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Abstract 
 

The aim of this paper is to explore how leading danish companies in the construction industry 

construct and define diversity and its dimensions in their communications through online webpages. 

With a critical discourse analysis and thus a critical perspective on diversity management, I have 

examined the underlying structures and discursive constructions of diversity that affect organizational 

online communication of diversity management. With this critical approach, I have aimed to reveal 

how the structures have implications for maintaining unequal power relations, asymmetric power 

hierarchies and stereotypical categorizations.  

By using Faircloughs ‘critical language awareness’ my goal was to raise awareness of and to challenge 

the common-sense assumptions that are being produced and reproduced in the discursive practices. 

Among other things this has led to a discussion and a problematization of the contradiction between 

the arguments for diversity management.  

The organizations emphasized the value of diversity, but only as a means of organizational profit and a 

way to achieve competitive advantages. As a result, I have highlighted and problematized that 

diversity management as an organizational concept has unintended consequences, which are 

contradictory and which, in the end, can deter diversity from unfolding.  

I have achieved this by examining how diversity management distances the subjects, reproduces 

stereotypes and locks and limits subjects rather than setting them free. 
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1.0 Indledning 

Mangfoldighed og forsøget på at indkapsle det, er blevet et organisatorisk omdrejningspunkt. Og det 

med god grund. For i takt med at flere demografiske forhold i Danmark forandrer sig, er 

arbejdsmarkedet blevet en smeltedigel bestående af mennesker med forskellige etniske baggrunde, 

alder, seksualitet, erfaring, religion osv. Derfor er det altafgørende for enhver organisation, at man kan 

forholde sig til, kommunikerer om og håndtere mangfoldighed. Dette både for at kunne tiltrække fra 

en brede talentpulje, men også for at imødekomme flere interessenter og stakeholders og afspejle det 

omkringværende samfund. Der er således særlig god grund til, at man fra organisatorisk side kan sikre 

en arbejdsplads, hvor mangfoldighed og inklusion har høj prioritet.  

 

Vi har i Danmark en selvopfattelse, som baserer sig på lighed og tolerance og vi bliver internationalt 

også opfattet sådan. Men når man ser nærmere efter, lader det til, at der til stadighed er nogle mønstre 

og strukturer som opretholder en form for ulighed og skævhed. De sidste par år, har der været særligt 

fokus på, at vi i Danmark har en skæv kønsbalance – på trods af, at vi bryster os af at være ét af de 

lande i verden, hvor flest kvinder er erhvervsaktive. Men det er påfaldende, at der både horisontalt og 

vertikalt er en markant forskel i kønsopdeling. Eksempelvis udgør kvinder hovedparten af de ansatte i 

kommuner og regioner1, hvorimod den private sektor har en markant overvægt af mandlige 

medarbejdere2. Også når vi undersøger kønssammensætning på brancheniveau, kan vi se skævheder. 

For eksempel er over halvdelen (54%) af de beskæftigede kvinder i alderen 25-64 år beskæftiget 

indenfor ”Offentlig administration, undervisning og sundhed”. Til gengæld er der en massiv overvægt 

af mænd i bygge- og anlægsbranchen, idet færre end 10% af de beskæftigede her er kvinder 

(Danmarks Statistik, 2016). Et tal, som stort set har været uændret de sidste 20 år.  

Men mangfoldighed og diversitet handler ikke kun om køn. Langt fra. Det handler om alle de måder vi 

kan være forskellige på. Alder, etnicitet, religion, seksuel præference, erfaring, krop, sociokulturelle 

forhold, økonomi og så videre.  

 

Denne mangfoldighed af kompetencer, erfaringer og baggrunde er umiddelbart af stor organisatorisk 

vigtighed, men forskning inden for feltet er ikke entydige. Resultaterne peger i flere retninger og hvor 

nogle forskningsresultater indikerer klare forbindelser mellem mangfoldighed og organisatorisk 

performance (eg. Cox & Blake, 1991), viser anden forskning, at resultaterne er mere uklare (eg. 

Kochan et al., 2003). Men mangfoldighed kan også finde sine argumenter andetsteds – eksempelvis 

inden for social retfærdighed, etik og moral. Mangfoldighed og inklusion er, med et sådant perspektiv, 

 
1 I kommuner og regioner udgør kvinderne 78% af alle beskæftigede i alderen 25-64 år (Danmarks Statistik 2012) 
2 I den private sektor udgør mændene næsten 80% af alle beskæftigede i alderen 25-64 år (Danmarks Statistik 2012) 
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fornuftigt på et samfundsmæssigt plan, og må således også transcendere over til organisatorisk 

praksis. Der er således flere argumenter for at sikre en mangfoldig arbejdsplads. Men på trods af det, 

er der til stadighed nogle faktorer, som bevirker, at nogle fagområder og brancher består af en 

homogen gruppe.  

 

Bygge- og anlægsbranchen, som er det empiriske omdrejningspunkt for nærværende speciale, er et 

eksempel på et fagområde, som traditionelt set er mandsdomineret, men som inden for de kommende 

år, står overfor en massiv udfordring. For med generel fremgang i aktiviteten i bygge- og 

anlægsbranchen de kommende år (Dansk Byggeri, 2020), risikerer branchen at mangle 17.000 

faglærte med bygge- og anlægsuddannelser om ti år (Byggeriets Kvinderåd). For at kunne følge med 

den generelle vækst i branchen, er det således altafgørende, at man formår at tiltrække og rekruttere 

flere faglærte medarbejdere (Danmarks vækstråd). Men branchen defineres af en skæv kønsbalance, 

idet hele 91% af medarbejderne i branchen er mænd3. Med en så fremtrædende skæv kønsbalance 

påvirkes både den enkeltes muligheder og virksomhedernes rekrutteringsgrundlag markant 

(Byggeriets Kvinderåd).  

I arbejdet for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen, har Dansk Byggeri nedsat 

’Byggeriets Kvinderåd’, som har til formål at få flere kvinder til at tage en byggefaglig uddannelse og 

gøre karriere som for eksempel håndværker, konstruktør eller ingeniør (ibid.). For at opnå dette, har 

man udarbejdet og fremlagt 8 konkrete anbefalinger, med målsætningen om at fordoble andelen af 

kvinder i branchen inden 2028. Én af deres anbefalinger er at skabe en ny fortælling om branchen, 

hvilket, ifølge dem, kræver en grundlæggende forandret kommunikationsindsats. Det handler således 

om at udfordre et stereotypt billede af håndværkere og Byggeriets Kvinderåd pointerer, at én af 

måderne man kan gøre dette på, er ved at rykke ved de fordomme, som skabes af og påvirkes af flere 

faktorer i vores hverdag. Men Byggeriets Kvinderåd fokuserer på at tiltrække flere kvinder til 

håndværksfaget, ved at ændre fortællingen særligt ift. erhvervsskoler og folkeskoler, med det formål 

at udvide forestillingen om, at piger også kan vælge håndværksfaget. Med nærværende afhandling vil 

jeg dog argumentere for, at denne forandret kommunikationsindsats ikke kan begrænse sig dertil. En 

sådan forandret kommunikationsindsats må transcendere og berøre flere flader af problematikken. 

For det er givende at udvide og udfordre uddannelsesmæssige stereotyper, som kan virke 

begrænsende på unge kvinders tanker om, hvorvidt byggebranchen er noget for dem. Men det er ikke 

nok. En sådan kommunikationsindsats må også inkludere de store virksomheder i bygge- og 

anlægsbranchen. For hvis kvinderne skal vælge branchen til, må branchen også aktivt vælge kvinderne 

til og ikke blot forholde sig til det, men også kommunikere om det. Hvis bygge- og anlægsbranchen på 

 
3 Tallet er fra 2018, hvor Byggeriets Kvinderåd udarbejdede rapporten ”8 anbefalinger fra Byggeriets Kvinderåd”.  
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sigt skal kunne håndtere det øget aktivitetsniveau, som fremadrettet vil definere branchen samt sikre 

værdifuld faglært arbejdskraft, så kan man ikke forlade sig på uddannelsesinstitutioners indsats, men i 

lige så høj grad overveje, hvorvidt egen kommunikation om mangfoldighed, kan bidrage til at tiltrække 

fra en øget talentpulje. Derfor vil nærværende afhandling bidrage med et kritisk perspektiv på, 

hvordan udvalgte organisationer i bygge- og anlægsbranchen kommunikerer om mangfoldighed i 

deres online kommunikation.  

 

Jeg har valgt at beskæftige mig med med bygge- og anlægsbranchen, da jeg fandt det interessant at 

undersøge en branche, som i så udtalt grad ikke har formået at inkludere underrepræsenteret grupper 

i den organisatoriske medarbejdergruppe. Efter min indledende research, hvor jeg dannede mig et 

overblik over de største organisationer indenfor bygge- og anlægsbranchen, opdagede jeg, at langt 

størstedelen af de udvalgte websites havde én ting til fælles: Deres organisatoriske kommunikation om 

mangfoldighed og information om deres initiativer for at skabe og opretholde det, var enten svært 

tilgængelig, mangelfuld eller helt fraværende. Jeg så derfor et modsætningsforhold mellem de udvalgte 

organisationers behov for større medarbejderpulje, deres reelle udfordringer med at tiltrække 

medarbejdere fra minoritetsgrupper og deres egentlige hjemmesidekommunikation omkring 

mangfoldighed. Jeg er derfor gået til feltet med en interesse for, hvordan indhold og navigering på 

websites kan sige noget om organisatorisk mangfoldighedsstrategi og forpligtelse hertil. 

Organisatorisk mangfoldighedskommunikation er et udtryk for en diskurs, som konstruerer og former 

måden, hvorpå man tænker og taler om mangfoldighed i organisatorisk praksis. Derfor er det centralt 

at undersøge hvilke diskurser, som kommer til udtryk i mangfoldighedskommunikationen og hvilke 

konsekvenser disse konstruerede diskurser har for organisationernes mangfoldighedsledelse.  

 

Dette er nærværende speciales overordnede emne, og selvom at jeg oprindeligt gerne ville undersøge 

mangfoldighed i bygge- og anlægsbranchen på et mere generelt plan, så er resultatet blevet et speciale 

hvor køn og kønnede diskursive konstruktioner er kommet i centrum. Ikke fordi at jeg har en særlig 

interesse inden for køn som genstandsfelt, men af den simple årsag, at det er køn der fremhæves, 

præsenteres, fremstilles, aktiveres, produceres og reproduceres i den online mangfoldighedskommu-

nikation som er indgået i undersøgelsen. Derfor er køn blevet omdrejningspunktet. Men når der er et 

omdrejningspunkt, så er der, naturligt nok, noget andet, som lurer i empirien. Dette ”andet” tager sit 

udgangspunkt i de mange andre subjektpositioner, som nævnes i empirien (eller udelades, men står 

hen som det meningsgivende for det nævnte). Etnicitet, nationalitet, alder, religion, seksualitet, 

erfaringer, kropskapabilitet mv. Alle, er det kategoriseringer, som nævnes i empirien, men som ikke 

yderligere eller kun sparsomt, udfoldes i den online mangfoldighedskommunikation. Men på trods af 

det, er disse andre subjektpositioner, af stor empirisk værdi for undersøgelsen. For i en undersøgelse 
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af, hvordan der kommunikeres om mangfoldighed og hvilke diskursive subjektpositioner og 

kategoriseringer som fremhæves i organisatoriske dokumenter, er det interessant at undersøge, hvilke 

subjektpositioner som udelades og derved ekskluderes. For det er ved at se på hvilke muligheder der 

udelukkes, at man kan få øje på de sociale konsekvenser, der følger af konkrete diskursive 

struktureringer af det sociale (Jørgensen & Phillips, 2013: 50). Derudover var min tese, at brugen af 

sådanne kategoriseringer risikerer at reproducere stereotyper og at ekskludere frem for at inkludere.  

På baggrund af ovenstående er formålet med nærværende afhandling at undersøge, hvordan udvalgte 

virksomheder i bygge- og anlægsbranchen konstruerer og definerer mangfoldighed i deres online 

kommunikation samt at belyse og problematisere den måde hvorpå online 

mangfoldighedskommunikation (eller mangel herpå), kan sige noget om den organisatoriske 

forståelse af diversitet og diversitetspraksisser.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Ud fra ovenstående ønsker jeg, ved hjælp af en kritisk diskursanalyse af udvalgte organisationers 

online mangfoldighedskommunikation, at undersøge diskursive konstruktioner af mangfoldighed og 

med udgangspunkt i disse at analysere, problematisere og diskutere hvilken påvirkning disse 

konstruktioner har for den organisatoriske praksis. Min problemformulering lyder således: 

 

Hvilke diskursive konstruktioner indgår i udvalgte organisationernes online mangfoldigheds-

kommunikation og hvilke implikationer har dette for, hvordan de kan arbejde med 

mangfoldighedsledelse i praksis?  

 

 

Med udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen, har jeg undersøgt udvalgte organisationers 

kommunikation om mangfoldighed på deres websites. Jeg undersøger sprogbruget i diverse 

organisatoriske dokumenter så som årsrapporter, CSR-rapporter og andre sproghandlinger som 

vedrører mangfoldighed, diversitet, lighed og inklusion.  

Alle dokumenter, som er en del af empirien, er tilgængelige på de respektive organisationers websites, 

men er ligeledes vedhæftet som bilag.  
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2.0 Mangfoldighed som en HR-opgave 

Set ud fra et HR-perspektiv, er det væsentligt at forholde sig til mangfoldighed og den organisatoriske 

kommunikation om mangfoldighed, eftersom forskellighed som socialt fænomen er et uundgåeligt 

vilkår for alle organisationer. I forlængelse heraf er det nødvendigt at være bevidst om, hvilke 

diskursive konstruktioner man er medvirkende til at producere og reproducere i den organisatoriske 

kontekst. HR som funktion, har et vigtigt strategisk medansvar for at sikre organisatorisk 

konkurrenceevne, profit og succes, hvilet understreger nødvendigheden af, at HR, som organisatorisk 

strategisk partner, er refleksive omkring praksisser og hvordan sådanne potentielt kan indeholde 

ambivalenser eller modsætninger. På trods af intentioner og idealer.  

Med andre ord, hvis HR ikke er bevidste omkring de samfundsmæssige mangfoldighedsdiskurser og 

tilhørende normer, er der risiko for, at man medvirker til at reproducere diskrimination. Derfor er det 

altafgørende, at HR (og topledelse) bliver bevidste om de strukturer som organisationen er del af og 

som aktivt former de organisatoriske domæner. Det er nemlig først når man, via bevidstgørelse og  

kritisk stillingtagen, kan forholde sig til de etablerede diskursive praksisser og transformere dem.  

4.0 State of the art 

Jeg vil i det følgende præsentere den teoretiske referenceramme, som danner afsæt for analysen. 

Første del vil omhandle mangfoldighed set i organisatorisk kontekst og jeg vil tage udgangspunkt i 

relevant forskning inden for organisations- og ledelsesstudier. Det teoretiske fundament og relevans 

for nærværende afhandling skal findes heri.  

Dette review af den teoretiske litteratur indenfor genstandsfeltet, har til formål at besvare 

spørgsmålet om, hvordan mangfoldighedsledelse, i organisations- og ledelsesstudier, forstås som et 

organisatorisk koncept. Det er på ingen måde altomfattende og jeg har valgt det teori ud, som jeg 

mener understøtter og bidrager til nærværende afhandling og undersøgelse. Denne State of the art, 

skal derfor ikke ses som en fuldstændig og kronologisk gennemgang af forskningslitteraturen, men i 

stedet som grundlaget hvorpå jeg baserer min teoretiske forståelse af mangfoldighedsforskningen 

inden for organisations- og ledelsesstudier.  

Jeg vil indledningsvist starte med at gennemgå hvordan mangfoldighedsledelse som begreb og koncept 

har udviklet sig med fokus på den danske kontekst. Dernæst vil jeg gennemgå de to centrale diskurser 

indenfor mangfoldighedsledelse, henholdsvis diskursen om social retfærdighed samt business-casen 

for mangfoldighed. som på hver deres måde indeholder nogle dilemmaer og ambivalenser. Dernæst vil 

jeg undersøge hvilke problematikker og kritikker der forbindes med mangfoldighedsledelse og som er 
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blevet fremhævet i forskningslitteraturen. Her fremhæves særligt den lingvistiske konstruktion af 

mangfoldighedsledelse samt mangfoldighed som faste identitetskriterier.  

4.1 Mangfoldighedsledelse 

Mangfoldighedsledelse er et ledelseskoncept, som fremhæver værdien af forskellighed blandt 

organisatoriske medlemmer. Det er et globalt fænomen og har fået særlig opmærksomhed som en 

måde hvorpå man organisatorisk kan imødekomme og håndtere forskellige demografiske 

forandringer og udfordringer i samfundet. Det kan eksempelvis være ændringer i 

alderssammensætningen i samfundet, en større andel af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet eller 

at kvinder i højere grad har fundet vej til arbejdsmarkedet. På trods af, at det er et ledelseskoncept, 

som er udviklet i amerikansk og britisk kontekst, så er det blevet et udbredt organisatorisk koncept, 

som også er at finde i dansk organisations- og ledelseskontekst. På trods af dette, er 

mangfoldighedsledelse dog langt fra et ensartet fænomen. Tværtimod består det af mange forskellige 

diskursive praksisser som er kontekstuelt forskellige fra hinanden fra nation til nation. Men alligevel 

baserer disse forskellige diskursive forståelser af diversitet sig på et fælles grundlag af en 

organisatorisk konceptualisering af diversitet. Det vil sige, at der findes nogle fælles grundantagelser 

og tematikker i måden hvorpå mangfoldighed og diversitet manifesterer sig – både i forhold til 

subjektet og i interpersonelle relationer. Eksempelvis måden hvorpå subjektet kategoriseres og 

reguleres indenfor den gældende diskurs samt forestillinger om forskellighed, lighed, og 

magtrelationer synes at være tematikker som går igen på tværs af landene. 

Forskning inden for feltet har beskæftiget sig med de transnationale perspektiver (Boxenbaum, 2006; 

Risberg & Søderberg, 2008; Kamp & Hagedorn-Rasmussen, 2004), men som hver for sig, undersøger 

mangfoldighedsledelse i en dansk kontekst.  

4.2 Mangfoldighedsledelse i dansk kontekst 

Indtil starten af 1970’erne var det danske samfund, ud fra et etnisk perspektiv, overvejende homogen, 

og på trods af en forandrende demografi i Danmark, såvel som i øvrige europæiske lande, var det 

danske samfund stadig ikke multikulturelt. Man anså udlændinge som ’gæstearbejdere’ og derfor var 

det forventet, at individer, som tilhører etniske minoritetsgrupper, skulle assimilere til eksisterende 

samfundsmæssige og organisatoriske normer (Risberg & Søderberg, 2008). Efterhånden kom der øget 

bevidsthed om, at immigranter og deres efterkommere havde svært ved at entrere det danske 

arbejdsmarked – måske grundet forventningen om assimilation og den gængse opfattelse af dem som 

’gæstearbejdere’ som værende midlertidige en del af det danske samfund. Den indledende 

indgangsvinkel til mangfoldighed var således sidestillet med etnisk og kulturel pluralisme. Dette ledte 

til en opmærksomhed på, at andre grupper i samfundet ligeledes kunne være underrepræsenteret på 
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det danske arbejdsmarked, hvilket ledte til et udvidet perspektiv på mangfoldighed. Der er i den 

danske kontekst et særligt fokus på at skabe lighed og lige muligheder. Dette udspringer af den stærke 

fornemmelse for demokrati og velfærdssystemet, som noget der på afgørende vis er med til at forme 

den danske forståelse af mangfoldighedsledelse (Holvino & Kamp, 2009:396-397).  

