså om “københavneren” som den generaliserede 

borger, bruger og ansatte. Denne person er generaliseret, da forskelle i seksualitet, kønsidentitet 

og kønsudtryk - eller andre individuelle forskelle - ikke må have indflydelse på behandlingen 

og ligestillingen af borgeren, brugeren eller den ansatte. Som iagttagere på anden orden kan vi 

dog alligevel iagttage, at LGBTI+ personer ikke er en komplet del af det generaliserede os, da 

deres individuelle, singulære forskelle alligevel fremhæves gentagende gange i empirien. Dette 

kan eksempelvis iagttages i Tommy Petersens iagttagelser af LGBTI+ personer i København: 

 

”Selvom vi er kommet langt med ligestillingen for LGBT personer, så må vi bare se i øjnene, 

at der stadig er rigtig meget at gøre, før LGBT personer har lige så gode levevilkår som resten 

af københavnerne” (Capkan, 2017). 

 

LGBTI+ personer - altså dem - kan altså ikke fuldt ud generaliseres, da deres singulære 

forskelle til “resten af københavnerne” alligevel fremhæves i kommunikationen. Det betyder, 

at mens os er “københavnere”, så må dem fortsat være LGBTI+ personer. Det interessante 

bliver, hvordan kommunikationen forsøger at lade dem genindtræde på os-siden. Dette skaber 

en forståelse for mangfoldighed, som noget der først kan opnås, når dem indtræder på os-siden 

som københavnere, og der ikke længere trækkes på individuelle forskelle. Men da dette forsøg 

alligevel også medfører en fremhævelse af dem over for os, kan vi iagttage vi et reentry, der 

kan illustreres således: 

 

 
 

Med andre ord prøver kommunen at kommunikere, hvordan vi alle er ens som københavnere, 

og at individuelle forskelle i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk ikke har betydning. 

Samtidigt kan vi iagttage, at der kommunikeres om, hvordan LGBTI+ personer adskiller sig 

fra andre københavnere i “københavnere” betegnelsen - blandt andet når det kommer til trivsel 
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- og at kommunens kommunikation er blind for, hvordan den gør forskel for ikke at gøre 

forskel.  

 

Dette reentry medfører, at kommunikationen om mangfoldighed i socialitet bliver paradoksal. 

Kommunikationen vil på en og samme tid opløse og fremhæve forskelle. Den vil både opløse 

grænser mellem os og dem - mellem ikke-LGBTI+ og LGBTI+ personer - mens den også er 

nødt til at fremhæve disse grænser for at sikre inklusion af de, som føler sig ekskluderet. 

Kommunikationen er altså nødt til at fremhæve, hvem der er anderledes for at sikre, at der ikke 

bliver set anderledes på dem. Der kan altså iagttages et ønske om, at der ikke skal sondres 

mellem os og dem samtidigt med en nødvendighed for alligevel at sondre. Dette 

eksemplificeres i politikken:  

 

“I Københavns Kommune ønsker vi, at alle københavnere og byens gæster – uanset køn, 

seksualitet og kønsidentitet – bliver mødt med respekt og oplever København som en rummelig 

by, hvor alle er ligeværdige og har lige muligheder for at blive en del af fællesskabet” 

(Københavns Kommune, 2019a, s. 6).  

 

Ovenstående illustrerer, hvordan grænserne mellem, hvad der er os og dem, er i opløsning, og 

mangfoldighedsbegrebet konstrueres til at være den tilstand, hvor dem bliver en del af os. 

Mangfoldighed bliver i kommunikationen dermed til et spørgsmål om at åbne op for 

socialiteten og de gængse identitetsforestillinger. Også Rune Lyngvig Jespersen søger i sin 

iagttagelse af LGBTI+ personer at opløse grænserne mellem os og dem: 

 

“Men hvertfald en af ambitionerne er jo at sige, som minimum, burde det gerne være sådan, at 

som LGBT person, uanset hvilket bogstav det så lige er, at man særligt er, og så at sige at have 

et liv, der svarer til alle andres” (Bilag 1, s. 123).  

 

Ved at argumentere at det er en ambition at LGBTI+ personer skal kunne have et liv, der skal 

svare til alle andres, og at dette skal fungere som et middel for at opnå mangfoldighed, kan det 

i kommunikationen iagttages, at Jespersen søger at trække det singulære dem ind på det 

generaliserede os-siden af forskellen. Dog illustrerer ovenstående empiri, hvordan der alligevel 

sondres mellem singularitet og generalisering, da “alle andre” fremhæves.  
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4.1.3.4. Ligebehandling/Ens behandling 

Vi har nu analyseret, hvordan kommunen gør forskel på LGBTI+ personer og ikke-LGBTI+ 

personer i kommunikationen om “københavnere”, og hvordan kommunen ser sig blind for 

denne forskelstænkning. I det følgende vil vi vise, hvordan kommunen i sin kommunikation af 

retningslinjerne for behandling af borgere, brugere og ansatte i kommunen faktisk forudsætter, 

at der skelnes ud fra faktorer som for eksempel seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk, når 

kommunen møder den pågældende. Dette gøres for at eksemplificere, hvordan der alligevel må 

trækkes forskelle, når man ikke ønsker at trække forskelle.  

 

I empirien iagttager vi, hvordan Københavns Kommune i dens kommunikation om ligestilling 

og ligebehandling fremhæver, at behandlingen af byens borgere, brugere og ansatte må 

tilpasses sig singulære betingelser. Med andre ord vil singularitet alligevel spille ind i den ellers 

ønskede generalisering af borgere, brugere og ansatte: 

 

“I København skal vi behandle alle lige – men ikke nødvendigvis ens” (Københavns Kommune, 

2019a, s. 6).  

 

Når Københavns Kommunes kondensering af mangfoldighed i socialitet kræver, at der 

sondres, når man ikke vil sondre, betyder det, at der åbnes op for socialiteten. Vi forstår også, 

at mangfoldighed kræver, at der forholdes til den enkeltes singularitet, hvilket der arbejdes 

med, da dette kan kræve forskellig behandling. Dette er illustreret nedenfor:  

 

 
 

Vi iagttager ovenstående sondring på trods af, at kommunen kommunikerer et ønske om at 

betragte alle borgere og brugere ens, som så alligevel må betragtes forskelligt i socialiteten. 

Mangfoldighed iagttages som det at må tilpasse til individet og en spænding mellem 

singularitet og generalisering. Dettes kan iagttages i følgende uddrag fra LGBTI+ politikken: 
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“[...] alle uanset køn, seksualitet, etnicitet, religion etc. behandles lige, hvilket i det direkte 

møde betyder, at borgere til tider skal behandles forskelligt for at få en god, ensartet service. 

Derved sikres fokus på behov og hensyn til forskellige borgere, herunder LGBTI+ borgere 

(Københavns Kommune, 2019a, s. 15). 

 

To borgere skal muligvis behandles forskelligt for at kunne blive behandlet lige. At der trækkes 

en forskel mellem os og dem, selvom det omvendte ønskes, kan altså være nødvendigt for 

overhovedet at kunne give behandling. Mangfoldighed bliver derfor et spørgsmål om at skelne 

og ikke skelne i socialiteten på samme tid.  

 

Netop denne pointe med at skelne og ikke skelne på samme tid er gennemgående for, hvordan 

Københavns Kommune kommunikerer om mangfoldighed i socialdimensionen. Her har vi 

gennem os/dem-distinktion kunnet iagttage, hvordan der sondres mellem et os, som er Ikke-

LGBTI+ personer - og et dem, som er LGBTI+ personer.  

Vi har også iagttaget, at LGBTI+ gruppen ofte udskilles med det formål at trække dem ind på 

os-siden af forskellen, under samlebetegnelsen “københavnere”. Det sker, når 

kommunikationen søger at opløse gængse forestillinger om seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk. Kommunikationen er dog blind for, at den alligevel trækker forskelle. Derfor 

forstår vi, at Københavns Kommunes kommunikation kondenserer et mangfoldighedsbegreb, 

hvor der må drages forskelle for ikke at drage forskelle. Mangfoldighedsbegrebet som socialitet 

kondenseres således, at mangfoldighed i socialitet først opnås, når os også rummer dem, men 

hvor der stadig må iagttages og drages forskelle på netop os og dem:  

 

 
 

Opsummerende har vi med semantikanalysen kunnet iagttage, hvordan Københavns Kommune 

fikserer mening om mangfoldighedsbegrebet. Dette er gjort ved at iagttage, hvordan 

kommunen semantisk søger at kondensere en række elementer til én samlet form -  
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mangfoldighedsbegrebet. Analysen har givet os indsigt i, hvordan Københavns Kommune 

kondenserer en samtidig semantik om mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk 

som et projekt skabt i en positiv erfaring med progressivitet og endnu større forventninger til 

fremtiden, at det er en sag der skal sikre bedre levevilkår og trivsel, samt at det først opnås, når 

singulære forskelle opløses med en forståelse for, at de stadig eksisterer.  

 

4.2. Formanalyse  

Med vores analyseresultater fra semantikanalysen vil vi nu gå videre til en formanalyse. Denne 

formanalyse baseres på iagttagelserne fra semantikanalysen. Vi anlægger formanalytisk blik 

på anden orden for at få blik for Københavns Kommunes blinde pletter. Ved at iagttage på 

anden orden kan det iagttages, hvilken forskel kommunen iagttager igennem, når der 

kommunikeres om mangfoldighed. Da det er forskellen, der afgør, hvordan noget markeret kan 

lade sig dukke op, bliver det interessant at iagttage, hvilken forskel kommunen anvender.  

 

Med formanalysen får vi også blik for kommunikationens grænser og de paradokser, som må 

opstå, når kommunikationen binder an til en bestemt forskel. På baggrund af formanalysens 

resultater af, hvordan kommunen anlægger bestemte forskelle, ønsker vi at kondensere de 

forskellige distinktioner ned til grundlæggende former. Formanalysens formål bliver dermed 

at kondensere den iagttagede semantik og spørge til, hvordan kommunikationen skaber 

paradokser for kommunen.  

 

4.2.1. Ligebehandling/Diskrimination 

Den første distinktion, som vi iagttager i kommunikationen om mangfoldighed, er forskellen 

ligebehandling/diskrimination. Vi kan i empirien nemlig iagttage, at når Københavns 

Kommune kommunikerer om mangfoldighed, så sker det først og fremmest i spændingen 

mellem ligebehandling på forskellens markerede inderside og diskrimination på forskellens 

yderside. Dette kan iagttages i kommunens konstruktion af ligebehandling som dét princip, der 

sikrer mangfoldighed:  

 

“Ligebehandling kan ses som det princip, der sikrer mangfoldighed og modvirker 

diskrimination” (Københavns Kommune, 2019d).  
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I kommunikationen stilles ligebehandling som modbegreb til diskrimination, og som dét der 

sikrer mangfoldighed, og det kan argumenteres, at mangfoldighed som form kan opstilles 

således: 

 

 
 

Ved at iagttage denne form forstår vi også, at mangfoldighed som begreb fordrer, at borgere, 

brugere og ansatte behandles lige. Dog har vi i semantikanalysen iagttaget, at lige behandling 

af borgere ikke er det samme som ens behandling af borgere. Dette bliver af Københavns 

Kommune præciseret således:  

 

“Ligebehandling bygger på en positiv forståelse af, at alle mennesker er forskellige og derfor 

ikke bør behandles ens. Ligebehandling kan indebære, at to personer skal behandles forskelligt 

for faktisk at opnå ligebehandling og lige muligheder” (Københavns Kommune, 2019d).  

 

Hvis vi på baggrund af ovenstående forstår mangfoldighed som ligebehandling, så medfører 

det også en forståelse for, at mangfoldighed ikke er ens behandling. Det er netop individuelle 

forskelle blandt borgere, brugere og ansatte, der medfører, at de ikke nødvendigvis skal have 

ens behandling. For at kunne sikre mangfoldighed må individuelle forskelle altså fremhæves - 

og dette gøres som noget positivt. Det er fremstilles nemlig som positivt, at borgere kan 

modtage forskellig behandling, da dette tilvejebringer en positiv og inkluderende forståelse for 

individuelle problemstillinger. Samme forståelse af ligebehandling og lige muligheder 

kommunikerer kommunen også i dens ligestillingsindsats. Her argumenteres for, at 

ligebehandling ikke betyder ens behandling:  

 

“Uanset hvilken indsats vi arbejder med, tager vi løbende højde for, hvornår borgere har behov 

for samme indsatser, og hvornår der er behov for forskellige indsatser for at give alle lige 

muligheder.” (Københavns Kommune, 2019c).  
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Københavns Kommune sondrer altså gentagne gange i dens kommunikation mellem at 

behandle lige og behandle ens, og disse i begreber præsenteres i kommunikationen som 

hinandens modbegreber. At behandle lige bliver netop til et spørgsmål om at behandle 

forskelligt. Vi forstår derfor, at forskellig behandling er på mangfoldighedens markerede 

inderside, hvortil ens behandling er på mangfoldighedens yderside: 

 

 
 

Så hvad er det, som gør, at noget kan falde på kommunikationens inderside frem for dens 

yderside? Københavns Kommunes kommunikation bygger på evnen til at iagttage, at der kan 

være behov for at skelne - at en lige behandling kan kræve forskellig behandling af hensyn til 

borgeren. At oplevelsen af en behandling som lige kan medføre et krav om forskellig 

behandling - men at det også kan være en ens behandling - fordi det tager udgangspunkt i den 

enkelte københavner.  

Kommunen vil derimod falde på mangfoldighedens yderside, hvis den ikke forholder sig til, at 

der kan være behov for forskellig behandling - også selvom to borgere principielt kan ende ud 

med samme behandling, og at det reelt er den behandling, som borgerne har brug for. Det kan 

altså være diskriminerende, hvis ikke kommunen afsøger et potentielt behov for en anden 

behandling end den standardiserede, ens behandling. Men dette betyder også, at en ens 

behandling også kan være lige. Vi kan dermed iagttage et paradoks i kommunens 

kommunikation om forskellen på lige og ens behandling:  
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Med andre ord opstår et kommunikativt paradoks, når den standardiserede og ens praksis 

forkastes til fordel for en individuel behandling, men hvor det individuelle søges gjort til en 

standard i måden på, hvordan kommunen møder borgere og brugere. Dette ses også i følgende 

citat:  

 

“Kravet om ligebehandling betyder, at alle mennesker uanset køn, race og etnicitet, religiøs 

overbevisning og tro, alder, funktionsevne og seksuel orientering skal have lige adgang til og 

lige mulighed for at deltage i alle dele af samfundslivet og nyde lige beskyttelse” (Københavns 

Kommune, 2019d, s. 1).  

 

I ovenstående citat kan det iagttages, hvordan Københavns Kommunes kommunikation søger 

at sætte en standard i måden hvorpå, kommunen skal møde alle mennesker. At når alle 

mennesker skal behandles lige, bliver man nødt til at sætte standarder for, hvordan denne lige 

adgang og lige mulighed skal etableres.  

 

4.2.2. Ikke-forskel/forskel 

Den næste form vi kan udlede på baggrund af semantikanalysen er spørgsmålet om at se 

forskelle, når man ikke vil se forskelle. Kommunikationen etablerer med andre ord en 

spænding mellem ikke at drage forskel og at drage forskel. Mangfoldighedsbegrebet bliver 

derfor også til spændingen mellem at være nødt til at trække forskelle for at netop undgå, at 

der trækkes forskelle. Dermed etableres et reentry af distinktionen ikke forskel/forskel på 

mangfoldighedens inderside: 

 

 
 

På baggrund af empirien iagttager vi altså, at mangfoldighed som form bliver til spændingen 

mellem at drage forskelle og at ikke drage forskelle på borgere. Eksempelvis kan det iagttages 

at for at sikre mangfoldighed gennem ligebehandling, så kan det være nødvendigt at drage 
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forskel - dette på trods af at man ikke ønsker at fremhæve forskelle mellem borgere. Der 

etableres altså et paradoks i måden at iagttage og kommunikere om mangfoldighed på.  

 

4.2.3. Fra Ikke-forskel/forskel til os/dem 

Ikke forskel/forskel-formen kan også udledes af semantikanalysens socialdimension. Her er 

kommunikationen netop udfordret ved, at den er nødsaget til at se forskelle, når den ikke vil se 

forskelle. Her er det forskelle i socialitet - mellem os og dem, som ønskes ophævet på samme 

tid med, at de fremhæves. Her er os forskellens inderside og beskriver “københavnere” som en 

homogen masse, og dem er forskellens yderside og beskriver LGBTI+ personer. Yderligere 

fremgik det af semantikanalysen, at kommunikationen søger at opløse disse grænser ved at 

generalisere dem ind på os-siden. Dette gøres ved at fremhæve, hvordan LGBTI+ personer er 

lige så meget en del af København som alle andre københavnere - eksempelvis når det kommer 

til at være ansat hos kommunen: 

 

“Kommunens medarbejdere uanset køn, seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk skal opleve 

hverdagens aktiviteter som understøttende i forhold til at sikre, at alle medarbejdere føler sig 

som en inkluderet del af fællesskabet med kollegerne på arbejdspladsen” (Københavns 

Kommune, 2019a, s. 26).  

 

Det samme gør sig gældende for byens borgere og brugere:  

 

“Det er afgørende, at alle kommunens borgere og brugere – uanset seksualitet eller 

kønsidentitet – bliver mødt af byen og dens byrum med samme rummelighed,  professionalisme 

og respekt” (Københavns Kommune, 2019a, s. 24).  

 

Når Københavns Kommune ønsker at kommunikere, at der ikke er forskelle mellem os og dem, 

mens de alligevel fremhæver forskellene, så kan vi iagttage et reentry mellem at se forskelle 

og ikke se forskelle. Dette kan i socialiteten også illustreres således: 
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Kommunikationen er altså paradoksal, da den kommunikerer forskelle på borgere samtidigt 

med, at den ikke ønsker at drage forskelle. Det kan derfor iagttages, at Københavns Kommune 

ikke reflekterer over dette paradoks, da kommunen både kommunikerer forskelle og ikke-

forskelle på samme tid. Paradokset er en blind plet for kommunen, da den er blind for, hvordan 

forskellen mellem inder- og ydersiden trækkes, og i kommunikationen overvejer kommunen 

ikke, hvilke konsekvenser som denne iagttagelse kan afføde. Københavns Kommunen 

reflekterer derfor ikke nødvendigvis over, hvordan der i kommunikation opstår et paradoks. 

Den anlagte distinktion anvendes uden overvejelser om den har konsekvenser, da kommunen 

må se sig blind på selvsamme for overhovedet at kunne kommunikere.  

 

Med os/dem-formen ser vi altså en sammenlignelighed mellem paradokset i formen ikke-

forskel/forskel og paradokset i os/dem-formen. Koblingen mellem ikke-forskel/forskel-

distinktionen og os/dem-distinktionen er illustreret nedenfor:  

 

 
 

Med andre ord vil kommunikation om mangfoldighed i en os/dem-distinktionen også være en 

kommunikation i ikke-forskel/forskel-distinktionen. Kommunen søger at etablere et os, hvori 

der ikke drages forskel på individer på baggrund af seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. 

Dette søger kommunikationen at opnå ved at generalisere dem på forskellens inderside. Det 
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medfører et reentry, da kommunikationen alligevel er nødt til at fremhæve forskel hos dem for 

at lade dem blive en del af os. Der eksisterer altså et grundlæggende paradoks i 

kommunikationen.  

 

4.2.4. Standardisering/individualisering 

Kommunen kommunikerer dermed i en spænding, der fordrer, at mangfoldighed kan sikres, 

ved at alle behandles lige, og ved at individers singularitet generaliseres. På baggrund af dette 

ønsker vi at udlede en generel form for Københavns Kommunes kommunikation om 

mangfoldighedsbegrebet, som vi argumenterer kan illustreres på følgende måde: 

 

 
 

I kommunikations generelle form stilles standardisering på forskellens inderside. Med 

standardisering menes ensartede standarder. Standardisering tager altså ikke hensyn til 

individuelle, singulære betingelser og forskelle. Når standardisering er på indersiden af 

kommunikationen om mangfoldighed betyder det, at en borger, bruger eller ansat kun bliver 

betragtet som netop det. Deres individuelle forskelle i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk 

betragtes ikke af Københavns Kommune.  

 

På den umarkerede side af kommunikationens forskel står den singulære individualisering, 

hvor der drages forskelle på baggrund af seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Med 

individualisering menes, at alle singulære parametre og forskelle i seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk bliver pludselig af betydning.  

 

I Københavns Kommunes kommunikation gøres mangfoldighed til et spørgsmål om at 

generalisere - at standardisere -, idet der ikke må drages forskelle på deres singularitet - deres 

individualitet. Ved at generalisere søger kommunikationen at skabe en generel, standardiseret 

betegnelse for borgerne, brugerne og de ansatte uanset seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. 

Københavns Kommune søger altså at generalisere al det singulære, så alle er lige, og der ikke 

dømmes eller behandles på baggrund af disse forskelle.  
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Når vi så alligevel iagttager, hvordan kommunikationen fremhæver forskelle, så skaber 

kommunikationen et reentry på forskellens inderside, hvilket kan illustreres således: 

 

 
 

Når forskellen genindtræder på standardiseringen-siden, åbner kommunikationen op for, at 

Københavns Kommune alligevel må have blik for individuelle forskelle i dets standardisering. 

Ved at kommunikere med et reentry, hvor individualisering bliver en del af standardisering, 

skabes der mening om mangfoldighed, som noget der kan opnås, når positive forskelle 

fremhæves. Borgerne, brugerne og ansatte kan først blive betragtet som en samlet, generel 

masse, som er uafhængig af dets forskellige kønsidentiteter, seksualiteter og kønsudtryk, når 

disse forskelle alligevel fremhæves.  

 

Det bemærkelsesværdige er her, at de fremhævede forskelle er positive. Kommunen ser 

individualisering som værende positivt, men kun når det indgår i standardiseringen. Med andre 

ord fremhæves forskelle som noget positivt, når det bidrager positivt til den samlede betegnelse 

“københavnere”. For kommunen kan individualiseringen nemlig bidrage til standardiseringen, 

da disse forskelle betragtes som en ressource for byen. På samme tid tager kommunikationen 

afstand fra netop individualiseringen ved at placere dette på forskellens yderside. På ydersiden 

er negative forskelle som dårligere trivsel og sundhed, som en forskel i individualitet, der ikke 

kan genindtræde på forskellens inderside.  

 

Kommunikationen konstruerer altså mangfoldighed som at være et spørgsmål om at 

standardisere - at generalisere - på samme tid med, at man har blik for individualitet - det 

singulære. Når den generelle form for kommunikationen om mangfoldighed skaber et reentry, 

medfører det, at kommunikationen om mangfoldighed bliver paradoksal. Her er det vigtigt at 

bemærke, at Københavns Kommune ikke selv kan iagttage den form og forskelle, de iagttager 

gennem, og kommunen derfor er blind for dens konstruktion af mangfoldighedsbegrebet. 
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Denne konstruktion efterlader kommunen med en kommunikativ udfordring, fordi den ikke 

selv kan iagttage, hvordan kondenseringen af mangfoldighedsbegrebet bliver paradoksal.  

 

4.3. Funktionel metode  

Vi vil nu rette vores analyse mod funktionel metode, hvor vi vil undersøge, hvordan 

Københavns Kommune formår at håndtere og skjule de problemer, som kommunikationen om 

mangfoldighed skaber, og dermed også hvordan kommunikationen kan fortsætte. Dette gøres 

mere præcist gennem Luhmanns funktionelle metode, hvorfra vi vil forsøge at iagttage, 

hvordan Københavns Kommunes løsninger i arbejdet med mangfoldighed er løsninger på flere 

problemer, og hvordan disse løsninger etablerer nye problemer for Københavns Kommune. 

 

4.3.1. Problemer, som fordrer løsning 

Vi starter den funktionelle metode i iagttagelsen af problemer, hvorfra vi kan udlede løsninger. 

Den funktionelle metode vil derfor først søge at iagttage, hvilke problemer Københavns 

Kommune iagttager for senere at kunne iagttage, hvordan disse problemer søges løst. 

 

4.3.1.1. Dårligere trivsel og sundhed 

Det første problem, som vi iagttager, er et problem om dårligere trivsel og sundhed blandt 

LGBTI+ personer. Da det i Borgerrepræsentationen blev foreslået, at Københavns Kommune 

skulle vedtage en - oprindeligt kaldt - LGBT politik, skete det som følge af, at kommunen 

iagttog dårligere trivsel blandt LGBTI+ personer som et problem, der blev ønsket løst. 

Kommunen iagttog netop, at LGBTI+ personer som gruppe trives dårligere og har dårligere 

sundhed end ikke-LGBTI+ personer. Dette blev betragtet af kommunen som et problem, 

eftersom det i forslaget om en udarbejdelse af en politik for LGBTI+ blev nævnt som værende 

motivationen for ønsket om udarbejdelse af en politik.  

