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Forord

Dette speciale er et afsluttende masterprojekt på masteruddannelsen i sexologi på

Aalborg Universitet.

Masterprojektet er skrevet som en del af det ottende og sidste modul som har

fokus på emnet “Videnskabelig analyse af sexologisk problemstilling”.

Forudsætninger og mål

Det ottende og afsluttende modul bygger videre på viden opnået i de førhenværen-

de moduler.

Efter gennemførelse af dette modul skal den studerende jf. Studieordning for

Masteruddannelsen i sexologi kunne opfylde følgende punkter fordelt på hhv. vi-

den, færdigheder og kompetencer.

Viden

• Kan gøre rede for baggrunden for den valgte problemstilling og argumentere

for dens sexologiske relevans.

• Demonstrerer dybtgående forståelse for relevant sexologisk viden inden for

et udvalgt område samt af specifikke sexologiske begreber, teorier, metoder

og færdigheder i relation hertil.

Færdigheder

• Kan applicere tidligere modulers begreber, teorier, metoder og færdigheder

på en konkret videnskabelig problemstilling.

• Kan identificere og dokumentere en videnskabelig problemstilling inden for

det valgte problemområde samt diskutere eventuelle forskningsetiske aspek-

ter af denne.

• Kan analysere det valgte teoretiske eller empiriske materiale med inddragelse

af relevant litteratur, teori og metode.

• Kan formidle, diskutere og perspektivere masterprojektets resultater i form

af en sprogligt stringent rapport eller et udkast til en videnskabelig artikel.

Kompetencer

• Har kompetence til kritisk vurdering af forskellige typer forskningsbaseret

viden

vii

http://www.smh.aau.dk/digitalAssets/334/334814_master-sexologi-revision-pr.-10-2015-pr.-1.-september-2017.pdf
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Indhold

• Kan styre en projekt- og undersøgelsesproces, som er kompleks og uforudsi-

gelig og kan nødvendiggøre alternative løsningsmodeller.

• Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en videnskabelig analyse med

efterfølgende vidensformidling.

• Kan selvstændigt og på et flervidenskabeligt grundlag bidrage til udvikling

af teori og/eller praksis inden for det sexologiske område, herunder udvikle

nye tiltag og strategier.

• Kan tage ansvar for egen læring og faglige udvikling, herunder arbejde pro-

blembaseret og modtage og give konstruktiv kritik.
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Resumé

Dette masterspeciale bygger på en kvalitativ undersøgelse af seksualiteten hos iran-

ske mandlige indvandrere i perioden efter minimum 25 års ophold i Danmark.

Mange indvandrere oplever en ændring i forhold til deres seksuelle syn, hold-

ninger samt adfærd som følge af immigration. Denne ændring varierer alt efter det

enkelte individ og de sociale omstændigheder.

Undersøgelser peger i retning af, at iranske indvandrere i bl.a. Sverige har æn-

dret sit seksuelle syn, holdninger samt adfærd progressivt efter at have immigreret

til Sverige. (Ahmadi, 2003b, s. 9)

j

I dette speciale undersøges det primært gennem en kvalitativ undersøgelse, hvilke

seksuelle normændringer, der er blevet foretaget ved de iranske mandlige respon-

denter efter at have forladt sit hjemland i minimum 25 år for i stedet at være bosat

i Danmark.

Det undersøges i denne forbindelse hvilke seksuelle adfærdsændringer der er

sket i årene frem til i dag fra den iranske seksualitet i den ikke-vestlige kultur, til

den danske seksualitet i den vestlige kultur.

Med fokus på seksualiteten og dens afgørende betydning for mennesket og kul-

turens altafgørende betydning og påvirkning af seksualiteten, er formålet med dette

speciale at belyse iranske mænds seksuelle kulturændring og at fokusere på detal-

jerne omkring disse ændringer.

Specialet belyser en langsom, men positiv kulturel ændring på forskellige seksu-

elle områder i takt med immigrationen, hvad angår de i undersøgelsen valgte re-

spondenter fra Iran.

j

Dette masterprojekt, indikerer gennem et kvalitativt studie, en række forskellige

ændringer på informanternes overordnede seksualitet i takt med immigrationen til

Danmark.

På trods af studiets lille størrelse (n = 2), kan det med ydmyghed være med

til at bidrage til større undersøgelser i fremtiden omkring sammenhængen mellem

kulturens indflydelse på seksualiteten hos ikke-vestlige indvandrere med muslimsk

baggrund.
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Abstract

This Master’s Thesis is based on a qualitative study of the sexuality of Iranian male

immigrants who have been living a minimum of 25 years in Denmark.