Ovenstående beskrivelse af mangfoldighedsledelsens opkomst i Danmark peger på nogle særlige 

forhold og samfundsmæssige diskurser, som har haft en afgørende betydning for, hvordan vi forstår 

organisatorisk mangfoldighed i Danmark. Men samtidig er det et eksempel på, at organisationer, på 

baggrund af samfundsmæssige forandringer, har oplevet en øget mangfoldighed i deres 

medarbejdergrupper, hvilket har ledt til nye måder at imødekomme og håndtere dette på. Men 

mangfoldighedsbegrebets indtog i danske organisationer har også haft betydning for, hvordan man 

opfattede forskellighed, da det nu blev opfattet som en strategisk ressource, som, med den rette 

ledelse, kunne blive et middel til konkurrencefordele (Boxenbaum, 2006). Denne proklamation kan ses 

i sammenhæng med business-casen for mangfoldighed, som jeg mere uddybende vil gennemgå i det 

næstkommende afsnit.  

4.3 Mangfoldighedsledelse for social retfærdighed 

Som jeg kort har nævnt i ovenstående afsnit, så fandt de indledende begrundelser for 

mangfoldighedsledelse, ofte sit argument i social retfærdighed med et fokus på at skabe lige 

rettigheder for immigranter og andre såkaldte udsatte grupper i samfundet. De dominerende 

mangfoldighedsdiskurser hviler, med denne tilgang, således på moral og etik. Med de demografiske 

forandringer i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked, blev mangfoldighedsledelse 

indført, som en måde at håndtere dette på. Indførelsen af mangfoldighedsledelse kan dermed først og 

fremmest forstås, som en organisatorisk forsvarsmekanisme mod forventede demografiske 

forandringer på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet var således hverken frivilligt eller specielt 

omfavnende for mangfoldighed, men en nødvendig reaktion på samfundsmæssige forandringer 

(Christensen, 2020).  

Christensen (2020) pointerer, at de to tilgange dog ikke skal forstås, som at de udelukker hinanden. I 

stedet kan social retfærdigheds-perspektivet ses som et grundlag for business-casen, idet 

antidiskrimination og lige muligheder for alle, er en altafgørende præmis for business-casen. Det 

betyder, at enhver business-case for mangfoldighed simultant vil være en én mod diskrimination, 

eftersom mangfoldighed kun kan bidrage positivt til organisationen, hvis den ikke undertrykkes og 

diskrimineres (Christensen, 2020:99). Kamp & Hagedorn-Rasmussen beskriver vigtigheden af denne 

dimension således: “Diversity management only makes sense if discrimination, both structural and 
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individual, is abolished. So, arguments of social justice and fairness are the backbone of this discourse.” 

(Kamp & Hagedorn-Rasmussen, 2004: 536).  

Det betyder således, at et business-case perspektiv, som udgangspunkt, ikke kan stå alene, men vil 

basere sig på en diskurs om social retfærdighed. Er dette ikke tilfældet, vil, må man antage, 

mangfoldighedsledelse ikke have potentiale som forventet. De to tilgange og perspektiver eksisterer 

således sidestillende men har forskellige fokuspunkter, som kan tydeliggøres ved, for eksempel, at 

anvende en kritisk diskursanalyse, som det er tilfældet i nærværende afhandling.  

Der er dog risiko for, at organisationerne har et ensidigt fokus i deres mangfoldighedsledelse og i 

kommunikationen herom. Som Tran, Garcia-Prieto & Schneider (2011) påpeger, så vil fokus, med et 

business-case perspektiv, hovedsageligt være på den organisatoriske topledelse og sjældent på 

medarbejdere, som er målet for og som – kan man argumentere – bliver underlagt 

mangfoldighedsledelse og tilhørende mangfoldighedspraksisser, hvilket kan give anledning til 

modstand (Tran, Garcia-Prieto & Schneider,2011). Dette vil blive yderligere uddybet i nedenstående 

afsnit.  

Er organisatorisk fokus derimod ensidigt på diskursen om social retfærdighed, vil der implicit blive 

skabt en positionering af mangfoldighedssubjekter som en del af en, såkaldt, udsat gruppering, der har 

behov for organisationens hjælp til at indgå i medarbejdergruppen på lige fod med de resterende 

organisatoriske medlemmer. Dette er et paradoks, da der således konstrueres et magt-relateret 

hierarki, hvor organisationen udgør den gruppe, som kan give hjælp hvorimod de udsatte subjekter 

bliver modtagere og dermed underlagt organisationens praksisser.  

 

4.5 Business-casen for organisatorisk mangfoldighedsledelse 

Business-casen for mangfoldighed indeholder, som nævnt i foregående afsnit, et syn på forskelligheder 

som en særlig organisatorisk ressource, som kan, hvis den kontrolleres og ledes korrekt, være en 

organisatorisk konkurrencefordel. I forskningslitteraturen er dette argument for mangfoldighed 

ligeledes belyst og problematiseret. Eksempelvis fremhæver Cox & Blake (1991) seks specifikke 

organisatoriske årsager til at beskæftige sig med mangfoldighedsledelse i organisationer, da det, ifølge 

dem, kan føre til konkurrencefordele. Her fremhæver de for eksempel at en mangfoldig 

medarbejdergruppe kan føre til øget kreativitet, bedre problemløsning, større fleksibilitet ift. 

organisatoriske og samfundsmæssige forandringer og bedre evne til at tiltrække fra en bredere pulje. 

De har dermed en resultatorienteret business-case tilgang til mangfoldighed. En sådan tilgang 

fremhæves også af Kochan et al. (2003), hvis undersøgelse, med et analytisk fokus på race og køn, dog 

viste mere moderate resultater. Deres forskning fandt hverken ensidige positive eller negative effekter 
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af mangfoldighed på performance, og de foreslår dermed et mere nuanceret blik på 

mangfoldighedsledelse og dens effekter på organisatorisk performance. At forskningslitteraturen viser 

nogle uenigheder om, hvorvidt business-casen for mangfoldighed giver den ønskede effekt på 

performance, er ikke overraskende. Man kan argumentere for, at når organisationer består af 

mennesker, som alle er forskellige og som alle, hver dag, indgår i forskellige interpersonelle relationer, 

samtidig med, at organisationer er foranderlige, dynamiske og hvor omstændigheder – både interne og 

eksterne – ændrer sig. Ja, så er det besværligt at måle eller på anden vis indkapsle og isolere faktorer 

som køn og race og forsøge at påvise hvilken effekt disse særskilte dimensioner har for den 

overordnet organisatoriske performance.  

På trods af, at business-casen for mangfoldighed er et ofte anvendt argument i mangfoldighedsledelse, 

så indeholder den således nogle dilemmaer, som undersøges nærmere i analyse-afsnittet 9.2 

’Argumenter for mangfoldighed’. En særlig iboende ambivalens inden for forståelsen af mangfoldighed 

som værende en organisatorisk konkurrencefordel og som middel til bedre performance, vil jeg 

alligevel fremføre her i en hypotetisk men problematiserende vending: Hvis forskning viser, at 

mangfoldighed ikke betaler sig, vil organisationer i så fald stoppe med at forfølge det. 

 

4.6 Kritiske røster mod mangfoldighedsledelse 

Som jeg har belyst i ovenstående, indeholder både business-casen for mangfoldighed såvel som 

diskursen om social retfærdighed nogle ambivalenser, dilemmaer og teoretiske begrænsninger. Med 

disse opdagelser, fulgte flere kritiske perspektiver og tilgange til mangfoldighedsledelse. Jeg vil i 

nedenstående fremhæve nogle af de dominerende kritikpunkter i forskningslitteraturen. 

4.6.1 Den lingvistiske konstruktion af ’mangfoldighedsledelse’  

Et eksempel på en kritik af mangfoldighedsledelse er den sproglige og lingvistiske konstruktion af 

begrebet ’mangfoldighedsledelse’. Dette tager sit udgangspunkt i en ledelsesmæssig tilgang til 

mangfoldighed. Det vil sige, at mangfoldighed forstås bredt, som noget der skal ledes – og konnoterer 

derfor noget der kan/skal kontrolleres og styres. Christiansen & Just (2012) fremhæver konsekvensen 

af den lingvistiske konstruktion hvor ’mangfoldighed’ sættes i et afhængighedsforhold til ’ledelse’. De 

skriver: 

”…management implies control and regulation, and the concern is that it will delimit diversity rather 

than set it free. Diversity, viewed through the lens of management, is far from the open space for 

realization of difference that the term seemingly implies. The managerial perspective also implies that 

a business case must be made for diversity, and this does not always sit well with ideals of social 

justice.” (Christiansen & Just, 2012:401).  
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I diskursen om mangfoldighedsledelse, er der således integreret elementer af kontrol, som implicit 

forventes at regulere og lede mangfoldigheden, for at sikre organisatorisk succes (Kamp & Hagedorn-

Rasmussen, 2004: 528). Dermed ophøjes managere og ledere til privilegerede subjekter, som har 

definitionsmagten i forhold til at fastsætte, hvad der anses som værende mangfoldigt og værdifuldt, 

mens andre positioneringer udelukkes (Lorbiecki & Jack, 2000). Kirby & Harter (2001) argumenterer, 

i tråd hermed, for, at ved at forstå mangfoldighed i en ledelsesmæssig kontekst, risikerer man, på trods 

af gode intentioner, at placere individer i problematiske positioner, hvor magtrelationer og hierarkier 

produceres og reproduceres. Lorbiecki & Jack (2000) beskæftiger sig blandt andet med dette idet de 

fremhæver den særlige dobbelthed, som opstår i mangfoldighedsledelsens praksis. For hvor 

mangfoldighedsledelse som organisatorisk strategi var bestemt til at skabe en organisatorisk 

atmosfære af tolerance og respekt, i stedet blev et splittende, undertrykkende og diskriminerende 

organisatorisk værktøj som, pointerer de, reproducerer den selvsamme ulighed og diskrimination, 

som den var skabt til at bekæmpe.   

Som Webb (1997) ligeledes pointerer, så bliver “den anden” kun accepteret, så længe subjektet passer 

ind i de allerede etableret rammer, definereret og bestemt af organisationen, den organisatoriske 

norm og den herskende mangfoldighedsdiskurs. Dermed fastholdes asymmetriske magtrelationer, og 

mangfoldighedssubjekter bliver reduceret til human kapital, som skal udnyttes mest effektivt for at 

opnå mangfoldighedens objektive mål om organisatorisk profit og øget bundlinje (Kamp & Hagedorn-

Rasmussen, 2004: 528).  

 

4.6.2 Mangfoldighed som faste identitetskategorier 

I forskningslitteraturen bruges mangfoldighed ofte som et paraplybegreb, som indeholder en lang liste 

af sociodemografiske identitetskategorier. Nogle af disse er etnicitet (Holck, 2018; Holck & Muhr, 

2017), køn (Janssens & Zanoni, 2005; Bendl et al., 2009), race (Acker, 2006), religion (Gebert et al. 

2014) og seksualitet (Rumens & Kerfoot, 2009).  

Som jeg også beskæftiger mig med i nærværende afhandling, nærmere bestemt i afsnittet 9.5 ’ Brugen 

af kategoriseringer’, så er det karakteristisk for mangfoldighedsledelse og diskurserne der forbindes 

hermed, at opdele subjekter i bestemte kategoriseringer. I forskningslitteraturen er dette ligeledes 

blevet pointeret, for eksempel af Christiansen & Just (2012), som netop problematiserer denne brug af 

kategoriseringer, idet det implicerer, at kategoriseringer ikke overlapper eller krydser hinanden, 

hvilket indikerer en essentialistisk tilgang til subjektet. Ligeledes kritiseres en sådan positivistisk 

tilgang til mangfoldighed, da det, ifølge Zanoni, Janssens, Benschop og Nkomo (2010), reducerer 

individer til statiske kategorier, i stedet for at anerkende dem som socialt konstrueret, og hvor 

subjektiviteten er flydende og foranderlig (Zanoni et al., 2010). Ved at reducere dem til 
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repræsentanter for en social gruppe med dertilhørende faste, sociodemografiske træk, tager man et 

essentialistisk standpunkt og reducerer derved forskelligheder til statiske, prædefineret kategorier, 

hvilket efterlader mangfoldigheden snæver og begrænsende. I tråd hermed fremhæver også Litvin 

(1997) de potentielt begrænsende dimensioner af mangfoldighedsledelse idet subjekter, med dette 

essentialistiske perspektiv fastholdes i bestemte underprivilegerede grupper. Konsekvensen heraf er, 

som Kamp & Hagedorn-Rasmussen (2004) pointerer, at i forsøget på at skabe lige muligheder for disse 

underprivilegerede grupper, har argumentet været, at alle er ens og derfor skal behandles ens. Således 

refererer man kun til subjekterne i forhold til deres kollektive identitet, hvilket udvisker deres 

individuelle forskelle. Dette ses dog i modsætning til den herskende mangfoldighedsdiskurs, som 

devaluerer gruppeidentitet, ved at have fokus på at anerkende forskelle som et middel til individuel og 

organisatorisk forbedret performance. Denne dobbelthed kan have flere konsekvenser. For eksempel 

kan et fokus på individuelle forskelle implicere, at diskrimination ikke er et strukturelt problem, men i 

stedet et individuelt problem (Kamp & Hagedorn-Rasmussen, 2004: 530). Det kan resultere i, at 

subjekter, som udsættes for diskrimination, ikke på samme måde har adgang til en gruppe med en 

stærk kollektiv bevidsthed, som kunne forstærke deres fælles position som underprivilegerede gruppe 

(Liff & Wajcman, 1996).  

Der er derfor risiko for, at diskrimination mod underprivilegerede grupper internaliseres hos det 

enkelte subjekt og at den strukturelle, skjulte diskrimination i organisationen potentielt forbliver 

sådan uden at der stilles spørgsmålstegn ved det.  

4.7 Corporate Social Responsibility  

CSR er ikke et entydigt koncept og der findes hverken social, organisatorisk eller akademisk konsensus 

om CSR-praksis (Matten & Moon, 2008). På trods af, at der er en voksende mængde 

forskningslitteratur om CSR (Lockett et al., 2006) er konceptet og en definition heraf til stadighed 

forbundet med utydelighed. Først og fremmest da det er et dynamisk organisatorisk koncept, som har 

været udsat for megen diskussion og ambivalenser (Carroll, 1999).  

I kernen af CSR er ideen om, at det reflekterer det organisatoriske arbejde med at integrere sociale og 

miljømæssige hensyn i organisatoriske aktiviteter og i interaktion med interessenter og andre 

stakeholders. Målet med CSR er således at vise samfundsansvar ved at kommunikere om og håndtere 

sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte 

principper for samfundsansvar (Rådet for Samfundsansvar). Med den øgede globalisering og 

organisatoriske aktiviteter i udlandet, er der dog også et behov for at dokumentere, kommunikere og 

systematisere handlinger, for at undgå negativ indflydelse på CSR-principper, så som anti-korruption, 

arbejdstagerrettigheder og miljø og klima. Det kan også være kommunikation om de krav, man stiller 
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til leverandører om at overholde menneskerettigheder og det interne arbejde man gør for at forbedre 

medarbejderforhold og arbejdsmiljø.  

Dermed består CSR af kommunikation om politikker og praksisser, som afspejler organisatorisk 

samfundsansvar. Men som jeg har angivet ovenfor, har CSR som organisatorisk koncept været 

diskuteret - denne diskussion omhandler særligt CSR ift. dens anvendelse og værdi.  For på den ene 

side, er der en skarp sondring mellem kommunikation og handling. Inden for dette perspektiv ses 

kommunikation som underordnet i forhold til handling (Grant et al. 1998). CSR indeholder derfor en 

forestilling om, at værdien ligger i konkrete handlinger frem for blot at kommunikere om det 

(Fernando, 2010, Holder-Webb et al., 2009). Anden kritisk forskning om CSR har argumenteret for, at 

CSR-kommunikation er et magtfuldt redskab til at afværge kritik eller til at give et falsk indtryk af, at 

organisationen ikke har noget at skjule (Cloud, 2007). Med et sådant perspektiv på CSR, hvor handling 

sættes højere end kommunikation, forstås CSR-kommunikation som en måde at udtrykke politikker og 

intentioner ”…without real substance” (Kolk, 2003) eller som organisatorisk spin for at opnå 

legitimitet (Jahdi & Acikdikki, 2009).  

Indenfor forskningsfeltet som omhandler CSR, er der i modsætning hertil opstået et mere konstruktivt 

blik på CSR og dens organisatoriske anvendelse. Heri er fokus på, at sproget er konstituerende for 

organisatorisk praksis, hvilket giver CSR-kommunikation et mulighedspotentiale – blot i kraft af at 

kommunikere om det. Centralt for dette argument står, at kommunikation om CSR, herunder at 

formulere ideer og idealer, at fastsætte principper og visioner og at artikulere fremtidige mål 

vedrørende dette, har potentiale til at stimulere forandring. Også på trods af, at dette ikke til fulde 

endnu reflekteres i organisatoriske praksisser (Christensen et al., 2013: 2). Christensen et al. kalder en 

sådan type kommunikation for ’aspirational talk’, og de pointerer, at aspirational talk, under de rette 

forudsætninger, har potentiale til at producere positive organisatoriske forandringer inden for CSR-

feltet.  

I nærværende afhandling vil jeg anvende dette blik på CSR som ’aspirational talk’. Med dette 

perspektiv argumenterer jeg således for, at den mangfoldighedskommunikation som indgår i 

undersøgelsen i nærværende afhandling, kan være et udtryk for organisationernes ønsker og idealer – 

netop på den baggrund, at de endnu ikke har opnået det organisatoriske ideal om mangfoldighed, som 

de udtrykker. Jeg vil yderligere udfolde dette i analyseafsnittet 9.7.2 ’Aspirational talk & Non-

performatives’. 
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5.0 Det videnskabsteoretiske fundament 

I indeværende afsnit ønsker jeg at redegøre for hvilken videnskabsteoretisk tilgang, jeg har gjort brug 

af og overvejelserne herom. Ydermere hvilke konsekvenser det har for processen samt de indsigter og 

resultater jeg når frem til. 

På baggrund af problemformuleringen, er genstandsfeltet for nærværende speciale, den sproglige 

konstruktion af mangfoldighed og inklusion i bygge- og anlægsbranchen. Derfor er det nødvendigt at 

undersøge feltet med en tilgang, som anser verden som konstrueret i sociale sammenhænge. Den 

socialkonstruktivistiske tradition gør netop det – dog i forskellige grader. Det kan være vanskeligt 

præcist at beskrive og redegøre for socialkonstruktivismen som videnskabsteori og hvad en sådan 

position specifikt indebærer. Dette, eftersom positionen er kendetegnet ved stor flertydighed, idet der 

findes flere varianter, som har forskellige grader af radikalitet. Da socialkonstruktivismen således er 

yderst komplekst og mangeartede, er det afgørende, at jeg afgrænser, definerer og argumenterer for 

mit valg af videnskabsteoretisk udgangspunkt, som, i dette afsnit, skal ses som én mulig udlægning af 

den socialkonstruktivistiske position.  

Som nævnt ovenfor findes der, inden for den socialkonstruktivistiske position flere grader af 

radikalitet. Disse grader siger alle noget om hvordan vi erkender og forstår vores omverden, og 

hvordan vi skaber viden om den. Fælles for de forskellige grader af radikalitet står dog, at 

socialkonstruktivismen betoner, at virkeligheden præges og formes af vores erkendelse af den, og at 

virkeligheden og samfundsmæssige fænomener derfor aldrig er af statisk og uforanderlig karakter. 

Tværtimod påpeges der, at samfundsmæssige fænomener er tilblevet via historiske og sociale 

processer (Rasborg, 2007: 349). Det betyder, at mangfoldighedsbegrebet, skal forstås som et 

fænomen, der er opstået som en afspejling af samfundet og som en afspejling af menneskers kollektive 

handlinger og tanker om mangfoldighed. Som skrevet ovenfor, er socialkonstruktivismen mangeartede 

og lader sig ikke til fulde definere her, men lad os alligevel kort se på fire forskellige former for det 

socialkonstruktivistiske felt. Finn Collin har bidraget med et overblik, som det ses nedenfor i figur 1: 
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 A) Fysisk virkelighed B) Samfundsmæssig og 

menneskelig virkelighed 

1) Erkendelsesteoretisk 

konstruktivisme 

Vores videnskabelige viden 

om den fysiske virkelighed 

er en konstruktion 

Vores videnskabelige og dagligdags 

viden om den samfundsmæssige og 

menneskelige virkelighed er en 

konstruktion 

2) Ontologisk 

konstruktivisme 

Den fysiske virkelighed er en 

konstruktion af vores 

videnskabelige viden om den 

Den samfundsmæssige og 

menneskelige virkelighed er en 

konstruktion 

i) af vores 

videnskabelige 

viden om den 

ii) af vores 

daglighedsviden om 

den; eller 

iii) af sådanne 

abstrakte størrelser 

som ”epistemer” 

mm. 