 

4.3.1.2. Manglende retningslinjer 

Et andet problem, som vi iagttager, er et problem om manglende retningslinjer. Kommunen 

argumenterede også i kommunikationen om politikken for, at manglende retningslinjer var et 
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problem, eftersom de daværende kommunale tilbud var “fragmenteret og ukoordineret” 

(Københavns Kommune, 2017, s. 2). I Borgerrepræsentationen var forslaget om udarbejdelse 

af en LGBT politik (senere LGBTI+) således forankret i ønsket om en “stærkere og bedre 

koordineret indsats, som tager højde for de forskellige udfordringer, som homoseksuelle, 

biseksuelle og transpersoner kan opleve” (Københavns Kommune, 2017, s. 2). Ligeledes blev 

argumentet for implementeringen af politikken forstærket af, at der eksisterede specifikke 

politikker for andre minoritetsgrupper, men at en politik for LGBT ikke eksisterede. Dermed 

blev det problematiseret, hvordan kommunen fandt sig selv utilstrækkelig, når det kom til de 

daværende indsatser specifikt rettet mod LGBT personer.  

 

4.3.1.3. Øgede forventninger fra samfundet 

Endelig kan det argumenteres, at samfundets øgede forventninger blev ansat et problem, der 

blev ønsket løst. Dette argument baseres på iagttagelsen af, at der i samfundet er kommet et 

øget fokus på mangfoldighed over de seneste årtier - både blandt borgere, fra politisk hold og 

blandt virksomheder. I slutningen af 00’erne var særligt mangfoldighed i etnicitet i fokus, og 

en undersøgelse viste, at 47 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder havde mere end 50 

ansatte, der aktivt havde fokus på mangfoldighed i deres arbejde (Hertzum, 2009).  

 

I dag kan det iagttages, at arbejdet med - og forståelsen for - mangfoldighedsbegrebet er udvidet 

til at rumme en masse andre elementer end blot etnisk ophav. I dag diskuteres det blandt andet 

i samfundet, hvordan normer kan have en skadende virkning på dele af befolkningen, når 

mennesker ikke føler sig ligestillet i et samfund på grund af deres seksuelle orientering (Lyng, 

2018). Denne dagsorden kan også iagttages hos danske virksomheder, som argumenterer for 

behovet for mangfoldighed på arbejdspladsen (Siig, 2017). Hos danske virksomheder 

anbefales efteruddannelse af personale i mangfoldighed for at kunne foregribe diskriminerende 

adfærd (Heisel, Marstal, Cekic, et.al., 2017).  

 

Endvidere er mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk også blevet et politisk 

spørgsmål, der kan udarbejdes handlingsplaner på. Dette kunne eksempelvis iagttages hos den 

daværende V-K-LA-regering, der i 2018 udviklede en politik på området (Lindhardt, 2018). 

Det kan derfor argumenteres, at grænserne for samfundets forståelse og anerkendelse af 

mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk er rykket, samt at der er kommet et 
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øget fokus på mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk i samfundet - både hos 

politikere og blandt organisationer (Thorup, 2016). 

 

Dette fokus medfører en opfattelse af, at det for samfundet er et krav, at danske organisationer 

forholder sig til mangfoldighedsbegrebet og implementerer politikker på området. Det øgede 

fokus baner vej for, hvordan en samtidig semantik kan opstå, som organisationer både må 

forholde sig til og samtidigt være med til at kondensere i samtidigheden. Netop denne 

samtidighed medfører, at der ikke foreligger klare standarder for, hvordan man som 

organisation skal forholde sig til dette netop samtidige mangfoldighedsbegreb. Derfor kan det 

argumenteres, at Københavns Kommune har stået overfor et problem, som er grundet i det 

danske samfunds opgør med normative forståelser for mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk.  

 

4.3.2. LGBTI+ politikken som løsning 

På baggrund af de iagttagede problemer skifter vi nu vores perspektiv til, hvordan Københavns 

Kommune ønsker at løse disse problemer. Her iagttager vi, at de tre nævnte problemer alle 

søges løst med samme løsning - nemlig ved hjælp af LGBTI+ politikken.  

 

4.3.2.1. Løsning på trivsel/sundhed 

Vi vil først undersøge, hvordan det i Københavns Kommunes kommunikation kan iagttages, 

at problemet om dårligere trivsel og sundhed blandt LGBTI+ personer søges løst med 

implementeringen af LGBTI+ politikken. 

 

Vi kan i empirien iagttage, at problemet om dårligere trivsel og sundhed søges løst ved at 

kommunikere herom i den vedtagede LGBTI+ politik. Her præsenteres en række målsætninger 

og initiativer, som skal sikre bedre trivsel og sundhed for LGBTI+ personer som et resultat af 

vedtagelsen af politikken. Ved at kommunikere om disse initiativer, og hvordan der ønskes at 

arbejde med forbedringer på området, forsøger Københavns Kommune dermed at løse 

problemet. Denne håndtering af trivsels- og sundhedsproblemet kan eksempelvis iagttages i 

nedenstående citat: 
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“Med denne fælles LGBTI+ politik har Københavns Kommune fået skabt overblik og haft 

anledning til at foretage en fremadrettet koordinering og planlægning af initiativer og 

tiltag, som kan skabe synergi og fremme LGBTI+ personers trivsel i København” (Københavns 

Kommune, 2019a, s. 29).  

 

Ovenstående kommunikation giver blik for, at Københavns Kommune iagttager den vedtagede 

LGBTI+ politik som en løsning på problemet om dårligere sundhed og trivsel blandt LGBTI+ 

personer. Kommunen iagttager nemlig, at politikken tilvejebringer koordinering og 

planlægning af initiativer, som har til formål at fremme trivsel og sundhed blandt byens 

LGBTI+ personer. Københavns Kommunes kommunikation om LGBTI+ politikkens formål 

skaber yderligere belæg for, at problemet med dårligere trivsel og sundhed skal løses via 

implementeringen og arbejdet med politikken: 

 

“Politikken skal understøtte Københavns Kommunes værdigrundlag og sikre, at der bliver 

gjort en indsats for LGBTI+ personers levevilkår, tryghed og trivsel i København” 

(Københavns Kommune, 2019a, s. 7). 

 

Kommunikationen skaber blik for politikken som dét, der skal sikre arbejdet med sundhed og 

trivsel. Også Tommy Petersen deler denne iagttagelse af LGBTI+ politikken som et redskab, 

der kan sikre bedre trivsel og sundhed for LGBTI+ personer: 

 

“Altså fra politisk side var det min klare overbevisning, at det var nødvendigt med en LGBTI-

politik i kommunen, fordi at vi har en større minoritet her, som på diverse 

sundhedsundersøgelser scorer langt dårligere end den generelle befolkning, og det er både 

fysiske og psykiske parametre” (Bilag 2, s. 125).  

 

Samme iagttagelse kan gøres i Frank Jensens kommunikation, hvori der kommunikeres et 

behov for en politik, da kommunen iagttager problemer vedrørende LGBTI+ borgernes 

sundhed: 

 

“[...] dobbelt så mange blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner samlet set har haft 

selvmordstanker inden for det seneste år sammenlignet med resten af befolkningen [...] Vi kan 

ikke løse alting med beslutninger fra Rådhuset. Men vi kan som politikere i København udstikke 
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rammerne for, hvordan i ønsker, at vores by skal udvikle sig. Det har vi gjort ved at beslutte, 

at København skal have en LGBTI+ politik” (Københavns Kommune, 2019a, s. 5).  

 

Endelig kan det iagttages, at Tommy Petersen også iagttager LGBTI+ politikken som et 

redskab, der skal sikre mangfoldighed og derigennem skabe bedre trivsel og sundhed: 

 

“Og så er det også en by, som ved at sikre mangfoldigheden, forhåbentligt formår at få det 

bedre frem i de mennesker, der bor der. Fordi at folk føler sig frie til at være fuldstændigt dem, 

de er, og tænke de kreative tanker eller politiske tanker, eller hvad det nu måtte være, som de 

vil” (Bilag 2, s. 126). 

 

Det kan i Petersens udtalelser iagttages, at mangfoldighedsbegrebet bliver konstrueret som den 

enhed, der skal sikre bedre trivsel og frihed i kommunen. Ydermere iagttager vi, at denne 

kommunikation konstruerer mangfoldighedsbegrebet som værende en tilstand, hvor alle 

borgere er frie. På baggrund af dette iagttager vi, at en opnåelse af mangfoldighed har til hensigt 

at skabe bedre trivsel og frihed, og som dermed igen løser problemer for byen.  

 

Vi har i formanalysen iagttaget, at mangfoldighed iagttages af kommunen som opnåeligt, når 

der ikke længere sondres mellem personer på baggrund af deres seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk. På samme tid har vi iagttaget, at Københavns Kommunes netop iagttager en 

forskel i trivsel og sundhed - en forskel, der er baseret på forskellige seksualiteter, 

kønsidentiteter og kønsudtryk. Det kan derfor argumenteres at ved at håndtere problemet om 

dårligere trivsel og sundhed blandt bestemte seksualiteter, kønsidentiteter og kønsudtryk - og 

dermed minimere de forskelle, som kommunen ønsker opløst - så er det en måde, hvorpå 

Københavns Kommune søger at sikre mangfoldigheden.  

 

Som iagttaget i formanalysen anvendes mangfoldighedsbegrebet til at opløse grænser og 

standardisere borgerne. Hvis mangfoldighed opnås - og borgerne standardiseres - så vil 

problemet om dårligere sundhed og trivsel også løses. Denne iagttagelse giver os også blik for, 

hvordan standardiseringsparadokset håndteres af kommunen. Når vi i formanalysen har kunnet 

iagttage, at der forekommer individualisering i standardisering, så kan vi også se, hvordan 

kommunen ønsker at standardisere borgere, brugere og ansattes trivsel, således at der ikke 

længere er negativ individualisering.  
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4.3.2.2. Løsning på retningslinjer 

Dette delafsnit vil undersøge videre, hvordan Københavns Kommune i sin kommunikation 

anvender LGBTI+ politikken til at løse en række problemer. Nærmere præcis vil afsnittet 

iagttage, hvordan Københavns Kommune søger at løse problemet med manglende 

retningslinjer. 

 

Ligesom problemet om dårligere trivsel og sundhed blandt LGBTI+ personer, iagttager vi, at 

problemet om manglende retningslinjer søges løst med implementering af LGBTI+ politikken. 

Vi finder blandt andet belæg for dette hos Rune Lyngvig Jespersen, som argumenterer følgende 

om, hvad den vedtagede LGBTI+ politik kan medføre: 

 

“Og der kan det at have en politik være klogt, fordi man netop har en masse aktører, som i 

mange tilfælde ikke har LGBTI problemstillinger som deres primære arbejdsområde [...] en 

formuleret politik gør, at man får skabt en bevidst om det, og at man får skabt nogle retninger 

og konkrete handlinger” (Bilag 1, s. 118).  

 

I ovenstående kommunikation kan det iagttages, hvordan Københavns Kommune iagttager 

LGBTI+ politikken som en løsning på problemet om manglende retningslinjer. Mere konkret 

iagttages det, at politikken fungerer som et redskab, hvorigennem der kan kommunikeres 

kommunens retningslinjer for arbejdet med mangfoldighed.  

 

Dermed skaber Københavns Kommunes kommunikation også mening om politikken som et 

kommunikativt redskab, der skal kommunikere kommunens retningslinjer og værdigrundlag 

for indsatsen på mangfoldighedsområdet. Politikken skal altså ikke blot håndtere problemet 

om dårligere trivsel og sundhed blandt LGBTI+ personer ved at implementere 50 initiativer, 

som skal løse dette. Selve kommunikationen om mangfoldighed kan via politikken også løse 

kommunens problem om manglende retningslinjer for de ansatte og kommunens forvaltninger. 

 

Ved at kommunikere og kondensere mangfoldighed formår Københavns Kommune at 

præsentere dens værdier, holdninger og målsætninger på området. Her ser vi igen, at 

kommunikationen om mangfoldighedsbegrebet bliver kommunens løsning. Når Københavns 

Kommune kommunikerer om mangfoldighed i LGBTI+ politikken, så følger en præsentation 

af, hvordan der ønskes at arbejde med netop mangfoldighed i kommunens forvaltninger. Dertil 
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følger en række retningslinjer, som ansatte i forvaltningerne kan følge i deres 

mangfoldighedsarbejde. Formuleringen af LGBTI+ politikken, som både redegør for, hvad der 

skal arbejdes med - hvilket i dette tilfælde er bedre trivsel og sundhed - samt hvordan dette 

skal gøres, løser derfor to af de iagttagede problemer i kommunikationen.  

 

4.3.2.3. Løsning på samfundets øgede forventninger 

Det sidste delafsnit vil iagttage, hvordan Københavns Kommune forsøger at håndtere 

problemet om samfundets øgede forventninger til organisationer med implementeringen af 

LGBTI+ politikken.  

 

Det kan nemlig iagttages, at Københavns Kommune også ønsker at løse det tredje problem om 

samfundets øgede forventninger via LGBTI+ politikken, som dermed bliver en løsning for alle 

de af Københavns Kommune iagttagede problemer. 

 

Det øgede fokus i samfundet har medført, at Københavns Kommune som organisation har 

måtte imødekomme samfundets forventninger og formulere nogle konkrete holdninger til 

mangfoldighedsområdet. Vi iagttager her, at problemet søges løst ved at vedtage LGBTI+ 

politikken.  

 

Københavns Kommune er som tidligere nævnt den første kommune i Danmark, der 

implementerer en politik på LGBTI+ området. På samme tid beskriver kommunen, at den 

arbejder for “at fremme ligestilling mellem kønnene og for alle borgere uanset seksualitet i 

vores velfærdsydelser og tilbud [...] I København – og i Danmark generelt – er vi på mange 

måder nået langt på ligestillingsfronten, men der er stadig udfordringer” (Københavns 

Kommune, 2019c). Den nuværende indsats over hele landet problematiseres af kommunen, når 

den iagttager, at der stadig hersker udfordringer for LGBTI+ personer, og at det er et område, 

hvor der til stadighed bør være fokus på.  

 

Ligeledes blev det iagttaget af Petersen, at politikker for LGBTI+ personer var et område, som 

var blevet tildelt stadig større opmærksomhed. Da den daværende V-K-LA regering fremlagde 

deres bud på en LGBT politik, var Petersen dermed “meget tilfreds” (Capkan, 2017).  
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Vi forstår derfor, at Københavns Kommune også har vedtaget LGBTI+ politikken for at 

tilfredsstillede øgede forventninger fra samfundet. Ved at være den første kommune i landet, 

der formulerer en mangfoldighedspolitik omhandlende seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk, er 2019-2023 LGBTI+ politikken et symbol på en forandrende dagsorden i 

samfundet, som med et øget fokus stiller nye krav til organisationer.  

 

Vi har i semantikanalysen iagttaget, hvordan kommunikationen om mangfoldighed er udtryk 

for et forsøg på at kondensere en samtidig semantik om mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk. På baggrund af iagttagelserne fra semantikanalysen og 

iagttagelserne af, hvordan de nævnte problemer søges løst, kan det argumenteres, at  LGBTI+ 

politikken anvendes som et kommunikativt værktøj, der skal kommunikere Københavns 

Kommunes forståelse for mangfoldighed. Dette gøres både for at løse problemet om dårligere 

trivsel og sundhed, problemet om manglende retningslinjer og udfordringen i det øgede fokus 

i samfundet. Derfor iagttager vi videre, at i stedet for ækvivalente løsninger til samme problem 

præsenterer kommunikationen en række ækvivalente problemer, som alle har den samme 

løsning: at Københavns Kommune vedtager en LGBTI+ politik.  

 

Denne anvendelse af LGBTI+ politikken og den dertilhørende kommunikation om 

mangfoldighed som løsning på en række ækvivalente problemstillinger kan illustreres på 

følgende måde, hvis vi indsætter det i en tabel: 
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Funktion 

Problem 1. LGBTI+ gruppen trives dårligere end resten af den københavnske 

befolkning. 

2. Manglende retningslinjer på LGBTI+ området medfører manglede 

kendskab til kommunens værdigrundlag - både for borgere, brugere og 

ansatte. 

3. Et øget fokus i samfundet på kønsidentitet og seksualitet stiller større 

krav og forventninger til organisationer. 

Løsning Københavns Kommune søger at løse problemerne ved at vedtage en 

LGBTI+ politik for 2019-2023, hvori der kommunikeres om 

mangfoldighed. 

 

Når vi iagttager de tre nævnte problemer, vil disse teoretisk set også kunne være løst ved hjælp 

af andre ækvivalente løsninger. Dårlig trivsel blandt LGBTI+ borgere kunne eksempelvis også 

være søgt løst ved at vælge en tilgang, som slet ikke tager højde for borgerens seksuelle eller 

kønsmæssige identitet. Dette netop med samme argument som anvendes i politikken - nemlig 

at seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk ikke bør være udslagsgivende i kommunens møde 

med borgeren.  

 

Københavns Kommune kunne altså grundlæggende have valgt en anden tilgang, hvor 

individuelle forskelle ikke skulle være et element, som skal indgå i kommunens 

kommunikation, og kommunen kunne dermed afstå fra at definere mangfoldighed ved at lade 

begrebet stå åbent. Dette ville kræve, at Københavns Kommune kun kommunikerede om den 

generaliserede “københavner” og argumenterede for ligestilling uden at fremhæve LGBTI+ 

gruppen som minoritet. Vi kan dog iagttage, at dette af kommunen ikke anses som en løsning, 

fordi kommunen kommunikerer ansvarsfølelse for italesættelse af minoriteters udfordringer: 

 

“Københavns Kommune har som landets største kommune ansvaret for godt 600.000 

københavneres trivsel, herunder også trivslen for de mange LGBTI+ københavnere. Samtidig 

har Københavns Kommune stor indflydelse på – og et medansvar for – de indtryk, vores by 
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efterlader hos de, der gæster os og bruger byen. Og sidst men ikke mindst er Københavns 

Kommune landets største arbejdsplads med cirka 45.000 medarbejdere. Det forpligter alt 

sammen Københavns Kommune i forhold til at være med i front i arbejdet med LGBTI+ 

personers trivsel“ (Københavns Kommune, 2019a, s. 29).  

 

Københavns Kommune konstrueres sig selv som en aktør, der kan skabe grundlæggende 

forandringer for LGBTI+ personer ved at italesætte disses problemer. Vi forstår derfor, at 

Københavns Kommune kommunikerer en forståelse af sig selv som en aktør, der allerede har 

taget, og som bør tage et ansvar for, hvordan borgere, brugere og ansatte trives.  

 

4.3.3. Københavns Kommunes håndtering af paradokser 

Dette delafsnit vil forsøge at iagttage og klarlægge, hvordan Københavns Kommune søger at 

håndtere de paradokser, som vi iagttog i formanalysen. Dette gøres for at få indsigt i, hvordan 

kommunikationen kan fortsætte på trods af paradokser, som ellers umuliggør 

kommunikationen. 

 

Som vi iagttagede i formanalysen, er Københavns Kommunes kommunikation om 

mangfoldighed paradoksal. Kommunens kommunikation om LGBTI+ politikken og om 

mangfoldighed etablerer altså kommunikative problemer for kommunen, da denne 

kommunikation fremgår paradoksal. Som iagttagere på anden orden kunne vi i formanalysen 

iagttage, hvordan kommunikationen er paradoksal, da Københavns Kommune både 

kommunikerer om individualisering og standardisering på samme tid på trods af, at disse 

elementer ellers stilles som modbegreber i kommunikationen. Denne paradoksale tilgang til 

beskrivelsen af mangfoldighed rejser spørgsmålet om, hvordan Københavns Kommunes 

kommunikation alligevel formår at fortsætte og dermed undgår at blive lammet af 

paradokserne.  

 

På baggrund af semantikanalysen kan vi argumentere for, at Københavns Kommunes 

kommunikation formår at fortsætte på trods af det iagttagede paradoks, da kommunen i 

kommunikationen anlægger en afparadokseringsstrategi, der forsøger at afparadoksere 

standardisering/individualisering-paradokset.  
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Her kan det argumenteres, at Københavns Kommune vælger en strategi, hvori det søges at lade 

paradokset træde i baggrunden ved at i stedet kommunikere om den homogene, generaliserede 

“københavner”. Når kommunen kommunikerer om mangfoldighed, så søger kommunikationen 

at tilslutte sig “københavner”-begrebet og dermed usynliggøre standardisering/ 

individualisering-paradokset. “Københavner”-begrebet anvendes til at afparadoksere 

spørgsmålet om mangfoldighed, som nu ikke længere handler om, hvilken side af forskellen 

individer ender på, men i stedet at fremhæve, at der findes én fælles betegnelse for borgere, 

brugere og ansatte. “Københavnere” bliver dermed også sat i direkte relation til 

mangfoldighedsbegrebet. 

 

4.3.3.1 Ækvivalente strategier for paradokshåndtering 

Københavns Kommune kunne have anvendt en anden afparadokseringsstrategi og i stedet have 

valgt at afparadoksere ved at fremhæve den ene side af forskellen. Dette vil dog have medført, 

at kommunen kun kommunikerede om standardisering, og at individualisering dermed ikke 

var synlig i kommunikationen. Det kan argumenteres, at denne strategi ikke er valgt, da 

empirien viser, hvordan individualisering fremhæves gentagne gange i 

mangfoldighedskommunikationen. Vi argumenterer derfor, at Københavns Kommune 

anvender en invisibiliseringsstrategi, der gør det muligt for kommunikationen at fortsætte.  

 

Københavns Kommune kunne også have anlagt andre kommunikative, ækvivalente løsninger 

til håndteringen af paradokset. I stedet for at kommunikere om mangfoldighed i forskellen 

standardisering/individualisering kunne kommunen have iagttaget gennem en anden forskel 

og dermed løst dens problem anderledes. Københavns Kommune kunne eksempelvis have 

kommunikeret gennem forskellen positiv forskellighed/negativ forskellighed i enheden 

mangfoldighed. Her ville kommunen kunne markere indersiden af forskellen og fremhæve de 

elementer i forskellighed, som betragtes som positivt og som en ressource for byen. På 

forskellens yderside ville modbegreber som diskrimination, hadforbrydelser og ulighed stå 

tilbage.  

Dermed ville læsere forstå, at individuelle forskelle kan betragtes som positive, og at negative 

forskelle stod som modbegreb til mangfoldighed. Dette ville også løse kommunens problem 

om den paradoksale kommunikation. En ækvivalent løsning vil altså være, hvis kommunen 

iagttagede gennem en anden forskel, der kunne undgå reentries og dermed en paradoksal 
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kommunikation - hvilket dog også ville betyde, at mangfoldighedsbegrebet ville blive 

konstrueret anderledes. Dog bør det pointeres, at denne ækvivalente løsning blot er et udtryk 

for vores iagttagelser, da vi ikke kan iagttage fra et privilegeret sted. En anden iagttager af 

samme empiri vil muligvis kunne iagttage, at kommunen anlægger en helt tredje forskel. 

Derfor vil vores forslag til ækvivalente løsninger altid være et udtryk for, hvad vi iagttager, at 

Københavns Kommune iagttager, samt hvad vi iagttager, at den ikke iagttager.  

 

4.3.4. Nye problemer resulterende fra LGBTI+ politikken som løsning 

Følgende afsnit vil søge at iagttage hvilke nye problemer, som den vedtagede LGBTI+ politik 

etablerer for Københavns Kommune. Dette gøres for at skabe blik for, hvordan løsninger kan 

etablere nye problemer samt præsentere perspektiver, som Københavns Kommune muligvis 

ikke har overvejet i formuleringen af LGBTI+ politikken.  

 

4.3.4.1. Finansieringsproblem 

Det første problem, som vi iagttager, at LGBTI+ politikken som løsning etablerer, er et 

finansieringsproblem. Problemet opstår idet, at der ikke er allokeret finansiering til alle af 

politikkens 50 initiativer - et element, der af kommunen ellers betragtes som værende det, der 

kan medføre systemforandring i arbejdet med og forståelsen for mangfoldighed: 

 

“Det ligger der enormt meget - ikke kun diskursivt - forandringspotentiale i, men også bare ift: 

bliver alle de her 50 konkrete tiltag finansieret, så er der også enormt meget systemforandring 

i det” (Bilag 1, s. 127).  

 

I ovenstående citat fra Tommy Petersen åbner han op for, hvordan en finansiering af alle 50 

tiltag medfører “systemforandring”. Således iagttages finansiering som et krav for, at 

systemforandring af mangfoldighed kan ske. Her kan vi altså iagttage, at LGBTI+ politikken 

og dens kommunikation om mangfoldighed som løsning kræver finansiering for, at det kan 

løse problemer. Alligevel kommunikerer Københavns Kommune i LGBTI+ politikken, at ikke 

alle 50 initiativer er blevet tildelt finansiering ved vedtagelsen af politikken. I beskrivelsen af 

den praktiske gennemførelse af de 50 initiativer skriver Københavns Kommune:  
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“Til nogle af initiativerne er der allokeret finansiering. Andre initiativer kræver særskilt 

finansiering for at kunne gennemføres. Ved de initiativer, hvor gennemførelsen kræver særskilt 

finansiering, er dette anført” (Københavns Kommune, 2019a, s. 7).  