Many immigrants experience a change in relation to their sexual views, attitu-

des and behaviour. This change varies according to the individual and the social

circumstances resulting from immigration.

Studies indicate that Iranian immigrants in i.a. Sweden have changed their se-

xual views, attitudes and behaviour progressively after having immigrated to Swe-

den. (Ahmadi, 2003b, s. 9)

j

In this study, it is primarily examined through a qualitative study, which sexual

norm changes have been subjected to by the Iranian male respondents after leaving

their home country for a minimum of 25 years to instead residing in Denmark.

Furthermore, it is examined which sexual behavioural changes have occurred in

the years up to today from the former Iranian sexuality in the non-Western culture,

to the Danish sexuality in the Western culture.

Focusing on sexuality and its vital importance to man and the vital importance

of culture and influence on sexuality, the purpose of this Master’s Thesis is to study

the sexual cultural changes of Iranian men as well as focusing on the details of

these changes.

This study highlights a slow but positive cultural change in various aspects of

sexuality with regards to immigration, based on voluntary Iranian respondents resi-

ding in Denmark selected for this study.

j

Through a qualitative study, this Masters’ Thesis indicates several different chan-

ges on the voluntary respondents’ overall sexuality with regards to immigration to

Denmark.

Despite the small size of this study (n = 2), it can contribute to larger studies

in the future in terms of the cultural influences on the sexuality of non-Western

muslim immigrants.
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Kapitel 1

Indledning

Seksualitet er en væsentlig del af den menneskelige tilværelse (Broe og Larsen,

2014, s. 5). Seksualiteten er en stor del af menneskets livsenergi og er en symbio-

se af forskellige faktorer. Seksualiteten er ikke en urokkelig, fastsat størrelse, den

udfordres og forandres gennem hele livet i forhold til de givne omstændigheder.

Den er også et samspil mellem de bio-, psyko-, sociale og kulturelle faktorer

(Graugaard et al., 2015, s. 13) og seksualiteten rummer mange sider og er en

harmoni mellem de ovennævnte elementer i forskellig udstrækning hos forskellige

mennesker.

Ud over de nævnte aspekter, der hver især påvirker seksualiteten, er kulturen

én blandt flere afgørende faktorer, som spiller en større rolle end hidtil tillagt.

1.1 Initierende undren

Som seksualvejleder på deltid ved siden af studiet, med fokus på sammenspillet

mellem seksualitet og kultur og dens udfordringer, får jeg ofte henvendelser, der

drejer sig om håndtering af kulturel-seksuelle udfordringer som følge af immigra-

tionen.

Eftersom seksualitet er et samspil mellem bio-, psyko-, sociale og kulturelle

faktorer, er det vigtigt at have in mente, at kulturen spiller en afgørende rolle i

håndteringen af klienternes udfordringer.

Selvom seksualiteten er essentiel, i disse tilfælde på lige fod med andre tilfælde,

erfarer undertegnede en underprioritering når der tales om seksualitet hos folk med

en anden etnisk herkomst end dansk.

Emnet seksualitet er ret generelt forbundet med et tabu og selvom seksualiteten

har en ret stor betydning for den enkelte og dennes trivsel, er der ikke meget fokus

på den seksuelle integration og dens udfordringer.

Jeg har ofte undret mig over, hvordan det kan være, at behovet for viden og in-

formation i denne gruppe er voldsom høj, men at behovet ikke bliver tilgodeset og

at man antager, at problemerne løser sig selv. Derudover oplever jeg en manglende

nysgerrighed, en berøringsangst samt en udbredt mønstergenkendelse. I mange til-

fælde giver mine klienters henvendelser ligeledes udtryk for disse mangler igennem

konsultationer.

Som konsekvens af manglende seksuel-kulturel viden generelt i samfundet, el-
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Kapitel 1. Indledning

ler manglende nysgerrighed, oplever mange af mine klienter opståede misforståel-

ser, som kan have personlige konsekvenser.

Jeg ønsker igennem dette speciale at se nærmere på kulturens betydning af

seksualiteten, med fokus på to iranske mænd, som har boet i Danmark i minimum

25 år uafbrudt, og at se nærmere på deres seksuelle udvikling, revurdering samt

udfoldelser. Af hensyn til de praktiske rammer til specialet og for overskuelighedens

skyld er nationaliteten, kønnet og antallet af respondenter indskrænket.