Figur 1 (Efter Collin, 2003: 24) 

 

Som det ses i ovenstående model, opdeler Collin den socialkonstruktivistiske position i fire kasser, 

med hver deres bud på en socialkonstruktivistisk tilgang; en erkendelsesteoretisk variant anvendt på 

henholdsvis naturen og samfundet samt en ontologisk variant anvendt på henholdsvis naturen og 

samfundet. Fælles for begge varianter står, at de hver især kan ses som et opgør med en realistisk 

erkendelsesteori, der hævder, at virkeligheden har en objektiv eksistens og eksisterer i sig selv, uden 

vores bevidsthed om den. Forskellen mellem disse to varianter bestemmes imidlertid i, at hvor den 

erkendelsesteoretiske variant hævder at erkendelsen bestemmes af den sociale kontekst, så hævder 

den ontologiske variant, noget mere radikalt, at erkendelsens genstand ligeledes er socialt bestemt 

(Collin, 2003: 23). Da nærværende speciale har rod i organisations- og ledelsesstudier, beskæftiger jeg 

mig først og fremmest med den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed (kolonne B). Som 

tidligere nævnt er det centralt for den erkendelsesteoretiske variant, at vores viden om samfundet 

ikke er endegyldig eller statisk, men tværtimod forandrer sig i takt med samfundet. Men tager man 

derudover den position, at vores viden om samfundet selv indgår i og er med til at konstituere 

samfundet, bevæger vi os fra 1B til 2B ned i den ontologiske variant. Det helt centrale i 2B er, at: ”… 

den sociale virkelighed i det mindste til dels er konstitueret af de sociale aktørers viden om, hvad de 

gør: viden er sammenvævet med praksis, og menneskers praksisser er en central komponent af den 

sociale virkelighed” (Collin, 2003: 29). Her er det således først og fremmest aktørers viden og praksis, 

der konstruerer den sociale virkelighed.  
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Nærværende speciale vil tage sit videnskabsteoretiske udgangspunkt i denne position, da det 

interessante ift. at besvare problemformuleringen er hvordan organisatorisk kommunikation om 

mangfoldighed konstrueres og bestemmes af de udvalgte organisationer og at denne kommunikation 

om mangfoldighed aktivt konstruerer og er bestemmende for organisatoriske handlemuligheder og 

praksis.  

 

Jeg har i ovenstående kort redegjort for socialkonstruktivismens mangefacetterede positioner og dens 

iboende kompleksitet. I det følgende vil jeg pege på nogle særlige træk i socialkonstruktivismen, som 

jeg finder relevante for problemfeltet og slutteligt i afsnittet, ønsker jeg at samle op på kapitlet samt 

vurdere socialkonstruktivismens styrker og svagheder set i forhold til genstandsfeltet. 

 

5.1 Socialkonstruktivismens kritiske kraft 

Som jeg skriver i ovenstående, er det centrale ved denne videnskabsteoretiske position, at fænomener 

er konstrueret af menneskelige handlinger, interaktioner og praksisser. Dette betyder, at der implicit i 

den socialkonstruktivistiske position er et forandringspotentiale for når fænomener er skabt af 

menneskelige handlinger og interaktioner, er der også mulighed for at de konstruerede fænomener 

kan forandres (ibid.). Forud for et ønske om forandring, ligger der dog en kritik af etablerede og 

traditionelle opfattelser af, hvad der er givet eller på overfladen forekommer naturligt.  

Derfor er socialkonstruktivistiske analyser ofte baseret på et ønske om at demaskere underliggende 

selvfølgeligheder og afsløre umiddelbare fænomener som overfladefænomener (Wenneberg, 2000: 

13).  

Ses dette i sammenhæng med nærværende speciale, er det hensigten at undersøge hvorvidt 

organisatorisk kommunikation om mangfoldighed kan vise sig at skabe, opretholde eller styrke 

særlige praksisser eller diskurser, som (i virkeligheden) er uhensigtsmæssige for forskellige 

samfundsmæssige, organisatoriske eller menneskelige interesser. Med det forandringspotentiale, som 

man får frem med et socialkonstruktivistisk perspektiv, så er det derudover hensigten at bruge 

analysens resultater til at bidrage med nogle relevante forslag til forandringsmuligheder.  

 

5.2 Socialkonstruktivismen og sprog som sproghandlinger 

Med en socialkonstruktivistisk tilgang til et givent felt, er det centralt at fremhæve dens fokus på sprog 

og sproghandlinger som en determinerende og konstruerende faktor. Således er det sproget, som 

former den sociale aktivitet, og det er sproget, som sætter rammerne for tanker og overvejelser. Eller 

mere præcist; det er sproget, som ligger forud for tanken og er en forudsætning for tanken. Ses dette i 

forhold til nærværende speciale, som omhandler skrevet sprog på organisatoriske websites, er det 
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således ikke, som i sociale sproglige interaktioner, et umiddelbart og ofte uformelt talesprog, som er i 

fokus. I stedet er der her fokus på strategiske og organisatoriske sprogvalg, som er, må man formode, 

velovervejet og reflekteret, idet dette er blevet publiceret online. At jeg her analyserer organisatorisk 

skriftsprog, er ikke en hindring for at kunne udføre en kritisk diskursanalyse med et 

socialkonstruktivistisk perspektiv. Tværtimod. For både i socialkonstruktivismen såvel som i 

diskursteori er der en ambition om at være kritisk i den forstand, at formålet er at afdække 

dominerende antagelser og problematisere genstandsfeltet. Inden for det socialkonstruktivistiske felt 

skal magten ses som en del af det forandringsperspektiv, som teorien rummer.  

 

5.3 Sammenfatning  

Sammenfattende på ovenstående kan man identificere en række faktorer, som, i forskellige grader, kan 

betegnes som socialkonstruktivistiske. De er som følger: 

I: Anti-essentialisme – eftersom individ såvel som samfund er produkter af sociale processer, findes der 

ingen forudgiven natur, som er bestemmende for udformningen af individ eller samfund (Burr, 

1995:5). Med et socialkonstruktivistisk perspektiv betyder det blandt andet for nærværende 

afhandling, at køn ikke kan forstås som noget der er biologisk bestemt. Køn er i denne sammenhæng 

socialt konstrueret og det er af performativ karakter. Dvs. at det skabes og genskabes gennem 

konkrete handlinger.  

2: Anti-realisme – viden og erkendelse er ikke en afspejling af samfundet, men altid en fortolkning 

heraf. Det vil sige, at et perspektiv er blot ét blandt flere mulige (ibid.:6).  

3: Viden er altid formet af historie og kultur – menneskelig viden er ikke evig og almengyldig, men er 

altid præget af den sociale og kulturelle kontekst, hvori den opstår (ibid.). 

4: Sprogets primat ift. tænkningen – Sproget er ikke blot et redskab for tænkningen, men tværtimod en 

forudsætning for denne, idet sproget er bestemmende for hvad vi er i stand til at tænke (ibid.: 6f, 33ff). 

5: Sprog som handling – Sprogbrugen er en social handling og er konstituerende for virkeligheden. 

Sprogbrugen er således ”talehandlinger”, hvorved sproget som noget performativt betones (ibid.:7).  

6: Fokus på interaktion og social praksis – forklaringer på social praksis og interaktion, skal ikke findes 

i personlighedsstrukturer eller i sociale strukturer, men derimod i den sociale interaktion, der 

udspiller sig relationelt mellem mennesker (ibid.). 

7: Fokus på processer – i socialkonstruktivistiske analyser, skal fokus ikke være på statiske strukturer, 

men i stedet på dynamiske sociale processer (ibid.: 8). 
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6.0 Metode 

Jeg vil i nærværende metodeafsnit indledningsvist beskrive processen, som har ledt frem til 

afhandlingens resultater samt præsentere det empiriske grundlag for undersøgelsen. Derefter vil jeg 

inddrage diskursanalysen og redegøre for dens særlige bidrag til at besvare afhandlingens 

problemformulering.   

 

6.1 Nogle indledende bemærkninger om metode 

Da nærværende afhandling har fokus på, hvordan organisationer promoverer mangfoldighed igennem 

deres online mangfoldighedskommunikation, anerkender jeg, at resultaterne ikke nødvendigvis 

repræsenterer den organisatoriske virkelighed, men er strategisk konstrueret af organisationerne, 

dekonstrueret af mig i kodnings- og analyseprocessen og ved læsning konstrueres på ny. Dette kan ses 

i sammenhæng med, at metode, set fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, ikke kan sikre absolut 

viden, eftersom konklusioner er afhængige af den kontekst, som de er opstået i.  

Når det er sagt, så har metodeovervejelser alligevel stor værdi, da sådanne er med til at sikre 

undersøgelsen videnskabelighed. På den baggrund er det muligt for læseren at vurdere kvaliteten af 

nærværende undersøgelse.  

 

6.2 Empiri og empiriafgrænsning 

Undersøgelsen i nærværende afhandling tager sit empiriske udgangspunkt i bygge- og 

anlægsbranchen. Jeg har valgt denne branche, da jeg ønskede at basere undersøgelsen på en branche, 

som jeg oplever som havende udfordringer med at skabe mangfoldighed i medarbejdergruppen. 

Derfor er jeg gået til feltet med en vis forforståelse, som er udtryk for, at jeg ligeledes indgår i de 

samfundsmæssige diskurser og derfor ikke kan sætte en parentes rundt om disse forforståelser. 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i de ti største organisationer inden for bygge- og anlægsbranchen. 

Disse er valgt ud fra en brancheanalyse fra 2019, udarbejdet af finans.dk, som rangerer 

organisationerne efter omsætning. Jeg har valgt at udvælge organisationerne til nærværende 

undersøgelse ud fra denne brancheanalyse, med en antagelse om, at de største organisationer i 

branchen vil have relevante strategiske dokumenter, som kunne anvendes og meningsfuldt vise hvilke 

diskursive konstruktioner, som kommer til udtryk i organisationernes mangfoldigheds-

kommunikation.  

Det skulle dog vise sig, at online kommunikation om mangfoldighed ikke er en selvfølge – heller ikke 

for selv de største organisationer. Således måtte jeg sande, at to ud af de ti organisationer i 
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undersøgelsen ikke har online mangfoldighedskommunikation, hvilket betød, at jeg måtte sortere dem 

fra i undersøgelsen. Det drejer sig om KPC og A. Enggaard Holding.  

I nedenstående tabel kan ses hvilke organisationer, som indgik i undersøgelsen samt hvilke 

dokumenter der har bidraget: 

 

Organisation Mangfoldighedspolitik Hvor lokaliseres 
mangfoldigheds-
kommunikation? 

Anvendte dokumenter i 
undersøgelsen 

 Bilag nr.  

FLSmidth & Co “Diversity and Equality 

policy”) 

Separat dokument til 

download 

”Diversity and Equality 

policy”  

”Sustainability Report 

2020” 

 1. 

 

 

2.  

 

Per Aarsleff 
Holding 

”Politik for ligestilling, 

diversitet og 

mangfoldighed”) 

Separat dokument til 

download 

”Politik for ligestilling, 

diversitet og 

mangfoldighed” 

CSR-rapport 2019/20: 

”Vores arbejde med 

bæredygtighed” 

 3.  

 

4. 

 

MT Højgaard Kun i forhold til 

bestyrelse og ledelse 

Separat dokument til 

download 

”Kønsmæssig 

sammensætning i 

bestyrelse og ledelse” 

”Bæredygtigheds-

rapport 2020” 

 5. 

 

6. 

 

NCC Danmark Nej, men info fra CSR-

rapport 

Separat dokument til 

download fra engelsk 

hjemmeside 

CSR-rapport: ”Satisfying 

the needs of tomorrow” 

 7.   

Huscompagniet ”mangfoldigheds-politik” Separat dokument til 

download 

”Mangfoldighedspolitik”   8.   

Arkil Holding  Separat dokument til 

download 

”CSR-rapport 2019”  9.   

CG Jensen Nej, men tekst på 

hjemmeside 

Tilgængelig på hjemmeside ”Diversitet”  -  

A. Enggaard 
Holding 

Nej - -  -  

KPC Holding Nej - -  -   

Kemp & 
Lauritzen 

Nej, men tekst på 

hjemmeside 

Tilgængelig på hjemmeside ”Ligestillingspolitik” (på 

hjemmeside) 

”Årsrapport 2020” 

 - 

10. 
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I min indledende research af organisationerne og deres mangfoldighedskommunikation, startede jeg 

med at gå til feltet på en induktiv måde, hvor jeg forsøgte at finde mønstre, sammenhænge og 

udtalelser, som synes at gå igen på tværs af organisationerne. Jeg forsøgte at indfange og kode særlige 

overordnede problematikker, som derefter dannede grundlaget for den videre analyseproces. Derefter 

gik jeg mere deduktivt til værks, i det jeg fandt teori, som kunne underbygge mine antagelser og de 

umiddelbare opdagelser som kom til syne i mangfoldighedskommunikationen.  

Undervejs er mine umiddelbare opdagelser blevet udbygget, for i takt med at jeg fandt relevant og 

interessant teori, opdagede jeg flere spændende vinkler og problematikker, som også viste sig i 

empirien. En kritisk diskursanalyse betyder dog også, at man ikke kan lade sig begrænse af og kun 

behandle præcist det dér stå skrevet. Det handler i stedet om at indfange det, som organisationerne 

misser, alt det de ikke siger, men som står mellem linjerne, og som, på afgørende vis, netop sætter 

spotlys på dilemmaer, ambivalenser og modsætninger, som videre kan vise problematikker og 

konflikter.  

 

Jeg gik til feltet og empirien med en klar overbevisning om, at organisationerne ville have let 

tilgængelig mangfoldighedskommunikation – de har jo, som min indledning viser, flere incitamenter til 

at fremhæve deres arbejde med at skabe mangfoldighed og derved have mulighed for at  tiltrække fra 

bredere puljer. Men faktum var, at mangfoldighedskommunikationen i mange tilfælde var gemt langt 

væk i årsrapporter, CSR-rapporter og andre strategiske dokumenter, som alle skulle downloades 

separat. Ofte skulle man igennem mange klik for at finde frem til kommunikation om mangfoldighed 

og ved flere organisationer, som for eksempel NCC og MT Højgaard, gav de danske versioner af 

hjemmesiderne kun få linjer om arbejdet for at skabe mangfoldighed. I stedet måtte jeg ind på de 

engelske versioner, for at finde CSR-rapporter og relevante politikker. Jeg fik således ikke et indtryk af, 

at organisationerne i undersøgelsen aktivt forsøgte at promovere deres arbejde for at skabe 

mangfoldighed. Måske ud fra en overbevisning om, at kommunikation om et emne, som ingen af 

organisationerne mestrer endnu, potentielt kan skræmme væk i stedet for at tiltrække.  

Trods alt, er kommunikation en risiko. Det viser potentielt hvor organisationerne fejler og ikke 

præsterer – endnu. Det øger risikoen for at blive holdt op på praksisser og holdninger og man risikerer 

at blive misforstået, at overdrive eller underdrive og at tiltrække eller frastøde. Det er således en 

balancegang. Men de nedslående statistikker om få kvindelige medarbejdere, som ikke har ændret sig i 

de sidste 20 år, er dog muligvis den anledning, som kan foranledige en ændret 

kommunikationsstrategi. 
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7.0 Diskursanalyse 

 

7.1 Diskursanalyse – et overblik 

Diskursbegrebet er mangefacetteret og komplekst. Det er således ikke blot én tilgang, men en række 

tværfaglige og multidisciplinære tilgange, som har forskellige bud på, hvad diskurser er og hvordan 

man analyserer dem. En definition af diskursbegrebet afhænger således også af, hvilken tilgang man 

anvender i en diskursanalyse, og der er flere forskellige tilgange, som kan have fælles træk for dernæst 

at adskille sig fra hinanden på andre punkter. Denne begrebsmæssige forvirring har Alvesson og 

Kärreman (2000) ligeledes fremhævet. De forsøger at udrede diskursbegrebets, ifølge dem, uklare 

betydning, ved at opdele ’diskurs’ i to forskellige dimensioner. Disse vil gennemgås i det følgende 

afsnit. Jørgensen & Phillips giver deres bud på en definition, idet de mener, at en diskurs er ”…en 

bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.” (Jørgensen & Phillips, 2013:9). 

Denne definition er et godt eksempel på det, som Alvesson og Kärreman (2000) opponerer imod – 

nemlig en tendens til, at diskursbegrebet tilskrives så meget mening, at det bliver meningsløst, mudret 

og utydeligt (2000). For diskurs er en måde at tale om og forstå verden på, men det handler også om, 

at vores måder at tale på, ikke blot afspejler vores omverden, vores identiteter og vores sociale 

relationer, men også aktivt bidrager til at skabe og forandre dem.  Diskurs er altså ikke kun en måde at 

tale om og forstå verden på, men det handler også om, hvordan vi i fællesskab, gennem 

sproghandlinger og diskursive konstruktioner, påvirker forskellige sociale domæner og omvendt, 

hvordan disse sociale domæner påvirker os.  

Alvesson og Kärreman har forsøgt at udarbejde en oversigt over forskellige tilgange til 

diskursanalysen som forskningsfelt, og én af deres hovedpointer er, at der blandt diskursanalytiske 

forskere eksisterer en udbredt forestilling om, at diskurs kan Alvesson og Kärreman advokerer i stedet 

for, at man anvender diskursbegrebet mere nuanceret og med større nysgerrighed, og jeg vil i det 

følgende afsnit vise, at det måske ikke handler om at forsøge at definere og afgrænse diskursbegrebet, 

men snarere handler om hvordan man som forsker behandler det empirisk og analytisk.   

 

7.2 diskurs og Diskurs – to tilgange til diskurs i organisationsstudier 

Som jeg skriver i ovenstående, så er ’diskurs’, ifølge Alvesson og Kärreman, som begreb forvirrende, 

utydeligt og uden en klar definition. Dette er, ifølge dem, problematisk, da det står i kontrast til den 

ellers stigende popularitet, som diskursanalyse har haft i diverse organisations- og ledelsesstudier. 

Som en måde at skabe et overblik over de forskellige tilgange til diskursbegrebet, har de identificeret 

to tilgange til kritisk diskursanalyse. De taler således om ’diskurs’ (med lille d) og ’Diskurs’ (med stort 
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D)4. Den første variant, ’diskurs’, henfører til tekst og tale i specifikke sociale kontekster og praksisser, 

dvs. sprogbrug i al social interaktion. Her ses diskurs som et kontekstafhængigt fænomen, som skal 

studeres i detaljen. ’Diskurs’ derimod henfører til mere overordnet samfundsmæssige diskurser med 

fokus på kulturelt, socialt og historisk situeret mønstre (Alvesson & Kärreman, 2000:1126f). Med 

denne tilgang, forstås ’Diskurs’, som noget der refererer til en bredere måde at forstå, tale om og 

konstruere verden på. Heri findes samfundsmæssige ’selvfølgeligheder’, som har stor betydning for 

den måde man forstår fænomener som noget absolut og som noget der ikke kan være anderledes. Det 

betyder, at andre måder at anskue virkeligheden på – anskuelser, ideer, tanker som går imod den 

samfundsmæssige diskurs – bliver underlagt de magt-relationer, som kommer til udtryk indenfor den 

pågældende diskurs (ibid.).  