 

18 af de 50 initiativer fra LGBTI+ politikken har endnu ikke fået allokeret finansiering og 

kræver derfor særskilt finansiering. Hvis LGBTI+ politikkens kommunikation om 

mangfoldighed er løsningen på kommunens problemer, kan det argumenteres, at løsningen 

også etablerer et finanseringsproblem. Problemet med LGBTI+ politikken som løsning er 

netop, at ikke alle initiativer er sikret finansiering. Når finansering bliver til en forudsætning 

for en gennemførsel af mangfoldighedsinitiativerne, så opstår et problem om manglende 

økonomiske ressourcer. Dermed får mangfoldighedsbegrebet en økonomisk betydning. 

Begrebet må nu forstås i relation til kommunens årlige budgetforhandlinger, hvor 

mangfoldighed nu bliver muligt at arbejde med, når der skal foretages forhandlinger i 

Borgerrepræsentationen. Også Petersen deler vores iagttagelse af et finansieringsproblem: 

 

“Det er helt klart en udfordring at få det finansieret de her initiativer i politikken. [...] Der er 

også meget få, som tager lederskab på denne her dagsorden og for denne her minoritetsgruppe 

derinde. Det er selvfølgelig en udfordring, fordi du skal bruge et flertal. Og jeg vil sige, at 

noget andet er også, at der er nogle andre politiske ting og forhold, som gør, at det lige nu kan 

være svært at få finansiering til det. [...] Plus at vi har været underlagt nogle meget store 

besparelseskrav, og der har det været nemt for nogle at italesætte det som, at det her var mere 

flødeskum, hvor det at renovere en skole, det var mere kernevelfærd. Det er jeg selvfølgelig 

dybt uenig i, men det har været nemt for nogle at lave den diskurs, og derfor har det været 

sværere, det har været hårdere kamp at skulle få finansiering til sådan nogle ting“ (Bilag 2, s. 

129).  

 

Med etableringen af finansieringsproblemet konstrueres mangfoldighedsbegrebet nu også til 

en sag, som rummer økonomi - dette til trods for, at kommunen i dens præsentation af 

politikken argumenterer, at “[i]ndstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser” 

(Københavns Kommune, 2018b, s. 3). Når Københavns Kommunes iagttagede løsning stilles 

afhængig af finansiering forstår vi, at mangfoldighed også bliver en materiel genstand, som en 

organisation kan arbejde med økonomisk. Med materiel genstand menes et element, som der 

nu kan regnes på. Hvor mangfoldighed tidligere i vores iagttagelse blev iagttaget som et begreb, 
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der beskrev, hvordan grænser mellem individer søges opløst, åbnes begrebet nu op, som noget 

der regnes på, finansieres og økonomisk frasorteres. At mangfoldighed bliver et spørgsmål om 

økonomi etablerer også ækvivalente problemstillinger om, hvorvidt Københavns Kommune 

kan blive anklaget for pink-washing: 

 

“Jeg har aldrig set en politik på denne her måde før [...] der skal ikke være nogen, der tror, at 

vi bare sidder og pink-washer og bare siger, at ’ja ja, det gør vi’, ikke, så i det mindste er man 

helt ærlig om, at det ikke er finansieret endnu. Det er noget, vi har en hensigt om” (Bilag 2, s. 

134). 

 

I ovenstående citat skaber Tommy Petersen mening om LGBTI+ politikken, som noget der står 

i kontrast til pink-washing. Her bør det præciseres, at vi forstår begrebet pink-washing som 

organisationers forsøg på at udnytte den stigende støtte fra samfundet til LGBTI+ 

problemstillinger ved at fremstille sig som værende LGBTI+ venlig og dermed opnå egen støtte 

fra samfundet - og derfor som en handling, der ofte udføres med økonomiske incitamenter 

(Stark, 2015). I citatet fremhæver Petersen, at det er essentielt, at mangfoldighed inkluderes 

som en værdi og ikke blot en fremstilling for samfundet. Foruden en realisering af tiltagene i 

politikken er det muligt, at kommunen kan opfattes som hyklerisk ved at pink-washe. Det sidste 

betragtes dog ikke som en realitet, da Petersen iagttager, at der fra kommunens side 

kommunikeres åbent om de tiltag, som mangler finansiering. Derudover kommunikerer 

Københavns Kommune om, at tiltag som mangler finansiering kan opnå særskilt finansiering 

i fremtiden.  

 

“Opnåelse af særskilt finansiering kan eksempelvis ske i forbindelse med fremtidige budget- 

forhandlinger, hvor politikerne - såfremt disse initiativer ønskes fremmet - kan bestille 

budgetnotater fra de relevante forvaltninger” (Københavns Kommune, 2018b, s.  3). 

 

Dermed bliver en mulig tildeling af finansiering i fremtiden præsenteret som en løsning, som 

på samme tid ikke er en løsning. Det er en løsning, da det kan løse problemet om manglende 

finansiering. På samme tid er det ikke en løsning, da det ikke er garanteret, at initiativerne 

opnår finansiering. Hvis kommunens løsning på dens problemer skaber nye økonomiske 

problemstillinger, som ikke er garanteret løst, så er kan LGBTI+ politikken som løsning ej 

heller garantere løsning. Dermed optræder økonomi som et helt centralt problem for 
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mangfoldighed og for Københavns Kommunes kommunikation herom. På baggrund af dette 

kan vi iagttage, at når Københavns Kommune kommunikerer om mangfoldighed, så vil et skel 

mellem finansiering og ikke-finansering indgå i forståelsen af begrebet. Således vil 

mangfoldighed som løsning på kommunens problemer også etablere ækvivalente økonomiske 

problemstillinger og løsninger.  

 

Disse økonomiske problemstillinger, som affødes af mangfoldighed som løsning, kan 

illustreres således i en tabel: 

 

Funktion 

Problem 1. LGBTI+ gruppen trives dårligere end resten af den københavnske 

befolkning 

2. Manglende retningslinjer på LGBTI+ området medfører manglede 

kendskab til kommunens værdigrundlag - både for borgere, brugere og 

ansatte. 

3. Et øget fokus i samfundet på kønsidentitet og seksualitet stiller større 

krav og forventninger til organisationer. 

Løsning Københavns Kommune søger at løse problemerne ved at vedtage en 

LGBTI+ politik for 2019-2023, hvori der kommunikeres om 

mangfoldighed. 

Problem Flere af politikkens initiativer er ikke tildelt finansiering og kan derfor ikke 

i sig selv være systemforandrende på mangfoldighedsområdet. 

(Løsning) Borgerrepræsentationen har til hensigt at finansiere alle initiativer. 

 

 

Københavns Kommune kunne også have anvendt en ækvivalent løsning på 

finansieringsproblemet og i stedet have undladt at kommunikere om, hvorvidt der var allokeret 

finansiering til de forskellige initiativer. Denne ækvivalente løsning ville dog også have 

medført, at mangfoldighed ikke ville være kondenseret til at rumme økonomiske ressourcer. 

Derfor forstår vi, at kommunikationen om den manglende finansiering er definerende for, at 
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mangfoldighedsbegrebet konstrueres til også at rumme økonomiske problemstillinger. Vi 

iagttager derfor, at både problemstillingen og den valgte løsning gør, at 

mangfoldighedsbegrebet konstrueres som noget, man kan vælge at investere økonomisk i.  

 

4.3.4.2. Politisk opbakning-problem 

Følgende delafsnit vil iagttage, hvordan yderligere problemer opstår som et resultat af den af 

Københavns Kommune iagttagede løsning i form af LGBTI+ politikken og dennes 

kommunikation om mangfoldighed. Vi kan videre iagttage, at når mangfoldighedsbegrebet 

grundet finansieringsproblemet kondenseres som noget, der kan investeres i, opstår der igen 

nye problemstillinger.  

 

Dette kan eksempelvis iagttages, når Tommy Petersen beskriver, hvordan andre LGBTI+ 

events, der skal afholdes af Københavns Kommune i de kommende år, sætter grænser for den 

politiske opbakning af investering i LGBTI+ politikken:  

 

“En af de ting, der desværre kommer lige oveni, at hele den her politik er blevet vedtaget, det 

er jo den store finansiering af World Pride og Eurogames, som ligger og venter [...] Det ligger 

jo også og konkurrerer med at få finansiering til alle de her elementer i LGBTI+ politikken” 

(Bilag 2, s. 133).  

 

Københavns Kommune har allerede implementeret og finansieret andre 

mangfoldighedsfremmende projekter, hvilket kan medføre problemer for finansieringen af de 

resterende tiltag i LGBTI+ politikken, da der kan mangle politisk opbakning. Der etableres en 

knaphed på ressourcer. I det ovenstående citat kommunikeres der en mulig øvre grænse for, 

hvor meget Københavns Kommune kan og vil investere i mangfoldighed -  ikke blot 

økonomisk men også politisk. Når vi iagttager de markerede dele i kommunikationen, kan vi 

se, hvordan World Pride og Eurogames sættes i modsætning til tiltagene i politikken, når 

Petersen kommunikerer om mulighederne for realisering af LGBTI+ politikkens initiativer. Vi 

iagttager altså, at relationen mellem de forskellige mangfoldighedsfremmende arrangementer 

samt LGBTI+ politikken bliver udfoldet negativt, når ord som desværre og konkurrerer 

benyttes. Dermed forstår vi også, at spørgsmålet om finansiering ikke blot bliver til et 

spørgsmål om økonomiske ressourcer. Det bliver også til et spørgsmål om politisk tilslutning 
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og vilje til at investere. Således skaber kommunikationen mening om mangfoldighedsbegrebet 

med en øvre grænse for kommunal opbakning, hvis vi forstår kommunal opbakning som 

politisk og økonomisk støtte. Så snart at mangfoldighed og LGBTI+ politikken som løsning 

bliver et spørgsmål om politik og økonomi, vil det også blive et spørgsmål om ressourcer og 

begrænsninger. Med andre ord bliver opbakningen til LGBTI+ politikken som løsning 

politiseret - og der installeres en mulighed for, at politisk knaphed kan begrænse politikken 

som løsning.  

 

Det kan derfor argumenteres, at når mangfoldighedsbegrebet åbnes op til at rumme 

økonomiske overvejelser, skabes der et nyt problem i form af et politisk opbakning-problem. 

Når kommunikationen om LGBTI+ politikken og mangfoldighed bliver til et spørgsmål om at 

anvende ressourcer, skaber det også mening om mangfoldighed som et spørgsmål om politisk 

tilslutning til mangfoldighed som investerings-værdig sag.  

 

Det er her interessant, hvordan Københavns Kommune iagttager sig selv som en aktør, der 

kæmper for LGBTI+ problemstillinger på trods af forskellige udfordringer i et politisk system, 

hvor andre politiske sager overskygger opbakningen til at investere i LGBTI+ politikken. Når 

kommunikationen skaber mening om LGBTI+ politikken, som en sag, der overskygges af 

andre arrangementer, bliver politikken og dens kommunikation om mangfoldighed også 

kondenseret som en politisk sag, som af nogle beslutningstagere kan opfattes som mindre 

vigtig, end som eksempelvis iagttaget hos Petersen. 

 

LGBTI+ politikken som løsning afføder altså både et finansieringsproblem og et problem om 

politisk opbakning. Da finansieringsproblemet gav blik for, hvordan LGBTI+ politikken og 

mangfoldighed blev kondenseret som noget, der kan investeres i, kan det argumenteres, at 

denne investering i mangfoldighed både kan være økonomisk og politisk. Mangfoldighed 

kondenseres altså til at rumme både økonomiske ressourcer og politisk vilje, hvor tilslutning 

bliver afgørende for, om mangfoldighed opnås.  

 

Disse økonomiske og politiske problemstillinger, som først affødes af LGBTI+ politikken som 

løsning og derefter af finansieringsproblemet, kan illustreres således i en tabel: 
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Funktion 

Problem 1. LGBTI+ gruppen trives dårligere end resten af den københavnske 

befolkning 

2. Manglende retningslinjer på LGBTI+ området medfører manglede 

kendskab til kommunens værdigrundlag - både for borgere, brugere og 

ansatte. 

3. Et øget fokus i samfundet på kønsidentitet og seksualitet stiller større 

krav og forventninger til organisationer. 

Løsning Københavns Kommune søger at løse problemerne ved at vedtage en 

LGBTI+ politik for 2019-2023, hvori der kommunikeres om 

mangfoldighed. 

Problem Flere af politikkens initiativer er ikke tildelt finansiering og kan derfor ikke 

i sig selv være systemforandrende på mangfoldighedsområdet. 

(Løsning) Borgerrepræsentationen har til hensigt at finansiere alle initiativer. 

Problem 1. Manglende økonomisk opbakning kan begrænse mangfoldigheden. 

2. Manglende politisk vilje kan begrænse mangfoldigheden. 

 

 

4.3.4.3. Ord og handling-problem 

I følgende delafsnit vil vi analysere, hvordan Københavns Kommune iagttager LGBTI+ 

politikken som netop en politik frem for en lov. Det er derfor interessant at iagttage, hvordan 

der skabes mening om LGBTI+ politikken som noget, der har til formål at kommunikere om 

retningslinjer i lige så høj grad som at handle. Vi vil derfor iagttage, hvordan kommunen 

iagttager, at ord kan adskilles fra handling, og hvordan kommunen iagttager en forskel på netop 

ord og handling - og hvordan den tillægger de to faktorer forskellig værdi.  
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Vi har ved finansieringsproblemet og problemet om politisk opbakning kunnet iagttage, at 

LGBTI+ politikken og dennes kommunikation om mangfoldighed som løsning kan begrænses 

- både økonomisk og politisk. Denne politiske begrænsning kan også ses, når vi iagttager, 

hvordan Tommy Petersen konstruerer LGBTI+ politikken som løsning. Her kommunikeres et 

skel mellem ord og handling, eller med andre ord mellem politik og tiltag. I sin kommunikation 

ser vi, hvordan Petersen skelner mellem to former for politisk indflydelse: en diskursiv og en 

handlingspræget:  

 

“[D]er er to spor. Det ene er det diskursive, og det andet det er [...] det mere aktionsprægede, 

det mere handlingsprægede. Bare det at vi har haft denne her snak i medierne og hele 

høringsprocessen og så videre, og at vi har en overborgmester, som der går ud og på den her 

måde bakker op om det her arbejde, og at der skal gøres noget for denne her minoritet – det 

har en enorm effekt på det diskursive” (Bilag 2, s. 132). 

 

Det kan i ovenstående udtalelse iagttages, hvordan Petersen sondrer sin iagttagelse af LGBTI+ 

politikkens arbejde med mangfoldighed mellem en diskursiv indflydelse og konkrete 

handlinger. Vi kan iagttage, at mangfoldighed som begreb derfor rummer både materielle 

elementer og immaterielle elementer. Hvor materielle elementer er økonomiske ressourcer som 

finansiering og sanktioner, er immaterielle elementer diskursivitet og normative opfattelser af 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. På baggrund af ovenstående citat forstår vi yderligere, 

at implementeringen af LGBTI+ politikken skal sikre, at mangfoldighed indgår immaterielt - 

at borgernes diskursivitet og normative opfattelser ændres, således at disse understøtter 

kommunens værdier om mangfoldighed. Der skabes altså en distinktion mellem, hvad der er 

sproglige handlinger, og hvad der er fysiske handlinger.  

 

Det kan også iagttages, at der i kommunikationen åbnes op for, at handlingerne i sig selv ikke 

længere er afgørende for mangfoldigheden i byen. Dermed tilskriver kommunikationen 

immaterielle elementer i mangfoldighed stor betydning for opnåelsen af mangfoldighed. 

Lignende kan iagttages i den vedtagede politik, som kommunikerer om hvordan immaterielle 

elementer har indflydelse på mangfoldighed: 

 

“Et større fokus på mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk skal give større 

forståelse for vores forskelligheder og øge rummeligheden i vores by [...] Vi arbejder derfor 
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for, at mangfoldigheden i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk overalt indgår som en 

integreret del af kommunens virke og samtidig understøttes af konkrete indsatser, hvor det er 

relevant” (Københavns Kommune, 2019a, s. 6).  

 

I ovenstående citat italesættes politikken som noget, der kan ændre på både det materielle 

gennem konkrete indsatser og på det immaterielle gennem nye forståelser for forskelligheder. 

Hvor vi tidligere iagttog, hvordan mangfoldighedsbegrebet blev kondenseret ud fra materielle 

genstande, som finansiering, tiltag og konkrete handlinger, gøres det nu også til et spørgsmål 

om diskursivitet og ånd - noget immaterielt. Mangfoldighedsbegrebet gøres dermed ikke blot 

til et spørgsmål om konkrete formuleringer, men det kondenseres i stedet også som en 

gennemsyrende ånd, som argumenteret af Tommy Petersen: 

 

“[M]an kan sige, at [... mangfoldighed er, red.] en ånd, som der går igennem, og som på lidt 

forskellig vis bliver skrevet ind i de forskellige politikker. Men det er helt klart en ånd, som 

gennemsyrer de politikker, som bliver lavet på Københavns Rådhus“ (Bilag 2, s. 131). 

 

Mangfoldighed omtales og iagttages i ovenstående som en ånd, som gennemsyrer kommunens 

politikker og begrebet tillægges dermed en immateriel værdi. Kommunikationen kan derfor 

også iagttages som skør, når Petersen argumenterer, at mangfoldighed er en iboende ånd i 

kommunen. Det leder os til spørgsmålet om, hvorvidt en politik overhovedet er nødvendig, 

hvis det, den skal sikre, allerede eksisterer som en gennemsyrende ånd. Det kan derfor 

iagttages, at kommunikationen om mangfoldighed som en eksisterende ånd i kommunen kan 

lede til problemer med LGBTI+ politiken som løsning, eftersom det åbner op for et 

modargument om, at mangfoldighed allerede eksisterer i Københavns Kommune. Citatet giver 

os videre blik for, hvordan Petersen konstruerer mangfoldighed som havende både materielle 

og immaterielle elementer, og at de immaterielle cirkulerer i kommunens eksisterende 

politikker.  

 

Også Rune Lyngvig Jespersen iagttager, hvordan politikken kan have indflydelse på borgernes 

normer og opfattelser - altså hvordan politikken kan have indflydelse på det immaterielle i form 

af ord: 
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“Man kan sige at politik er bare ord. Og det kan betyde at den er meget lidt værd. Det kan også 

betyde at den er enormt meget værd. Den er lige præcis så meget værd, så der er aktører der 

siger “okay, det her vil vi gerne” og føler ejerskab” (Bilag 1, s. 119).  

 

I ovenstående illustreres det, hvordan Københavns Kommune iagttager, at det immaterielle 

spiller en væsentlig rolle for, at mangfoldighed som løsning kan opnås. Det kan derfor 

iagttages, at LGBTI+ politikken som løsning etablerer endnu et problem. For hvis politikken 

bare er ord, kan den så overhovedet fungere som en løsning?  

 

Københavns Kommune iagttager selv, at LGBTI+ politikkens kommunikation om 

mangfoldighed først kan anskues som en værdifuld løsning, når borgere, brugere og ansatte 

alle tilpasser sig i deres opfattelser af seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk til Københavns 

Kommunes opfattelser af selvsamme. Med andre ord er det først, når modtagerne af 

Københavns Kommunes kommunikation knytter sig an til denne og justerer deres opfattelser 

og værdier, at LGBTI+ politikken som løsning bliver en løsning. Københavns Kommunes 

opfattelse af, hvad værdien af ord og handling er, kan dermed svække LGBTI+ politiken som 

løsning, og løsningen etablerer dermed endnu et problem. 

 

Denne tilføjelse af endnu et problem, som affødes af LGBTI+ politikken, kan illustreres i 

samlet en tabel: 
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Funktion 

Problem 1. LGBTI+ gruppen trives dårligere end resten af den københavnske 

befolkning 

2. Manglende retningslinjer på LGBTI+ området medfører manglede 

kendskab til kommunens værdigrundlag - både for borgere, brugere og 

ansatte. 

3. Et øget fokus i samfundet på kønsidentitet og seksualitet stiller større 

krav og forventninger til organisationer. 

Løsning Københavns Kommune søger at løse problemerne ved at vedtage en 

LGBTI+ politik for 2019-2023, hvori der kommunikeres om 

mangfoldighed. 

Problem Flere af politikkens initiativer er ikke tildelt finansiering og kan derfor ikke 

i sig selv være systemforandrende på mangfoldighedsområdet. 

(Løsning) Borgerrepræsentationen har til hensigt at finansiere alle initiativer. 

Problem 1. Manglende økonomisk opbakning kan begrænse mangfoldigheden. 

2. Manglende politisk vilje kan begrænse mangfoldigheden. 

3. Kommunens skel mellem værdien af ord og handling kan svække 

politikken som løsning.  
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4.3.4.4. Københavns Kommunes problematisering af løsningen-problem 

Vi har iagttaget, hvordan Københavns Kommune anvender LGBTI+ politikken som en løsning 

på en række problemer, hvilket også afføder nye problemer. Dog kan det i empirien iagttages, 

at Københavns Kommune selv iagttager, at politikken ikke nødvendigvis kan løse det, som den 

skal løse. Det vil følgende delafsnit iagttage nærmere. 

 

Som det fremgår af empirien, præsenterer Københavns Kommune dens LGBTI+ politik som 

dét, der kan sikre arbejdet med mangfoldighed. Alligevel iagttager kommunen, at en beslutning 

om at implementere en politik ikke nødvendigvis kan løse alt. Dette baseres på Københavns 

Kommunes iagttagelse af målsætningen med politikken:  

 

“Vi kan ikke løse alting med beslutninger fra Rådhuset. Men vi kan som politikere i København 

udstikke rammerne for, hvordan vi ønsker, at vores by skal udvikle sig. Det har vi gjort ved at 

beslutte, at København skal have en LGBTI+ politik” (Københavns Kommune, 2019a, s. 5).  

 

I citatet åbner Københavns Kommune op for, at beslutninger ikke kan løse alt. Samtidigt 

fremhæves vedtagelsen af LGBTI+ politikken som en beslutning alligevel som en løsning, da 

den evner at udstikke rammerne for, hvordan byen skal udvikles. Kommunens kommunikation 

kan derfor iagttages som paradoksal, fordi politikken italesættes som en løsning og en ikke-

løsning på samme tid. Kommunikation kan dog alligevel fortsætte, fordi kommunens 

kommunikation fremhæver den ene del af paradokset nemlig, hvordan det at udstikke 

rammerne alligevel bliver til at løse nuværende udfordringer, som byen står over for, når det 

kommer til mangfoldighed.  

 

Dermed kan vi iagttage, hvordan kommunikationen fremhæver den ene side af paradokset - at 

byens udvikling kan påvirkes af, hvilke rammer kommunen udstikker - for at 

kommunikationen får mulighed for at kunne fortsætte. Vi kan som anden ordens iagttagere se, 

hvordan Københavns Kommunens afparadoksering af kommunikationen etablerer usikkerhed 

omkring LGBTI+ politikkens evne til at løse problematikken med manglende mangfoldighed 

i kommunen. Vi kan derfor også argumentere for, at kommunens overvejelse af, om løsningen 

er en løsning i sig selv etablerer nye problemer for kommunen.  

 

Dette har vi relateret til de andre iagttagede problemer og illustreret i nedenstående tabel: 
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Funktion 

Problem 1. LGBTI+ gruppen trives dårligere end resten af den københavnske 

befolkning 

2. Manglende retningslinjer på LGBTI+ området medfører manglede 

kendskab til kommunens værdigrundlag - både for borgere, brugere og 

ansatte. 

3. Et øget fokus i samfundet på kønsidentitet og seksualitet stiller større 

krav og forventninger til organisationer. 

Løsning Københavns Kommune søger at løse problemerne ved at vedtage en 

LGBTI+ politik for 2019-2023, hvori der kommunikeres om 

mangfoldighed. 

Problem Flere af politikkens initiativer er ikke tildelt finansiering og kan derfor ikke 

i sig selv være systemforandrende på mangfoldighedsområdet. 

(Løsning) Borgerrepræsentationen har til hensigt at finansiere alle initiativer. 

Problem 1. Manglende økonomisk opbakning kan begrænse mangfoldigheden. 

2. Manglende politisk vilje kan begrænse mangfoldigheden. 

3. Kommunens skel mellem værdien af ord og handling kan svække 

politikken som løsning.  

4. Kommunens iagttagelse af, hvorvidt LGBTI+ politikken overhovedet er 

en løsning, skaber et kommunikativt paradoks.  
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4.4. Opsummering 

De tre analyser har givet os blik for, hvordan Københavns Kommune semantisk søger at fiksere 

mening om mangfoldighedsbegrebet, hvordan kommunikationen om begrebet etablerer et 

standardisering/individualisering-paradoks, samt hvordan kommunen forsøger at håndtere 

både paradokset og de yderligere problemer, som LGBTI+ politikken som løsning skaber. 