Igennem dette speciale ønsker jeg at undersøge nærmere hvad forholdet mel-

lem kultur og seksualiteten indebærer, samt immigrationens betydning af den kul-

turelt-seksuelle integration.

Endvidere er jeg også nysgerrig på at finde svar på, hvordan processen fra et

traditionelt/kollektivistisk seksuelt syn til et senmoderne seksuelt syn har påvirket

mine informanters seksualitet, og i hvilken retning den peger henimod.
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Kapitel 2

Seksualitet og kultur, trin for trin

2.1 Seksualitet og kultur

“Sexuality is a central aspect of being human throughout life and en-

compasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism,

pleasure, intimacy and reproduction.

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, be-

liefs, attitudes, values, behaviors, practices, roles and relationships.

Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, so-

cial, economic, political, cultural, ethical, legal, historical, religious and

spiritual factors.”

(Broe og Larsen, 2014, s. 6)

Med henvisning til definitionen af seksualitet af WHO (2018), kan der konstateres,

at seksualitet er influeret og påvirket af de i citatet ovenstående faktorer, og er

derfor et mere komplekst begreb, der indebærer mere dynamik og bøjes i forskellige

former med alsidige udfald, oplevelser og udtryk.

Med større fokus på kulturens påvirkning af seksualiteten, er det væsentligt at

beskrive kulturen som begreb.

I en norsk bog af Almås og Benestad (2017) om seksualitet i praksis, bliver

følgende beskrevet om kulturens rolle inden for seksualitet:

“Kultur er resultat av tenkning og resonnering, og kultur er nødvendig

for forståelse og forvaltning av kroppslige emosjonelle prosesser. Kultur er

systemer basert på menneskelig natur.”

(Almås og Benestad, 2017, s. 53)

Kulturen danner grundlag for menneskets syn, tanker, følelser og handlinger.

Fortsat er den med til at sætte dagsordenen for måden, som mennesket navigerer

på i tilværelsen og ikke mindst håndteringen af seksualiteten.

I selv samme norske bog som tidligere refereret til, bliver det endvidere pointe-

ret, at kulturen afgør normer og konsekvenser for individet og omgivelserne. Dette

bliver bl.a. pointeret med følgende uddrag:
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Kapitel 2. Seksualitet og kultur, trin for trin

“. . . enhver kultur utvikler normer og eventuelle sanksjoner for dem som

faller utenfor.”

(Almås og Benestad, 2017, s. 53)

Disse normer er næppe fastlagte en gang for altid, men kan ændre sig i takt

med ændringer i menneskets omgivelser.

Kulturen er ikke blot et begreb som er ensidigt, den er en kompleks størrelse,

sammensat af mange sammenfiltrede faktorer som f.eks. religion, normer, traditio-

ner, kunst, vaner, opdragelse m.m. Disse er blot få aspekter af kulturen.

“Kulturen kan beskrives uavhengig af det enkelte menneske, kroppen kan

også beskrives uavhengig av kultur men mennesket kan ikke beskrives som

kropp eller kultur, mennesket er både-og.”

(Almås og Benestad, 2017, s. 54)

Mennesket er ikke uafhængig af kulturen og dens regelsæt, normaliseringer,

tabuiseringer, kriminalisering og eventuelle sanktioner til “dem der ikke indordner

sig” eller omvendt belønning til “dem der ikke falder udenfor”.

Ifølge Jørgen Beck Jessen som er psykolog med bl.a. fokus på den psykodyna-

miske forståelse, er seksualiteten kontekstuelt bestemt. Med dette menes der, at

seksualiteten ikke kan stå alene og kan ikke opfattes løsrevet fra udviklingsspeci-

fikke, kulturelle eller historiske omstændigheder.

2.2 Seksualitet i et tværkulturelt perspektiv

I takt med indvandring i de seneste 50 år i vesten er der sket en stigning i antallet

af indvandrere og flygtninge i vesten og i 2018 var ca. 10% af befolkningen ind-

vandrere, mens 3% var efterkommere af indvandrere. Det betyder, at der i alt er

13% indvandrere hvoraf 5% af dem udgør indvandrere af ikke vestlige herkomst.