Nedenfor i figur 1, ses Alvesson og Kärremans opdeling af de to forskellige dimensioner, som de mener 

at diskurs kan inddeles i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 2: Alvesson og Kärreman, 2000:1130) 

 
4 I artiklen ”Decolonializing discourse: Critical reflections on organizational discourse analysis” (2011), medgiver 
Alvesson & Kärreman, at denne inddeling, som er angivet ved begyndelsesbogstavet, ikke er optimal, men tværtimod 
kan være forvirrende i sig selv. Derfor forslår de at anvende termen TFS (text-focused studies) i stedet for ’diskurs’ og 
PDS (Paradigm-type Discourse Studies) i stedet for ’Diskurs’.  
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Den vertikale akse anfører hvorvidt man har fokus på diskurs i situationsbestemte, lokale kontekster 

(Myopic – ’diskurs’), eller om man anser diskurs som værende noget universelt (Grandiose – 

’Diskurs’). Alvesson & Kärreman identificerer yderligere to versioner mellem disse, henholdsvis meso-

diskurs og Grand-Diskurs. Når jeg i nærværende speciale tager mit analytiske udgangspunkt i 

begreberne diversitet og mangfoldighed, så er det begreber, som er standardiseret i en sådan grad, at 

der lader til at være en fælles forståelse af definitionerne af dem, så de sjældent er genstand for 

diskussion. Alvesson og Kärreman kalder denne tilgang ’Mega-Diskurs’ (ibid.), og med en sådan tilgang 

til diskursanalyse, er fokus på de overordnet strukturer og mønstre og ikke på eventuelle 

situationsbestemte konstruktioner af diversitet, herunder følelser, handlinger, værdier eller normer 

som vedrører analyseobjektet. Med denne ’long-range’ tilgang til det diskursive felt, er det centrale i 

stedet, at dominerende diskurser anses som værende rammesættende for subjektivitet og praksis, idet 

vores fælles handlinger, tanker og værdier om diversitet og mangfoldighed er begrænset indenfor den 

dominerende diskurs (ibid. 1138). Denne forståelse og tilgang til diskursanalyse trækker på Foucaults 

tanker om diskurs som udtryk for magtrelationer, der igennem historisk udviklet idésystemer, som 

’sandhedsregimer’, former og begrænser tænke- og handlemuligheder (Alvesson & Kärreman, 

2011:1129). Men Alvesson og Kärreman kritiserer denne Foucault-inspirerede tilgang til 

diskursanalyse, da de mener, at den ikke med tilpas tydelighed viser, præcis hvordan diskurser på den 

måde kan være rammesættende i en sådan grad, at subjekter handler indenfor de gældende diskurser. 

For hvor Foucault på den ene side reducerer individet til at være underlagt diskurserne, så antyder 

han, på den anden side, at individet, idet det kan gøre modstand mod diskursen, har muligheder for at 

bryde ud af diskursens rammer (ibid.: 1130). De mener, at sådanne analytiske utydeligheder er udtryk 

for, at diskursbegrebet anvendes forkert, for bredt og som en analytisk ”løsning” – en løsning som i 

deres øjne er for letkøbt. For, som Alvesson og Kärreman advokerer, må man i stedet når man som 

forsker indtager en sådan tilgang til diskursanalyse, går til feltet med en åbenhed og en nysgerrighed, 

og ikke blot med ønsket om at demonstrere en diskursanalyses gyldighed. Gør man det, sætter man sig 

blind på en særlig version eller opfattelse af virkeligheden, hvilket yderligere blot medvirker til den 

uklarhed, som ifølge Alvesson og Kärreman, definerer forskningsfeltet. I stedet er det centralt, at man 

problematiserer og undersøger genstandsfeltet og ikke reducerer det til blot at være en forestilling, 

som skal passe ind i et på forhånd antaget problemfelt.  

 

Idet jeg nærmer mig genstandsfeltet i nærværende analyse ud fra en ’Mega-diskurs’, må også jeg være 

påpasselig med ikke at basere mine resultater på overfortolkninger eller forestillinger om diskurs som 

en eviggyldig forklaringsmodel. For at undgå dette, anvender jeg Faircloughs tredimensionelle 

analysemodel, som anlægger et bredere perspektiv på diskursanalyse, idet han medtager flere 
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dimensioner, nemlig ’tekst’, ’diskursiv praksis’ og ’social praksis’. Dette betyder, at jeg, på trods af at 

mine analyseobjekter (diversitet og mangfoldighed) skal forstås som værende en del af en ’Mega-

diskurs’, hvor fokus er på de overordnet strukturer for, hvordan mangfoldighedsbegrebet forstås på 

samfundsmæssigt niveau, så er det ikke mindre vigtigt at undersøge sprogbrug og ordvalg. For når jeg 

supplerer min analyse med en tekstnær læsning af organisatoriske dokumenter, er målet at jeg opnår 

større analytisk spændvidde, samtidig med at jeg undgår at falde i de fælder som Alvesson og 

Kärreman påpeger som grandiosation og muscularization.  

 

I nedenstående afsnit vil jeg give en kort gennemgang af hovedpointerne i den kritiske diskursanalyse 

med udgangspunkt i Norman Faircloughs teori, samt præsentere de, for specialets, relevante 

analysebegreber og -principper, for på den baggrund at argumentere for teoriens anvendelse og 

relevans som analysemodel i undersøgelsen.  

 

7.3 Den kritiske diskursanalyse – et kritisk perspektiv 

Når problemformuleringen fordrer, at organisationers konstruktion af diversitetsbegrebet 

undersøges, er det ikke alene for at kortlægge hvilke perspektiver og diskurser der kommer til udtryk i 

den organisatoriske online kommunikation, men primært (også) for at undersøge hvilke konsekvenser 

disse diskurskonstruktioner kan få for organisationernes praksis. Til dette formål er sprogfilosoffen 

Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse anvendelig, da denne analytiske retning både har et 

lingvistisk fokus så vel som et kritisk perspektiv. Denne kritisk-analytiske tilgang sigter netop efter at 

afsløre den rolle, som en diskursiv praksis spiller i opretholdelsen af ulige magtforhold og derved ”…– i 

frigørelsens navn – at stille sig på de undertrykte sociale gruppers side.” (Jørgensen & Phillips, 

2013:76). Denne tilgang sigter således mod et normativt ønske om forandring. Men denne forandring 

skal ikke blot være for forandringens skyld, men for at belyse og bevidstgøre om nuværende 

diskursive praksisser, som er undertrykkende eller på anden måde opretholder ulige magtrelationer. 

Et redskab til at fremme formålet om forandring, er det, som Fairclough kalder for ’kritisk 

sprogbevidsthed’. Et redskab, som skal være medvirkende til at give indsigt i de forskellige diskursive 

praksisser, som man deltager i når man bruger sprog og tekster og når man indgår i sociale strukturer 

og magtrelationer, som former og formes af diskursive praksisser. Formålet med denne kritiske 

sprogbevidsthed er således at blive opmærksom og mere bevidst om de diskursive rammer, som 

begrænser sproget og deraf de muligheder der er for at yde modstand eller på anden vis agere imod 

magtrelationer. Det handler om, at fastlåste praksisser i samfundet og dertilhørende common-sense-

antagelser formes i overensstemmelse med mellemmenneskelige magtrelationer. At disse praksisser 

normalt er uigennemskuelige for dem, som er involveret heri, og at også de dertilhørende 
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magtrelationer normalt er usynlige, bidrager netop til opretholdelsen af magtrelationerne (Fairclough, 

2008: 120).  

Nærværende afhandling skal ses som et bidrag til en sådan ’kritisk sprogbevidsthed’, og målet er 

således, at belyse, vurdere, analysere og diskutere den nuværende mangfoldighedsdiskurs, sådan som 

den konstrueres i de udvalgte organisationers mangfoldighedskommunikation.  

 

I nedenstående afsnit om sproget som konstituerende faktor, vil dette yderligere blive udfoldet.  

 

7.4 Sproget som en konstituerende faktor 

Ligesom i den socialkonstruktivistiske videnskabsteori, er der i diskursanalysen også fokus på sproget 

som en særlig skabende kraft. Det er ved hjælp af sproget, at vi kan skabe repræsentationer af 

virkeligheden, men disse repræsentationer er aldrig bare afspejlinger af en allerede defineret 

virkelighed. Nej, repræsentationerne går forud for virkeligheden og medvirker aktivt til at skabe den 

(Jørgensen & Phillips, 2013: 17). Det betyder, at virkeligheden ikke er statisk og uforanderlig, men i 

højere grad noget som konstant er til forhandling igennem sproget og sproghandlinger. Fairclough 

pointerer, at sprog er en social og historisk situeret form for handling, som står i et dialektisk forhold 

til det sociale. Det betyder, at sprog både er socialt konstitueret og konstituerende. Og dette er en 

vigtig pointe i den kritisk diskursanalyse. For det betyder, at al sprogbrug, og deraf diskursive 

praksisser, er tilblevet i en specifik social og historisk situation, og den specifikke sprogbrug 

konstituerer omvendt både sociale identiteter, sociale relationer samt videns- og betydningssystemer 

(Fairclough, 2008: 121). Dermed kan man se sprogbrug og sproghandlinger som værende tekster, som 

bidrager til at forme aspekter af samfundet og kulturen, som den samtidig er et produkt af. Man kan 

antage, at når sprog både er formet af og formende for det omkringværende samfund, er der risiko for, 

at dette dialektiske forhold kan virke begrænsende for de måder hvorpå man kan modsætte sig de 

common-sense antagelser, som implicit findes i al sprogbrug, men det er netop i disse tilfælde, at den 

kritiske sprogbevidsthed får sin værdi. Det er nemlig først, når man, via kritisk stillingtagen, forholder 

sig til de etablerede diskursive praksisser, at man kan transformere dem.  

8.0 Anvendt teori 

Jeg vil i dette kapitel gennemgå og redegøre for de anvendte teorier i nærværende afhandling. 

Undervejs vil jeg vurdere og diskutere deres anvendelse, samt redegøre for deres særlige bidrag til 

undersøgelsen og dens resultater.  
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8.1 Kategorisering af subjekter 

Ved at bruge kategoriseringer bliver subjekter inkluderet eller ekskluderet inden for 

mangfoldighedsdiskursen og det er med disse kategoriseringer, man risikerer at reproducere selve de 

begrænsninger og uligheder, som mangfoldighedsdiskursen ellers har til formål at nedbryde (Bendl et 

al., 2009). 

Men ifølge Christiansen og Just er der flere effekter af kategoriseringerne. Eksempelvis antyder 

kategorisering af subjektpositioner, at disse ikke overlapper. Det vil sige, at kategoriseringer bliver en 

fastlåst opdeling, hvor subjekter anses som kun tilhørende én gruppe af subjektpositioner og derfor 

som ensidige individer med kun én dominerende egenskab. Ved at benytte kategoriseringer, mister 

man således blikket for at forstå subjekter som mangefacetteret individer, der kan identificere sig selv 

med flere forskellige kategoriseringer (ibid.). I praksis betyder dette, at mulighederne for 

mangfoldighed bliver reduceret til entydige kategoriseringer og reproducerende stereotyper. En 

anden begrænsende effekt ved disse kategoriseringer er ifølge Christiansen og Just, at individet bindes 

til nogle bestemte subjektpositioner, som hver for sig indeholder nogle dikotomier. Eksempelvis 

indeholder subjektpositionen ’køn’ – i en binær forståelse – mand/kvinder. ’Alder’ indeholder 

ung/gammel osv. Denne diskursive konstruktion af, at nogle positioner er dominerende overfor andre, 

kan som konsekvens være begrænsende i stedet for befriende for subjektet (ibid.). En sidste effekt af 

kategoriseringer af subjektpositioner er, at mangfoldighed bliver fremsat som et mål i stedet for en 

proces. 

Som jeg nævner i ovenstående, tager organisationer et essentialistisk standpunkt, i anvendelsen af 

kategoriseringer og subjektpositioner. Dette faktum betyder, ifølge Litvin (1997), at forskelligheder 

reduceres til prædefineret kategorier, hvilket blot begrænser mangfoldigheden (Litvin, 1997). Dette 

sker særligt på to måder. For det første begrænser kategorisering i faste og determinerende 

subjektpositioner mangfoldigheden, da en sådan opdeling fordrer, at man kun kan identificere sig med 

én demografisk kategori. Dermed bliver subjektet defineret af én dominerende egenskab, frem for 

mange mulige pluraliteter (Christiansen & Just,2012: 406). Et sådant essentialistisk perspektiv har 

således konsekvenser for individet, men det har derudover konsekvenser på gruppeniveau. Litvin 

pointerer, at opdeling i demografiske kategoriseringer, så som etnicitet og køn, betyder, at individer 

forstår hinandens forskelligheder, som værende en konsekvens af disse kategorier. Forskelligheder 

bliver således forklaret og tilskrives betydning ud fra sociale, økonomiske og politiske eksisterende 

diskurser i samfundet, frem for at forstå subjekters forskelligheder som kontekstafhængige (Litvin, 

1997). Derfor vil man, med et essentialistisk perspektiv, opleve forskelligheder som statiske og 

uforanderlige. Som konsekvens af disse stereotypiske kategoriseringer, som er statiske og 
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diskursafhængige, vil organisatoriske medlemmer distancere sig fra hinanden og anse ”den anden” 

som eksotisk og som grundlæggende forskellig fra ”sig selv” (ibid.).  

 

8.2 Teori om køn og heteronormativitet 

I nærværende afhandling, anvender jeg queer teori som et supplement til diskursanalysen, som en 

måde at kaste lys på hvordan kategoriseringer og fastlåste subjektpositioner skaber skjulte 

magtrelationer, som konstrueres i den organisatoriske mangfoldighedskommunikation.  Derved 

bidrager queer teori med et udvidet perspektiv, som problematiserer organisatoriske konstruktioner 

af mangfoldighedsdiskurs.  

Queer teori kritiserer den sociale konstruktion af en normativ, dualistisk kønsforståelse, hvor køn – i 

en binær forståelse – kun indeholder subjektpositionerne mand/kvinde. Butler (1999) kalder dette 

sociale fænomen for ’heteronormativitet’, som queer teori er en modpol til, idet queer-perspektiver 

stiller spørgsmålstegn ved heteronormative forhold til køn, konstruktioner af og forventninger til køn 

samt måden hvorpå heteronormativitet konstituerer sig gennem undertrykkelse og eksklusion af 

queer (Bendl et al., 2009). Den sociale konstruktion af køn, danner en ’heteronormativ matrix’ (Butler, 

1999), hvori der findes nogle faste forventninger til, at der til et bestemt køn medfølger nogle faste 

rollemønstre. Denne forståelse af køn, er således baseret på en dualistisk og binær tilgang, hvor der 

kun findes mand/kvinde og maskulin/feminin. Landström (2007) pointerer, at denne 

heteronormative matrix konstruerer det maskuline overfor det feminine, som to gensidigt 

udelukkende modsætninger. Her ses manden som ’normen’ og kvinden som ‘den anden’ (Bendl et al., 

2009: 627).  Man kan således se den organisatoriske mangfoldighedsretorik i nærværende 

undersøgelse, som et eksempel på en sådan heteronormativ matrix, hvor fastlåste kønsforståelser 

skaber et hierarkisk forhold mellem normen, mand, og ’den anden’, kvinden. Fastlåste i den forstand, 

at i anvendelsen af kategoriseringer som en måde at tydeliggøre diversitetsdimensioner, så defineres 

organisatoriske medlemmer ud fra en statisk, stabil og essentialistisk individforståelse – som havende 

ét tydeligt defineret køn og én stabil seksuel orientering (ibid.:628). På samme vis pointerer Lorbiecki 

og Jack (2000), at mangfoldighedsdiskurser ofte er baseret på ”essentialist divisions to signify 

diversity” og at den forsøger at ”discover corresponding ’roots’ or the ’authentic’ content of one’s 

identity.” (Lorbiecki & Jack, 2000:26).  

 

8.3 Lighed vs. Forskellighed 

Ser man mangfoldighed- og diversitetsdiskurser i dansk kontekst, er der et særligt fokus på diskursen 

om social retfærdighed (Risberg & Søderberg, 2008). En årsag hertil, kan være, at det danske samfund 
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hviler på en dominerende diskursiv konstruktion af lighed, som knytter sig til den danske velfærdsstat 

(Boxenbaum, 2006). Denne diskurs om social retfærdighed er i Danmark opfattet som organisationers 

moralske og etiske ansvar, for at inkludere udsatte grupper og give dem en chance for et ligeværdigt 

arbejdsliv og den er i høj grad baseret på stærke værdier som lighed, ensartethed og solidaritet. 

Risikoen er dog, at udsatte grupper positioneres som underprivilegerede, der skal hjælpes eller 

udvikles før de kan indgå i arbejdsmarkedet på lige fod med andre (Kamp & Hagedorn-Rasmussen, 

2004). I forsøget på at skabe lige muligheder for grupper, som opfattes som underprivilegerede, har et 

centralt argument været, at alle mennesker er lige og derfor fortjener de samme rettigheder. Men 

derved refererer man til mennesket, som en del af en kollektiv gruppe, hvilket bevirker, at individuelle 

forskelle udelades i ligningen (ibid.).   

Det lader således til, at der eksisterer en dominerende forståelse indenfor lighedsdiskursen om, at 

lighed i organisatorisk kontekst primært handler om, at alle skal have de samme rettigheder og 

muligheder, fordi vi alle er ens. Men ved at have et sådant fokus på lighed, mister man blikket for 

forskellighedens værdi – hvilket den sproglige konstruktion af ’mangfoldighed’ ellers lægger op til 

(Kamp & Hagedorn-Rasmussen, 2004).  Det betyder dermed, at mangfoldighedsledelse indeholder 

nogle iboende ambivalenser mellem et fokus på individer, som en del af en social gruppe eller et fokus 

på individuelle forskelle. Dette skisma indebærer nogle dilemmaer, som organisationer må tage stilling 

til, i valget af mangfoldighedsstrategi. Spørgsmålet er, om man skal sikre lige muligheder ved at 

behandle alle individer ens, eller om hvorvidt man skal opstille ’affirmative action’ tiltag, det vil sige 

positiv særbehandling, som kan beskytte og promovere forskellige grupper. Ses dette i lyset af den 

dominerende lighedsdiskurs, som det danske samfund hviler på (Boxenbaum, 2006), så vil det være i 

modstrid med dominerende sociale normer inden for lighedsdiskursen, at man behandler særlige 

grupper anderledes og giver positiv særbehandling til udvalgte grupper. 

Dette leder videre hen til, at når man taler om ‘lige’ rettigheder, så skal det ses i relation til en norm – 

en norm som implicit indebærer en ’hvid mand’, hvor ud fra ’lighed’ måles og bliver 

sammenligningsgrundlag for ’den anden’ (Alvesson & Billing, 1999). Dermed bliver mangfoldighed 

bestemt og defineret af en særlig privilegeret norm, hvorudfra ´den anden´ sammenlignes, vurderes og 

kategoriseres.  

 

8.4 Teori om rekrutteringsbarrierer, in- og outgrupperinger, stereotyper og ubevidste bias 

Glass & Minnotte (2010) fremhæver i deres artikel ”Recruiting and Hiring Women in STEM5 Fields”, at 

der er nogle særlige rekrutteringsbarrierer indenfor feltet. De peger blandt andet på, at sociale 

 
5 STEM er en samlebetegnelse for uddannelsesområderne Science, Technology, Engineering og Mathematics  



Side 31 af 64 
 

netværk er en bestemmende faktor for, om man modtager information om jobopslag. Eksempelvis 

peger Mcguire (2000) på, at der, særligt i mandsdomineret brancher, er en risiko for, at kvindelige 

ansøgere mangler information om jobmuligheder, fordi de ikke er en del af de sociale netværk, der 

knyttes til feltet. Dette giver mænd en fordel i rekrutteringsprocessen og har negativ virkning på 

kvindelige ansøgeres mulighed for at sikre sig stillingen (McGuire, 2000).  

Glass og Minnotte pointerer derudover, at for at tiltrække kvindelige ansøgere til STEM-feltet, peger 

forskning ligeledes på, at nuværende kvindelige medarbejdere kan tiltrække andre kvindelige 

ansøgere ved aktivt at promovere jobopslag i deres netværk (Fernandez & Sosa, 2005). Nuværende 

kvindelige medarbejdere spiller således en aktiv rolle i at tiltrække flere kvinder til organisationen. Er 

der et fåtal af kvindelige ansatte i organisationen risikerer man, at potentielle kvindelige ansøgere, 

fravælger at søge et job. Dette på grund af frygt for tokenisme, isolation, marginalisering og lignende 

(Kanter, 1977). 