 

På baggrund af vores analyse har vi fået blik for, at Københavns Kommune ønsker at fremme 

mangfoldigheden i København. Dette opnås ved at implementere en LGBTI+ politik, som både 

fremsætter en række tiltag og kommunikerer et kommunalt konstrueret mangfoldighedsbegreb. 

Analysen har dog også vist, at kommunen ser sig blind for, hvordan mangfoldighed konstrueres 

som at være både ét og noget andet på samme tid. Mangfoldighed konstrueres nemlig på en 

paradoksal måde, og kondenseringen af begrebet som en enkelt form inkluderer en række 

differentierede elementer. Selvom der søges skabt standardisering frem for individualisering, 

må kommunikationen alligevel individualisere. Med andre ord vil kommunen ikke lede på 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk, men den er nødsaget til at gøre netop dette for 

fremover ikke at kommunikativt fremhæve disse individuelle forskelle og sikre ligestilling, 

trivsel og bedre sundhed for alle.  

 

Denne konstruktion af mangfoldighed - som også iagttages som en løsning på kommunens 

problemer - medfører en række nye problemstillinger for kommunen som resultat af selve 

vedtagelsen af LGBTI+ politikken. Københavns Kommune måde at kommunikere om 

mangfoldighed medfører derfor, at dens måde at skabe lige standarder for dens borgere, 

brugere og ansatte samtidigt med, at kommunen vil tage højde for individualiteten hos den 

specifikke borger, bruger eller ansatte gør, at kommunens kommunikation bliver underlig.  

 

Det er her særligt interessant, at de problemstillinger, som kommunikationen om 

mangfoldighed skal løse, skaber nye problemstillinger, og som øger kompleksiteten i 

forståelsen for mangfoldighed. Løsningerne skaber altså mere kompleksitet.  
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5. Diskussion 

At alle mennesker har en forståelse for egen seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk kan næppe 

komme som en overraskelse. Derfor vil det også være relevant at stille et delvist ubekvemt 

spørgsmål til praksis: Hvordan påvirkes kommunikationen i en organisation, når nogle 

menneskers seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk trækkes frem fremfor andres?  

 

Det følgende afsnit vil på baggrund af analyseresultaterne diskutere Københavns Kommunes 

kondensering af mangfoldighedsbegrebet, og hvordan dette som case giver indblik i arbejdet 

med mangfoldighed på et generelt plan. Afsnittet vil først diskutere styrken af 

analyseresultaterne og undersøge, om der er tale om en generel tendens. Dernæst vil afsnittet 

undersøge forholdet mellem vores undersøgelse og anden forskning for igen at vurdere 

resultaternes styrke. Derefter diskuteres hvilke implikationer, som det iagttagede i analysen har 

for både Københavns Kommune. Slutteligt vil afsnittet søge at diskutere, hvilke konsekvenser 

den samtidige kommunikation om mangfoldighed tilvejebringer for danske organisationer. 

 

5.1. Mangfoldighed i andre organisationer 

Vi har betragtet Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed som en case for, 

hvordan danske organisationer håndterer mangfoldighedsbegrebet i 2019. Som undersøgere af 

mangfoldighedsbegrebet er vi dog yderligere interesserede i at iagttage, hvorvidt resultaterne 

af analysen af Københavns Kommune kan være udtryk for en generel tendens i danske 

organisationer. Følgende delafsnit vil derfor gennem en række eksempler undersøge, om 

Københavns Kommunes tilgang til mangfoldighed kan være udtryk for en sådan generel 

tendens. Dette gøres ved at iagttage, hvordan andre danske organisationer kommunikerer om 

mangfoldighed. De forskellige organisationer er valgt, da der er tale om større, danske 

organisationer, som alle har det til fælles, at de deltager i Copenhagen Pride, som Københavns 

Kommune også deltager i. At organisationerne deltager i Priden må fordre, at der også her er 

tale om organisationer, som aktivt forholder sig til mangfoldighedsdebatten, og vi søger derfor 

at iagttage, hvordan disse forholder sig til mangfoldighed som begreb.  
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5.1.1. Enhedslisten 

Vores første iagttagelse er af Enhedslisten. I Enhedslistens kommunikation om mangfoldighed, 

kan det iagttages, at der opstår en række ligheder til, hvordan Københavns Kommune skaber 

mening om mangfoldighedsbegrebet. I kommunikationen kan vi eksempelvis iagttage ligheder 

mellem vores resultater fra semantikanalysen, og hvordan Enhedslisten betragter udviklingen 

af arbejdet med mangfoldighed. I partiets kommunikation bliver udviklingen i at sikre 

LGBTQ+ personers rettigheder fremhævet, men kommunikationen fremhæver også, der stadig 

eksisterer mangler. Enhedslisten kommunikerer følgende: 

  

“Selvom vi er kommet et godt stykke vej med at sikre LGBTQ+ personers rettigheder i 

Danmark, er vi stadig langt fra mål“ (Enhedslisten, 2019).  

 

Partiet skaber i sin kommunikation mening om arbejdet mangfoldighed, som noget det i 

fortiden har arbejdet med, men som kræver øget indsats i fremtiden. Lignende resultater så vi 

i vores semantikanalyse af Københavns Kommune. Her viste tidsdimensionen, at Københavns 

Kommune kommunikerede om en positiv og progressiv fortid, som derfor fordrede endnu 

større progressivitet og indsats i fremtiden. Der er altså lighed i den måde, Københavns 

Kommune og Enhedslisten skaber mening om fortiden og fremtidens arbejde med 

mangfoldighed.  

 

Vi kan også iagttage andre ligheder mellem de to, når vi betragter vores resultater fra 

formanalysen. Det kan nemlig iagttages, at partiet kommunikerer med samme forskel som 

Københavns Kommune. I sit reklamemateriale beskriver partiet, at det kæmper for “Et 

København for de mange ikke for de få” (Bilag 3). Her ser vi ligheder til Københavns 

Kommune, og vi iagttager, at partiet ligesom kommunen kommunikerer om mangfoldighed i 

spændingen standardisering/individualisering, hvor forskellen genindtræder på den markerede 

inderside. Ligesom i Københavns Kommune ønsker kommunikationen at integrere dem som 

en del af os, når kommunikationen generaliserer det individualiserede “få” til det 

standardiserede “mange”. Denne iagttagelse understøtter vores forståelse for, at Københavns 

Kommunes kommunikation er udtryk en generel og samtidig mangfoldighedssemantik, som er 

kondenseret som et opgør med negativ forskelstænkning og en generalisering af det singulære.  
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Vi kan iagttage selvsamme i partiets kommunikation om dets deltagelse i Copenhagen Pride. 

Kommunikationen fremhæver, hvordan der ønskes et “samfund, der fungerer for alle 

mennesker. Det betyder et samfund, der afspejler en mangfoldig forståelse af køn, identitet, 

krop og familie” (Enhedslisten, 2019).  

Her kommunikeres det, at det i samfundet må være tydeligt, at der er forskel på folk. Samtidigt 

kommunikeres det, at mennesker stadig udsættes for diskrimination og hadforbrydelser grundet 

deres seksualitet eller kønsidentitet, og at dette skal der gøres op med (Enhedslisten, 2019). 

Her opereres med en forskelstænkning, som fordrer, at elementer såsom køn, identitet, krop og 

familie ikke må være årsag til en negativ behandling, og at der ønskes et opgør med dette.  

 

Vi kan dermed iagttage en sammenlignelighed mellem måden, hvorpå Københavns Kommunes 

forsøger at skabe mening om mangfoldighed og hos Enhedslisten.  

 

5.1.2. TDC Group 

Vi har også søgt at iagttage, hvordan private organisationer skaber mening om 

mangfoldighedsbegrebet. Derfor vil vi nu kort introducere, hvordan TDC Group 

kommunikerer om mangfoldighed for at diskutere, om der er ligheder til Københavns 

Kommunes kondensering af begrebet. I TDC Groups program for ‘Ansvarlighed’ 

kommunikerer TDC Group, at organisationen har arbejdet aktivt med mangfoldighed gennem 

flere år:  

 

“Igennem flere år har vi sat mangfoldighed på dagsorden, fordi vi har brug for dygtige 

medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller funktionsevne” (TDC Group, n.d.).  

 

Kommunikationen skaber dermed mening om TDC Group som en organisation, der arbejder 

med mangfoldighed for at sikre forskellige singulariteter i medarbejderstaben. Hos TDC Group 

arbejdes der desuden med et mangfoldighedsbegreb, som er bundet i et ønske om inklusion af 

“alle typer”:  

 

“Vi stræber efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere 

[...] fordi vi har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller 
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funktionsevne. Vi ønsker også at afspejle mangfoldigheden i det omgivende samfund, fordi vi 

som virksomhed handler med alle typer kunder” (TDC Group, n.d.).  

 

Selvom TDC Group i kommunikationen ønsker at nedbryde diskrimination grundet af 

individuelle forskelle, må kommunikationen alligevel fremhæve disse forskelle for at sikre, at 

forskellene inkluderes som et positivt element i organisationen. Der skal være plads til alle, 

men for at opnå dette og sikre inklusion og standardisering, må kommunikationen også 

fremhæve hvilke forskelle, der er på alle ved at fremhæve faktorer såsom “køn, etnicitet, 

seksualitet eller funktionsevne”. Vi kan dermed iagttage en lighed til resultaterne fra 

formanalysen, hvor kommunikationen om mangfoldighed skabes i spændingen ikke-

forskel/forskel, som genindtræder på forskellens inderside.  

 

Som iagttaget hos Københavns Kommune, er der dog også tale om én overordnet form for 

mangfoldighed. TDC Groups kommunikation skaber mening om mangfoldighed som et 

spørgsmål inklusion af medarbejdere uafhængigt af deres singularitet. På samme tid søger 

kommunikationen at generalisere individernes forskelle under fællesbetegnelserne 

“medarbejdere” og “kunder”, hvilket vi iagttager som tilsvarende til Københavns Kommunes 

“københavner”. Derudover fremhæves det, at disse “medarbejdere” er dygtige uanset deres 

individuelle, singulære forskelle. Kommunikationen forsøger dermed at fremhæve singulære, 

individuelle forskelle samtidigt med, at generalisering og standardisering fremhæves. Således 

kan vi se endnu en lighed til vores resultater fra formanalysen, hvor der kommunikeres om 

mangfoldighedsbegrebet i spændingen standardisering/individualisering, og hvor forskellen 

genindtræder på forskellens inderside.  

 

Denne iagttagelse af TDC Group understøtter vores forståelse for, at mangfoldighedsbegrebet 

rummer en konstruktion af forskelle som tosidig. Det er positivt, at der er forskel på individer, 

og forskellene må iagttages for, at mangfoldighed kan sikres. Men det er på samme tid negativt, 

hvis en organisation leder eller behandler negativt eller diskriminerende på baggrund af disse 

forskelle.  

 

Iagttagelsen af TDC Groups kommunikation om mangfoldighed giver dermed vores fund hos 

Københavns Kommune yderligere styrke.  
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5.1.3. DFDS 

Endelig kan vi iagttage ligheder mellem Københavns Kommunes og DFDS’ måde at 

kommunikere. DFDS inkluderes i vores iagttagelser for at få endnu et eksempel på, hvordan 

private organisationer skaber mening om mangfoldighedsbegrebet. I organisationens politik 

for mangfoldighed og inklusion søger DFDS at beskrive dens tilgang til mangfoldighed:  

 

“I DFDS tror vi på det rigtige i at behandle alle personer med respekt og værdighed [...] hvor 

alle individer udfolder deres maksimale potentiale i virksomheden uanset deres 

forskelligheder. Vi er forpligtet til at beskæftige de bedste folk til at gøre det bedst mulige 

arbejde. Vi anerkender vigtigheden af at afspejle vores kunders og markeders mangfoldighed 

i vores arbejdsstyrke” (DFDS, 2017).  

 

Vi kan i ovenstående iagttage endnu en lighed mellem resultaterne fra formanalysen af 

Københavns Kommune og en anden dansk organisation. Hos DFDS iagttages individuelle 

forskelle også som noget, der ikke må sondres negativt på. Alligevel iagttager vi fortsat 

mangfoldighedsbegrebets paradoks, hvori forskelle må iagttages for ikke at iagttages. DFDS 

ønsker at ansætte “de bedste folk” uafhængigt af deres individuelle forskelle. Dog må 

virksomheden alligevel iagttage forskelle, da den ønsker at “afspejle” mangfoldighed i sin 

arbejdsstyrke. Dermed kan vi iagttage, at DFDS - ligesom Københavns Kommune - konstruerer 

mangfoldighed i spændingen ikke-forskel/forskel, som genindtræder på indersiden af 

forskellen.  

 

Vi kan yderligere iagttage, at DFDS dermed også anvender den overordnede form 

standardisering/individualisering, hvor forskellen genindtræder på den markerede inderside. 

Dette sker, når DFDS må individualisere og dermed ikke være komplet blinde for forskelle på 

trods af, at virksomheden vil standardisere arbejdsstyrken og se sig blind for individuelle 

forskelle. Det essentielle her er, at der ikke sondres negativt. I stedet sondres der med en 

forståelse for, at netop det at iagttage forskellene -  og dermed sikre at forskellige 

kønsidentiteter, seksualiteter og kønsudtryk er repræsenteret - kan tilvejebringe positive 

elementer til organisationen.  

 

Disse iagttagelser af, hvordan andre organisationer kommunikerer om mangfoldighed, 

understøtter endnu engang vores forståelse af, hvordan der skabes mening om mangfoldighed 
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som en fremhævelse af positive forskelle og en ophævelse af negative forskelle. Iagttagelserne 

giver også belæg for, at den iagttagede kondensering hos Københavns Kommune går igen hos 

danske organisationer, og at der derfor er tale om en generel tendens og ikke et enkeltstående 

eksempel. Det særlige interessante bliver, at semantikken om mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk - på trods af at vores analyse kunne antyde, at den er fuldt ud 

kondenseret - alligevel må forstås som en samtidig semantik, som kræver ny forskning på 

mangfoldighedsområdet.  

 

5.2.  Anden forskning i mangfoldighed 

For at undersøge om vores fund er udtryk for et enkeltstående tilfælde eller noget mere generelt, 

har vi konsulteret anden forskning. Følgende delafsnit vil derfor søge at iagttage, hvordan vores 

resultater forholder sig til anden forskning i mangfoldighed. Her vil vi nærmere præcist iagttage 

tværgående forskning i mangfoldighedsledelse udført af Villesèche, Muhr & Holck. 

 

Forskning inden for diversity management - også kendt som mangfoldighedsledelse - viser, at 

der i stigende grad er kommet mere fokus på implementering af mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk i organisationers mangfoldighedspolitikker. Hvor organisationer 

tidligere havde fokus på mangfoldighedsbegrebet som et spørgsmål om etnicitet, religion, køn 

og alder, så viser ny forskning, at seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk i dag i stigende grad 

implementeres som faktorer i mangfoldighedspolitikker (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, s. 

14).  

 

Hos Villesèche, Muhr og Holck undersøges mangfoldighed ud fra et identitetsbegreb, fordi 

diversity management anses som håndteringen af menneskers identiteter (Villesèche, Muhr & 

Holck, 2019, s. 1). Forskningen finder en forståelse af identitet som “a construction of the self 

that rests on an alteration or construction of ‘otherness’”  (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, 

s. 16). Spørgsmålet om mangfoldighedsledelse bliver ifølge forskningen således til et 

spørgsmål om, hvordan et individ oplever sig selv som forskellig fra eller ens med de, som 

individet møder i forskellige kontekster (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, s. 15).  

 

Forskningen præsenterer også en forskel mellem en personlig identitet som den, du er, 

hvorimod en social identitet er åben for forandring, da social identitet refererer til “the process 
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of categorizing oneself, as well as being categorized by others” (Villesèche, Muhr & Holck, 

2019, s. 30). Så når vi som mennesker kategoriserer både os selv og andre, sker det gennem en 

konstant refleksion og kategorisering af et os og et dem, og mellem at tilhøre den ene eller 

anden side af det skel, der sættes (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, s. 33).  

 

Villesèche, Muhr & Holcks forskning bliver her interessant for vores analyse. Mens den 

iagttagede forskning finder, at mangfoldighedsledelse er et spørgsmål om, hvordan 

organisationer betragter identiteter ud fra kategoriseringer, så finder vores undersøgelse, at 

organisationers kommunikationen om mangfoldighed netop søger at kategorisere. Igennem en 

standardisering/individualiserings-distinktion, hvor forskellen genindtræder, søger 

Københavns Kommunes kommunikation at kategorisere borgere, brugere og ansatte ved at 

skabe en homogen masse, hvor der alligevel er blik for individualitet. Vores undersøgelse 

supplerer dermed Villesèche, Muhr & Holcks forskning med et indblik i, hvordan der 

kommunikeres om denne kategorisering i Københavns Kommune.  

 

Hos Villesèche, Muhr & Holck reflekteres over positive såvel som negative konsekvenser af 

et organisatorisk fokus på mangfoldighed, når teorien kobles til praksis. Det opfattes først og 

fremmest af undersøgerne som positivt, at en organisation vedkender sig et ansvar ved at 

arbejde med mangfoldighedsproblematikker på et generelt niveau, fordi et sådant 

organisatorisk arbejde fjerner spørgsmålet om inklusion af minoriteter fra kun at være det 

enkelte menneskes ansvar (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, s. 35). Men det kan også have en 

bagside. At skabe en politik for mangfoldighedsledelse i organisationen kan medføre, at 

organisationen risikerer at stigmatisere de som af organisationen opfattes som mangfoldige, 

fordi disse minoriteter, som søges inkluderet, forstås ud fra det, der adskiller dem fra 

majoriteten. Med andre ord kan en organisation risikere at skabe større afstand til en minoritet, 

hvis organisationen forstår denne minoritet ud fra den afvigende faktor (Villesèche, Muhr & 

Holck, 2019, s. 36).  

 

Dette kan vi netop relatere til vores analyse af Københavns Kommune. For når Københavns 

Kommune møder borgere, kan det blive interesseret at se på de distinktioner og forskelle, der 

trækkes. Dette kunne være i kommunens møde med borgeren i relationen sagsbehandler og 

borger. Hvis vi antager i et eksempel, at en borger har brug for social hjælp, og at dette behov 

udspringer af et problem, som bunder i alt andet end borgerens seksualitet, burde dette ikke 
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have indflydelse på sagen. Men såfremt borgeren tilhører en seksuel minoritet, bliver det 

interessant, om sagsbehandleren blot iagttager en borger, der har brug for hjælp, eller om 

sagsbehandleren iagttager en LGBTI+ borger, der har brug for hjælp. Her bliver det afgørende 

at forstå, at kommunen kan risikere at falde på den forkerte side af en os/dem-distinktion - eller 

en standardisering/individualiserings-distinktion - fordi identitetsmarkøren som LGBTI+ 

borger fremhæves som en afgørende markør.  

 

Der er dermed en risiko for, at individer kan opleve en diskrepans mellem, hvordan individet 

kategoriserer sig selv, og hvordan andre kategoriserer vedkommende (Villesèche, Muhr & 

Holck, 2019, s. 36). At tilhøre en minoritet betyder ikke nødvendigvis, at et individ baserer sin 

personlige identitet på dette tilhørsforhold - og det betyder nødvendigvis heller ikke, at vi er 

altid er dem, vi er på arbejde, som vi er derhjemme (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, s. 36). 

Og hvis vi som personer skal vælge en markør, som vi bedst selv mener repræsenterer os selv, 

er det nærmest en umulig opgave - fordi de færreste vil lade sig definere ud fra et enkelt 

parameter såsom vedkommende seksualitet  (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, s. 69).  

 

Her bliver vores forsknings forhold til den af Villesèche, Muhr & Holck igen interessant. Når 

vi i vores analyse har iagttaget, at organisationer kommunikerer om mangfoldighed i 

spændingen standardisering/individualisering, har vi som iagttagere på anden orden netop blik 

for, hvordan singularitet alligevel har en rolle i mangfoldighedsledelse. Selvom at 

organisationer ønsker at standardisere - eller tildele markører som hos Villesèche, Muhr & 

Holcks - vil individualiteten altid indgå i kommunikationen og ledelsen heraf. En organisation, 

der søger at standardisere, vil også individualisere. Vores analyseresultater fra iagttagelse på 

anden orden giver dermed blik for, hvordan Villesèche, Muhr & Holcks iagttagede 

problematikker håndteres i organisationers kommunikation.  

 

Villesèche, Muhr & Holck har også udarbejdet forskning i organisationers implementering af 

mangfoldighedsskabende politikker. Denne forskning peger på, at det er vigtigt for 

organisationer at forstå, hvordan det kan have stor betydning for organisationen selv at have 

en LGBT politik, men at det er sjældent, at LGBT personer vil reducere sig selv til eksempelvis 

at være afdelingens ‘mangfoldighedsansatte’ (Villesèche, Muhr & Holck, 2019, s. 70). Og at 

dette kan risikere at blive realiteten for organisationen, hvis denne ikke formår at begrænse sig 

fra kun at forstå mangfoldighedsledelse som et spørgsmål om at pege på udvalgte forskelle. 
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Forskningen peger altså på, at organisationer ikke må se sig blinde for kompleksiteten i 

mangfoldighedsledelse og lade jagten på at sikre mangfoldighed diktere al organisatorisk 

handling. 

 

Villesèche, Muhr & Holcks forskning i identitetsledelse giver altså blik for, hvordan det øgede 

fokus på mangfoldighed etablerer ny kompleksitet for organisationer, som nu må håndtere at 

have blik for singulare, individuelle faktorer samtidigt med, at en generel, standardiseret 

forståelse for individer ønskes fremhævet. Der kan derfor iagttages ligheder mellem vores 

fremanalyserede resultater og Villesèche, Muhr & Holcks forskning, idet begge har blik for, 

hvordan organisationer opererer inden for spændingen mellem standardisering og 

individualisering. Af denne årsag kan vores fremanalyserede resultater anses som en 

supplering til denne forskning ved at vise, hvordan organisationer ikke blot leder i 

mangfoldighed, men også hvordan de kommunikerer om mangfoldighed.  

 

Derudover bidrager vores undersøgelse af Københavns Kommune med indblik i, hvordan 

organisationer praktisk håndterer den organisatoriske kommunikation om mangfoldighed i 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk - hvilket er et nyt bidrag i forskning i 

mangfoldighedsledelse. På trods af et stigende organisatorisk og forskningsorienteret fokus på 

mangfoldighed kan det nemlig iagttages, at forskning i mangfoldighed primært orienterer sig 

omkring køn og/eller etnicitet. Selvom mangfoldighedsbegrebet i de senere år har fået øget 

opmærksomhed, så iagttager vi alligevel en samtidighed, når mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk italesættes.  

 

Mens der eksisterer bred forskning i, hvordan køn eller etnicitet indgår i organisationer, og 

hvordan der kommunikeres herom, så findes der mindre litteratur på samme emne i LGBTI+ 

området. På baggrund af dette udleder vi, at semantikken om mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk er en samtidig semantik, som søges kondenseret af organisationers 

og borgeres kommunikation samt den nuværende tilgængelige forskning på dette specifikke 

område. Dette understøtter vores argument om, at semantikken om mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk er en samtidig semantik - at mangfoldighedsbegrebet ikke er fuldt 

ud kondenseret - og at vores undersøgelse supplerer til forskningen af Villesèche, Muhr & 

Holck.  
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Det kan derfor argumenteres, at vores fund står stærkt, da vi kan iagttage lignende tendenser 

hos andre organisationer, og fordi vores analyseresultater både støtter og supplerer nuværende 

forskning. Da vi har fundet belæg for, at vores resultater repræsenterer en generel tendens, 

bliver det interessant at diskutere, hvilke implikationer det iagttagede mangfoldighedsbegreb 

medfører for både kommunen og andre organisationer.  

 

5.3. Implikationer for Københavns Kommune 

De fremanalyserede resultater fungerer som et tilbud om et nyt perspektiv for arbejdet med 

mangfoldighed i Københavns Kommune. Resultaterne giver blik for en række nye 

perspektiver, som Københavns Kommune muligvis ikke har overvejet i kommunikationen om 

mangfoldighed. Følgende afsnit vil derfor iagttage, hvilke implikationer det har, når 

Københavns Kommune kommunikerer om mangfoldighedsbegrebet.  

 

5.3.1. Kommunikationens paradoks 

Vi vil starte diskussionen i iagttagelsen af, hvordan Københavns Kommune håndterer 

kommunikationens paradoks. Det bliver nemlig interessant at overveje, hvilke implikationer 

den paradoksale kommunikation om mangfoldighed etablerer. Det følgende delafsnit vil derfor 

diskutere, hvilke implikationer der skabes ved Københavns Kommunes brug af en 

invisibiliseringsstrategi for afparadoksering. 

 

Vi har i formanalysen iagttaget, at Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed 

er paradoksal. Vi har også iagttaget, at kommunikationen alligevel kan fortsætte, idet 

Københavns Kommune afparadoksere paradokset ved at skubbe paradokset i baggrunden og i 

stedet kommunikere om “københavnere” som værende lig med mangfoldighedsbegrebet. 