(Sodemann og Hawwa, 2019, s. 1)

I takt med stigende indvandring og det faktum, at islam spiller en central rolle i

de muslimske indvandreres liv, kan vi ikke komme uden om religionens betydning

af denne folkegruppe. Man kan ikke lave en generalisering af gruppen med anden

etnisk herkomst end dansk, da det er mangfoldigt i forhold til graden af uddannelse

eller om de stammer fra by eller landsby. (Sodemann og Hawwa, 2019, s. 2)

Multietnicitet bringer multikulturalitet med sig, da disse mennesker medbrin-

ger deres kultur til det nye land. Fælles for de fleste af dem er, at de udover at

have islam som en central rolle i deres liv også stammer fra patriarkalsk og/eller

traditionelt familiemønster. At komme fra et traditionelt familiemønster, med kla-

re meninger og traditioner om kønsroller m.m., er en proces som kan være svær

at håndtere for mange familier i det nye land. I visse familier er det nemmere at
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2.2. Seksualitet i et tværkulturelt perspektiv

håndtere denne proces, og i andre familier er der meget konflikt og udfordring

forbundet til relationen blandt forældrene eller også relationen mellem dem og

børnene. (Moghissi, 1999, s. 3)

For at nævne blot nogle af de klassiske udfordringer er det mandens dominans,

der gradvist er under pres, kvindens større frihed, bevidsthed om sine rettigheder

og hendes plads på arbejdsmarkedet.

j

I et studie der er foretaget omkring familieforholdene i Toronto af Moghissi (1999)

har de tydeligt fundet frem til, at iranske kvinder klarer sig bedre end mænd i

diaspora-samfundet.

De har en større evne til at tilpasse sig de nye forhold og er mentalt stærkere end

mænd til at bygge et nyt liv op, hvorimod mænd er mere udfordret. En af grundene

til dette er, at kvinderne har været mere udsatte end mænd inden immigrationen

til Canada. Dermed tåler de mere modstand end mænd efter deres ankomst.

Ifølge undersøgelsen er kvinder meget modstandsdygtige. Dem der har været

på arbejdsmarkedet i deres hjemland, finder ofte bedre positioner, mens de kvinder,

der ikke har været på arbejdsmarkedet finder jobs, bidrager til bedre økonomi og

bedre omstændigheder for familien.

Måden at håndtere eksil på i Toronto blandt iranere er meget forskelligt for

mænd og kvinder.

For mænd synes at falde til i det nye land som værende en umulighed, især hvis

de kommer fra gode jobs og muligheder i deres hjemland.

Deres mandlige identitet og rolle i familien, i det nye land, er truet i takt med

kvindens større frigørelse og økonomiske bidrag udfordrer mandens position kon-

stant.

Som en iransk kvinde så tydeligt udtrykker i undersøgelsen: “. . . jo flere penge

jeg ligger på bordet, desto mere aggressiv bliver han.” (Moghissi, 1999, s. 5)

Alt imens kvinden klarer sig forrygende, opstår der familiekonflikter da man-

den ofte befinder sig i en slags “narcissistisk masochisme”, som modsætter sig alle

bestræbelser på forbedring og dyrker eksil som en slags “fetich for eksil”. Med det

menes der en tilstand af hvor alt synes at være trivielt og kynismen bliver dyrket

hos manden, og hvor noget så enkelt som manglende køb af en blomst kan være

roden til en familiekonflikt. (Moghissi, 1999, s. 5)

For at grave lidt dybere ind i de danske og iranske seksuelt-kulturelle forskelle

til brug for at danne bedre grundlag i forståelsen af de ovennævnte konflikter, er det

vigtigt at sætte fokus på at i modsætning til det vestlige samfund er mønstret i det

patriarkalske familiemønster kollektivistisk med slægten i centrum. Der er ikke tale

om individets behov, men individet i større sammenhæng som en del af slægten.

Beskyttelse af slægtens navn og familiens ære i lokalmiljøet står i centrum og

der er klare retningslinjer for kønsrollefordelingen. (Sodemann og Hawwa, 2019,

s. 3)
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Kapitel 2. Seksualitet og kultur, trin for trin

Det er ikke individets lyster, der er i centrum, men familiens interesser og

respekt for dens regler eller normer, der danner grundlag for individets manøv-

rering.

I modsætning til det, er der fundet en modsat udvikling til stede i de vestlige

lande, hvor der hersker senmoderne tendenser.

Det, der danner grundlag for senmoderne vesterlændinges seksuelle liv og som

udgør kulturelle samt eksistentielle pejlemærker, er de fem “adskillelsestendenser”,

defineret i (Graugaard, 2010, s. 234):

1) Adskillelse af lyst og forplantning: at man kan dyrke sex uden at få børn

eller at få børn uden at dyrke sex.