Reskin (2000) beskæftiger sig med disse diskriminatoriske bias, som kan opstå i arbejdssammenhæng. 

Hun trækker på social-kognitiv teori og beskriver, at diskrimination sker på baggrund af ubevidste 

kognitive processer, som finder sted uanset eventuelle beslutningtageres intentioner eller motiver 

(Reskin, 2000:320). Reskin pointerer, at disse ubevidste kognitive bias forventeligt vil føre til 

diskrimination, men dette er ikke uundgåeligt. For med de rette organisatoriske praksisser og med en 

bevidsthed om, at sådanne ubevidste kognitive bias kan finde sted, er det muligt at undgå at de fører til 

diskrimination (ibid.:321).  

For at undgå disse bias, er det først og fremmest nødvendigt, at organisationer får en bevidsthed om, 

at kategorisering af mennesker kan føre til at man producerer og reproducerer fastlåste stereotyper, 

og at disse kategoriseringer medvirker til at skabe in- og out-grupperinger. Kategoriseringer af 

individer i in- og out-grupperinger skabes i en automatisk og ubevidst proces, og er, med et social-

psykologisk perspektiv, en kognitiv ressource, som hjælper individer med at håndtere stimuli (Fiske, 

2000). Sociologisk teori anser derimod kategoriserings-processer som en mekanisme, der opretholder 

hierarkiske opdelinger og hvor igennem dominerende grupper kan opretholde privilegerede 

positioner (Reskin, 2000: 321).  

Reskin argumenterer for, at kategoriseringer er mere og andet end blot en mekanisme til at håndtere 

stimuli. For, som jeg skriver i ovenstående, så fører opdeling af individer i in- og out-grupperinger til 

forvrænget opfattelser samt biased evalueringer og dermed til diskrimination. 

Som en del af kategoriseringer og ubevidste bias, skal også nævnes stereotyper. Reskin (2000) 

beskriver dette som: “unconscious habits of thought that link personal attributes to group 

membership.” (Reskin, 2000: 322). Dette er således karakteriseret ved, ligesom bias, at være ubevidste 

mekanismer, som har stor betydning for, hvordan in-grupperinger opfatter out-grupperinger. Reskin 
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differentierer mellem de deskriptive stereotyper og de præskriptive stereotyper. De deskriptive 

stereotyper karakteriserer hvordan gruppemedlemmer er. Disse påvirker hvordan vi opfatter andre 

og hvordan vi fortolker andres handlinger (ibid.). De præskriptive stereotyper beskriver i højere grad, 

hvordan vi forventer at medlemmer af en gruppe vil være. Disse normative stereotyper er 

bestemmende for hvordan vi opfatter andre og deres handlinger, samt hvilke forklaringer vi tillægger 

disse handlinger. Reskin påpeger, at når andres handlinger stemmer overens med vores forventninger, 

har vi tendens til at forklare handlingen som en indre, stabil tilbøjelighed, som f.eks. særlige evner. Når 

andres handlinger tværtimod ikke stemmer overens med vores forventninger, så tilskriver man det 

ofte situationelle faktorer, så som held. Når mænd således performer godt i en opgave som man 

stereotypisk forbinder med mandlige egenskaber, så tilskriver man det særlige evner, og når de 

performer skidt, så har man omvendt tendens til at tilskrive det uheld eller en manglende lyst til at 

performe. Når kvinder omvendt performer godt i en opgave som man stereotypisk ikke forventer at en 

kvinde vil være god til, så er hendes succes overraskende og så tilskriver man det ofte held. Performer 

hun dårligt, så er det nemt at forklare dette: hun har ikke de rette kompetencer og evner (ibid.). her 

noget om at de altid vil vælge dem med de bedste kompetencer På samme måde, er forventninger til 

performance ud fra hvilken gruppering du tilhører, bestemmende for, om fokus er på ydre eller indre 

omstændigheder. Derfor; fordi at man forventer god performance fra in-grupperinger, så tilskrives 

deres succes, at de har de rette evner. Omvendt forventer man, at out-grupperinger vil klare sig skidt, 

og derfor tilskrives deres fiasko, at de mangler kompetencer og kvalifikationer 

 

8.5 Organisatorisk CSR – fra visionære idealer og intentioner til konkrete handlinger  

Som jeg har gennemgået i State of the Art i afsnittet ’Corporate Social Responsibility’ består 

forskningsfeltet som omhandler organisatorisk CSR i en vidtrækkende diskussion om CSR’s 

anvendelse og værdi. Der er indenfor forskningsfeltet en sondring mellem tale og handling. Nærmere 

bestemt, en diskussion om CSR-kommunikationens betydning – på den ene side anses CSR-

kommunikationen som sekundær. Her er holdningen; handling fremfor tale. På den anden side 

anerkendes det, at CSR-kommunikation kan afspejle idealer og intentioner – også selvom at det stadig 

ikke er en aktiv del af den organisatoriske praksis. Med dette perspektiv anses CSR-kommunikation 

som indeholdende et mulighedspotentiale, idet blot at formulere ideer og idealer, at fastsætte 

principper og visioner og at artikulere fremtidige mål vedrørende dette, har potentiale til at stimulere 

forandring (Christensen et al., 2013: 2). Christensen et al. kalder en sådan type kommunikation for 

’aspirational talk’, og de pointerer, at aspirational talk, under de rette forudsætninger, har potentiale til 

at producere positive organisatoriske forandringer inden for CSR-feltet.  
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Denne tilgang til CSR som aspirational talk vil blive anvendt i nedenstående analyse – særligt i afsnittet 

”vi er en mandsdomineret branche” – når CSR bliver til aspirational talk”. Men det vil også brede sig 

ud, mere implicit, gennem hele analysen, eftersom der, i dette perspektiv, ligger nogle bagvedliggende 

forståelser og anskuelser, som kan kobles til flere dele af analysen. En særlig anskuelse, som ligger i at 

opfatte CSR som aspirational talk, er det handlingspotentiale, som sproget består af. For bag 

perspektivet ligger en forståelse af sproget som en performativ faktor. Sprog er, med andre ord, ikke 

kun et neutralt værktøj eller en kanal hvorigennem virkeligheden beskrives. Sprog er dermed ikke kun 

indhold, men også kontekst. Sproget har et handlingspotentiale: ”We do not just report and describe 

with language; we also create with it. And what we create in language “uses us” in that it provides a 

point of view (a context) within which we “know” reality and orient our actions.” (Boje et al. 2004: 

571).  

Det betyder, at sproget får en konstituerende og skabende kraft, hvilket stemmer overens med 

sprogforståelsen indenfor det socialkonstruktivistiske felt så vel som inden for den kritiske 

diskursanalyse. Som jeg tidligere har nævnt, så er det ved hjælp af sproget, at vi kan skabe 

repræsentationer af virkeligheden. Helt centralt er dog, at disse repræsentationer aldrig bare er 

afspejlinger af en allerede defineret virkelighed. I stedet går repræsentationerne forud og medvirker 

aktivt til at skabe virkeligheden (Jørgensen & Phillips, 2013: 17). 

Følger jeg dermed Christensen, Morsing og Thyssens argument, så er CSR-kommunikation ikke blot en 

reflektion af nuværende organisatoriske CSR-praksisser, men kan i stedet ses som et udtryk for 

intentioner og kommende forandringer.  

9.0 Analyse 

Som en del af analyseprocessen og kodningen af den mangfoldighedskommunikation som indgår i 

nærværende afhandling, har jeg identificeret en række analytiske pointer, som alle repræsenterer 

nogle centrale områder i empirien.  

Jeg vil i det følgende gennemgå disse og løbende diskutere dem ift besvarelsen af problemformulering 

samt inddrage hvilke implikationer det kan have på den organisatoriske praksis. 

 

9.1 Organisatorisk definition af mangfoldighed 

Mangfoldighedsbegrebet er i forskningslitteraturen beskrevet som komplekst og mangefacetteret. Det 

betyder, at der i forskningslitteraturen findes flere forskellige tilgange og definitioner af 

mangfoldighed i organisatorisk kontekst. Men ifølge Singh (2002), er det centralt, at organisationer 
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har en klar definition af, hvad begrebet betegner og indeholder, da det har betydning for at målsætte 

og monitorere processen.  

Det er derfor relevant at undersøge hvordan organisationerne i nærværende undersøgelse adresserer 

og definerer mangfoldighed og/eller diversitet i deres online kommunikation. I denne sammenhæng 

skelner jeg mellem organisationer som anvender ord som mangfoldighed og diversitet mellem 

organisationer som tydeligt og præcist udtrykker en klar definition af mangfoldighed/diversitet. Det 

betyder, at jeg kigger efter steder, hvor ’diversitet’ eller ’mangfoldighed’ efterfølges af ’betyder’, 

’indebærer’, ’indeholder’ eller lignende.  

Den mangfoldighedskommunikation, som jeg har undersøgt i nærværende afhandling, afspejler i høj 

grad den definitoriske kompleksitet, som forskningslitteraturen også pointerer. For i den undersøgte 

mangfoldighedsretorik har jeg ikke fundet en eneste organisation, som tydeligt og præcist definerer 

mangfoldighed og/eller diversitet. Det lader til, at ’diversitet’ og ’mangfoldighed’ for disse 

organisationer blot er universale begreber, som ikke kræver nogen særlig definition. Selvom at de 

fleste af organisationerne fremhæver vigtigheden af organisatorisk mangfoldighed og diversitet og 

kobler dette op på de strategiske fordele, der kan være ved at sikre en mangfoldig organisation, så er 

det bemærkelsesværdigt, at ingen udtrykker en konkret definition af mangfoldighed. De fleste kobler 

tilstedeværelsen af visse karakteristika som repræsentativ for mangfoldighed – de fremhæver alle 

særligt det underrepræsenteret køn – for derefter at vise diverse grafiske fremstillinger, som kan vise 

deres fremskridt ift. at arbejde mod en mere mangfoldig organisation. Diversitet er således ofte 

karakteriseret ved tilstedeværelsen af forskellige demografiske dimensioner inden for 

medarbejdergruppen, så som etnicitet, køn, alder og lignende. Eftersom mangfoldighed og diversitet 

ikke defineres nærmere i den organisatoriske kommunikation, er det nødvendigt for besvarelsen af 

problemformuleringen, at jeg dykker dybere ned i argumenterne for mangfoldighed. Hermed er målet, 

at jeg kan finde frem til, hvordan mangfoldighed operationaliseres og anvendes, dvs. hvordan det i 

praksis – igennem talehandlinger – udspecificeres. Jeg vil derfor, i nedenstående afsnit, undersøge 

organisationernes argumenter for mangfoldighed, for at undersøge hvilke diskursive konstruktioner 

der skabes i den organisatorisk kommunikation. 

 

9.2 Argumenter for mangfoldighed – den altoverskyggende diskurs om business-casen for 

mangfoldighed 

Alle organisationer i nærværende afhandling, som præsenterer mangfoldighedspolitikker eller 

lignende i deres online kommunikation, anvender et ressourceargument, når de skal forklare værdien 

af mangfoldighed. De fremhæver alle, at mangfoldighed har et særligt organisatorisk performance-
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outcome, hvilket taler ind i business casen for mangfoldighed. Denne diskurs fremhæver specifikt, at 

mangfoldighed skal være et middel til organisatorisk profit og succes. I organisationernes 

mangfoldighedskommunikation kommer det til udtryk i følgende citater: 

 

HusCompagniet udtrykker i deres Mangfoldighedspolitik: 

”HusCompaniets forretningsmæssige succes er et spejlbillede af vores medarbejderes kvaliteter og 

kompetencer. Vi anerkender, at en mangfoldig arbejdsplads udgør en fordel for organisationen, som 

blandt andet kan bidrage til øget kreativitet og innovation samt bedre problemløsning, hvilket i sidste 

ende kan påvirke den finansielle performance positivt.” (bilag 8) 

 

HusCompagniet udtrykker således, at medarbejdernes kvaliteter og kompetencer er et udtryk for 

organisationens succes. De nævner, at mangfoldighed udgør en fordel på den måde, at det kan bidrage 

til øget kreativitet, innovation og en bedre problemløsning. Disse faktorer taler ind i diskursen for 

business-casen for mangfoldighed, hvor mangfoldighed handler om at udnytte de fordele, som hvert 

individ selvstændigt bidrager med, i kraft af deres forskellighed. De afslutter med at pointere, at 

mangfoldighed i sidste ende er til fordel for den organisatoriske performance, hvilket diskursivt 

konstruerer mangfoldighed som en måde at opnå konkurrencefordele og derved øget profit.  

 

De fortsætter: 

“I HusCompagniet er vi overbeviste om, at mangfoldighed fremmer virksomhedens udvikling og 

bidrager til en bedre forståelse for kundernes behov og dermed bedre løsninger. Derudover bidrager 

en mangfoldig arbejdsplads til et bedre arbejdsmiljø.” (bilag 8) 

 

Hos MT Højgaard benytter de sig ligeledes af business-casen for mangfoldighed, idet de i deres 

ligestillingspolitik udtaler: 

”Vi er overbeviste om, at mangfoldighed bidrager til en bedre forståelse for kundernes behov – og 

dermed bedre løsninger – og til et bedre arbejdsklima.” (bilag 5) 

 

Som det ses i ovenstående to citater, er de tæt på at være fuldstændig identiske. Det kunne tyde på, at 

det er nogle relativ faste vendinger inden for mangfoldighedsdiskursen, som begge organisationer i 

ovenstående anvender. Man må antage, at sætningerne hos hver enkelt organisation, hverken er 

velovervejet eller gennemtænkte, og at de i stedet baserer organisationens politik på nogle common-

sense antagelser om, hvad en mangfoldighedspolitik/ligestillingspolitik forventes at indeholde.  

Både i HusCompagniet og i MT Højgaards udtalelser, benytter de sig af flere argumenter, som 

fokuserer på mangfoldighed som en kilde til konkurrencefordele og forbedret performance. Samtidig 
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fremhæver de, at mangfoldighed også bidrager til et bedre arbejdsmiljø/arbejdsklima, men dette 

uddybes ikke yderligere. Som jeg dog viser i afsnittet XX, viser forskning ikke entydigt at der er 

sammenhæng mellem performance og arbejdsmiljø.  

 

Andre eksempler på, at organisationer i undersøgelsen argumenterer for mangfoldighed ud fra en 

business-case diskurs, ses bl.a. hos FLSmidth & Co. som skriver: 

 

”…it is recognized, that diversity improves the corporate culture, thereby improving productivity and 

growth. Diversity helps us to fully understand our costumer’s needs as well as operate effectively in a 

global business environment, where focus is on cooperation, quality and innovation.” (bilag 1) 

 

I ovenstående citat fra FLSmidth & Co., udtrykker de ligeledes, at mangfoldighed bidrager til 

produktivitet og vækst, hvilket ligeledes taler ind i business-casen for mangfoldighed. Derudover 

nævner de, at mangfoldighed hjælper dem til fuld forståelse af kundernes behov – også i en global 

sammenhæng. At de benytter termen ’fuld forståelse’, er et eksempel på, at de understreger 

vigtigheden af mangfoldighed i forhold til at markedssegmentet. Denne diskursive konstruktion af 

subjektet, som en der kan bidrage med øget markedskendskab, findes ligeledes både i citatet fra 

HusCompagniet og i citatet fra MT Højgaard. Her udtrykker de begge vigtigheden af, at ”mangfoldighed 

bidrager til en bedre forståelse for kundernes behov”. Det samme udtrykkes i nedenstående citat fra 

NCC. De benytter sig derudover også af et business-case perspektiv, idet de skriver: 

 

“NCC’s Diversity Policy is based on the conviction that diversity contributes to increased business 

value, and that NCC will become a better business partner for customers if the company reflects the 

society that we are involved in building.” (bilag 7) 

 

Denne konstruktion af mangfoldighedssubjektet som kilde til et bedre markedskendskab handler 

grundlæggende om, at organisationen implicit udnytter subjektets etnicitet, som en organisatorisk 

fordel, idet organisationen dermed kan udvise bedre forståelse for kunders behov. Denne konstruktion 

af subjektet, som havende en særlig værdi i kraft af sin etnicitet eller oprindelse, vil jeg yderligere 

fremhæve i nedenstående afsnit som omhandler implikationer for praksis. 

 

Hos Aarsleff har de ligeledes et fokus på business-casen: 

”I Aarsleff-koncernen ønsker vi, at vores samlede stab af medarbejdere og ledere er forskelligartet 

sammensat. Vi mener, at dette fremmer virksomhedens udvikling, samt at det er en af de 

grundlæggende forudsætninger for vores fortsatte forretningsmæssige succes.” (bilag 4) 
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Business-casen for mangfoldighed kan bruges til at legitimere organisatorisk mangfoldighedsledelse, 

men med den flyttes fokus væk fra diskursen om social retfærdighed.  

Med et altovervejende fokus på business-casen for mangfoldighed, skabes et vakuum af ubekendte 

faktorer, som bunder i, at organisationerne baserer deres mangfoldighedsstrategi på common-sense 

antagelser om, at mangfoldighed giver konkurrencefordele, kreativitet og profit. Man kan spørge sig 

selv, hvad de ville gøre, hvis de fandt frem til at mangfoldighed ikke skaber ovenstående. Ville 

mangfoldighed i så fald miste værdi i og for organisationen? Og ville organisationerne så stoppe med 

at jagte mangfoldigheden? 

 

9.2.1 Repræsentation som et organisatorisk aktiv  

Som jeg ligeledes pointerer i ovenstående, beskriver fire ud af de fem organisationer, at mangfoldighed 

bidrager til bedre forståelse for kundens behov, men denne positionering af mangfoldighedssubjekter 

er problematisk. Man kan argumentere for, at idet organisationer derved tilknytter bestemte værdier, 

væremåder og attributter til bestemte grupper og kulturer, forventer de, at den mangfoldige 

medarbejder, blot i kraft af sin etnicitet, kan identificere sig med, hvad der angiveligt anses som faste 

og uforanderlige systemer. Dette blik på subjektet, som én der kan åbne døre til nye markeder og give 

øget kendskab til kundernes behov, vil potentielt opleve et pres af at skulle performe en rolle, som 

subjektet muligvis ikke kan eller vil identificere sig med. At skulle repræsentere en særlig 

befolkningsgruppe, hvad end det drejer sig om etnicitet, køn, seksualitet eller lignende, er et udtryk for 

en essentialistisk og statisk opfattelse af subjektet, som fastholdes i en bestemt rolle. Derudover kan 

det have negative konsekvenser for subjektets oplevelse af muligheden for at tage andre karriereveje 

eller på anden vis udvikle sin karriere, idet subjektets særlige værdi består i den gældende 

diversitetsdimension.  

 

9.2.2 Business-casens implikationer for praksis 

Alle organisationer i undersøgelsen trækker på business-casen for mangfoldighed. Det vil sige den 

diskursive konstruktion af mangfoldighed, som noget der skaber organisatoriske konkurrencefordele 

og profit. De nævner blandt andet faktorer som øget kreativitet og innovation, bedre problemløsning 

og et bedre arbejdsmiljø. Ser vi dette udsagn ud fra eksisterende forskningslitteratur inden for 

mangfoldighedsledelse, er der dog tilsyneladende ikke nogen klar indikation på, at mangfoldighed 

skulle have denne effekt. Under alle omstændigheder, er eksisterende undersøgelser ikke entydige og 

har hverken udtømmende eller klare resultater (Wise & Tschirhart, 2000). Men som jeg tidligere har 

skrevet, kan organisatoriske variabler, skiftende omstændigheder og foranderlig kompleksitet være 
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årsagen til, at mangfoldighedens resultater og organisatoriske bidrag er svære at indkapsle i 

forskningsstudier. Ser man på bygge- og anlægsbranchen isoleret set, kan en mangfoldig 

medarbejdergruppe antages at være en fordel i nogle funktioner. Eksempelvis for ingeniører, 

bygningskonstruktører, arkitekter og lignende, hvor kreativitet og innovation eksempelvis kan bidrage 

til at sikre en grøn omstilling i byggeriet. Omvendt kan man antage, at mangfoldighed potentielt ikke 

har mærkbar effekt på performance i det mere rutinemæssige håndværksarbejde, hvor der er faste 

procedurer og processer som skal overholdes.  