Således prøver Københavns Kommune også at reducere mangfoldighedsbegrebets 

kompleksitet. Det medfører yderligere, at den ellers paradoksale kommunikation om 

mangfoldighed alligevel kan fortsætte.  

 

Da Københavns Kommune er på første orden i dens iagttagelse, har kommunen ikke blik for 

det paradoks, som kommunikationen om mangfoldighed etablerer. Når Københavns Kommune 

netop bruger krudt på at fremhæve “københavnere” som værende lig med mangfoldighed og 
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usynliggøre paradokset, så medfører det, at al kommunikation om mangfoldighed kommer til 

at handle om den standardiserede betegnelse for byens borgere, brugere og ansatte. Her 

fremhæves begrebet “københavnere” som standarden, hvori individuelle forskelle i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk ikke iagttages. Med anvendelsen af begrebet “københavner” 

skaber kommunikationen en fælles betegnelse, som derfor ser sig blind for paradokset og 

dermed ikke har blik for hvilken side af standardisering/individualisering, som et individ ender 

på.  

 

Den valgte afparadokseringsstrategi medfører dermed implikationen, at al kommunikation om 

mangfoldighed kommer til at handle om “københavnere”. Dette valg afføder også nye 

implikationer for Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed. 

 

5.3.1.1. Andre os/dem-forståelser 

Følgende delafsnit vil fortsætte diskussionen om hvilke implikationer Københavns Kommunes 

kommunikation om mangfoldighed etablerer ved at iagttage, hvilke implikationer håndteringen 

af paradokset etablerer. Nærmere præcist vil delafsnittet diskutere, hvordan Københavns 

Kommune i sin håndtering af paradokset ikke overvejer, at netop denne håndtering etablerer 

mulighed for manglende tilslutning. Delafsnittet vil derfor diskutere, hvordan 

kommunikationens modtagere kan iagttage det standardiserede “københavnere” anderledes 

end Københavns Kommune.  

 

Når Københavns Kommunes kommunikerer om et os som “københavnere” forudsætter 

kommunikationens accept, at kommunikationens modtagere anvender samme distinktion i 

deres iagttagelse af mangfoldighed og sig selv. Det er dog ikke sikkert, at alle byens borgere, 

brugere og ansatte betragter sig som værende en del af det standardiserede “københavnere” og 

dermed “os” til trods for kommunens forsøg på at standardisere og opløse grænserne mellem 

et os og dem. Det medfører yderligere, at LGBTI+ borgere kan afvise den standardiserede 

betegnelse og i stedet fortsat betragte sig selv som en del af dem, da de ikke ønsker sig 

standardiseret på de betingelser, som kommunens kommunikation fremsætter. Københavns 

Kommunes håndtering af paradokset risikerer derfor at medføre, at grænserne mellem et os 

som københavnere og et dem som LGBTI+ ikke ophæves.  
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Når Københavns Kommunes kommunikation søger at opstille rammer for socialitet, kræver 

det, at kommunen er bevidst om, at ikke alle vil acceptere denne standardiserede, generelle 

sociale identitet. Seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk er en række komplekse 

identitetsskabende markører, hvori ikke alle modtagere af kommunikationen vil acceptere, at 

blive markeret som hverken “københavner” eller LGBTI+ person for den sags skyld. Vi 

tilslutter os netop, at identitetsspørgsmålet rummer enorm kompleksitet og individualitet, som 

udfordrer kommunikationens forsøg på at standardisere.  

 

Yderligere kan det argumenteres, at kommunikationens paradoksale tilgang til netop 

standardisering - hvor der må individualiseres for ikke at individualisere og i stedet 

standardisere - skaber udfordringer for tilslutning. Når kommunikationen på én og samme tid 

ønsker at udskille og integrere LGBTI+ borgeren som “københavner”, kan kommunikationen 

være svær at forstå for både borgeren, brugeren og den ansatte. Hvis kommunikationen både 

fremhæver, hvor anderledes nogle er, hvorefter den fremhæver, hvor ens alle er, kan modtagere 

føle sig udskilt fra kommunikationen.  

 

Københavns Kommunes håndtering af paradokset har dermed implikationen, at andre aktører 

i kommunes omverden kan have en anden forståelse af, hvad der konstituerer os og dem og 

dermed en anden forståelse af kommunikationen, hvilket kan risikere, at der ikke knyttes 

meningsfyldt an til kommunens etablering af det standardiserede “københavnere”.  

 

Københavns Kommune bør også være opmærksom på, at den vedtagede LGBTI+ politik blot 

er en politik og ikke en lov. Eftersom at politikken ikke er en lov, så forstår vi, at politikken er 

udtryk for en kommunikation med et bestemt ønske. Der er dermed også en risiko for 

manglende tilslutning til LGBTI+ politikken fra borgere, brugere og ansatte. Hvis vi iagttager 

politikken som en kommunikation, så betyder det også, at kommunikationen alene ikke kan 

sikre forandring i kommunen. Hvis borgere, brugere og ansatte afviser kommunikationen kan 

forandring ikke opnås. Vi forstår derfor, at selvom kommunen søger at løse dets problemer, 

ved at kommunikere om mangfoldighed som en ønsket tilstand, så kan det kun blive en løsning, 

hvis kommunikationen opnår tilslutning.  

 

Det kræver derfor, at Københavns Kommune konstant afvejer, om dets kommunikation om 

mangfoldighed via politikken opnår tilslutning eller ej. Sker det sidste vil det betyde, at 



NÅR ORGANISATIONEN VIL VÆRE MANGFOLDIGHED 
KANDIDATSPECIALE  
 

ANNE-SOPHIE HØJ NIELSEN 
KAROLINE HOLM HANSEN 

96 

kommunikationen må genovervejes, således at tilslutning kan opnås - for uden tilslutning vil 

mangfoldighed som løsning ikke kunne løse kommunens problemer. Det kræver også, at 

kommunen sikrer, at kommunikationen bevæger sig fra ønske til handling i praksis. Derudover 

kan det kræve, at Københavns Kommune etablerer ny, opfølgende kommunikation, som kan 

sikre kontinuerlig tilknytning. Her vurderer vi dog, at Københavns Kommune allerede har øje 

for behovet for ny, revurderet kommunikation efterhånden som debatten om og arbejdet med 

mangfoldighed udvikler sig. At LGBTI+ politikken er tidsbegrænset og kræver en fremtidig 

revurdering præsenterer nemlig mulighed for, at Københavns Kommune kan udvikle 

kommunikationen om mangfoldighed i takt med samfundets forventninger og behov. 

 

5.3.1.2. Kompleksitet 

En anden implikation kan opstå, når kommunen søger at skabe mening om 

mangfoldighedsbegrebet og dermed reducere kompleksitet i forståelsen af mangfoldighed i 

kommunen. Følgende delafsnit vil derfor diskutere, hvordan Københavns Kommunes 

håndtering af paradokset ikke overvejer hvilken kompleksitet denne håndtering medfører. 

 

Når Københavns Kommunes kommunikation skaber mening om mangfoldighedsbegrebet 

værende lig med “københavner”-begrebet tilvejebringes en risiko for, at kommunen ser sig 

blind for, hvordan kompleksitet håndteres i praksis. I kommunikationen kondenseres 

mangfoldighedsbegrebet på en sådan måde, hvor der gøres op med negativ forskelstænkning i 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk - fordi mangfoldighed er positivt for kommunen. I 

stedet standardiseres individualiteten gennem kommunikationen om “københavnere” som 

fælles betegnelse for mangfoldighed. På samme tid har vi som iagttagere på anden orden 

iagttaget, at kommunikationen søger på samme tid at fremhæve både standardisering og 

individualisering som et forsøg på at opløse negative forskelle som eksempelvis dårligere 

sundhed og trivsel.  

 

Generelt ser kommunen sig blind for, hvordan håndteringen af individualiteten i den 

standardiserede “københavner”-betegnelse kan medføre kommunikative, organisatoriske og 

ledelsesmæssige udfordringer. I kommunikationen overvejes det nemlig ikke, hvordan 

individualiteten skaber kompleksitet, og hvordan denne kompleksitet skal håndteres. 

Københavns Kommune har altså ikke blik for, hvordan kondenseringen af 
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mangfoldighedssemantikken og dermed mangfoldighedsbegrebet medfører øget 

kommunikativ, organisatorisk og ledelsesmæssig kompleksitet.  

 

Det er netop også, hvad Københavns Kommune bør være opmærksom på i kommunikationen 

om mangfoldighed. Det bliver essentielt for enhver organisation at kunne sondre mellem, hvad 

en mangfoldighedspolitik bidrager med samt hvilke begrænsninger og kompleksitet, den 

medfører. Ved at kondensere mening om mangfoldighedsbegrebet og gennem 

paradokshåndteringen kan Københavns Kommune se sig blind for den kompleksitet, der 

etableres. 

 

5.3.2. Samtidig semantik 

Vi iagttager også andre implikationer, som affødes af kommunikationen om mangfoldighed, 

end de der skabes som resultat af paradokshåndteringen. I følgende vil vi diskutere, hvordan 

Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed etablerer endnu en implikation, 

nemlig en ny, samtidig semantik, som søger at skabe mening om begrebet i 2019.  

 

Det kan argumenteres, at Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed er et 

eksempel på, hvordan en samtidig semantik om mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk søges kondenseret. Semantikken er samtidig, da der endnu ikke eksisterer faste 

rammer for, hvad semantikken indeholder. Af denne årsag fremgår semantikken om 

mangfoldighed som kompleks for iagttagere på anden orden. Da semantikken er samtidig og 

ikke fuld ud kondenseret, kan det yderligere argumenteres, at organisationers kommunikation 

om mangfoldighed er et udtryk på et forsøg på at kondensere semantikken på en bestemt måde.  

 

Hvis vi perspektiverer den samtidige semantik om mangfoldighed til spørgsmålet om en 

mangfoldighedssemantik i etnicitet kan vi se, at organisationer her i højere grad har tilegnet sig 

de nødvendige redskaber for at sikre en af samfundet forventet kommunikation. Når 

mangfoldighedsbegrebet er situations- og kontekstafhængig, medfører det ledelsesmæssige og 

kommunikative udfordringer. Denne kompleksitet fordrer, at organisationer må være klare i 

deres mangfoldighedspolitikker om hvilken enhed af mangfoldighed, der italesættes; om det er 

i køn, etnicitet, religion, alder, seksualitet, ideologi, mm.  
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Med det voksende fokus i samfundet på LGBT+ ligestilling og ligebehandling fordrer den 

samtidige semantik om mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk også, at 

organisationer implementerer denne semantik i deres nuværende politikker på området. En 

opgave som vil kræve en forening af forskellige kontekstafhængige 

mangfoldighedssemantikker.  

 

Dog argumenterer vi for, at denne opgave kan løses, da vi iagttager ligheder mellem 

kommunikation om mangfoldighed etnicitet og mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk. Vi kan nemlig iagttage, at konstruktionen af mangfoldighedsbegrebet som 

enheden mellem forskellen standardisering/individualisering, hvor forskellen genindtræder på 

indersiden, også fremgår i kommunikationen om mangfoldighed i etnicitet. Eksempelvis 

beskriver Københavns Kommune indsatsen i arbejdet med integration på følgende måde: 

 

“Københavns Kommunes integrationspolitik skal sikre, at alle borgere uanset etnisk baggrund 

skal have lige muligheder” (Københavns Kommune, n.d.,a). 

 

Vi kan her iagttage en lighed til resultaterne fra analysen af kommunikationen om 

mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Også i kommunikationen om 

mangfoldighed i etnicitet fremhæves individualitet som en del af standardisering. 

Kommunikationen skaber dermed mening om mangfoldighed som en tilstand, hvor der er 

individualitet i baggrund men standardisering i muligheder.  

 

Yderligere kan det iagttages, at når Københavns Kommune kommunikerer, hvordan denne har 

skabt et initiativ, som skal gøre det nemmere som borger, bruger eller ansat at indberette, 

hvordan man har været udsat for diskrimination eller en hadforbrydelse, så lægges fokus på 

den procentvise forskel mellem etnisk unge danskere og unge danskere med anden etnisk 

baggrund:  

 

“Københavns Kommune arbejder aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser. 

København skal være en by, hvor alle oplever sig som en ligeværdig del af fællesskabet. 

Kommunens årlige medborgerskabsundersøgelse viser dog, at 24 pct. af alle unge 

københavnere har oplevet diskrimination inden for det seneste år. For unge med anden etnisk 
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baggrund end dansk gælder det for 43 pct. Derfor arbejder Københavns Kommune aktivt for 

at bekæmpe diskrimination i byen” (Københavns Kommune, n.d.,b)   

 

I ovenstående kan det iagttages, at der trækkes en forskel mellem unge med anden etnisk 

baggrund end dansk og unge “danskere”. Dog viser kommunikationen, at begge grupperinger 

søges forenet i “fællesskabet”. Det kan i kommunikationen også iagttages, hvordan 

Københavns Kommunes kommunikation skaber mening om mangfoldighed i etnicitet som et 

spørgsmål om et standardiseret fællesskab, der tager afstand til diskrimination og 

hadforbrydelser. Her kan endnu en sammenlignelighed til semantikken om mangfoldighed i 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk iagttages, da begge semantikker fordrer 

standardisering og opløsning af diskrimination.  

 

Når Københavns Kommune direkte konfronteres med, hvordan den kommunikerer om 

diskrimination og hadforbrydelser i relation til etnicitet frem for eksempelvis seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk, fremhæver Petersen, at der eksisterer strukturer for, hvordan der 

kan skabes politikker vedrørende etnicitet men ikke vedrørende seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk:  

 

“Det tror jeg er fordi, at det er en nyere ting at snakke om LGBTI+ trivsel, hvorimod at 

integration har vi jo haft politikker for i lang tid og en masse initiativer. Vi ved jo godt, hvordan 

det er blevet debatteret stolpe op og stolpe ned politisk siden 2001 i hvert fald, ikke. Så det er 

helt klart, det er det her en nyere ting [mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk, red.], som det politiske niveau og kommuner er begyndt at tage strategisk eller 

målrettet af, ikke” (Bilag 2, s. 130).  

 

I ovenstående kommunikation kan det iagttages, at også Petersen betragter semantikken om 

mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk som en samtidig semantik, 

sammenlignet med den om etnicitet.  

 

Det udledes derfor, hvordan en mangel på strukturer for kommunikationen om mangfoldighed 

og manglende retningslinjer for tilgangen til LGBTI+ problematikker er medårsag til at 

understrege, at der ikke findes en fuldt ud kondenseret semantik for mangfoldighed - men at 

mangfoldighedssemantikken er samtidig. Vi iagttager dog en lighed mellem de to hos Petersen, 
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når han fremhæver, hvordan LGBTI+ er en “nyere ting” at snakke om, hvorimod spørgsmålet 

om integration og etnicitet “er blevet debatteret stolpe op og stolpe ned politisk siden 2001” 

(Bilag 2, s. 130).  

 

Vi kan altså iagttage en sammenlignelighed mellem semantikken om mangfoldighed i etnicitet 

og semantikken om mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Fælles er, at 

organisationer ønsker at opløse negative forskelle i individualiteten - som dårligere trivsel - og 

fremme positive forskelle i standardisering - som kreativitet og nye perspektiver.  

 

5.3.3. Pink-washing  

Det følgende delafsnit vil diskutere endnu en implikation af kommunens kommunikation om 

mangfoldighed. Nærmere præcis diskuteres det, hvordan Københavns Kommunes 

kommunikation om mangfoldighed via LGBTI+ politikken risikerer at etablere anklager om 

pink-washing. Dette undersøges som en implikation af kommunikationen om mangfoldighed, 

da den for nylig afholdte Copenhagen Pride Week i København medførte flere anklager om 

organisationer, der kapitaliserer på mangfoldigheden. Da emnet om pink-washing ledte til stor 

diskussion om organisationers reelle indsats i mangfoldighedsarbejdet, vil følgende delafsnit 

diskutere, hvordan Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed etablerer et 

mulighedsrum for sådanne anklager.  

 

I den funktionelle metode iagttog vi en risiko for for manglende realisering af LGBTI+ 

politikkens initiativer. Dette medfører en yderligere risiko for anklager om pink-washing. Der 

består altså en risiko for kommunen i, at denne kan blive beskyldt for at være hyklerisk ved at 

love ét og gøre noget andet - eller måske rettere at love mangfoldighedsskabende politikker og 

tiltag, hvorefter den reelle virkeliggørelse ikke matcher kommunikationens løfter.  

 

For at undgå anklager om pink-washing må en organisation, der kommunikerer om 

mangfoldighed i organisationen, forholde sig til identitetspolitiske problemstillinger og derfra 

udarbejde en inkluderende virksomhedskultur. Undersøgelser viser, at et stigende antal af 

organisationer i dag gør en øget indsats for at kommunikere, at de har gode intentioner og vil 

implementere handling på mangfoldighedsområdet. Dette kaldes også purpose-bølgen (Larsen, 

2018). Lignende tendenser kunne netop iagttages ved afholdelsen af Copenhagen Pride i 2019. 
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Her reklamerede talrige organisationer deltagelse i paraden såvel som aktiviteterne i løbet af 

Pride Week samt deres støtte til byens minoriteter. Ydermere valgte flere organisationer at 

anvende regnbueflaget i deres logoer for at symbolisere deres støtte til LGBTI+ miljøet. 

 

En forbrugerundersøgelse fra Salesforce kunne ligeledes udlede, at 95 pct. af deltagerne vil 

være mere tilbøjelige til at vise loyalitet over for organisationer, som de stoler på (Larsen, 

2018). Dette antyder, at det kan være attraktivt på flere måder for organisationer at 

kommunikere om deres mangfoldighedsindsatser for deres stakeholders. Det kan dermed 

argumenteres, at denne purpose-bølge er med til at konstruere mangfoldighed som et nyt 

konkurrenceparametre for organisationer (Larsen, 2018). Om ikke andet kan det betyde, at 

organisationer, som slet ikke forholder sig til mangfoldighed, vil risikere, at dets nuværende 

og potentielle kunder fravælger organisationen til fordel for en anden.  

 

Det, der bliver særlig interessant, er, at organisationer må finde en balance i kommunikationen 

om arbejdet med mangfoldighed for at undgå anklager om pink-washing. Dette præsenterer en 

udfordring, da det betyder, at organisationer må finde et mellemsted mellem at kommunikere 

for lidt, for meget eller forkert om mangfoldighed. For vil enhver ekstern kommunikation om 

mangfoldighedspolitikker være enten delvist eller helt brandingstrategi? Og er det ikke 

alligevel bedre for en organisation at kommunikere ‘for meget’ om dets holdninger til og 

politikker om mangfoldighed end at kommunikere ‘for lidt’? Eller vil dette medføre anklager 

om pink-washing?  

 

For at forhindre sådanne anklager må organisationer kommunikere dets tilgang til 

mangfoldighed uden økonomisk incitament. Dette kræver, at kommunikationen ikke blot har 

til formål at appellere til samtidige samfundsskabte værdier for at styrke loyalitet og med 

økonomisk incitament. Her er det i stedet nødvendigt, at kommunikationen præsenterer 

mangfoldighed som en integreret værdi i organisationen, uanset om kommunikationen generer 

økonomisk opbakning fra samfundet eller ej. Det er nemlig ikke nok, at en organisation brander 

sig selv som værende mangfoldighed, hvis der ikke er er styr på, hvordan den er mangfoldig. 

Dette gælder også for vores caseeksempel med Københavns Kommune. Da der endnu ikke er 

allokeret finansiering til alle initiativer, er det nødvendigt, at kommunikationen præsenterer 

klare målsætninger for arbejdet med mangfoldighed for ikke at risikere anklager om pink-

washing og udelukkende med formålet om god branding af kommunen. Københavns 
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Kommune må sikre, at kommunikationen om LGBTI+ politikken er uden økonomisk 

incitament, ønsker om positiv branding og/eller øget turisme og befolkningstal.  

 

Andre danske organisationer har tidligere været udsat for kritik fra samfundet for at udnytte 

debatten om mangfoldighed og identitetspolitik som brandingpotentiale med økonomiske 

gevinster. Eksempelvis blev Netto anklaget for at kapitalisere på Copenhagen Pride ved at 

sælge Pride-merchandise i udvalgte dele af landet. Her gik kritikken på, at varerne blot var 

brandingmateriale med økonomiske hensigter (Tomzak & Kolbeck, 2017). Når Netto som 

sponsor af Copenhagen Pride forsøger at sælge varer på et belæg om at være mangfoldig, er 

det essentielt, at organisationen også sikrer, at det står klart, hvordan Netto er mangfoldig. Det 

er ikke nok at kommunikere holdninger eller være sponsor for mangfoldighedsskabende 

arrangementer - holdningerne skal være en integreret del af organisationen.  

 

Det kan dermed iagttages, at Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed 

afføder en risiko for anklager om pink-washing. Det kan yderligere iagttages, at den iagttagede 

samtidige semantik om mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk skaber et 

mulighedsrum for organisationer til at præsentere deres værdier, sætte organisationen i et godt 

lys og derigennem opnå goodwill. Som vi har diskuteret, kan en organisation risikere anklager 

om pink-washing, såfremt kommunikationen kun etableres for at opnå loyalitet og ry. For at 

undgå disse anklager må organisationers kommunikation om mangfoldighed have til formål at 

skabe en inkluderende virksomhedskultur, hvilket på sigt kan skabe en mere mangfoldig 

organisation - både i dets klientel og internt i organisationen. At signalere mangfoldighed 

forpligter, og organisationer skal vise parathed i forhold til at realisere tiltag, som fremmer 

mangfoldighed i organisationen (Reiter, 2018).  

 

5.3.4. Nye mulighedsrum 

Følgende delafsnit vil diskutere, hvilke mulighedsrum for handling Københavns Kommunes 

kommunikation om mangfoldighed etablerer. Dettes gøres for at få blik for, hvordan 

kommunikationen konstituerer nye muligheder for kommunen, hvorfra der kan ledes på 

mangfoldighed. 
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Den iagttagede samtidige semantik om mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og 

kønsudtryk skaber mulighedsrum for større trivsel, sundhed og tryghed blandt minoriteter i 

seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Når flere organisationer i dag søger at kondensere. 

mangfoldighedssemantikken som en ophævelse af negativ forskelstænkning, muliggøres det, 

at LGBTI+ personer fremadrettet i højere grad vil føle sig inkluderet, opleve mindre 

diskrimination og blive behandlet lige. Det kan kobles op på medarbejdernes trivsel og deraf 

følgende stigning i produktivitet og arbejdsglæde, hvilket undersøgelser peger på kan være en 

positiv effekt af det stigende fokus på mangfoldighed (Højlund & Svendsen, 2018).  

 

Derudover skaber den øgede kommunikation om mangfoldighed også mulighed for, at 

semantikken på sigt vil blive fuldt ud kondenseret. Vi kan spekulere over, hvordan denne fuldt 

ud kondenserede semantik vil udfolde sig i fremtiden. Ét scenarie er, at den stigende 

opmærksomhed på området vil medføre, at det på sigt ikke længere er nødvendigt for 

organisationer at kommunikere om mangfoldighed i samme grad. Det er en mulighed, at 

mangfoldighedssemantikken i fremtiden bliver så generaliseret, at der ikke er samme behov 

for kommunikation herom, da det kan gå hen og blive en forventning, at organisationer har 

formuleret holdninger på området.  

 

Vi baserer denne spekulation på lignende tendenser, som kan iagttages i dag i semantikken om 

mangfoldighed i køn. Her iagttager vi, at der i dag eksisterer en forventning om, at 

organisationer forholder sig til området og sikrer mangfoldighed i køn. På samme tid iagttager 

vi også, at der ikke er samme forventning fra samfundet om, at organisationer kommunikerer 

eksternt om deres politikker på området. I stedet kan det argumenteres, at det blot forventes, at 

organisationer formulerer politikker, der stemmer overens med samfundets samtidige 

holdninger. Når vi iagttager organisationers kommunikation om mangfoldighed i seksualitet, 

kønsidentitet og kønsudtryk i 2019, ser vi et stort ønske fra organisationer om at kommunikere, 

at de er mangfoldige. Det kan dermed argumenteres, at den stigende mængde af 

kommunikation om mangfoldighed på sigt vil betyde, at udviklingen af 

mangfoldighedspolitikker bliver en naturlig del af det organisatoriske virke, og at 

organisationer ikke længere vil føle behov for at kommunikere politikker for mangfoldighed.  
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5.4. Opsummering 

Opsummerende kan det argumenteres, at Københavns Kommunes måde at fiksere mening om 

mangfoldighed ikke er udtryk for et enkeltstående tilfælde. Flere andre danske organisationer 

anvender samme tilgang i deres kommunikation om mangfoldighed og konstruerer dermed 

mangfoldighedsbegrebet på lignende måder. Som vi har set hos Københavns Kommune kan 

den iagttagede måde at konstruere mangfoldighedsbegrebet på skabe både kompleksitet og 

afføde udfordringer og implikationer for organisationen. På den ene side kan et øget 

organisatorisk fokus på mangfoldighed skabe et mulighedsrum for organisationer til at sikre 

bedre levevilkår for både ansatte og brugere. På den anden side tilvejebringer semantikken en 

risiko for, at  LGBTI+ personer ikke identificerer sig med kondenseringen, hvilket kan afføde 

en risiko for en øget følelse af stigmatisering for LGBTI+ gruppen. Derudover præsenterer 

samtidigheden af kondensering af mangfoldighedssemantikken udfordringer for 

kommunikative retningslinjer samt en risiko for pink-washing-beskyldninger. Organisationer, 

der ønsker at kommunikere LGBTI+ inkluderende holdninger, bør derfor sikre, at dens 

kommunikation matcher dens organisatoriske handlinger, og at organisationen forholder sig 

til, hvordan den er mangfoldig.  
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6. Konklusion 

Vores speciale har været drevet af en undren over, hvordan en stor, kompleks organisation 

kommunikerer om mangfoldighed. Vi har i de senere år set en stadig større udvikling i 

bevidstheden omkring forskellige måder at opfatte sig selv på, når det kommer til noget så 

personligt som ens seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Det ledte os til det grundlæggende 

spørgsmål, som udgjorde vores problemformulering: Hvordan kommunikeres der om 

mangfoldighed i Københavns Kommune?  