2) Adskillelse af lyst og kærlighed: at man kan dyrke sex uden at elske hinan-

den og elske hinanden uden at dyrke sex.

3) Adskillelse af lyst og intimsfære: at seksuelle billeder i stigende omfang

finder vej fra det private til det offentlige rum.

4) Adskillelse af lyst og kategori: at seksualiteten kan udfolde sig på tværs af

traditionelle kategorier.

5) Adskillelse af fantasi, adfærd og identitet: at der ikke nødvendigvis er varig

overensstemmelse mellem det man tænker, gør og er.

De fem adskillelsestendenser, defineret af læge og professor i sexologi ved Aal-

borg Universitet, Christian Graugaard, er relevante, da de ikke rigtig har slået igen-

nem mange andre steder i verden end i det senmoderne samfund, og at den store

del af indvandreres mellemøstlige kultur er baseret på islam og det traditionelle

familiemønster.

j

Under de traditionelle forhold lever flere generationer ofte sammen, og manden

har den centrale rolle i slægten. Desuden er respekt for ældre, lydighed og ansvar

over for fællesskabet alle sammen værdier, man vægter højt. (Hertoft et al., 2006,

s. 59)

Kønsrollerne og seksualiteten indordner sig som en “pakke af normer” som skal

være anstændige med kvindens rolle som den mest kontrollerende, da det videre-

giver slægten, dvs. der må helst ikke ske forstyrrelser i hendes rolle, eftersom det

kan have konsekvenser for familiens grundlæggende struktur.

Det vigtige i denne familiesammensætning er familiens ære, og hvis et medlem

træder ved siden af, er det ikke kun dens ære, der bliver krænket, men hele familiens

ære der bliver “plettet”.

En af de vigtigste seksual-moralske normer i den traditionelle familiestruktur

er, at pigen forbliver jomfru før ægteskabet, med andre ord “bærer hun rundt på

familiens ære, mellem benene” – ægteskab er ikke et individuelt valg, men en aftale
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2.2. Seksualitet i et tværkulturelt perspektiv

mellem to familier. Kærligheden er ikke en forudsætning for ægteskab, da det kan

komme hen ad vejen mens prævention bruges til planlægning af hvornår man skal

have børn.

Yderligere er anstændig påklædning forventet, så man ikke kommer til at “lægge

op til sex, ved at friste det modsatte køn”, og det er kun det modsatte køn, fordi

homoseksualitet selvfølgeligt er bandlyst. (Hertoft et al., 2006, s. 60)

Religionen er et vigtigt pejlemærke i hverdagen og til sammenligning med de

vestlige seksualmoralske dagsordner, er der tale om familiepræget, traditionelle,

religiøse og konservative normer som står øverst for ens beslutninger, sådan så det

sætter rammen for ens personlige beslutninger.

Alle disse islamiske seksuelle grundregler er fastlagt ifølge deres hellige bog ko-

ranen, og de såkaldte hadither, som er profetens lektioner. (Sodemann og Hawwa,

2019, s. 5)

Mange af disse islamiske grundregler/normer er dem, som familien praktise-

rer, eksempler for dette kan der ifølge Sodemann og Hawwa (2019, s. 5) nævnes

følgende:

• sex uden for ægteskab og før ægteskabet

• pornografi

• forførende tøj

• analt samleje

• seksuelt samleje under menstruation og 40 dage efter fødsel

• homoseksualitet

Det er dog vigtigt at understrege, at selvom der er disse restriktive seksuelle

regler, så er islam en seksuel religion, hvor kønslivet bliver beskrevet som en fun-

damental energi, som er skænket mennesket som en gave fra Allah.

Man betragter sex som en guddommelig kraft der muliggør det elskende par at

opnå en højere enhed med det guddommelige.

Kvindens seksuelle behov er også vægtet højt, og hendes nydelse er pålagt hen-

des mand – i nogle tilfælde kan manglende seksuel tilfredsstillelse være en legitim

grund til skilsmisse. (Sodemann og Hawwa, 2019, s. 5)

Nedenstående tabel viser nogle af de vigtigste forskelle mellem de islamiske

seksuelle spilleregler og den vestlige verdens senmoderne seksuelle spilleregler:(

15,s9)
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Emne Islamisk seksualmoral Den vestlige kulturs seksualmoral

Samleje Indenfor ægteskab Ægteskab er ikke en forudsætning
Seksuel nydelse Ikke kun reproduktiv Adskilt fra reproduktion
Graviditet Inden for ægteskab Ægteskab er ikke en forudsætning
Provokeret abort Tilladt i visse tilfælde Tilladt
Prævention Tilladt under visse vilkår Tilladt
Homoseksualitet Ikke tilladt Tilladt

Tabel 2.1: Forskellene mellem den islamiske og vestlige seksualmoral. Tilpasset
efter (Sodemann og Hawwa, 2019, s. 9).