Jeg vil dog pointere, at med et socialkonstruktivistisk blik på køn, så er sådanne generaliserende 

vendinger om, hvilke særlige kompetencer, som kvinder kan bidrage med i en organisation, et udtryk 

for, at man tilskriver køn nogle karakteristika, som i sig selv er diskriminerende og stereotypiserende. 

At forvente, at kvinder (eller andre diversitetsdimensioner) kan give udslag i et bedre arbejdsmiljø – 

blot i kraft af deres køn – er et diskriminerende og begrænsende perspektiv på subjektet. Det er et 

udtryk for, at kvalifikationer og kompetencer bliver kønnede, hvilket har konsekvenser for alle 

organisatoriske medlemmer på tværs af køn og på tværs af forståelse for køn. Der er således også 

kønnede forventninger til mænds performance, hvilket ligeledes er problematisk i forhold til at 

tiltrække og fastholde mandlige medarbejdere, som potentielt ikke kan identificere sig med disse.  

9.3 Lighed – en hindring for mangfoldighed? 

Jeg har i ovenstående afsnit om business-casen belyst og problematiseret at organisationerne 

fremhæver mangfoldighed, som en særlig måde at opnå øget organisatorisk konkurrenceevne, 

performance og profit. Dermed udtrykker organisationerne, at forskellighed er et aktiv.  

Jeg vil i nedenstående afsnit dog belyse, at den organisatoriske mangfoldighedsretorik i nærværende 

undersøgelse er modstridende og usammenhængende, i det de samtidig lægger vægt på lighed og lige 

muligheder. Som jeg skriver i afsnittet ”Lighed vs. Forskellighed”, er der i den danske forståelse og 

konstruktion af mangfoldighed og mangfoldighedsledelse et skel mellem lighed og forskellighed. Et 

sådant skel, hvor de to dominerende diskurser om social retfærdighed og business-casen for 

mangfoldighed sidestilles, bevirker, at retorikken virker selvmodsigende og modstridende. Dette vil 

være fokus for nærværende afsnit, hvor det centrale er, at organisationerne på den ene side udtrykker, 

at de opfatter forskellighed og mangfoldighed som værende et organisatorisk aktiv, og derfor aktivt 

søger mod øget diversitet, mens de på den anden side, alligevel udtrykker en modvilje mod 

forskellighed, idet de proklamerer, at alle er ens og at diverse mangfoldighedsdimensioner ikke vil 

lægge til grundlag for hverken rekruttering, forfremmelse eller afskedigelse. Med andre ord, og her 

særligt i forhold til det underrepræsenteret køn, de vil gerne køn, men de gør ikke aktivt noget for at få 

køn. 

Dette viser sig i empirien således:  
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Aarsleff i deres ”Politik for ligestilling, diversitet og mangfoldighed” 

”Beslutninger om rekruttering, forfremmelse og afskedigelse påvirkes aldrig af ansøgerens eller 

medarbejderens race, etnicitet, sociale oprindelse, køn, religion, seksuelle overbevisning eller 

lignende.” (bilag 3) 

 

FLSmidth & Co. skriver i deres ”Diversity and Equality Policy”: 

”Although selection of candidates are based on having the best qualifications and experience, it is 

recognized that diversity improves the corporate culture, thereby improving productivity and 

growth.” (bilag 1) 

 

Og HusCompagniet skriver i deres ”Mangfoldighedspolitik”: 

”Beslutninger om rekruttering, forfremmelse og afskedigelse påvirkes aldrig af ansøgeren eller 

medarbejderens race, etnicitet, sociale oprindelse, køn, religion, seksuelle overbevisning eller 

lignende.” (bilag 8) 

 

Flere organisationer pointerer dermed, at de ikke vil rekruttere eller forfremme på basis af 

eksempelvis køn, men når de alligevel fastslår, at kvinder er medvirkende til at skabe mangfoldighed 

og derved øget værdi og fortjeneste, så kunne man argumentere for, at det er bemærkelsesværdigt, at 

de ikke vil forsøge at tilgodese kvinder i rekrutteringen. For at finde en mulig forklaring på denne 

modstridende retorik, kan man trække på det teoretiske grundlag for undersøgelsen. For som jeg 

skriver i afsnittet ”Lighed vs. Forskellighed”, så hviler det danske samfund på en dominerende 

diskursiv konstruktion af lighed, som knytter sig til den danske velfærdsstat (Boxenbaum, 2006). 

Denne stærke lighedsdiskurs betyder blandt andet, at positiv særbehandling på lige fod med 

diskrimination, er uønsket. Denne dominerende lighedsdiskurs udtrykkes empirisk i, at alle potentielle 

ansøgere og eksisterende medarbejdere skal have ”lige muligheder”, ”lige adgang” og ”ligestilling”.  

 

MT Højgaard skriver i deres ”ligestillingspolitik”:  

”Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, ansættelsesvilkår, uddannelse og 

forfremmelse. Vi vil give lige muligheder for alle og vil derfor arbejde for at respektere forskelligheder 

og fremme en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder på alle niveauer i organisationen.” (bilag 5) 

 

NCC skriver i deres ”Sustainability Report”: 
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“Equal treatment and providing the same opportunities must apply regardless of gender, transgender 

identity or expression, sexual orientation, ethnicity, religious beliefs, functional disability or age.” 

(bilag 7) 

 

Huscompagniet skriver i deres “Mangfoldighedspolitik”: 

”Det er derfor vores mål, at der skal være mangfoldighed og lige muligheder både på ledelsesniveau og 

blandt øvrige medarbejdere.” (bilag 8) 

 

Kemp & Lauritzen: 

”Politikken omhandler blandt andet lige adgang til karrieremuligheder og ledelsesstillinger” (bilag 10) 

 

Og Aarsleff skriver i deres CSR-rapport 19/20: 

” Ligestilling og en høj grad af mangfoldighed overalt i vores virksomhed hjælper os til at træffe gode 

beslutninger og til at skabe de bedste resultater på både kort og lang sigt. Det er et mål for os at skabe 

lige muligheder for mænd og kvinder samt at øge mangfoldigheden overalt i Aarsleff-koncernen” 

(bilag 4). 

 

9.3.1 Implikationer for praksis 

Ovenstående er alle empiriske eksempler på, at den dominerende lighedsdiskurs afføder nogle 

dilemmaer og problematikker. Et af sådanne dilemmaer er, om man skal sikre lige muligheder ved at 

behandle alle individer ens, eller om hvorvidt man skal give nogle grupper positiv særbehandling eller 

andre ’affirmative action’ tiltag, som kan beskytte og promovere forskellige grupper. Ses dette i lyset af 

den dominerende lighedsdiskurs i Danmark, så vil det være i modstrid med dominerende sociale 

normer inden for lighedsdiskursen, at man behandler særlige grupper anderledes eller på anden vis 

giver positiv særbehandling til udvalgte grupper. Derfor; på trods af, at ovenstående organisatoriske 

udsagn er med gode intentioner om at undgå diskrimination og med et ønske om at sikre lige adgang 

til organisationen, så opnår de præcist det modsatte. For med denne uvilje mod at promovere 

bestemte grupper ved hjælp af positiv særbehandling, kan man argumentere for, at der kan medfølge 

en strukturel blindhed for, at lighed ikke er en selvfølge i organisatorisk kontekst. Måske kan det 

endda være nødvendigt for nogle grupper at modtage positiv særbehandling for overhoved at opnå 

lighed og lige muligheder. Og når organisationerne eksplicit udtrykker, at rekrutteringsbeslutninger 

aldrig påvirkes af, eksempelvis køn, så understreger de vigtigheden af, at det gældende adgangskrav til 

organisationen er kompetencer og kvalifikationer. Men ved at fremhæve disse dimensioner, så 

ignoreres mangfoldighed og forskellighed. Præcist dette, som organisationerne ellers har fremhævet 
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som noget der skaber organisatorisk succes. En anden konsekvens heraf er, at organisationerne 

skaber en forklaringsmodel for årsagen til, at kvindelige medarbejdere ikke er repræsenteret i større 

omfang. I denne forklaringsmodel, skabes en konstruktion af, at årsagen skal findes i kvindernes 

manglende kompetencer. Derved skubber organisationerne implicit ansvaret for mangfoldighed over 

på kvinderne og skaber derved en diskursiv konstruktion af kvinderne som værende inkompetente og 

uden de rette kvalifikationer.  

 

Som jeg har vist i ovenstående, så er lighedsdiskursen til stadighed dominerende og kan potentielt stå i 

vejen for, at kvinderne får foden indenfor i bygge-og anlægsbranchen. Dette er et eksempel på, 

hvordan en dominerende diskurs om lighed bliver selvmodsigende og derfor afføder nogle 

organisatoriske dilemmaer og paradokser, som man bliver nødt til at forholde sig til i organisationen 

og i HR, hvis man vil undgå den modstridende retorik, og på den ene side undgå diskrimination og på 

den anden sige gerne vil skabe konkrete lige muligheder.  

 

Man kan argumentere for, at en måde at gøre dette på, er ved at dekonstruere lighedsdiskursen 

lingvistisk, for så at bygge den op på ny. For der er en ambivalens mellem begreberne ’lighed’ og 

’forskellighed’ og måden hvorpå de modstilles som et ’enten-eller’. Ser man på begreberne hver for sig, 

er modsætningen til lighed ikke forskellighed. Nej, modsætningen til lighed er ulighed. Og på den 

anden side, er modsætningen til forskellighed ikke lighed, men ens-hed eller ensartethed. Med en 

sådan sproglig opmærksomhed og dekonstruktion af begreberne, kan man således argumentere for, at 

lighed og forskellighed ikke nødvendigvis skal ses som modsætninger, og at den ene derfor ikke 

udelukker den anden. Organisationerne kan således argumentere for lige muligheder, men italesætte 

en strukturel ulighed, som ønskes bekæmpet – uden at der er andre grupper, som føler sig forbigået. 

Med et fokus på den lingvistiske konstruktion ’ulighed’, skaber man dermed en legitim modsætning til 

’lighed’, og man undgår derved modstridende retorik. Jeg argumenterer således for, at ved at ændre 

retorikken, til eksempelvis ”vi ønsker at bekæmpe ulighed”, så opnår organisationerne en 

synliggørelse af, at lighed ikke altid er en selvfølgelig i organisatorisk kontekst.  

 

9.4 Mangfoldighed som et socialt samfundsansvar 

Jeg har i et tidligere afsnit 9.2 belyst, at når organisationerne i deres mangfoldighedskommunikation 

eksplicit fremhæver mangfoldighed som en måde at skabe organisatorisk succes, benytter de sig af et 

businesscase-perspektiv på mangfoldighed. Men i nærværende afsnit, er det hensigten at vise, at der 

sker en ændring i måden hvorpå organisationerne retorisk omtaler mangfoldighedssubjekter, når de 

adresserer mangfoldighed som et samfundsansvar. Jeg vil i nedenstående afsnit belyse og konkretisere 



Side 42 af 64 
 

med empiriske eksempler, at mangfoldighedssubjekter positioneres på forskellige måder afhængig af 

hvilket argument, som organisationerne benytter sig af.  

 

Når nogle organisationer fremfører særlige initiativer med formål at hjælpe og udvikle forskellige 

grupper, så taler de ind i en særlig diskurs om organisatorisk socialt ansvar, hvor subjekterne bliver 

konstrueret, som nogen der har et særligt behov for hjælp til kompetenceudvikling. Hos Arkil 

italesætter de forskellige initiativer i deres CSR-rapport (bilag 9), hvor de blandt andet skriver: 

 

”Vi har fokus på at hjælpe og udvikle medarbejdere med særlige behov, herunder ordblinde” (bilag 9). 

 

Deres fremhævelse af ordblinde som gruppe, kan have flere årsager, om end det virker aparte at 

fremhæve ordblindhed som en særlig kategori. Jeg forestiller mig, at der er en større repræsentation af 

ordblinde i bygge- og anlægsbranchen end i andre brancher, hvilket kan give anledning til, at Arkil har 

vurderet, at det har relevans at nævne ordblindhed i forbindelse med særlige organisatoriske 

initiativer til støtte og udvikling. Men som konsekvens af dette skaber de, på trods af gode intentioner, 

en diskursiv konstruktion af ordblinde, som del af en hierarkisk skelnen mellem de, der har brug for 

støtte og hjælp, og de der er i en magtposition, hvor de kan give sådan hjælp.  

 

Arkil skriver videre: 

 

”Arkil har ydet en særlig indsats og påtaget sig et socialt ansvar for at hjælpe mennesker til en aktiv 

tilværelse med arbejde. De lokale afdelinger gør et stort stykke arbejde med at få borgere uden 

tilknytning til arbejdsmarkedet arbejdsprøvet og indsluset med særlig fokus på ekstra støtte og 

opbakning fra deres mentorer.” (bilag 9). 

 

De fortsætter i afsnittet ”Vi har et samfundsansvar”, med at skrive: 

 

”At se potentialet i mennesker, der af en eller anden årsag er på kanten af det danske arbejdsmarked, 

anser vi som en del af vores ansvar. Med fokus på forudsætninger og udfordringer forsøger vi at skabe 

aftaler og jobs, som gør det muligt for den enkelte at bidrage til samfundet uanset baggrund og 

uddannelsesniveau.” (bilag 9).  

 

Ovenstående er eksempler fra Arkil, som viser den diskursive konstruktion af mangfoldighed som 

tager sit udgangspunkt i et organisatorisk socialt ansvar. Problematikken opstår dog, når subjekter 

kategoriseres som nederst i magthierarkier, hvor de udelukkende har potentiale i kraft af deres 
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tilstedeværelse på jobmarkedet. Med udtalelser som ”Arkil har ydet en særlig indsats…”, ”(har) påtaget 

sig et socialt ansvar…” og ”de lokale afdelinger gør et stort stykke arbejde…”, understreger Arkil deres 

position i magthierarkiet, som de der aktivt kan yde denne hjælp. Med anvendelsen af pronomenet 

”vi”, benytter de sig af en sproglig konstruktion, som yderligere understreger, en distancering mellem 

”vi” og de, som positioneres som havende brug for hjælpen. Ved at anvende ”vi” understreges 

forskellene fremfor et fokus på særlige kvalifikationer eller kompetencer.  

 

Et andet eksempel, som ligeledes har sit diskursive udgangspunkt i forståelsen af mangfoldighed som 

et organisatorisk socialt ansvar, kan ses hos MT Højgaard, som i deres CSR-rapport (bilag 6), under 

overskriften ”Krigsveteran med OL-drømme” præsenterer Jesper, en krigsveteran som lider af PTSD. 

De skriver: 

 

”I MT Højgaards tømrerafdeling arbejder Jesper. Han er krigsveteran og lider af PTSD. Derfor skal der 

tages særlige hensyn i dagligdagen, så Jesper kan trives på sit arbejde. Normalt arbejder vores tømrere 

sammen to og to, men Jesper trives bedst, hvis han får lov til at arbejde alene og ikke bliver presset. 

Derfor bliver der, på den byggeplads som Jesper er tilknyttet, skabt de muligheder, der skal til for, at 

det fungerer for ham. Jesper er en dygtig tømrer, og vi er glade for at have ansat ham.” (bilag 6).  

 

Med denne præsentation af Jesper, reduceres han fra at være almindelig, ligeværdig medarbejder, til at 

være krigsveteran, som lider af PTSD. Han reduceres således fra at have værdi i sig selv, med evner, 

kvalifikationer og kompetencer, til udelukkende at have organisatorisk værdi i kraft af sin fortid som 

krigsveteran. MT Højgaard beskriver udførligt, hvordan der i det daglige arbejde må tages særligt 

hensyn til Jesper, som derved fastholdes i en position, hvor han, for at være en ligeværdig 

medarbejder, bliver fremstillet som en slags personificering af MT Højgaards sociale ansvar. At MT 

Højgaard pointerer, at han er en dygtig tømrer, og at de er glade for at have ansat ham, fremhæver blot 

yderligere en distancering fra de øvrige medarbejdere, som højest sandsynligt ikke vil blive fremhævet 

igennem en sådan sproghandling.  

 

9.4.1 Implikationer for praksis 

Fælles for ovenstående eksempler er, at den diskursive konstruktion af asymmetriske magtrelationer 

tydeliggøres, ved at positionere modtagere af særlig støtte som en del af et organisatorisk 

samfundsansvar. Ovennævnte eksempler tager således sit udgangspunkt i mangfoldighed som et 

organisatorisk samfundsansvar, men uden nogen italesættelse af, hvordan de forskellige subjekter kan 

bidrage med specifikke kvalifikationer eller kompetencer. Man kan argumentere for, at den 
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problematiske adressering af subjekterne i bunden af hierarkiet, kunne blive udlignet, hvis retorikken 

i stedet havde fokuseret på subjekternes kvalifikationer og særegne bidrag til organisationen. Således 

ville man ikke opfatte subjekterne som nogen der har særlige behov, men i stedet opfatte dem som 

individer, der aktivt bidrager til organisationen på lige fod med de øvrige medarbejdere. 

Hos Arkil ses et eksempel herpå. De skriver:  

 

”I Arkil ser vi, at veteraner og tidligere soldater i Forsvaret har en lang række kvaliteter og 

kompetencer som bl.a. målrettethed, holdmentalitet og god arbejdsdisciplin, som passer godt til at 

være ansat i en entreprenørvirksomhed som Arkil. Men virksomheden anerkender også, at vejen fra 

en karriere i Forsvaret til en civil ansættelse ikke altid er helt nemt.” (bilag 9).  

 

Ovenstående er et eksempel på at man retorisk fokuserer på, i dette tilfælde, krigsveteraners særlige 

kvaliteter, fremfor at positionere dem, som nogle der har behov for særlig støtte. Sammenligner man 

dette citat fra Arkil med det ovenstående citat fra MT Højgaard som omhandler krigsveteranen Jesper, 

vil man se afgørende forskellige i positioneringen af subjektet. Hos MT Højgaard beskrives der ikke, på 

hvilke måder Jesper bidrager med nogle særegne kvalifikationer eller kompetencer. De beskriver i 

højere grad, hvad organisationen gør, for at skabe rammerne for, at Jesper kan indgå i dagligdagen. 

Han distanceres og gøres til offer og her er fokus ikke på hvad Jesper kan bidrage med til 

organisationen, men hvad organisationen gør for Jesper. I ovenstående citat fra Arkil portrætteres 

krigsveteranerne noget anderledes. Arkil anerkender deres særlige bidrag til organisationen – og 

pointerer derved at de ikke kun har værdi pga. social retfærdighed. I stedet får de værdi netop pga. 

deres forskellighed og for deres særegne bidrag til organisationen – uden at negligere, stereotypisere 

eller gøre dem til ofre. Her er er ikke et diskursivt fokus på business-casen for mangfoldighed og ej 

heller på diskursen om social retfærdighed. I stedet lægges der vægt på, hvordan forskelligheden i sig 

selv har organisatorisk værdi.  

 

9.5 Brugen af kategoriseringer 

Jeg vil i det følgende demonstrere hvordan de udvalgte organisationer i deres online 

mangfoldighedskommunikation fremhæver særlige kategoriseringer, hvilket kan have flere 

virkninger, som jeg vil gennemgå i nedenstående og i det næstkommende afsnit.   