 

Indledningsvist fandt vi ud af, at mangfoldighed gøres til en genstand, som Københavns 

Kommune ønsker at handle på. Dette gøres for at sikre, at København som by er inkluderende 

for alle uanset seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Denne handling baseres også på 

kommunes iagttagelse af sig selv som progressiv i arbejdet med mangfoldighed.  

 

Vi har i vores analyse også kunnet udlede, at kommunen i LGBTI+ politikken skaber mening 

om mangfoldighedsbegrebet i spændingen mellem standardisering/individualisering, hvor 

forskellen genindtræder på forskellens inderside. Det medfører, at der skabes mening om 

mangfoldighed som en tilstand, hvor individer betragtes som én homogen masse bestående af 

intern individualitet. Kommunikationen om mangfoldighed prøver på én og samme tid at 

fremhæve, hvordan vi alle er ens på trods af vores individuelle forskelle. Med andre ord bliver 

organisationers kommunikation om mangfoldighed til et spørgsmål om at se sig blind for 

forskelle i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk og samtidigt have blik for disse.  

 

I Københavns Kommune kommunikeres der om mangfoldighed ved at iagttage alle borgere, 

brugere og ansatte som “københavnere”, et begreb som i kommunikationen bliver et synonym 

for mangfoldighedsbegrebet. Netop denne iagttagelse af “københavner”-begrebet er 

interessant. I vores undersøgelse fik vi nemlig også blik for, hvordan Københavns Kommune 

søger at håndtere paradokset i, at kommunikationen standardiserer og individualiserer på 

samme tid. Vi kunne se, at Københavns Kommune anvender en afparadokseringsstrategi, hvor 

kommunikation usynliggør paradokset ved i stedet at kommunikere om “københavnere”.  

 

Vores undersøgelse af Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed har 

fungeret som et eksempel, som har vist os, hvordan organisationer kommunikerer om 

mangfoldighed. Men det er ikke uden følger, at der kommunikeres om mangfoldighed på denne 
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måde. I vores speciale har vi fundet, at organisatorisk kommunikation om mangfoldighed 

præsenterer nye og komplekse udfordringer for organisationers kommunikation og ledelse.  

 

Først og fremmest kan vi se, at måden, hvorpå der skabes mening om mangfoldighedsbegrebet, 

kan have konsekvenser for en organisation, som den ikke selv kan se. Vi fandt ud af, at når 

Københavns Kommune kommunikerer om “københavnere” som synonym for mangfoldighed, 

så risikerer kommunen at ekskludere dem, som ønskes inkluderet. Risikoen opstår, da forskelle 

i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk - der ellers betragtes som mangfoldighedsskabende - 

bliver standardiseret i deres individualitet under betegnelsen “københavnere”. Kommunens 

valg af afparadokseringsstrategi risikerer altså at ekskludere LGBTI+ personer fra det 

fællesskab, som kommunen ønsker dem en del af. Generelt vurderer vi, at organisationer 

risikerer, at deres kommunikation om mangfoldighed som en standardiseret tilstand kan 

modarbejde organisationens ønske om inklusion. 

 

Vi fandt også ud af, at mangfoldighed er en samtidig semantik, der endnu ikke har fastlagte 

strukturer, som organisationer kan følge. Vi vurderer, at der er tale om en samtidig semantik, 

fordi emner som seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk er et nye sagsområde for 

organisationer at lede på og kommunikere om. Når der ikke er fastlagte strukturer for, hvordan 

man som organisation skal tale om mangfoldighed, så kan det være svært at vide, hvilken rolle 

man skal tage på sig i organisationen. Vi vurderer derfor, at det kan øge kompleksiteten i en 

organisation. Omvendt åbner en sådan kommunikation op for en mulighed for at skabe bedre 

trivsel, sundhed og levevilkår for LGBTI+ personer, som vi har set det hos Københavns 

Kommune. Det ser vi, når kommunikationen søger at løse forskelle mellem personer og 

modarbejde diskrimination, der, som vi anskuer, fører dårlig trivsel. 

 

Kommunikationen om mangfoldighed muliggør også, at organisationer kan fremstå i et positivt 

lys i samfundet ved at kommunikere om deres arbejde med mangfoldighed. Ved at 

kommunikere organisationens ståsted vedrørende LGBTI+ spørgsmål kan det søges at sikre 

organisatorisk goodwill og opbakning fra samfundet. Der er her tale om et samfund, som i 

højere grad stiller krav til organisationer på mangfoldighedsområdet. Her bør organisationer 

dog være opmærksom på risikoen for anklager om pink-washing, såfremt samfundet betragter 

deres kommunikation om mangfoldighed som et forsøg på at lukrere på 

mangfoldighedsdebatten. Kommunikationen har således vist os, at mangfoldighed gøres til 
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noget, der ikke kun skal tales om. I stedet gøres mangfoldighed til noget, som organisationer 

skal handle på.  

 

Afsluttende kan vi ud fra specialets fund argumentere for, at kommunikationen om 

mangfoldighed er kompleks. Vi vurderer, at mangfoldighed er en tendens, som fortsat vil være 

til stede i fremtiden, og at mangfoldighed derfor er noget, som en organisation bør forholde sig 

til i takt med, at semantikken udvikles, når der kommunikeres om mangfoldighed.  
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7. Perspektivering 

Som undersøgere af et emne vil der undervejs tilvejebringes nye problematikker og andre veje, 

som kunne have været interessante at følge. Disse præsenterer andre perspektiver, som 

undersøgelsen kunne have inddraget. Det gælder også for vores speciale. Derfor vil det 

følgende afsnit både reflektere over specialets begrænsninger samt hvilke andre mulige 

analytiske blikke, der kunne have være anvendt i iagttagelsen af organisationers arbejde med 

mangfoldighedspolitikker. Først beskrives hvilke begrænsninger, som vi iagttager ved 

systemteorien som iagttagelsesprogram. Dernæst følger specialets begrænsninger, som vi 

undervejs i skriveprocessen har reflekteret over. Efterfølgende vil vi præsentere et alternativt 

analytisk perspektiv i form af Foucault og argumentere for, hvordan dette perspektiv kan 

tilvejebringe andre iagttagelser. Endelig vil afsnittet afslutte med en argumentation for valget 

af Luhmanns systemteori som analysestrategi.  

 

7.1. Systemteoriens begrænsninger 

Som nævnt starter perspektiveringen med en beskrivelse af de begrænsninger, som 

systemteorien giver i vores speciale. Dette baseres på de iagttagelser, vi har gjort os undervejs 

i udformningen af specialet.  

 

Specialet har i dets analyse anlagt et analysestrategisk blik, der er inspireret af Luhmanns 

forståelse for systemteori, paradokser og kontingens. Dette er gjort for at få blik for, hvordan 

der eksisterer blinde pletter i Københavns Kommunes kommunikation om mangfoldighed, og 

hvordan kommunikationen udfolder et paradoks, som besværliggør det kommunikative og 

organisatoriske arbejde med mangfoldighed.  

 

Med systemteorien har vi som iagttagere også fået blik for, hvordan en genstand - eller en 

kommunikation - kan iagttages anderledes afhængigt af hvilken forskel, der iagttages igennem. 

Vores analyse har dermed også givet blik for, at al iagttagelse er kontingent og kunne være 

iagttages anderledes. Derfor kunne specialets resultater have været anderledes, hvis et andet 

analytisk blik var anlagt. 

 

Med valget af systemteorien følger begrænsninger. Luhmann argumenterede selv, at 

Luhmanns egen udlægning af systemteorien er for kompleks til at kunne anvendes som andet 
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end teori. Udfordringen ved at anvende Luhmanns forståelse for systemteorien er derfor at 

anvende den til mere end blot teoretisk refleksion og i stedet at anvende det i praksis (Vallentin 

i Nygaard, 2014, s. 204). Systemteorien har som samfundsvidenskabelig teori netop også mødt 

kritik af dets begrænsninger, som forekommer i eksempelvis dets abstrakte sprog og i 

udfordringen i at overføre teorien på empirisk, praktisk materiale (Fuglsang & Olsen, 2004, s. 

115). Vi har derfor udarbejdet specialet med en forståelse for, at analyseresultaterne er af høj 

kompleksitet og kan fremstå abstrakt og teoretisk orienteret for en given organisation. Derfor 

har vi også i specialet gjort det til en prioritet at redegøre for, hvordan vi har konstrueret den 

valgte analysestrategi og for, hvordan vi forstår de forskellige begreber. Det bør derfor 

bemærkes, at der er tale om vores forståelse af de valgte begreber, og disse kunne være 

konstrueret anderledes af en anden.  

 

7.2. Specialets begrænsninger  

Følgende delafsnit præsenterer overvejelser af de begrænsninger, som vi har gjort os undervejs. 

 

I vores interviews har vi gjort brug af en åben, semistruktureret spørgeramme, som muligvis 

kan have begrænset de interviewede personers iagttagelser - til trods for, at det stod de 

interviewede personer frit for, hvordan de ønskede at svare på spørgsmålene. Beslutningen tog 

vi, da vi ønskede, at interviewpersonerne skulle svare på samme problemstillinger uafhængigt 

deres forskellige arbejdsroller i kommunen. Vi kunne dermed have udvidet vores spørgeramme 

med endnu flere spørgsmål af fast såvel som åben karakter - fast, så vi tvang de deltagende til 

at reflektere over bestemte problemstillinger, og åbne, for at lade interviewpersonerne tale mere 

frit, end situationen gav dem mulighed for.  

 

Det kunne også have været interessant at gennemføre en større undersøgelse af, hvordan 

kommunens borgere, brugere og ansatte iagttager politikken. Eksempelvis kunne vi have 

interviewet forskellige grupper af ansatte på forskellige niveauer i organisationen - alt fra den 

rådhusansatte, som vi selv har henvendt os til, til renovationsmedarbejderen, der er ansat under 

Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette kunne muligvis have givet os andre perspektiver, som 

kunne lede os i retning af at kunne svare på, hvordan politikken tilskrives betydning i 

kommunen på tværs af organisationen, og dermed hvordan politikken muligvis bliver iagttaget 

på andre måder. Dette ville dog også have fordret et andet og mere komplekst 
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iagttagelsespunkt. Da Københavns Kommune med cirka 45.000 ansatte er Danmarks største 

arbejdsplads, ville vi være nødt til at afgrænse interviewpersonerne til bestemte arbejdsområder 

(Københavns Kommune, 2019a, s. 29). Af samme årsag valgte vi netop at afgrænse 

iagttagelsespunktet til kommunikation fra Københavns Kommune og udtalelser fra aktører, der 

har haft direkte relation til og indflydelse på udformningen af politikken. Vores 

empiriindsamling kunne have søgt at udvide kriterierne for, hvad der betragtes som relevant 

empiri, men dette ville sandsynligt udmunde med en anden analyse, som vi vurderer ville kræve 

en anden analysestrategi. 

 

7.3. Foucaults som analytisk perspektiv 

Afsnittet flytter nu sin iagttagelse fra begrænsninger til nye muligheder. Her vil vi præsentere 

et nyt analytisk perspektiv, som kunne være anvendt i undersøgelsen af 

mangfoldighedsbegrebet i 2019. 

 

Her iagttager vi, hvordan vi med Foucault kan præsentere et andet analytisk perspektiv, som vi 

kunne have tilrettelagt specialets analysestrategi ud fra. Hvor Luhmann ikke tillægger 

magtproblematikker stor betydning, ser det anderledes ud hos Foucault, hvor magt tillægges 

stor betydning for analysestrategien (Borch & Larsen, 2003, s. 10). Et valg af Foucault som 

analytisk blik for vores case ville dermed kunne udmunde i en magtanalyse.  

 

Selv udvikler Foucault i sit senere forfatterskab en magtanalytik til at iagttage, hvordan 

magtforholdet mellem magthavende og subjekter i samtiden sløres gennem løsere 

magtrelationer, og hvor subjekter er frie men stadig konstituerer sig selv gennem 

selvteknologier (Borch & Larsen, 2003, s. 155). For Foucault præges magtudøvelsen i det 

moderne samfund nemlig af “governmentality” som en styringsmentalitet, der gennem 

aktiviteter søger at styre menneskers handlemåder og tænken (Lindgren i Andersen & 

Kaspersen, 2005, s. 344). Som en del af denne styringsmentalitet introduceres aktiviteten 

“conduct of conduct”, hvilket kan oversættes som styring af selvstyring. Individer har i dag 

selvstyring, da subjektet har frihed til selvstændig ledelse, men det er stadig styring, da denne 

selvstyring baseres på magthavernes ledelse. Der er med andre ord tale om ledelsen af selvet 

gennem ledelse af andre (Borch & Larsen, 2003, s. 155). Foucault argumenterer også, at det 

moderne samfund er kendetegnet ved en magt, der fungerer gennem teknikker, normalisering 
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og kontrol. Herigennem søger magten at tilpasse individer, så det kan betragtes, om disse 

afviger fra den normerede adfærd (Thornye, 2009, s. 85).  

 

Her ville det være interessant at undersøge, hvordan LGBTI+ politikken implementeres som et 

forsøg på at styre borgere, brugere og ansatte i en særlig retning. Det særligt interessante ved 

denne iagttagelse af styring af selvstyring vil være, hvordan der er tale om en politik og ikke 

en lov. Subjekterne har altså stadig selvstyring, men politikken og kommunikationen søger at 

styre denne selvstyring i en bestemt retning. Et foucauldiansk perspektiv på Københavns 

Kommunes implementering af en LGBTI+ politik vil derfor kunne give blik for, hvordan 

kommunen som institution søger at styre, påvirke og forme borgerne, brugerne og de ansattes 

måder at handle og leve på (Lindgren i Andersen & Kaspersen, 2005, s. 343-344).  

 

Et andet væsentligt bidrag i Foucaults forfatterskab om magt er hans genealogi- og 

diskursanalyser. Hvor Luhmann søger at iagttage, hvordan kommunikation etableres i 

kommunikationssystemer, søger Foucault at iagttage, hvordan fænomener historisk og 

kulturelt er opstået, samt hvordan magten har forårsaget, at et givent fænomen bliver til som 

følge af magtens virkninger og implikationer (Thornye, 2009, s. 76). Fælles for de to teoretikere 

er dog, at kommunikationen iagttages i forhold til alt det, som det ikke rummer. Hvor 

Luhmanns systemteori iagttager systemets omverden, iagttager Foucaults diskursanalyse alt 

det, som diskursen ikke indeholder.  

 

Når man opererer med Foucault, må man også indstille sig på, at man skal læse alting, fordi 

man på forhånd ikke må afgrænse empirien (Andersen, 1999, s. 48). For Foucault er diskursen 

nemlig i lige så høj grad defineret gennem det, den udelukker og begrænser, som det den 

indbefatter (Thornye, 2009, s. 54). Det er heller ikke nødvendigt, at der er enighed om 

diskursen. I stedet er der altid tale om en kamp om diskursens grænser, om hvad den skal 

indbefatte, og hvad den skal udelukke (Thornye, 2009, s. 54).  

 

Det ville også være interessant at anvende Foucaults forståelse for diskurser, da han 

argumenterer, at disse både kan videreføre og producere magt samt underminere den og dermed 

rumme kimen til modstand (Thornye, 2009, s. 88). Et valg af Foucault og hans forståelse for 

magtanalytik kan give blik for, hvordan mangfoldighedsdiskursen også er et udtryk for en 

given magt. For Foucault er magt og viden nemlig uløseligt forbundet, og diskursen befinder 
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sig aldrig uden for magten. Det medfører, at en enhver iagttagelse af diskurser også er en 

iagttagelse af magten. Dette opnås ved at iagttage, hvordan magt er blevet udøvet, og hvilke 

virkninger og implikationer dette har skabt (Thornye, 2009, s. 81). Ved at iagttage hvordan en 

given diskurs om mangfoldighed historisk og kulturelt er formet, kan vi som iagttagere dermed 

også få blik for under hvilke magtrelationer, at denne diskurs er opstået.  

 

Her kunne det være spændende at iagttage, hvordan diskurser og magtrelationer historisk har 

haft indflydelse på, hvordan subjekter handler, tænker og agerer i dag i forhold til spørgsmål 

om mangfoldighed i seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Eksempelvis kunne det søges at 

iagttage, hvordan diskursen om mangfoldighed og Københavns Kommunes LGBTI+ politik 

anvendes som en magtteknik. Et valg af Foucault kan derfor også give blik for, hvad der 

historisk ligger til grunde for Københavns Kommunes - og andre danske organisationers - 

diskurs om mangfoldighed i dag. Denne iagttagelse kunne gøres med Foucaults 

vidensarkæologi og genealogi som grundlag for en analysestrategi. 

 

Foucault anvender genealogien som en metode til at iagttage fænomeners historiske og 

kulturelle udvikling ved at undersøge, hvordan en genstand konstrueres, opleves og opfattes 

historisk og kulturelt på forskellige måder og i forskellige sociale sammenhænge og 

tidsperioder (Andersen 1999, s. 58). For Foucault betragtes vidensarkæologien og genealogien 

som komplementerende i forhold til hinanden (Thornye, 2009, s. 76). I et analysestrategisk 

perspektiv vil man som iagttager heller ikke kunne adskille vidensarkæologien fra genealogien 

(Andersen, 1999, s. 52).  

 

Genealogien anses af Foucault som en nutidshistorie, hvis formål er at beskrive de historiske 

kampe, hvorunder viden og diskurser er blevet konstitueret (Andersen, 1999, s. 56). Metoden 

kan således anvendes til at kortlægge og følge et givet fænomens tilblivelseslinjer ved at 

iagttage begivenheder, der historisk har formet vores forestillinger, idéer og begreber (Thornye, 

2009, s. 70). Genealogien er dog ikke interesseret i, hvad der egentlig skete i fortiden, men i 

stedet i det nuværende, og på hvilken måde dette er levende (Thornye, 2009, s. 76).  

 

Ved at lave en genealogisk analyse af mangfoldighed som fænomen kan vi som iagttagere få 

blik for, hvordan historiske begivenheder har formet vores forståelse for mangfoldighed i dag. 

Det kunne her være særligt interessant at iagttage, hvordan historiske vendepunkter i 
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magtforhold eller i sprogbrug har formet tilblivelsen af “den mangfoldige organisation”, og 

hvordan der derfra arbejdes med mangfoldighed i organisationer i dag. Med andre ord kan vi 

som iagttagere blik for, hvordan diskurser dannes og transformeres historisk og kulturelt, og 

hvordan det har indflydelse på vores forståelse af et fænomen i dag (Andersen, 1999, s. 162).  

 

Den genealogiske analyse gør også op med opfattelser af nødvendigheder og selvfølgeligheder 

i samfundet og anvender historien til at skrive en diagnose af samtiden (Thornye, 1999, s. 75-

76). Dette gøres ved at undersøge hvilke processer, procedurer og apparater, som har skabt og 

skaber den viden og de sandheder, som vi i dag tager for givet (Thornye, 2009, s. 75). Her ville 

det være relevant at iagttage, hvordan implementering af mangfoldighedspolitikker i 

organisationer betragtes som en selvfølgelighed i dag ved at undersøge, hvordan diskurser 

historisk og kulturelt har skabt mening om mangfoldighed som værende nødvendigt og 

selvfølgeligt for samtidens organisationer. Således vil en genealogisk analyse kunne anvendes 

som en metode til at problematisere samtidens selvfølgeligheder (Thornye, 2009, s. 75).  

 

Endelig har Foucault publiceret Seksualitetens Historie (1976), hvori Foucault undersøger, 

hvordan diskurser om seksualitet er vokset frem. Seksualitet undersøges dog ikke blot 

diskursivt, men også gennem en genealogisk analyse af kroppen og af, hvordan den moderne 

seksualiserede krop er blevet til (Thornye, 2009, s. 107). Foucault undersøgte yderligere, 

hvordan seksualiteten i samfundet er gjort til en kulturel erfaring, og hvordan der kan iagttages 

en forandring i seksualiteten som en forskydning fra en seksualitet, der havde handlingen som 

det centrale element til en seksualitet, som skulle vise sig at være identitetsbaseret (Thornye, 

2009, s. 107). Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvordan Foucaults resultater kan 

reflekteres i casen om en LGBTI+ politik i Københavns Kommune.  

 

 7.4. Valg af det systemteoretiske blik 

Vi vil afslutningvis beskrive hvorfor, at vi på trods af mulighederne med Foucault som 

analytisk blik alligevel har anvendt Luhmanns systemteori for vores undersøgelse. 

 

Som nævnt i ovenstående præsenterer Foucaults magtanalytik og diskursanalyse et nyt 

perspektiv på  iagttagelsen af organisatoriske mangfoldighedspolitikker. Vi har dog alligevel 

valgt at anvende Luhmanns systemteori, da denne giver blik for umuligheden i 
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kommunikationen om mangfoldighed. Da vi som iagttagere kun var interesserede i 

mangfoldighed som kommunikation og ikke som magt, blev Luhmanns form- og 

semantikanalyse samt funktionelle metode. Her fik vi netop blik for, hvordan 

kommunikationen konstitueres gennem bestemte forskelle og kondenseres til bestemte former, 

der søger fikserer mening om mangfoldighedsbegrebet, samt hvordan denne konstruktion 

etablerer nye problemer. Et valg af Foucault ville derimod betyde et andet iagttagelsespunkt, 

hvor interessen også lå på magtforhold og historisk udvikling af mangfoldighedsbegrebet. 

Valget faldt derfor på Luhmann og ikke på Foucault.  
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9. Bilag 

Bilag 1: Transskriberet udgave af interview med Rune Lyngvig Jespersen, tirsdag d. 4. 
juni 2019, København. 
 
AH: 
Vi vil til at starte med gerne spørge om helt konkret hvorfor kommunen har besluttet at der 
skulle være den her LGBTI+ politik? Vi forstår selvfølgelig at det er et resultat af en politisk 
process, men om der har været nogle andre overvejelser der ligger bag? 
 
RLJ: 
Brandet som en LGBTI+ venlig by, eller hvad man nu vil kalde det, det står meget meget stærkt 
i København. Rådhuset, her hvor vi sidder, var jo det første sted i verden, der blev foretaget et 
registreret partnerskab, heldigvis, for over 20 år siden. Men ikke desto mindre var det jo noget 
der … hvor vi skabte verdenshistorie og som vi er meget stolte af. Så er det jo noget København 
er berømt for. Vores Pride er kæmpe kæmpe stor. Det er også… nu er der mange lige i de 
sidste par år der er kommet med, men det er ikke ret mange år siden at det stadig vakte opsigt 
at Priden endte på Rådhuspladsen og at overborgmesteren bød dem velkommen, når den kom 
ind og i øvrigt selv gik med i Priden. Det er faktisk en rimelig ny ting. Og på verdensplan er 
det stadig noget som folk bliver overraskede over. Så på den måde ligger det i naturlig 
forlængelse af noget vi allerede gør i København. Jeg tror også stadig det [...] der er rykket 
ekstremt meget på denne dagsorden i en meget stor del af verden [...] ekstrem kort tid de sidste 
par år. Men altså jeg vil tro at vi stadig har et eller andet, hvor folk tænker ‘okay, lad os lige 
se hvad de laver i København, fordi der er de nok langt fremme”. På den måde gjorde det sig 
i naturlig forlængelse af at sige “jamen kan man have en politik der samler”. [...] at have en 
politik, der skal man mere forstå det indre liv i en kommune som København. LGBTI 
dagsordenen går jo på tværs af de klassiske sektorområder. Ellers er kommunen jo opdelt i - 
sådan meget i vores målgrupper - altså der daginstitutionsbørnene, så er der skolebørnene, så 
er der plejning af ældre, så er der de socialt udsatte, osv. Og det er sådan de søjler vi har 
skåret kommunen ud i. Og så har vi nogle grupper der lidt går på tværs af det hele. Og der er 
LGBTI området en del af det. At de issues der gør sig gældende for de grupper, jamen der er 
noget sundhed i det, der er også noget hvordan bliver jeg mødt af det offentlige, der er også 
noget sikkerhed og tryghed i nattelivet. Altså, det er sådan lidt… det man også kalder et wicked 
problem, som går på tværs. Og der kan det at have en politik være klogt, fordi man netop har 
en masse aktører, som i mange tilfælde ikke har LGBTI problemstillinger som deres primære 
arbejdsområde. Det er én blandt mange ting. Og det at skulle sige “hvordan er det vi som 
samlet organisation forholder os til det her, og hvad er det vi gerne vil, hvad er det for nogle 
målsætninger vi har, hvad er det for nogle værdier vi har”. Og der kan man sige, at det have 
en formuleret politik gør, at man får skabt en bevidst om det, og at man får skabt nogle 
retninger og konkrete handlinger.  
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AH 
Så det problem som man har prøvet at løse, det har været at der ikke har været nok fokus på de 
her personer, eller hvad tænker du man har prøvet at løse? 
 
RLJ: 
Jeg vil nok være ked af at sige, at der var et problem, vi skulle løse. Jeg vil hellere sige at vi 
synes vi kunne nå [...] altså man kan sige at politikken kommer på et tidspunkt hvor fokus aldrig 
har været større. Så at sige at der ikke var fokus nok, det tror jeg at jeg ville sige var forkert, 
men måske bliver man netop opmærksom på, at man kan nå videre skridt, hvis man gør det [...] 
altså også måske sige, at vi var de første i verden der lavede registrerede partnerskab, vi er 
langt med de ting, hvor man kunne ønske sig at gå videre, men det er langt hen af vejen 
lovgivningen der skal til. Men så er der alle de mindre synlige ting. Altså, det er svært at lave 
en regel om sport [...] det offentlige, men man kan godt sætte fokus på det, man kan godt arbejde 
med det. Men det kræver nogle andre ting, og der kan sådan noget som politik rykke. Så er det 
også meget konkrete anbefalinger, hvor vi skal etablere en eller andet bestemt slags institution. 
Men i virkeligheden tror jeg også, at man kan se det omvendt og sige “jamen, vi var nået dertil 
hvor en politik gav mening”. Altså, hvis man nu står der og siger “registrerede partnerskab 
har vi ikke endnu” - vi udvikler en politik for at arbejde for det. [...] hvis det bliver de der lidt 
mere svære, diffuse mål, eller hvor vejen hen til virker svær eller diffus, så kan det give mening 
at sætte sig ned [...]. 
 
KH: 
Så det kan fungere som en form for støtteværktøj ift. at få dokumenteret forskellige tiltag - få 
arbejdet videre med gruppen af LGBTI personer i Københavns Kommune - hvor dem der 
arbejder også , altså i kommunen, og bor i kommunen - at det kan hjælpe med at forberede en 
forståelse af at der... 
 
RLJ: 
Man kan sige at politik er bare ord. Og det kan betyde at den er meget lidt værd. Det kan også 
betyde at den er enormt meget værd. Den er lige præcis så meget værd, så der er aktører der 
siger “okay, det her vil vi gerne” og føler ejerskab. Når det lykkes, så er det jo meget stærkere 
end alt muligt [...] hvis folk faktisk siger “okay, vi skal i den retning, og når jeg så støder på et 
eller andet der er skævt, så tænker jeg stadig nå men retningen er jo hér, så jeg prøver at lave 
work around, så jeg stadig kommer den rigtige vej”, så er det jo ekstremt stærkt. Hvorimod, 
siger man “der er en regel, når A sker, så skal du gøre dét, osv.”. Hvis det så er A, men lidt C 
der sker, så skal de rette lidt ind der. Så får de ikke rykket på samme måde. Så når man kan 
lave et politisk dokument, altså et dokument som mere anviser retning og intention og rent 
faktisk [...] så er det noget der virkelig kan rykke. Det ser man jo også i alle mulige andre 
sammenhænge. Det svære er jo så at få skabt ejerskabet. Og der må man heller ikke tro, at det 
er gjort ved bare at lave en politik. Det tager tid, og det tager lang tid, og det tager også 
arbejde og gentagelser osv.  
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KH: 
Det er også noget der lidt ligger i forbindelse med spørgsmålet om hvordan det har været 
diskuteret og arbejdet med internt, ift. netop at få taget ejerskab over det. Fordi vi har kunne 
forstå - vi har også brugt nogle andre ift. - så det har været lidt en diskussion frem og tilbage 
også ift. hvornår tiden var til at få indført en politik. Altså vi ved jo godt at der har været noget 
frem og tilbage, men det virker som om, at det noget der har været større eller mindre 
diskussion afhængigt af hvornår vi ser på det. Op til nu her hvor I har fået annonceret politikken 
og fået skabt og vedtaget den, hvordan har I så fået diskuteret det i processen? 
 
RLJ: 
Altså internt i kommunen, der har vi jo - kommunen består af syv forvaltninger - og der har vi 
etableret arbejdsgrupper, hvor hver syv forvaltninger har budt ind. Og i drøftelserne har det 
været min forvaltning der sidder for bordenden. Vi har en funktion at være den tværgående, 
koordinerende forvaltning, det er også vores borgmester der har lov til at kalde sig 
overborgmester, osv. Men vi er ikke lederforvaltning, og det er for at spare jer for selve 
styreformen, men vi har sådan en koordinerende funktion. Der kan man sige, der har vi sørget 
for at alle, også [...] var inddraget og var med. Og der er det fuldstændig korrekt, og der tror 
jeg det er vigtigt at sige, at det er ikke specielt normalt, at når vi skal lave en helt ny politik, på 
et helt nyt område, at så er det en process, som har en [...] og nogle gange også nogle 
tilbageløbere, osv. Det har den også haft. Og det sker jo også, da vi skulle lave en 
sundhedspolitik for nylig, der endte det også med at tage over et år. Så det er ikke noget særligt 
for LGBT politikken. Men særligt, altså jeg sidder lige nu [...] i arbejde med at vi skal have en 
ny studielivspolitik. Og det er sådan en lidt lignede ting, det har vi ikke i dag. Så vi skal - det 
bliver nærmest helt filosofisk - man skal starte med at sige “hvad betyder det overhovedet?”, 
osv. Når man så er rigtig mange aktører skal være enige om det, hvad betyder det overhovedet, 
hvad skal det gøre godt for, osv. Så er der rigtig mange stræk. Så er det klart, så sidder man, 
blandt andet herfra, når man skal drive processen, så sidder man også og prøver at presse på 
og nogle gange sige “ej nu skal der ske noget”. Man kan jo sidde fast længe i de der hvad er 
formålet diskussioner. Nogle gange kan man sige, at den måde man får taget ryk på det er også 
at sige, at “så lad os prøve at gøre sådan her” og så kommer der en modreaktion, men så har 
man alligevel fået modnet snakken. Så det tror jeg sådan… vi prøver at inddrage meget bredt 
og prøver selvfølgelig også at få snakket med de relevante aktører på området, i det her tilfælde 
alle de forskellige LGBT organisationer. Det er klart, det er heller ikke fordi de her 
organisationer alle bare er enige om alting. Og i øvrigt vil vi meget gerne høre hvad de synes, 
og høre hvad de mener, osv. Men det er klart, det er kommunen der laver en politik, det er ikke 
dem.  
 
KH: 
Apropos, som vi kunne læse, så et resultat at den dialog I har haft, som vi kan læse os frem til, 
så har det oprindeligt heddet “LGBT+ politik”. Men så kom det til at hedde “LGBTI+ politik”. 
Så det skift der har været, hvad er det begrundet med? For selvfølgelig er det måske  nok et 
resultat af en dialog… 
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RLJ: 
For at være helt ærlig, så var det nok mest begrundet med, at det var der nogle eksterne 
partnere, der syntes at det var rigtig vigtigt at vi fik I med. Altså man sige, at man kan sætte... 
hvis man har lyst, kan man sætte ekstremt mange bogstaver på LGBT forkortelsen. Man kunne 
også sætte et Q og et A osv. på. Vi havde lidt tænkt at LGBT var ligesom… det hedder også 
LGBT Danmark, altså så sætter vi et plustegn på, så ingen er tvivl om at vi godt ved at der er 
mere. Så kom der nogen og sagde, at det betød alverden at der var et I med. Jeg tror ikke at 
man kan gå ind og sige, at det betyder, at så har vi ændret politikken. Men mere, at vi kan ikke 
have at nogen står og siger, at det er en dårlig politik, pga. et enkelt bogstav. Så tog vi 
selvfølgelig det med. Havde der været nogen der sagde, at det skulle hedde LGBTIQ, så havde 
vi nok også taget Q med. Så jeg tror ikke at man skal lægge mere i det, end at det hvertfald 
ikke skulle være det der skiller os.  
 
KH: 
Men det er hvertfald et resultat af, at man er i dialog med sin omverden? 
 
RLJ: 
Helt klart, det er en del af processen. Vi havde regnet med, at det skulle hedde LGBT+ 
politikken. Nu hedder det så LGBTI+.  
 
AH: 
Som sagt vil vi gerne undersøge mangfoldighedsbegrebet. Og det er også noget, vi synes går 
meget igen, når vi læser politikken. København beskrives som en mangfoldig by, og 
mangfoldighed beskrives som en ressource for byen. Så det kunne vi godt tænke os at vide, 
hvordan du forstår begrebet mangfoldighed.  
 
RLJ: 
Hvordan jeg forstår begrebet mangfoldighed? Uha. Jeg må indrømme, at det ikke er noget jeg 
sidder og tænker over hver dag. Men altså, man kan sige, at det vi har lagt vægt på i arbejdet 
med politikken, som vi også gør eksempelvis i vores integrationspolitik, det er at sige, at folk 
kommer med forskellige forudsætninger og forskellige egenskaber, forskellige karakteristika, 
og det er en opgave, at få det til at være et plussum spil, hvor man får mere ud af det, end man 
ville have fået, hvis alle var ens. Forstået ud fra en tanke, at alle er særlige gode til noget og 
måske mere middelmådige til noget andet, og hvis vi kan få folk til at trille derhen hvor de 
enten er gode til det og er rigtige glade, så bliver vi nok samlet set alle noget rigere. Det er 
tanken i vores mangfoldighedsbegreb. Så prøver vi også at have et positivt 
mangfoldighedsbegreb. Jeg sidder også og arbejder med indsats i vores udsatte boligområder. 
Der kan man godt nogle gange tage et mere negativt mangfoldighedsbegreb frem. Og det kan 
man også være nødt til i nogle tilfælde, hvis det ikke skal blive for blåøjet, det man laver. Men 
vi har en tro på, at hvis vi møder vores borgere primært med en positiv tanke, hvor vi siger 
“hvad er det særlige gode ved dig”, så får vi nok i højere grad trukket byen i en retning, hvor 
vi alle sammen synes det er rart at være. Det er sådan ret gennemgående i rigtig mange 
sammenhænge. Det kan også være at sige at folk der render og maler graffiti - det er jo i mange 
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tilfælde ikke særlig godt, det er hærværk og alt muligt. Hvordan kan vi få det over i noget, hvor 
vi siger “jamen vi kalder det street art”, og så prøver vi at få det dæmmet ind, til at sige “hvor 
kunne det være fedt, at det skete? Og hvordan kan vi få talt de her mennesker op på den måde, 
hvor det ikke - selvfølgelig kan man ikke rende og lave tags alle mulige vegne - men kan man 
gøre det nogle steder, hvor det bliver til en positiv ting?”. Det tror jeg også er det 
gennemgående i mangfoldighedsbegrebet her, et eller andet sted, fordi det er en del af 
grundværdien, der ligger i vores arbejde med byen. I det her tilfælde, folk kommer med alle 
mulige forskellige seksualiteter, så at sige “jamen det er fint, det er faktisk rigtig godt, for det 
giver nogle andre perspektiver til byen og nogle andre måder at leve og nogle andre måder at 
være sammen på, som - udover at de mennesker skal kunne gøre det og have det godt med det 
- så kunne det også være, at det berigede alle os andre”. Det kan vi jo se i noget som Pride 
paraden, det er jo en folkefest for hele byen. Der kommer gerne 100.000 mennesker og har det 
rigtig rigtig sjovt og en flot parade, som børn synes det er skægt at se på. Og det kan man 
genfinde i musikeksempler alle mulige steder. Vi har også LGBT orienterede gå-i-byen steder, 
hvor andre også kan synes, at det er rigtig sjovt at være. Der bliver faktisk danset mere, eller 
der spiller de lige den der gode musik, eller tilsvarende. Så et positivt mangfoldighedsbegreb. 
Men uden at vi går og bilder os ind, at vi ikke er naive. Altså vi ved også at der kan være 
bagsider af alting.  
 
AH: 
Noget andet vi har diskuteret, er hvorfor Københavns Kommune som den organisation den er, 
ser at der er et behov for, at man går ud og kommunikerer om den her politik, eller hvorfor man 
kommunikerer om mangfoldighed? Hvis man kigger på det, som København som en 
kommune. 
 
RLJ: 
Jeg tror der er [...] dels kan man sige, at det er en måde at lave personalepolitik for os. Dels 
signalerer det til folk, der potentielt kunne have lyst til at søge job hos os, at vi har de her 
værdier. Det er positivt, det tiltrækker medarbejdere til os, der tænker “det er et fedt sted, det 
vil jeg gerne være med til”. Dels får vi signaleret noget til vores eksisterende medarbejdere. 
Altså når du er ude som repræsentant for Københavns Kommune i en eller anden 
sammenhæng, så husk nu at du også repræsenterer de her værdier. Vi er Danmarks største 
arbejdsplads, og det er klart, at der ikke er nogen der kan stå et sted hos os og gå ud og tale 
med alle medarbejdere. Så det er jo i høj grad også vigtigt [...] hvordan præsenterer vi os selv 
som organisation. At vi netop bruger den form for personalepolitik. Det kan ikke [...] mange 
andre store organisationer, som NCC, når man taler med dem, jamen så halvdelen af deres 
reklamer er rettet mod deres medarbejdere selv. Husk nu at vi er nogen der leverer høj kvalitet. 
Men det gør vi selvfølgelig også, men det er man nødt til, når man arbejder i en stor 
organisation. Så er der det element der handler om branding af byen. Altså, vi tiltrækker 
investeringer, internationale studerende, arbejdspladser, osv. fra hele verden, på at have 
mangfoldigheds-brandet og tolerance-brandet. Og udover vi er stolte af det, så er vi rigtig 
glade for at vi kan det. 
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AH: 
Så vil vi også gerne høre, hvilken form for ønsket fremtid I ser for denne her LGBTI+ politik. 
Vi kan se, at den for nu er frem til 2023, men hvad så når 2023 er passeret? 
 
RLJ: 
Så tænker jeg, at vi følger op på den. Og ligesom tager bestik af, at sige “hvilke målsætninger 
vi havde, synes vi stadig de giver mening?”. Primært at se om de er blevet indfriet, men det 
kunne jo også være, at [...] virkeligheden overhalet nogle af de der ting. Det sker også. Så vil 
jeg umiddelbart - det er selvfølgelig en politisk beslutning - men umiddelbart går jeg ud fra, at 
man tager man stilling til om man stadig har målsætninger der gør, at det er relevant, at 
formulere - reformulere politikken - og fortsætte arbejdet i det spor. Der er jo nogle år til 2023, 
så at gætte på dét - der er jo altid en afvejning om at vi ikke skal have for mange politikker. 
Det kunne sagtens være, at vi reformulerede den. Men vi gør nogle gange det, at vi også rydder 
op i vores politikker. Og det er selvfølgelig fordi, hvis man pludselig har en politik for alting, 
så har man også [...] altså, vi samlede på et tidspunkt op i at sige, hvis man var 
institutionsleder, hvor mange politikker var der egentlig, som man skulle kende, som man skulle 
rette sig efter? På det tidspunkt talte vi frem til 70. Og det er klart, det kan man ikke. Hvis man 
også skal vaske op og børnene skal passes, så selvfølgelig kan man ikke det. Så ender det med, 
at mængden af politikker gør, at den enkelte drukner. Så tog vi ind og gjorde en oprydning. Og 
det gør vi engang imellem. Så om vi tænker i 2023, at der er brug for en stadig LGBT politik, 
det er meget muligt, men det vil vi selvfølgelig tage stilling til, når vi når dertil. 
 
AH: 
Vil du så vurdere, at - hvis man kigger på i dag, 2019 - at I er kommet i mål med de ambitioner 
I har for LGBTI+ området med den her politik, eller er der yderligere der skal implementeres? 
 
RLJ: 
Jeg tror, at der stadig er noget at gøre. Man kan sige, langt, men altså - der står nogle konkrete 
anbefalinger, og der kan man se hvad der sker med hver enkelte - men hvis man ser på 
levevilkårene for LGBT personer i Danmark og i byen - udover at vi af naturlige årsager er 
ramt af at mangle data, fordi man jo selvfølgelig ikke går og registrer folks seksualitet i tide 
og utide - men den data vi har, når man både taler diskrimination, sundhedstilstande - hvert 
fald på specifikke sundhedsdele, misbrug, osv. der har vi at gøre med en gruppe, som hvis 
socioøkonomiske egenskaber er - der er masser af høj uddannelse og masser af fin, stærk 
baggrund og i øvrigt rimelige gode indkomster - men vi har altså at gøre med nogle mennesker, 
som så at sige slår negativt ud på nogle ting. Altså, de er mere udsat for vold, har en større 
tendens til misbrug, har flere psykiske lidelser, osv. Og så kan man sætte sig ned, og begynde 
at fundere hvorfor det er. Og nogle af svarene er ikke så svære at komme på - nogle andre kan 
være mere undrende over. Men hvertfald en af ambitionerne er jo at sige, som minimum, burde 
det gerne være sådan, at som LGBT person, uanset hvilket bogstav det så lige er, at man særligt 
er, og så at sige at have et liv, der svarer til alle andres. Det betyder selvfølgelig at engang i 
mellem vil der også være nogle, der desværre får drukket for meget eller tilsvarende. Men vi 
kan ikke rigtig acceptere, at der er en overrepræsentation. Det mener jeg ikke vi er i mål med. 
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Så er der branding siden. Der synes jeg egentlig, at det går jo rigtig godt. Jeg tror egentlig, at 
jeg vil sige, at det skal vi fortsætte med. Og måden at styrke det brand, det vil så også være, at 
vi får sørget for, at få løftet det andre ting. Der er nogle enkelte elementer i lovgivningen, hvor 
man kan sige, at vi måske ikke har helt fuld ligebehandling af LGBT personer. Men det er, ift. 
international perspektiv, det er ret perifert. Nu må I endelig ikke sige sådan nogle her 
forklarende - det er ikke min hensigt - men altså, og det er ikke kun for at sammenligne med 
lande, hvor homoseksuelle bliver forfulgt eller myrdet, men selv sammenlignet andre lande, så 
er vi ret godt med, og så kan man diskutere, at det er også ret meget en lovgivningsdiskussion. 
Eller så er vi rigtig godt med, på det brede spektrum. Alene det at vi har en politik også. Men 
vi vil jo meget gerne have, at det ikke kun handler om de formelle ting, men at det også handler 
om de faktiske resultater. Og der har vi stadig noget at komme efter. Det vil jeg helt klart mene. 
Det er selvfølgelig i sidste ende en politisk beslutning [...] 
 
KH: 
Kan man sige, at det er en form for løsning, på et behov der er for at skabe en politik, for 
ligesom at skabe en forestilling om, hvad det er I gerne vil arbejde hen mod. Men at det som 
sådan ikke kan løse noget, da det er en politik. 
 
RLJ: 
Ja, det jeg mener, man kan gøre primært med en politik, er at samle mål og intentioner og få 
skabt enighed om dem. Og netop når man har mål, der ligger lidt længere fremme og hvor 
vejen derhen kan virke lidt mere diffus [...] og hvor der er rigtig mange aktører, der helst skal 
gøre noget, der er nogenlunde koordineret. Så kan det, at få formuleret en klar intention i 
fællesskab, det kan altså være et stærkere middel, end nok så mange hårdere beslutninger, 
fordi man netop får folk til at tænke i, hvordan de overkommer de svært forudsigelige bump de 
møder på vejen. [...] så er det jo nogle af de tanker, der opstår i [...] 1800-tallet om at [...] i 
ordrer, osv. Men det er selvfølgelig ikke sådan, at vi tænker i den slags, når vi laver [...] men 
det er i den slags tanker, generelt kom fra, de tyske [...] i 1800-tallet [...]. Men det er en anden 
historie.  
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Bilag 2: Transskriberet udgave af interview med Tommy Petersen, mandag d. 20. maj 
2019, København. 
 

AH: 

Det første, vi egentligt overordnede gerne vil vide, det er, hvorfor at denne her politik er blevet 

vedtaget, og hvad er det for et specifikt problem, som I har vurderet, at der har været, som I så 

med denne her politik gerne vil løse?  

 

TP: 

Altså fra politisk side var det min klare overbevisning, at det var nødvendigt med en LGBTI-
politik, i kommunen, fordi at vi har en større minoritet her, som på diverse 
sundhedsundersøgelser scorer langt dårligere end den generelle befolkning, og det er både 
fysiske og psykiske parametre. Man kan sige, at det har vi også gjort med andre minoriteter, 
andre dele af byens borgere, og det er jo for at prøve lidt mere koordineret at se, om vi ikke 
kan sætte nogle politikker i værks sammen med nogle konkrete tiltag, som kan understøtte, at 
den her gruppe i befolkningen så får det bedre. Så det var ligesom, det var hovedårsagen. 
Dertil kommer så også, at der også er undersøgelser, som der viser, at medarbejdere med 
LGBT-baggrund ikke er ude på deres arbejdspladser, ikke fortæller deres kollegaer, deres 
arbejdsplads om, hvem de er, og det er jo ikke fordi, de skal gøre det, men undersøgelsen tydede 
på, at man ikke føler, at der er forståelse for det, eller man føler sig ikke tryg nok til at gøre 
det. Det er omkring halvdelen af LGBTI-personer. Så derfor var det også relevant for denne 
her politik, at den ikke kun kiggede udad på borgerne, men at den også kiggede indad. 
Københavns Kommune er jo Danmarks største arbejdsplads. På den måde kan man sige, at 
jeg - som den øverste myndighed i Københavns Kommune - har et ansvar også, selvom at det 
ikke er mig, der sidder med personalepolitikker. Så har jeg også et ansvar for, at medarbejdere 
i Københavns Kommune trives og føler, at de kan være dem, de er.  
 

KH: 

Det er jo også noget af det, som jeg synes, går meget igen, når vi har undersøgt området i vores 

research ift., at det hele handler om trivsel. Og at det er et enormt vigtigt parameter for 

medarbejderne, men også for borgerne.  

 

TP: 

Ja.  
 

KH: 

Det er også lidt interessant for os, når vi har skullet forsøge at kigge på det mere 

målgruppeorienteret og se, jamen, at det er jo tit at borgere og ansatte flyder sammen i det her. 

Så det kan nogle gange være svært at skelne mellem, hvor grænsen for Københavns Kommunes 

politikker går. Så det er rigtig spændende, at du også kommer ind på begge perspektiver i det, 

synes jeg. Fordi selvfølgelig er politikken tiltænkt en speciel målgruppe ift. at fremme trivslen 

hos LGBTI+ borgere, men vi tænker også mere, er den også rettet mod en speciel gruppe andre 

borgere? 
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TP: 

Altså man kan sige, at når vi går ned i og ser på, hvordan politikken er endt med de her 50 
konkrete action points - tiltag om du vil - som der er nævnt i politikken, og som er vedtaget, så 
vil man se, at mange af dem i virkeligheden målretter sig folk, som ikke nødvendigvis selv er 
LGBTI-person, da en stor del af mistrivslen hos denne her større minoritet [LGBTI+ personer, 

red.] skyldes fordomme eller eksklusion, decideret mobning, nogle gange overfald - mundtlige 
og fysiske - og derfor så handler det om at nedbringe fordomme, hvor vi så også har en masse 
initiativer målrettet særligt de unge og børnene i folkeskolen, noget på ungdomsuddannelserne 
også, og så selvfølgelig noget i personalepolitikken i Københavns Kommune.  
 

AH: 

Så noget af det, som vi også har lagt mærke til, når vi læser gennem politikken, det er, at 

mangfoldighed ofte bliver fremhævet, som ja, en form for løsning: vi skal have mere 
mangfoldighed. Det bliver i hvert fald nævnt - og Københavns Kommune som en mangfoldig 

by, og mangfoldighed som en ressource. Hvordan vil du forstå begrebet mangfoldighed, hvis 

du skulle beskrive det?  