 

I empirien ses brugen af kategoriseringer oftest i forbindelse med diskriminations-disclaimers i 

jobopslag. Samtlige organisationer i undersøgelsen benytter sig af kategoriseringer – nogle eksplicit 

ved at nævne en række subjektpositioner, som inkluderes som subjekter indenfor 
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mangfoldighedsdiskursen, andre, som eksempelvis NCC, der implicit benytter kategoriseringer ved at 

fremhæve, at de ønsker at ”…tiltrække, udvikle og fastholde fra en gruppe som repræsenterer og 

reflekterer det samfund, som vi opererer i.” (bilag 7). De ønsker med andre ord, at medarbejdere skal 

repræsentere det omkringliggende samfund og dermed være repræsentative.  
De nævner således ikke nogen specifikke kategoriseringer, men fremhæver alligevel det samfund, som 

de opererer i. Hermed skaber de implicit nogle subjektpositioner, som baserer sig på det nordiske 

marked, dvs. at de ubevidst ekskluderer visse nationaliteter, etniciteter og religioner. Som påpeget af 

Christiansen og Just (2012), peger kategoriseringer på nogle dikotomier, som udgøres af dominerende 

eller domineret kategorier. Christiansen og Just påpeger, at organisationer udelukkende nævner 

kategorier, hvis det har relevans for dem, dvs. hvis organisationen tidligere har oplevet barrierer ift. 

den nævnte kategori (ibid.:406). Derfor er det ikke uden omkostninger, når FLSmidth & Co. skriver: “A 

diverse workforce is an asset and we encourage all employees to realise their full potential and career 

ambitions through equal access to career, learning and development opportunities irrespective of 

personality, gender, age, ethnic or national origin and religious beliefs, disability, political or sexual 

orientation and family status”. Når de eksempelvis nævner “sexual orientation” eller “family status”, 

implicerer det, at disse kategoriseringer tidligere kan have været en ulempe eller en barriere for at 

blive en del af FLSmidth & Co. Som jeg har vist i afsnit 8.1, anvendt teori om brug om kategoriseringer, 

så pointerer Christiansen & Just nogle effekter af brugen af kategoriseringer. Én af disse er, at 

kategoriseringer af subjektpositioner bevirker, at mangfoldighed bliver fremsat som et mål i stedet for 

en proces. Dette ses eksempelvis hos Per Aarsleff hvor de bl.a. skriver at: ”Målet om mangfoldighed 

hos os retter sig bl.a. mod køn, alder og uddannelsesmæssig baggrund.” (bilag 3). Dermed bliver 

mangfoldighed gjort til et produkt, som kan måles og vejes og som har et slutmål med en nøje udvalgt 

opskrift til at opfylde målet om mangfoldighed. Det bliver med andre ord et problem, som kan løses. 

Dermed overser man, at organisatorisk mangfoldighed ikke bare er som at sætte kryds i en boks, som 

man kan vise frem for at demonstrere sin mangfoldige arbejdsgruppe. Nej, mangfoldighed er en proces 

uden slutmål og det kan ikke bare begrænses i organisatoriske udvalgte kategoriseringer. At begrænse 

mangfoldighed til køn, alder og uddannelsesmæssig baggrund reproducerer en diskursiv fortælling om 

diskrimination, ulighed og begrænsning. Både internt i organisationen såvel som for eksterne 

interessenter.  

Man kan med ovenstående udlede, at brugen af kategoriseringer er essentialistiske, hierarkiske og 

fastlåser subjekter i stereotypiske positioner 
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9.5.1 Implikationer for praksis 

Som jeg har behandlet i ovenstående afsnit, så positioneres subjekter på forskellige måder alt efter 

hvilken diskursiv praksis der lægges vægt på i argumentationen for mangfoldighed. Inden for hver 

diskursiv praksis, tilbydes der bestemte subjektpositioner, som subjektet, qua sit tilhørsforhold til de 

fremhævede kategoriseringer, tvinges til at identificere sig med. Med disse subjektpositioner følger 

der implicit nogle handlemuligheder, som er rammesat og reguleret af diskursive sociale normer. 

Disse sociale normer, er dermed bestemmende for, hvilke handlinger, interaktioner og væremåder der 

anses som korrekt og i overensstemmelse med den herskende diskurs. Christiansen og Just refererer 

til dette, som en invitation til at performe mangfoldighed (Christiansen og Just, 2012: 407). Man kan 

argumentere for, at en sådan nødvendighed af den rette performance – en performance som stemmer 

overens med de herskende sociale normer inden for diversitetsdiskursen – er begrænsende. Både for 

den enkelte medarbejder, men også for organisationen, som, ubevidst, fastholder subjekter i den 

nederste del af det organisatoriske hierarki, hvor subjekter konstrueres som ”den anden” ift. normen.  

 

I praksis kan kategorisering få konsekvenser for blandt andet samarbejde, da gruppemedlemmer, 

ifølge Litvin (ibid.), vil have tendens til at lokalisere årsager til udfordringer og problemer, som noget 

latent i de involveret individer – blot baseret på de demografiske subjektpositioner og de 

dertilhørende diskursive konstruktioner – fremfor at forstå udfordringer ud fra diverse sociale og 

organisatoriske strukturer. Disse står tilbage, usynlige og ubestridte (ibid.).  

Denne essentialistiske mangfoldighedsdiskurs har derfor relationelle konsekvenser, som kan have 

betydning for samarbejde, teamforståelse og deraf performance. Ses ovenstående i sammenhæng med 

bygge- og anlægsbranchen, kan man forestille sig, at eksempelvis kvindelige håndværkere oplever 

stereotypiske forventninger og fordomme – blot baseret på køn i stedet for erfaringer, kontekst, 

proces, magtforhold, strukturer, organisatoriske betingelser, mikro- og makro-level forhold osv. 

Dermed ignorerer mangfoldighedsledelse ”…the ongoing social construction processes of 

organizational life in favor of an essentialist framework emphasizing ‘innate and immutable’ 

characteristics of ‘obvious’ demographic categories.” (Litvin, 1997:205).  

 

9.6 Den heteronormative kønskonstruktion i bygge- og anlægsbranchen 

Som jeg skriver i indledningen, så er det tydeligt at køn – nærmere bestemt kvinder – er en 

subjektposition, som fremhæves i organisationernes kommunikation om mangfoldighed. 

Organisationerne bruger betegnelsen ’det underrepræsenteret køn’ Men med dette fokus på kvinder, 

kan man med queer teori argumentere for, at organisationerne implicit skaber skjulte magtrelationer 
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og eksklusionsmekanismer gennem de konstruerede diversitetsdiskurser. Dette vil blive behandlet i 

nærværende afsnit.  

Når organisationerne i deres online mangfoldighedskommunikation fastholder brug af 

kategoriseringer og italesætter og positionerer kvinder som ’det underrepræsenteret køn’, kan man se 

den organisatoriske mangfoldighedsretorik i nærværende undersøgelse, som et eksempel på en 

heteronormativ matrix (Butler, 1999) hvor fastlåste kønsforståelser skaber et hierarkisk forhold 

mellem normen, mand, og ’den anden’, kvinden. Fastlåste i den forstand, at i anvendelsen af 

kategoriseringer som en måde at tydeliggøre diversitetsdimensioner, så defineres organisatoriske 

medlemmer ud fra en statisk, stabil og essentialistisk individforståelse – som havende ét tydeligt 

defineret køn og én stabil seksuel orientering (Bendl et al., 2009: 628). 

Når organisationerne anvender kategoriseringerne mand/kvinde, er det således et udtryk for en 

statisk, stabil og essentialistisk individforståelse, hvilket skaber diskursive magtrelationer, hvor 

hierarkiske forskelle mellem subjekter bliver bestemmende for hvad der anses for normen og hvad 

der anses for at overskrive den afgrænsende norm. Det er dette, som queer teorien kritiserer. Ser man 

dette i sammenhæng med organisationernes ønske om at skabe mere mangfoldighed, så kan man 

udelade, at risikoen består i, at kan man ikke identificere sig med disse fastlåste kønsstereotyper, så 

undlader man at søge mod branchen. Derfor er det ikke uden konsekvenser, når organisationerne 

benytter sig af sådanne heteronormative diskursive konstruktioner af køn, hvilket således kan 

resultere i, at den tilgængelige talentpulje reduceres og efterlader branchen som den altid har været – 

mandsdomineret.  

Med et queer-perspektiv på diversitet, kan man i stedet argumentere for, at organisatoriske 

diversitetsdimensioner må være flydende og forandrende frem for stabile og statiske (Bendl et al., 

2009). Det handler således om at skabe inklusion ved at se ud over allerede etablerede 

kønsforståelser, og anerkende, at køn ikke blot er et spørgsmål om mand/kvinde. Et mere 

inkluderende perspektiv, som også rummer transperspektiver og interseksualiteter, kan bryde med de 

dualistiske, hierarkiske og fastlåsende diskursive kønskonstruktioner, som undersøgelsen i 

nærværende afhandling har påvist. Dermed flyttes mangfoldighedsdiskursen væk fra essentialistiske 

stereotyper til mere flydende konceptualiseringer, hvor der er plads til flere måder at forstå og 

performe sit køn på.  
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9.7 ”Vi er en mandsdomineret branche” – italesættelsen af bygge- og anlægsbranchen med 

fokus på to forskellige problematikker 

Nærværende afsnit har til formål at belyse to forskellige men sammenhængende problematikker. De 

tager begge sit udgangspunkt i måden hvorpå organisationerne italesætter bygge- og anlægsbranchen 

som værende mandsdomineret. Herfra føres diskussionen i to dele: den første del vil tage sit 

udgangspunkt i ét af de punkter, som jeg har fremført ovenfor og bygger videre herpå. Det omhandler 

konkret én af de nævnte rekrutteringsbarrierer i bygge- og anlægsbranchen som består i, at kvindelige 

medarbejdere har stor andel i tiltrækning og fastholdelse af andre kvindelige medarbejdere. Kanter 

(1977) pointerer, at særligt organisationer med få kvindelige medarbejdere risikerer, at potentielle 

kvindelige ansøgere pga. frygt for tokenisme, isolation, marginalisering og lignende, vil afholde dem 

fra at søge mod organisationen. Jeg vil derfor i første del af dette afsnit belyse de strategiske 

overvejelser, der indgår i dilemmaet om hvorvidt organisationerne skal være sandfærdige i deres 

online kommunikationen omkring nuværende lave andel af kvindelige medarbejdere eller om de skal 

skjule det.  

Den efterfølgende del, vil ligeledes tage sit udgangspunkt i måden hvorpå organisationerne italesætter 

bygge- og anlægsbranchen som værende mandsdomineret. Derudfra vil jeg, med udgangspunkt i Sara 

Ahmeds teori om nonperformatives, belyse og problematisere konsekvensen af, at 

mangfoldighedsdokumenter risikerer at miste deres effekt.  

9.7.1 Mangfoldighed skaber mangfoldighed 

Èn af måderne hvorpå organisationerne kan skabe et billede af deres organisatoriske kønsfordeling er 

igennem deres organisatoriske dokumenter, så som CSR-rapporter, årsrapporter, mangfoldigheds-,  

diversitets- eller ligestillingspolitikker. Det vil sige, strategiske organisatoriske dokumenter, som kan 

benyttes til at udstille organisationen og organisationens image på en særlig måde.  

Der opstår dog et etisk dilemma i hvorvidt organisationerne skal være sandfærdige i 

kommunikationen, for på den ene side, kan organisationer, som er sandfærdige omkring kønsbalancen 

have udfordringer med at tiltrække potentielle nye kvindelige medarbejdere, ud fra en tese om, at 

kvinder er tilbøjelige til at være mindre tiltrukket af organisationer, som ikke har en mangfoldig 

medarbejdergruppe. På den anden side risikerer organisationer som ikke viser et sandfærdigt billede 

af kønsbalancen at udvise dårlig etik og moral samt – måske endnu vigtigere – at skuffe nye 

medarbejdere, når de opdager, at virkeligheden ikke var som de troede. Den første problematik kan 

således lede til en rekrutteringsudfordring og den sidste problematik kan føre til en 

fastholdelsesudfordring.  
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Men som det ses i nedenstående uddrag fra empirien, har nogle organisationer valgt at kommunikere 

tydeligt om deres problematik med at tiltrække kvindelige medarbejdere:  

Huscompagniet skriver: 

”Byggesektoren har traditionelt set været og er fortsat en mandsdomineret branche, hvilket kan 

udgøre en udfordring for HusCompagniet og øvrige aktører i branchen.” (bilag 8) 

 

CG Jensen: 

”Det lyder måske ligetil. Men byggebranchen har traditionelt været præget af midaldrende mænd og 

har ry for at være stokkonservativ. Det vil vi gerne gøre op med i CG Jensen, og vi tror på, at vi ved at 

ansætte bredt – på tværs af køn, alder og etnicitet for alvor kan skabe forandring.” 

 

Aarsleff koncernen:  

”Entreprenørbranchen har altid været og er fortsat en branche, der tiltrækker flest mænd, hvilket 

afspejler sig tydeligt i det eksisterende antal mandlige og kvindelige ledere og medarbejdere samt i 

fordelingen af ansøgere til de fleste typer ledige stillinger i vores koncern.” (bilag 4)  

 

Kemp & Lauritzen: 

”I vores branche er der en klar overvægt af mænd, som for en stor del har en håndværksfaglig 

baggrund, og vi arbejder derfor aktivt på at begge køn søger stillinger hos os.”(bilag 10) 

 

Med disse sproghandlinger adresserer ovenstående organisationer deres rolle i en branche som 

traditionelt set har været – og stadig er - mandsdomineret. De italesætter deres udfordringer med at 

skabe kønsbalance og de er tydelige i kommunikationen, idet de anvender vendinger som ”udgøre en 

udfordring”, ”ry for at være stokkonservativ”, ”afspejler sig tydeligt” og ”klar overvægt”. Det er 

sproglige konstruktioner og vendinger, som, hver for sig, fremhæver problematikken i stedet for at 

nedtone den.  De kan således stå overfor et potentielt rekrutteringsproblem.  

 

De øvrige organisationer i undersøgelsen, FLSmidth & Co., Arkil, MT Højgaard og NCC har valgt at 

kommunikere om kønsbalancen på mere utydelig vis. Fælles for dem er, at de ikke italesætter 

problematikken aktivt, men kommunikerer på et mere overordnet plan om eksempelvis ”det 

underrepæsenterede køn”.  

 

FLSmidth & Co. skriver for eksempel: 
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”We will increase the ratio of underrepresented groups on all levels in the organization and increase 

our overall women ratio year on year by focusing on key initiatives to attract and retain women…” 

(bilag 1) 

 

Fælles for alle organisationerne i undersøgelsen står dog, at hvis man skal finde oplysninger om 

kønsbalancen og det organisatoriske arbejde for at skabe øget mangfoldighed, så kræver det, at man 

gennemlæser CSR-dokumenter eller, efter flere klik på hjemmesiden, kan downloade diverse 

organisatoriske politikker. Det er således kun få af organisationerne, som har den nødvendige 

kommunikation placeret på deres hjemmeside. Når de har, kræver det flere klik at komme dertil. Det 

vidner således om, at organisationerne ikke aktivt bruger deres online kommunikation på at brande 

sig for potentielle nye medarbejdere.  

Der er ingen af organisationerne, som decideret lyver eller er uærlige om deres organisatoriske 

kønsbalance, men der er dog én organisation, som stikker ud i forhold til deres brug af billeder som 

kommunikation. FLSmidth & Co. anvender en del visuelt materiale, med kvinder på deres 

hjemmesider. Særligt når man ser på deres ”karrieresite” er det en tydelig strategi. Her er kvinder (og 

mænd) med flere forskellige etniciteter, og her skiller de sig ud fra de øvrige organisationer.  

 

9.7.2 Aspirational talk og nonperformatives 

Som jeg belyser i ovenstående, italesætter organisationerne deres udfordringer med at skabe 

kønsbalance – nogle mere eksplicit end andre. Organisationerne udtrykker dog alle et ønske om at 

ansætte bredt og inkludere flere kvindelige medarbejdere. Samtidig udtrykker de, at de, i kraft af at de 

opererer i en mandsdomineret branche, står overfor nogle særlige udfordringer med at skabe 

mangfoldighed og at tiltrække flere kvindelige medarbejdere. Kommunikationen handler således ikke 

om konkrete handlinger, men nærmere om et ønske for forandring. Dermed får kommunikationen en 

form af ’aspirational talk’, hvor fokus er på idealer og intentioner frem for at afspejle konkrete 

handlinger (Christensen et al., 2013:2).  

Et eksempel på, at CSR-kommunikationen får form af ’aspirational talk’ ses i Aarsleffs CSR-rapport: 

”Politikkens formål er blandt andet at medvirke til at skabe ligestilling og mangfoldighed samt øge 

andelen af det underrepræsenterede køn overalt i koncernen. Vi ønsker en åben og fordomsfri kultur, 

hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn.” (bilag 9) 

Med dette citat, udtrykkes det, at mangfoldighed er en intention, som de fortsat arbejder mod. Her 

fremhæves det sproglige fokus på et fremtidigt ønske, idet de anvender ord som ”skabe ligestilling” og 

”vi ønsker”. Når organisationerne således kommunikerer om ’det underrepræsenteret køn’, opstiller 
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statistikker og sætter mål, så er det ligeledes en måde hvormed de skaber nogle forventninger, som 

både interne og eksterne interessenter og stakeholders, kan følge op på og spørge ind til. At artikulere 

mangfoldighed som idealer og intentioner er derfor ikke et udtryk af, blot at præsentere ikke-

bindende ønsker, men i højere grad, at forpligte organisationen til, at koble handlinger på. Man kan 

dog diskutere om CSR-politikker og kommunikation er tydelig nok til at skabe sådanne forventninger, 

der kan skabe den commitment, som er nødvendig for at aspirational talk bliver til konkrete resultater. 

Ovenstående citat fra Aarsleffs CSR-rapport, vil lede mig videre til næste del, som omhandler det 

faktum, at organisatorisk kommunikation, kan risikere at miste sin performative effekt. Det skal dog 

nævnes, at hvis man følger teorien om ’aspirational talk’, så ligger den performative effekt allerede i, at 

man har formuleret og udtrykt de organisatoriske statements.  

Ser man i stedet ovenstående citat ud fra teorien om non-performatives, så kan man udlede, at når 

sådanne sproghandlinger ikke følges op af konkrete tiltag eller aktiviteter som understøtter målet om 

mangfoldighed, så er der risiko for, at dokumenterne (og de mangfoldighedsstrategier som 

dokumenterne består af) ikke får nogen performativ effekt. I stedet risikerer man, at dokumenterne 

blot får en understøttende funktion i organisationens mangfoldighedsstrategi – med andre ord bliver 

det blot dokumenter, som man kan henvise tilbage til, i stedet for at bruge strategien aktivt. Sara 

Ahmed (2012) beskriver dette som non-performatives og pointerer netop vigtigheden af at tilknytte 

konkrete aktiviteter til organisatoriske forpligtelser (Ahmed, 2012: 120). Med henvisning til Judith 

Butler definerer Ahmed non-performatives som ”…the reiterative and citational pratice by which 

discourse” does not produce “the effects that it names” (Butler, 1993:2). Diversitets-, mangfoldigheds- 

og ligestillingsdokumenter kan således i organisatorisk kontekst miste effekt, blot i kraft af 

dokumentets eksistens og navngivningen af disse dokumenter. En mangfoldighedsstrategi fremkalder 

derved paradoksalt nok ikke den ønskede mangfoldighed, men får måske ligefrem den modsatte effekt 

og ender med at afholde mangfoldighed fra at materialisere sig. Risikoen består i, at blot 

tilstedeværelsen af disse strategiske dokumenter, reducerer dem til non-performativer, som mister 

organisatorisk relevans idet der ikke igangsættes tiltag til at følge op på dem.   

 

9.8 Rekruttering som middel til mangfoldighed 

På trods af, at ingen af organisationerne i nærværende undersøgelse bidrager med en tydelig 

definition af deres forståelse af mangfoldighed eller diversitet, så er det alligevel tydeligt, at de alle 

forbinder mangfoldighed med køn – mere specifikt, ’det underrepræsenteret køn’. Flere 

organisationer fokuserer på, hvordan de vil skabe mangfoldighed gennem rekruttering af kvinder. 