 

TP: 

Altså jeg, mangfoldighed for mig, det er jo på en lang, lang række parametre. Det er ikke kun 
på seksualitet, det er jo også på køn, etnicitet, ideologi, ja, og andre overbevisninger og så 
videre. Altså i virkeligheden så når jeg taler, så bruger jeg tit ordet, at der skal være højt til 
loftet. Fordi jeg synes, at det siger ligesom en del mere på en eller anden måde. At det der med 
at accepten og respekten for forskellighederne skal højnes. Det handler rigtig meget om at 
nedbryde fordomme overfor hinanden og at møde hinanden med åbent sind, selvom man har 
tørklæde på hovedet, eller at man er en mand, som er meget feminin, og som går med dametøj 
eller hvad, ikke. Det er klart, at mangfoldighed i konteksten af, LGBTI-politikken går rigtig 
meget på LGBTI-gruppen, ikke? Og på at øge respekten og accepten af den gruppe og så 
italesættes det i politikken både fra overborgmesterens side, men jo også fra alle de partier, 
der står bag vedtagelsen pga. generelle tekst i politikken, som at mangfoldighed anses fra 
politisk hold som at være en fordel for København - og også en styrke for København og noget, 
som vi rent faktisk arbejder for at skabe og sikre. Og det er jo også, fordi vi tror på, at en by, 
hvor vi er mange forskellige mennesker er en by, hvor at vi har mere forståelse for hinandens 
forskelligheder. Det er en by med større international udsigt, udsyn, en by der orienterer sig 
mere mod alle mulige dele af verden, alle mulige dele af samfundet. Og så er det også en by, 
som ved at sikre mangfoldigheden, forhåbentligt formår at få det bedre frem i de mennesker, 
der bor der. Fordi at folk føler sig frie til at være fuldstændigt dem, de er, og tænke de kreative 
tanker eller politiske tanker, eller hvad det nu måtte være, som de vil. Så jeg tror, det handler 
også noget om at få sørget for, at folk kan - og har - frihed til at få det bedre frem i sig selv, og 
få skabt de bedste muligheder for sig selv i livet ved ikke at skulle lægge bånd på sig selv og 
holde sig tilbage.  
 

KH: 

Det ligger sig lidt i tråd med det næste spørgsmål, vi har. Fordi hvorfor er det vigtigt, at det er 

Københavns Kommune, som skal definere mangfoldighed? Hvorfor kunne det ikke være 
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andre? F.eks. en forening som LGBT Danmark, hvorfor er det ikke nok, at de går ud og gør 

det? Hvorfor skal Københavns Kommune også tage det på sig?  

 

TP: 

Der tror jeg desværre, at det handler lidt om, altså at så kommer vi nok også lidt ind i en eller 
anden form for nærmest magtanalyse ift. hvor magten ligger i samfundet. Både - hvad kan man 
sige - den reelle magt men også den diskursive magt. Fordi hvem er det, der har - kan man 
sige - den diskursive magt til at ændre måden, vi taler om ting på, måden vi opfatter ting på og 
ser ting på, og hvem er det, der har også har reel magt til rent faktisk at gå ind og ændre 
systemer og strukturer, som der står i vejen for - i det her tilfælde - at skabe bedre psykiske og 
fysiske vilkår for LGBTI-gruppen. Og der er det klart, at en organisation som LGBT Danmark 
jo ikke har det samme reach, som Københavns Kommune har. Men det er ikke et enten-eller. 
Jeg tror mere, at det er noget med, at man i samarbejde og side om side kan arbejde for den 
samme ting, men at LGBT Danmark alene vil ikke have den samme reach, som hvis 
Københavns Kommune ikke gik ind og tog et medansvar, italesatte problemstillingerne. Der 
ligger enormt meget systemforandrende i, at overborgmesteren - en hvid, heteroseksuel, 
midaldrende mand fra lige i øjeblikket Danmarks største parti - taler om de her 
problemstillinger, viser, at det er noget, der ligger ham på sinde og hjerte, og går ind og 
stemmer for sådan en politik her, hvor der er rigtig mange systemforandrende visioner i. Det 
ligger der enormt meget - ikke kun diskursivt - forandringspotentiale i, men også bare ift: bliver 
alle de her 50 konkrete tiltag finansieret, så er der også enormt meget systemforandring i det. 
Det er en anden form for magt, som Københavns Kommune kan have i den her 
forandringsproces og til at opnå de her muligheder.  
 

AH: 

Noget, vi lagde mærke til, det var jo, at det startede ud med at skulle være en LGBT-politik, 

og så er det så blevet udvidet til at være LGBTI+. Og det har vi spekuleret lidt over; hvordan 

kan det være, at det ikke hedder LGBTI+ fra start af? Hvordan det kan være, at I har valgt, at 

det skulle udvides senere hen? 

 

TP: 

Altså LGBT - hvis vi bare tager den korte version - LGBT som begreb og synonym har jo de 
sidste mange år været under konstant udvikling fra LGBT-gruppen selv. Det er ikke noget, som 
er blevet presset ned oppefra, så vidt jeg i hvert fald har kunnet se. Det er en selvransagelse 
og en intern debat, som der meget er foregået i LGBT-gruppen bredt globalt set, som har 
handlet om, hvor favnende den skal være, hvor bred den skal være, hvor mange minoriteter 
skal tages med ind under det synonymbegreb eller den forkortelse, og der har også været snak 
om, om etniske minoriteter skal ind under hvad der ellers traditionelt set har været en køns- 
og seksualitetsparaply. Da vi startede med at arbejde med en, hvad der dengang hed en LGBT-
politik, der kan man sige, at fra der til nu der har der været helt klart accelererende debatter 
internt i LGBT-miljøet, hvorved at LGBT Danmarks ungdomsafdeling, LGBT Ungdom, f.eks. 
vedtog at hedde LGBT+ Ungdom, selvom at moderorganisationen ikke gjorde det. Og hvor at 
priden begyndte konsekvent at omtale det som LGBTQ-personer samtidigt med at en 
interesseorganisation, der hedder Intersex Danmark, over de sidste mange år rigtig fint at få 
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sat problemstillinger omkring interkønnede personer godt på dagsordenen, hvorved at der 
også er kommet noget politisk momentum for også at tage dem med ind i gruppen. Hvorfor det 
så endte med at hedde -I+ i den her politik, det var fordi, at vi havde en lang høringsproces, 
hvor alle de danske organisationer og borgere osv kunne sende høringssvar ind. Vi havde også 
nogle debatarrangementer, hvor det blev debatteret og hørt. Og så tror jeg, at med alle input, 
der kom, så blev det skønnet, at der var en efterspørgsel fra minoriteten selv, at I’et blev tilføjet. 
Og så kan man sige, at +’et er måske lidt mere sådan for at tale med livrem og seler. Altså for 
ikke at være ekskluderende, så sætter vi et plus på i lyset af, at det her muligvis - refleksionen 
internt i miljøet - ikke er ved vejs ende endnu. Men hvis den ændrer sig i morgen eller om et 
år, og den her politik så stadig hedder LGBTI-politikken, så vil nogle måske lige pludselig 
synes, at den er ekskluderende. Så ved at sætte plusset på, så har man måske fremtidssikret den 
lidt mere. Men det var noget, der kom nede fra i hvert fald.  
 

AH: 

Vi har også kigget på nogle af de forskellige høringssvar og diskuteret, at det nok havde lidt en 

indflydelse derfra. Noget af det, vi kigger på, når vi analyserer politikken, det er: hvilken 

fremtid ønsker man i organisationen? Og politikken står til at være fra 2019 til 2023, så jeg ved 

ikke, om du vil kommentere lidt på, hvordan du så forestiller dig at en ønsket fremtid for 2023 

ser ud på det her område? 

 

TP: 

Jeg synes, at det er rigtig godt, at den “kun” løber til 2023. Jeg tror, at det er godt, at vi i hvert 
fald sådan her hvert fjerde år stopper op og redefinerer og omdefinerer - det er både i forhold 
til, at det er enormt vigtigt, at vi har en proces igen, hvor vi hører organisationer, hvor vi hører 
borgere - både ift. hvad fungerer, hvad fungerer ikke i de forrige fire år med den politik, vi har 
haft indtil nu, hvorfor er vi ikke kommet i mål med det hele, og hvad skyldtes det. Så får man 
en mulighed for at lave nogle nye parametre, nogle nye action-points, og måske også lige få 
rusket lidt om i dem, der ikke har været så gode til at få finansieret alle de her initiativer, som 
står i politikken. Noget af det, som jeg har haft allersværest ved at komme igennem med i det 
politiske landskab i forbindelse med tilvejebringelsen af den her LGBTI+ politik, det er jo 
præcist evalueringsdelen samt - hvad kan man sige – benchmark-delen. Der har ikke været 
politisk vilje til at afsætte midler til at sikre helt friske data, som ligesom er benchmark, hvorved 
at man så om fire år kan måle strategiens succes på. Så derfor er vores data lidt ældre, og til 
gengæld har det så også været rigtig svært at få de andre partier med på at sige, hvornår den 
konkret skal evalueres, og hvor dybdegående man gør det. Så jeg tror, at det er meget fint, at 
den kun løber fire år, og så vil det ligesom tvinge os til at have en rigtig god 
evalueringsgennemgang. Men altså forhåbentligt så vil det lykkedes at få noget ordentlig 
evaluering inden da også, men igen det er jo op til, det er jo desværre op til et politisk flertal, 
fordi at der skal jo afsættes nogle midler.  
 

KH: 

Det lyder lidt til, at når man er netop inde at kigge på det og kigger på, hvor meget der egentligt 

er finansieret, og hvor meget der skal findes finansiering til, så virker det til, at der også rent 

politisk er en eksisterende form for uenighed om, hvor man skal gå hen. En ting er jo, hvad der 
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står i politikken, og så at sige: ’ja, det skal vi have’, men spørgsmålet er, hvornår og hvor langt 

ens reelle – hvad skal man sige – ens reelle arbejde, hvor langt det rækker, hvor meget vilje der 

er til at få det gennemført. Altså er det noget, der virker svært ift. netop at du siger selv, at det 

har været udfordrende at få forpligtigelse til at evaluere – at få det igennem.  

 

TP: 

Det er helt klart en udfordring at få det finansieret de her initiativer i politikken. Det er det, ja. 
Og nu skal jeg ikke sige, at sammensætningen af Borgerrepræsentationen i Københavns 
Kommune nødvendigvis er årsag til det, men jeg har i hvert fald min egen fornemmelse af, at 
vi er meget få fra LGBTI+ gruppen i Borgerrepræsentationen. Der er også meget få, som tager 
lederskab på denne her dagsorden og for denne her minoritetsgruppe derinde. Det er 
selvfølgelig en udfordring, fordi du skal bruge et flertal. Og jeg vil sige, at noget andet er også, 
at der er nogle andre politiske ting og forhold, som gør, at det lige nu kan være svært at få 
finansiering til det. Det ene er, at vi kommunalt set har været presset på grund af noget, der 
hedder anlægsloft og serviceloft fra statens og Kommunernes Landsforenings side, som har 
gjort, at vi ikke kan bruge alle de penge, som vi har. Plus at vi har været underlagt nogle meget 
store besparelseskrav, og der har det været nemt for nogle at italesætte det som, at det her var 
mere flødeskum, hvor det at renovere en skole, det var mere kernevelfærd. Det er jeg 
selvfølgelig dybt uenig i, men det har været nemt for nogle at lave den diskurs, og derfor har 
det været sværere, det har været hårdere kamp at skulle få finansiering til sådan nogle ting. 
Og så er vi tilbage til min pointe om sammensætningen af Borgerrepræsentationen.  
 

KH:  

Men det er jo også det, der er meget spændende, fordi det er jo ikke det, vi taler om, når vi taler 

om velfærd – det er jo ikke trivsel blandt borgere.  

 

TP:  

Nej nej, alle de står og snakker kernevelfærd, og så bliver der snakket sygeplejersker og social- 
og sundhedshjælpere – og jeg er sådan lidt, jo, men hvad med psykologer i vores skoler, hvad 
med pædagogisk uddannet personale. I Københavns Kommune har vi 15 pct. uuddannede 
lærere, der underviser i vores skoler. Det er umiddelbart et stort, pædagogisk efterslæb. Til at 
gå ind og arbejde med sådan nogle ting her. Det bliver der ikke snakket om, nej. Det er rigtigt.  
 

KH:  

Det er jo også det, der er en udfordring en gang i mellem, ikke?  

 

TP:  

Ja.  
 

KH:  

Ja fordi, der kan man jo sige, at hvis vi skal kigge lidt – ifølge vores teori – på det, så politikken 

lidt en løsning på et problem, men præcist hvilket problem det er, det kan godt være en smule 

svært at definere. Det er en løsning på et problem om manglende mangfoldighed i kommunen, 

men præcist hvordan kommunen generelt set – ikke bare i politikken men generelt set – 
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forholder sig til mangfoldighed, det er lidt svært at definere, fordi at mangfoldighed både er et 

spørgsmål om etnicitet, som du også selv siger, men også i forhold til køn og i forhold til 

seksualitet, men når man går ind og kigger på Københavns Kommunes hjemmeside, så handler 

det også rigtig meget om integration. Så når man går ind og kigger derinde, så bliver det rigtig 

meget til et spørgsmål om udlændinge eller udlændinges integration […] –  

 

TP: 

Altså LGBTI+ arbejdet? Eller mangfoldighedsbegrebet?  
 

KH:  

Hvis du søger på mangfoldighedsbegrebet på Københavns Kommunes hjemmeside, så er det 

svært at komme frem til en LGBTI+ […].  

 

TP:  

Det tror jeg er fordi, at det er en nyere ting at snakke om LGBTI+ trivsel, hvorimod at 
integration har vi jo haft politikker for i lang tid og en masse initiativer. Vi ved jo godt, hvordan 
det er blevet debatteret stolpe op og stolpe ned politisk siden 2001 i hvert fald, ikke. Så det er 
helt klart, det er det her en nyere ting, som det politiske niveau og kommuner er begyndt at 
tage strategisk eller målrettet af, ikke.  
 

KH: 

Rent kommunikativt så ser jeg det som en udfordring, at man har et mangfoldighedsbegreb, 

som er defineret lidt på to måder. Så der er en form for tvetydighed i begrebet, fordi at 

mangfoldighed bruges på mange forskellige måder.  

 

TP: 

Men har du set hvilken definition, der bliver brugt i integrationspolitikken, og hvilken definition 
der bliver brugt i LGBTI+ politikken? Fordi jeg tænker lidt, om det ikke godt kunne være den 
samme?  
 

KH: 

Det kunne det helt sikkert godt, men det er bare, at når man kigger inde på Københavns 

Kommunes hjemmeside – hvis man som borger eller som […]  

 

TP:  

Ja ja, så kommer der meget integration op. Det tror jeg gerne. Det har man arbejdet mere 
målrettet med længere, ikke – i længere tid.  
 

KH: 

Ja, men så kan man gå hen og diskutere et begreb som ligebehandling […]. Det her med, at 

alle skal behandles lige men ikke ens. At det skel, det går man trods alt ind og laver, som jo 

også gælder for alle grupper – men igen, så bliver det meget… det ligger under integration og 

radikaliseringsdelen, så det knyttes an mere til en integrationsdebat end en egentlig trivsel.  
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TP: 

Altså jeg tror… Det står også i vores personalepolitikker. Så tror jeg også… Jeg mener også… 
Jeg kan ikke huske om vi har fået det nævnt, fået det ind i vores nyligt vedtagede børne- og 
ungdomspolitik også, men man kan sige, at uanset om der er et ord eller to i sådan en definition, 
der er lidt forskellig, så er det en ånd, som der går igennem, og som på lidt forskellig vis bliver 
skrevet ind i de forskellige politikker. Men det er helt klart en ånd, som gennemsyrer de 
politikker, som bliver lavet på Københavns Rådhus. Det synes jeg – sammensætningen til trods.  
 

KH: 

Det er bare, når vi kigger kommunikativt på det, så kan det godt virke som om, at 

mangfoldighed skal rumme alt, og at det nogle gange kan være svært rent kommunikativt at 

sige, at ’det er den her del af mangfoldighedsbegrebet, jeg gerne vil trække på, når jeg siger 
mangfoldighed’, fordi der er rigtig mange diskursive konnotationer til begrebet.  

 

TP:  

Men umiddelbart tænker jeg godt, at man kan have en overliggende hoveddefinition for 
mangfoldighed, hvorunder at man definerer en række grupper eller sider, der skal styrkes eller 
støttes – hvis man ser det som et hierarki af […]. Det er jo klart.  
 

KH: 

Det er helt klart, det er bare med de ting, vi diskuterer – også politisk – op til valget nu her, at 

det ikke er – i mine øjne i hvert fald – klart, at vi har en gruppe, som træder meget tydeligere 

frem, og det bliver det, man diskuterer, når man diskuterer mangfoldighed, så der er ligesom 

noget i forhold til kønsidentitet og seksualitet, og alle de andre ting, man forbinder med LGBTI, 

som kommer til at træde i baggrunden eller er i skyggen af det.  

 

TP: 

Ja, helt sikkert.  
 

KH: 

Ja, for man kan sige, at hvis man skulle have politikken slået endnu kraftigere igennem kunne 

det være, at man skulle i hvert fald være klar over, at det begreb, man støtter sig til, nogle gange 

er flydende i en sådan grad, at det kan være svært [… at sætte ind i det].  

 

TP:  

Jeg tror, det er derfor, at det har været så vigtigt også at få lavet en politik for denne her store 
minoritet – eller større minoritet, hvorved at det er blevet skrevet meget mere tydeligt ud, hvad 
er det for nogle udfordringer, og hvad er det for nogle løsninger, vi peger på.  
En anden landevending, der er sket for nylig og faktisk inden vi fik vedtaget vores, det er jo 
også, at den nuværende regering rent faktisk har lavet en LGBT-politik, hvilket jo var historisk. 
Og de satte jo faktisk en masse penge af til det også. Så man kan sige, at det er dejligt at se, at 
det også ved den allerhøjeste politiske instans i landet er noget, man har taget alvorligt, ikke.  
 

KH: 
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Og så et sidste spørgsmål, som vi lidt har været inde på. Det er jo bare, om Københavns 

Kommune så på et eller andet strukturelt, formelt eller politisk plan er i mål med 

mangfoldighed. Du har lidt svaret på spørgsmålet, men hvorfor kan man argumentere for, at 

man nu et eller andet sted er i mål, og hvorfor kan man argumentere for, at man ikke er i mål?  

 

TP:  

Vi er ikke i mål. Altså det er vi ikke. Man kan sige sådan sat helt på spidsen: Vi er ikke i mål 
overhovedet før den dag, at alle føler, at de fuldstændig frit kan være den, de er uden at nogen 
kigger skævt til dem, eller viser ubehag over for dem eller prøver at holde dem nede. Hvorvidt 
man nogensinde når sådan en situation noget som helst sted i verden, det vil jeg nok sige, det 
er nok lidt mere usikkert, ikke. Men i hvert fald hvis vi kigger på statistikker, og når vi spørger 
borgerne, når vi har paneler af borgere, men også når vi kigger på politiets data, så kan vi jo 
se, at der stadig er et problem for minoritetsgrupper i København. Det er både i forhold til at 
have anden etnisk herkomst, det er også i forhold til at være LGBTI+, det er også i forhold til 
at være handicappet, der ér nogle udfordringer for byens minoriteter, og det kan vi se i de 
data, vi har, og i de spørgeundersøgelser, vi laver. Så arbejdet er relevant, og jeg er rigtig glad 
for, at vi har fået denne her politik vedtaget – og så må vi jo se med finansieringen. Men det 
var todelt dit spørgsmål, ikke? Det første var bare, om der var et problem, og det andet hvad 
var det [… det mistede jeg lige]. 
 

KH: 

Ja altså, om det er … hvorfor man kan argumentere for, at man […]. 

 

TP: 

Ikke er i mål? 
 

KH: 

[…] at det et eller andet sted er en løsning, men også samtidigt ikke rigtigt er en løsning, fordi… 

Jeg vil næsten hellere, at du selv sætter ord på det, fremfor at jeg gør det.  

Fordi det jeg tænker umiddelbart, når jeg tænker, at det er en løsning, det er jo, at nu er der jo 

skabt en politik, der er forsøgt skabt et begreb og i hvert fald en form for en form, man kan 

arbejde med politikken inden for. Men det er jo også samtidigt en ikke-løsning, fordi at jo – 

den forbinder – men den kræver jo også mere finansiering […]  

 

TP: 

Jamen, jeg tror, […]  
 

KH: 

[…] Og det er jo ikke fordi, at den løser problemet, men den skaber et forum, man kan diskutere 

det inden for.  

 

TP:  

Men jeg tror, at jeg vil vende tilbage til min snak om magt. At der er to spor. Det ene er det 
diskursive, og det andet det er så kan man sige det mere aktionsprægede, det mere 
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handlingsprægede. Bare det at vi har haft denne her snak i medierne og hele høringsprocessen 
og så videre, og at vi har en overborgmester, som der går ud og på den her måde bakker op 
om det her arbejde, og at der skal gøres noget for denne her minoritet – det har en enorm effekt 
på det diskursive. Når du kigger i noget af det sprog, som bliver brugt i politikken, så kan man 
sige, at for alle dem, der arbejder med vores børn og unge i kommunen, så kan de jo se: ’okay, 
det er det her, der kommer, this is coming’. Så hvad enten du vil ændre det eller ej, så kommer 
det her altså. Det kan godt være, at det hele ikke er finansieret lige nu, men det er den vej, 
vinden blæser. Og det tror jeg også har en betydning for, når du er skoleleder, eller du er 
skolelærer, eller du pædagog, som måske er mindre rummelig, end hvad vi ønsker.  
 

KH: 

Ja, så man kan sige: ’ja, det er noget konkret handling i forhold til at få gennemført tiltaget, 

men der ligger jo også en eller anden form for styring af måder, som andre styrer sig selv på i 

forhold til at tvinge sig selv til at være mere åben, fordi man ved, at det politisk set er noget, 

der huskes.  

 

TP:  

Ja, og i forhold til, at det er Danmarks største arbejdsplads, så tror jeg da også, at det er vigtigt 
at se, at det politiske signal er, at der skal bare være rummeligt. Der skal være plads til alle, 
og alle kunne være dem, de er. Det, tror jeg, er et enormt vigtigt signal at sende igennem 
systemet også. Og så er det klart, så er der også den anden dimension med de konkrete tiltag, 
som vi mener kan gå ind og understøtte de mål, vi har. Det er klart, det kræver finansiering. 
En af de ting, der desværre kommer lige oveni, at hele den her politik er blevet vedtaget, det 
er jo den store finansiering af World Pride og Eurogames, som ligger og venter. Hvor vi indtil 
videre har finansieret – jeg kan ikke huske, hvor meget det er, at jeg har fået de andre med på 
efterhånden – men jeg tror, det har været – jeg ved det ikke – en 11-12 millioner eller sådan 
noget, ikke. Men det er jo en stor klump, som skal findes endnu her til sommer – eller til 
sensommeren – til budgetforhandlingerne for at det hele bliver finansieret. Det ligger jo også 
og konkurrerer med at få finansiering til alle de her elementer i LGBTI+ politikken.  
 

KH: 

Det er lidt sjovt, at du selv nævner det, for noget af det vi også arbejder meget med, det er jo 

hvordan man kan tale om ting ud fra mange forskellige synspunkter. Du kan tale om det som 

et økonomisk problem, og det er jo det, der er lidt sjovt, når man sidder og arbejder med 

dokumenter fra f.eks. Økonomiforvaltningen. Det er meget; koster det noget, koster det ikke 

noget. Det er også noget, som fremgår af de dokumenter, vi har kigget i. Det er bare, at 

politikken ikke i sig selv har en økonomisk betydning, så det bliver gjort op i ’koster det 

noget/koster det ikke noget’ i stedet for resten af politikken, som handler meget om, om det er 

trivsel til stede eller om der ikke er. Det er sjovt, at der bliver kommunikeret på mange 

forskellige måder.  

 

TP: 

Jeg har aldrig set en politik på denne her måde før. Altså jeg har aldrig set en politik på denne 
her måde før, men det er også fordi, at så plejer en politik at være en anden… Borgmesteren 
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for det specifikke område plejer at tage lidt mere ansvar og styring for udformningen af 
politikken, end overborgmesteren måske gjorde her. Det er meget embedsmandsdrevet, hvor 
hver forvaltning på embedsmandsniveau har budt ind med, hvad vi gør, og hvad vi gerne vil 
gøre mere – men så har man så skrevet ’vil kræve finansiering’. Man kan sige, at et eller andet 
sted giver det meget god mening ud fra et – du ved, lad os kalde en spade for en spade – sådan 
så alle kan se ligesom, at der skal ikke være nogen, der tror, at vi bare sidder og pink-washer 
og bare siger, at ’ja ja, det gør vi’, ikke, så i det mindste er man helt ærlig om, at det ikke er 
finansieret endnu. Det er noget, vi har en hensigt om. Samtidigt plejer man også, at man plejer 
tit, når man laver en politik, at der så også er nogle penge, man kan forhandle om.  
 

KH: 

Der ligger et stykke arbejde stadigvæk i det.  

 

TP: 

Det gør der, ja.  
 

KH: 

Og held og lykke med det.  

 

TP: 

Ja, mange tak.  
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