Eksempelvis beskriver Arkil deres arbejde for at skabe mangfoldighed vha. rekrutteringsprocesser. De 
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påpeger, at de ønsker at ”…adressere kønsmæssige ubalancer inden for forskellige typer af stillinger 

ved aktivt at opfordre kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn til at søge opslåede 

stillinger og derved over tid reducere ubalancen.” (bilag 9). Der er således et fokus på rekruttering af 

kvinder og de strukturelle rammer omkring ansøgningsprocessen, idet de fortsætter: 

”Selskabet tilstræber at indkalde en ligelig andel af mandlige og kvindelige ansøgere til samtale, 

forudsat at de annoncerede kvalifikationskrav er opfyldt af ansøgere af begge køn. Selskabet ønsker at 

sikre, at alle ansatte uanset køn har lige muligheder for at gøre karriere i selskabet.” (ibid.).  

Arkil fremhæver således en proaktiv dimension af rekruttering, idet de går ud over de lovmæssige 

bestemmelser om at diskrimination, i forbindelse med rekruttering, er forbudt ved lov (jf. 

ligestillingslovens §2). Dette er ligeledes den generelle retorik omkring rekruttering, fra de øvrige 

organisationer i undersøgelsen. De lægger alle vægt på, at de opfordrer alle kvalificerede til at søge 

stillinger, uanset en række oplistede kategoriseringer, hvorefter de pointerer, at beslutninger om 

rekrutteringer altid kun er på grundlag af kvalifikationer og aldrig på baggrund af ansøgerens 

eventuelle køn, etnicitet, race mv. Dette taler ind i en diskursiv konstruktion af kompetence og 

kvalifikationer, hvor mangfoldighed og de særlige bidrag dette kan have til organisationen, bliver 

underordnet og ignoreret.  

Denne diskursive konstruktion fremhæver kvalifikationer som den eneste betydningsgivende faktor. 

Det afgørende argument indenfor denne diskurs er, at hvis man har de rette kompetencer og 

kvalifikationer, så vil man lykkes i et job, uanset køn, alder, seksualitet eller andre socio-demografiske 

dimensioner, som mangfoldighed kan tænkes at referere tilbage til (Rennison, 2009:82-84).  

Sådanne opfordringer til at få alle – inklusive det underrepræsenteret køn – til at ansøge stillingen, 

udtrykkes ofte i jobopslag, hvor der kan skrives en såkaldt discrimination-disclaimer, med det formål, 

at overbevise potentielle ansøgere om, at alle ansøgere uanset baggrund er velkomne til at ansøge. Jeg 

har undersøgt, om de organisationer som indgår i nærværende undersøgelse, benytter sig af sådanne 

disclaimers ved at fremsøge deres ledige stillinger og læse deres jobopslag igennem. Jeg er klar over, at 

dette er baseret på et øjebliksbillede, og at der således kan være ændringer i disse sidenhen. Omvendt 

er sådanne disclaimers ofte standardformuleringer, hvilket betyder, at den højest sandsynligt vil indgå 

i flere jobopslag.  

I de undersøgte jobopslag fandt jeg, at kun to virksomhed, FLSmidth & Co. og Arkil, anvender en 

discrimination-disclaimer. FLSmidth & Co. skriver nederst i deres jobopslag: 

 

“As an equal opportunity employer, FLSmidth embraces diversity and equality by promoting an 

environment of inclusion. We encourage applicants of all backgrounds and perspectives to apply – the 

more diverse our employees are, the stronger our team is.” 
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Og Arkil skriver: 

”Vi opfordrer alle, uanset køn og etnicitet, til at søge stillingen, og vi glæder os til at høre fra dig.” 

 

Det vil sige, at kun 2 ud af de 10 organisationer i undersøgelsen benytter sig af diskrimination-

disclaimers. Eftersom at dette er en forholdsvis nem og tilgængelig måde at kommunikere til 

potentielle ansøgere på, er der her potentiale for at udvikle de organisatoriske rekrutteringsprocesser. 

Ved at indføre diskriminations-disclaimers kan organisationer effektivt kommunikere om deres 

mangfoldighedsindsats, hvilket kan føre til en mere mangfoldig rekrutteringspulje. Ovenstående to 

eksempler fra FLSmidth & Co. og Arkil er blot to måder at gøre dette på. FLSmidth nævner ingen 

subjektpositioner og pointerer, at alle bidrager med forskellige styrker til deres team. Arkil løser det, 

på trods af de gode intentioner, ikke lige så godt. Her nævnes to kategoriseringer ”køn og etnicitet”, 

hvilket, som jeg også belyser i afsnittet 8.1, risikerer at fastholde individet i låste kategoriseringer. 

Derved får Arkils diskriminations-disclaimer, den modsatte effekt end hvad intentionen var. De 

reducerer nemlig mulighederne for mangfoldighed. Man kan argumentere for, at havde de udeladt 

kategoriseringerne, havde sætningen, på mere vellykket vis, kunnet tiltrække fra en mere mangfoldig 

pulje. Når Arkil i deres diskrimination-disclaimers fremhæver køn og etnicitet, resulterer det i, at der  

implicit skabes en hierarkisk gruppering, hvor køn og etnicitet konstrueres som en særskilt out-

gruppering. In-grupperingen konstrueres således, som den part de andre søger accept og lige 

muligheder fra og de bliver således en referencegruppe (Reskin, 2000). Ses dette i sammenhæng med 

bygge- og anlægsbranchen, så er der stor risiko for, at sådanne in- og out-grupperinger skabes blot ud 

fra det faktum, at branchen generelt set er mandsdomineret, og når in-grupperingen (hovedsageligt) 

består af hvide mænd, så er det denne gruppering der får defineringsmagten – også i 

rekrutteringsprocesser.  

 

9.8.1 Rekrutteringsbarrierer i bygge- og anlægsbranchen 

Som jeg har belyst i afsnittet 8.4, viser forskning, at der er nogle særlige rekrutteringsbarrierer, som 

specifikt ses inden for STEM-området (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Blandt 

andet peger forskning på vigtigheden af netværk og rollemodeller har en betydning i forhold til at 

rekruttere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. 

Man kan argumentere for, at, idet organisationerne generelt set, alle fremhæver, at eksempelvis køn, 

ikke vil påvirke rekrutteringsbeslutninger, så kan man kun understrege vigtigheden af, at 

organisationerne er bevidst om hvilke barrierer der eksisterer i rekrutteringsprocessen. At aktivere 

nuværende kvindelige medarbejdere, at anvende dem som positive rollemodeller, at opbygge 
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meningsfulde netværk, at være bevidste om risiko for bias er blot nogle tiltag, som organisationerne 

kan drage nytte af for at understøtte rekrutteringsprocesser.  

 

9.8.2 Ubevidste bias i rekrutterings- og forfremmelsesprocesser 

Én af de rekrutteringsbarrierer, som potentielt afholde organisationerne om at opnå øget rekruttering 

af kvinder er ubevidste bias. Som Reskin (2000) også fremhæver, så er der flere bias. FLSmidth & Co. 

italesætter som den eneste organisation denne problematik, idet de skriver: 

 

”We do not treat employees from underrepresented groups differently. We recognize that natural 

cognitive bias can occur and that the perception of an ideal manager can be culturally embedded. 

Making conscious and unconscious bias visible fosters inclusion based on the company values.” (bilag 

X). 

 

FLSmidth & Co. forsøger således at italesætte deres opmærksomhed på bevidste og ubevidste bias i 

rekruttering- og forfremmelsesprocesser. Men man kan argumentere for, at en sådan opmærksomhed 

ikke er tilstrækkelig. Som Reskin (2000) påpeger, og som jeg har gennemgået i afsnit XX, så er det først 

og fremmest altafgørende, at man bliver bevidst omkring måden hvorpå organisationer igennem 

mangfoldighedsdiskurser producerer særlige stereotypiske forventninger til eksempelvis 

performance. Sådanne stereotyper, særligt de præskriptive stereotyper, som beskriver de 

forventninger vi har til hinandens handlinger. Særligt disse kan derfor påvirke rekrutteringsprocesser, 

for hvis stereotypiske billeder af kvinder i bygge- og anlægsbranchen gør, at man som ansøger ikke 

kan spejle sig heri, så sorterer man sig selv fra, hvilket, som konsekvens, betyder, at organisationen har 

mistet en del af rekrutteringspuljen. 

Men, som Reskin (2000) ligeledes fremhæver, så er det, for at undgå disse bias, først og fremmest 

nødvendigt, at man får en bevidsthed om, at kategorisering af mennesker kan føre til at man 

producerer og reproducerer fastlåste stereotyper, og at disse kategoriseringer medvirker til at skabe 

in- og out-grupperinger. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at forsøge at gøre sig bevidst om potentielle 

bias. For så længe man fortsætter med at anvende kategoriseringer, vil man skabe hierarkiske 

opdelinger og derigennem vil magthierarkier og privilegerede positioner bestå.  

 

9.8.3 In- og outgrupperinger 

En anden potentiel rekrutteringsbarriere, som kan fremhæves, er risikoen for at skabe in- og out 

grupperinger. Denne kan ses i sammenhæng med og som konsekvens af stereotypiske forestillinger, 
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som jeg også pointerer i ovenstående. Et eksempel på dette kan ses i Arkils diskriminations-disclaimer, 

som lød:  

 
”Vi opfordrer alle, uanset køn og etnicitet, til at søge stillingen, og vi glæder os til at høre fra dig.” 

 
Når Arkil i deres diskrimination-disclaimers fremhæver køn og etnicitet, resulterer det i, at der 

implicit skabes en hierarkisk gruppering, hvor køn og etnicitet konstrueres som en særskilt out-

gruppering. In-grupperingen konstrueres derimod, som den part de andre søger accept og lige 

muligheder fra og de bliver således en referencegruppe (Reskin, 2000).   

 

En måde at forsøge at tiltrække flere kvinder til rekrutteringsprocessen er, ifølge Glass & Minotte, at 

sikre rekrutteringsprocessens organisering. Som jeg skriver i afsnit 8.4, lægger Glass & Minotte særligt 

vægt på vigtigheden af, at lukkede rekrutteringskanaler, såsom rekruttering via netværk, automatisk 

kan sortere kvinderne fra, idet de i mindre grad har adgang til sådanne netværk. I stedet rettes 

opmærksomheden mod vigtigheden af at man engagerer nuværende kvindelige medarbejdere som 

rollemodeller, som derved kan promovere eventuelle jobopslag i deres netværk, for derigennem at 

tiltrække flere kvindelige ansøgere. Kvindelige rollemodeller er derfor altafgørende for at tiltrække til 

branchen.  

 

Konkluderende på ovenstående afsnit om rekrutteringsbarrierer i bygge- og anlægsbranchen, kan man 

således udlede, at en større repræsentation af kvinder i organisationen højest sandsynligt vil bidrage 

til at tiltrække et større antal kvindelige ansøgere. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, når 

organisationerne udtrykker intentioner, ønsker og vilje til at rekruttere kvinder og udjævne 

kønsbalancen. I stedet handler det om at engagere nuværende kvindelige medarbejdere som positive 

rollemodeller og bruge deres netværk frem for de traditionelle lukkede rekrutteringsnetværk, hvor 

mænd højest sandsynligt vil ansætte nogen der ligner dem selv. De kan indskrive diskriminations-

disclaimers i jobopslag, som undgår at stereotypisere og kategorisere de potentielle ansøgere, og sidst 

men ikke mindst er det altafgørende at undgå bias i rekrutteringsprocesser, som i sidste ende kan 

være en ultimativ forhindring for mangfoldighed. 

 

10.0 Diskussion 

Som jeg har belyst i indledningen af nærværende afhandling, står byggebranchen overfor en mangel 

på arbejdskraft de kommende årtier, og nøglen til organisatorisk overlevelse og succes består derfor 
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blandt andet i at kunne sikre tiltrækning, rekruttering og fastholdelse i fremtiden og derved 

overkomme denne udfordring om arbejdskraft.  

I indledningen problematiserede jeg de nuværende tiltag, som er igangsat fra Byggeriets Kvinderåd, 

med det formål, at få flere kvinder til at tage en byggefaglig uddannelse. Jeg anfægter ikke, at dette kan 

have en gavnlig effekt. Det er et skridt på vejen. Men jeg vurderer, at det ikke kan stå alene. Og det 

mener jeg, at nærværende undersøgelse er bevis for. Byggeriets Kvinderåd har udarbejdet og fremlagt 

8 konkrete anbefalinger, hvoraf én af disse er at skabe en ny fortælling om branchen. Men fortællinger 

findes overalt og i alt. Også i organisationerne selv. Derfor argumenterer jeg for, at organisationerne 

også har et vigtigt ansvar i at fortælle om branchen på en ny måde. De må revurdere deres nuværende 

strategi, opnå indblik i de diskursive konstruktioner, som de selv er medvirkende til at reproducere og 

tage aktive skridt for at sikre, at de kan tiltrække og rekruttere fra bredere puljer. Det kan dog, som 

undersøgelsen viser, betyde, at de må være mere progressive. Måske ved at ændre retorikken fra en 

ligestillingsdiskurs til en retorik, der i højere grad viser, at de vil bekæmpe ulighed. Måske ved at 

genoverveje rekrutteringsprocesser, ved aktivt at fremhæve og bruge nuværende kvindelige 

medarbejdere som rollemodeller, som kan udnytte deres netværk i tiltrækningen af flere kvinder. 

Måske ved en bevidstgørelse om, at kategorisering fører til diskrimination og fastlåste stereotyper.   

Man kan diskutere alle ovenstående forslag som mulige midler til øget organisatorisk mangfoldighed. 

Men særligt – og det er måske af største væsentlighed – må organisationerne genoverveje 

instrumentalisering af subjektet, som et middel til profit og øget bundlinje. Business-casen er det 

altoverskyggende argument i organisationernes mangfoldighedskommunikation, men ved at fokusere 

herpå skabes en diskurs, hvori profit og organisatorisk succes, er den eneste parameter der gælder. 

Mangfoldigheden må i stedet baseres på dens egenværdi. 

 

I ovenstående har jeg forsøgt at fremhæve særlige problematikker, som har vist sig undervejs i 

undersøgelsen. Det kan være en organisatorisk rettesnor, som måske kan medvirke til at bevidstgøre 

om, at mangfoldighedsledelse ikke bare handler om at nå en vis procentdel af kvindelige medarbejdere 

(eller andre diversitetsdimensioner for den sags skyld). Det er i sig selv problematisk, når 

mangfoldighed kvantificeres og når eksempelvis køn målsættes og sættes i grafer og statistikker. En 

sådan tilgang er baseret på en binær kønsforståelse og medtager ikke alle de, som identificerer sig som 

både-og eller hverken-eller. Man kan spørge sig selv, hvorfor køn i organisatorisk kontekst overhoved 

er interessant? Så længe arbejdet udføres til de korrekte standarder, så burde kønnet være 

underordnet. Sådanne statistikker og målsætninger lægger blot op til, at mangfoldighed er et 

håndgribeligt organisatorisk mål i stedet for en dynamisk proces. Men der er ingen genveje eller 

slutmål i arbejdet for at skabe mangfoldighed. Det afsluttes aldrig og vil altid være relevant. 
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Mit bidrag til diskussionen om organisatorisk mangfoldighed er vigtig, fordi jeg, med et kritisk blik, 

belyser den nuværende mangfoldighedsdiskurs som værende fastlåsende og begrænsende. Den 

producerer og reproducerer de selvsamme dynamikker, som den har til formål at bekæmpe. Mit 

bidrag er til kritiske mangfoldighedsstudier, da jeg problematiserer og diskuterer de effekter og 

implikationer, som den nuværende mangfoldighedsdiskurs har for praksis. I dette tilfælde, for 

udvalgte organisationer i bygge- og anlægsbranchen, men også for HRM-praksisser mere generelt. Det 

er nemlig min oplevelse, at resultaterne i nærværende undersøgelse ikke lader sig begrænse af fag og 

branche, men at implikationsmulighederne er bredere end blot at begrænse sig til bygge- og 

anlægsbranchen.  

 

11.0 Konklusion  

I nærværende afhandling har jeg, med en kritisk diskursanalyse og således et kritisk perspektiv på 

mangfoldighedsledelse, undersøgt de underliggende strukturer og diskursive konstruktioner af 

mangfoldighed, som påvirker måden hvorpå organisationerne kommunikerer om mangfoldighed. Med 

denne kritiske tilgang, har jeg haft et sigte om at afsløre, hvordan strukturerne, på afgørende vis, får 

konsekvenser for hvordan mangfoldighedsdiskursen er medvirkende til at opretholde ulige 

magtforhold, asymmetriske magthierarkier og stereotypiske kategoriseringer.  

Med en ’kritisk sprogbevidsthed’, har jeg haft et mål om at bevidstgøre om og udfordre de common-

sense antagelser, som produceres og reproduceres i de diskursive praksisser. Dette har blandt andet 

betydet, at modsætningen mellem argumenterne for mangfoldighedsledelse er blevet diskuteret og 

problematiseret. Her viste det sig, at organisationerne benyttede sig af business-casen for 

mangfoldighed, idet de fremhævede mangfoldighedens værdi som værende et organisatorisk middel 

til profit og en måde at opnå konkurrencefordele.  

Jeg har belyst og problematiseret, at mangfoldighedsledelse som begreb, har nogle utilsigtede 

konsekvenser, som er selvmodsigende og som, i sidste ende, kan afholde mangfoldighed fra at udfolde 

sig. Dette har jeg opnået ved at undersøge hvordan mangfoldighedsledelse udpeger, stereotypiserer, 

distancerer samt fastlåser og begrænser subjekter frem for at sætte dem fri.  

 

12.0 Fremtidig forskning 

Jeg anerkender, at jeg med mit empiriske fokus på online mangfoldighedskommunikation, kan få øje 

på strukturer, diskurser, modsætninger, konflikter og dilemmaer. Men når jeg skal følge sporet videre 
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derfra, har min metode og empiri nogle begrænsninger, som har konsekvenser for, hvor tæt jeg kan 

nærme mig genstandsfeltet. Der er således mange andre mulige tilgange til at undersøge hvordan 

mangfoldighed, på en ikke-diskriminerende måde, kan manifestere sig i organisatorisk kontekst.  

Eksempelvis kunne det være interessant at undersøge, om semiotiske virkemidler på de 

organisatoriske hjemmesider, understøtter den diskursive konstruktion af mangfoldighed. I min 

research lagde jeg mærke til, at det ikke kun er igennem skrift, tekst og ord, at organisationerne 

kommunikerer om mangfoldighed. Der er andre visuelle artefakter, så som fotos, videoer og grafer, 

som på meningsfuld vis, kan bidrage til den empiriske analyse af de udvalgte organisationers online 

mangfoldighedskommunikation. Med den baggrundsviden som er tilgængelig for os nu – at denne 

branche udtrykker et ønske om at rekruttere fra bredere talentpuljer og at de i deres 

mangfoldighedskommunikation har et særligt fokus på at rekruttere flere kvinder – så forventer man 

samtidig, at organisationerne nøje har udvalgt de visuelle virkemidler, som er en del af deres 

hjemmesider, i særdeleshed de fotos, som vises i forbindelse med deres mangfoldigheds-, ligestillings- 

og diversitetspolitikker. Man forventer, at de strategisk har overvejet hvilke visuelle virkemidler de 

publicerer og hvordan disse fotos potentielt forstærker stereotypiske kønsroller og magtrelationer, 

eller om de skaber nye visuelle diskursive konstruktioner. Undervejs har jeg fået et klart billede af, at 

organisationernes visuelle kommunikation langt fra imødekommer mine forventninger, men det vil 

kræve en selvstændig undersøgelse at drage sådanne konklusioner.  

Et andet interessant videre studie, som kunne bidrage til diskussionen, ville være en mere teoretisk 

funderet undersøgelse af mulighederne for at genoverveje den nuværende mangfoldighedsdiskurs. 

Den har, grundet sin essentialistiske individopfattelse, fokus på fastholdelse og begrænsning, hvilket 

giver anledning til et fornyet syn, på de dynamikker, der er medbestemmende for konstruktionen af 

mangfoldighedsdiskursen. En diskurs, som i højere grad ser værdi i den enkeltes bidrag, i 

forskellighed, accepterer og anerkender ”den anden” som ligeværdig og som ikke tilslører det fælles. 

Hvor mangfoldighed bliver et værdifuldt potentiale i stedet for en diskriminerende begrænsning.  
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