Som tabellen illustrerer, så ligger den senmoderne seksualitet med dens nor-

mer og tendenser langt fra det traditionelle, patriarkalske familiesystem efter den

islamiske verden, som mange indvandrere og efterkommere lever efter.

Alt imens der i den vestlige del af verdenen hersker andre kærligheds- og sam-

livstendenser og -normer, hersker der ikke nogen overordnet norm, men begreber

som “det rene forhold” som Anthony Giddens beskriver dækker meget godt over

“kærlighedsrelationer som er kemisk rensede for forudsigelighed og social restriktion.”

(Graugaard, 2014, s. 4)

Forholdet er rent for slægtskabskriterier, sociale forpligtelser eller traditionelle

bånd. (Hashemi et al., 2013, s. 15)

Resultatet af denne type senmoderne kærlighedsrelation er serielt monogami,

hvor hvem som helst af hvilken som helst årsag og når som helst kan ende rela-

tionen, dvs. man aldrig nogensinde kan vide sig sikker på relationens varighed.

(Graugaard, 2014, s. 4)

Forskellen på det traditionelle kærligheds- og samlivsmønster og det vestlige

senmoderne mønster kan medføre mange kreative brydninger, nye måder at koble

det sammen på eller kan medføre et seksuelt-kulturelt sammenstød.

2.3 Seksualiteten i Iran og seksualiteten i Danmark

I dagens Danmark dominerer en liberal-individualistisk kultur, hvor man respekte-

rer retten til selvbestemmelse over sin seksualitet, egen krop og valg. Kærligheds-

og samværsforholdene er fleksible, og forelskelse og begær er i centrum.

Man kan ved hjælp af præventionsmetoder, dyrke sex alene for nydelsens skyld

og man har lov til at eksperimentere.

Som tidligere nævnt er forholdet fri for sociale, traditionelle eller økonomiske

årsager og kan brydes når som helst, af hvilken som helst grund. (Sodemann og

Hawwa, 2019, s. 3)

Ifølge Zygmunt Bauman er der en bagside forbundet med det han kalder for

“shopping” – shopping handler ikke kun om køb af mad, tøj, biler og sko men vi

shopper for at erhverve os færdigheder på arbejdsmarkedet, vi shopper for at lære
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at udskifte gamle venner med nye venskaber, at få mest muligt ud af kærligheden

og ikke lade sig “hænge” på den elskende partner og hvordan vi mest muligt om-

kostningsfrit kan komme ud af relationen, så snart kærligheden er blegnet og vi

ikke finder tilfredshed i forholdet længere.

Forbrugskulturen har dermed også sin direkte indflydelse på vores seksualitet

og relationer, og “brug og smid ud”-kulturen er en overordnethed i den senmoderne

seksualitet. (Bauman, 2006, s. 98)

Det er altså ganske klart nu, at den iranske seksuelle kultur er langt fra på

niveau med den vestlige.

j

Iran er et ikke-arabisk land i Mellemøsten, under direkte påvirkning af islam. Ikke

alene er islam religionen man følger i sine dagligdags normer, men på grund af

landets ikke-sekulære styre, spiller islam en afgørende rolle politisk, i lovgivning

og medierne. Islam er altså den øverste lov, der hersker iranernes seksualitet og

styrer det normative reglement.

Troen på islamiske dagsordner i kombination med en patriarkalsk, traditionelt

mandedomineret værdisæt, står i kontrast til den senmoderne seksualitet, uden

religionens påvirkning som en central rolle i den vestlige verden. (Shirpak et al.,

2007, s. 1)

I et samfund med kønsadskillelse i den offentlige transport, skoler og institutio-

ner samt i et samfund hvor kvindens påklædning er en form for “seksuel motivation”

for det modsatte køn, er der risiko for at blive stoppet af “ordenspolitiet” for frem-

visning af gyldig dokumentation for ægteskab mellem en mand og en kvinde, da

en relation uden for ægteskabets rammer ikke er tilladt.

Familien spiller en afgørende rolle, og kvindens tilhørsforhold til familien og

manglende økonomiske og sociale opbakning begrænser hende i at foretage ønske-

de beslutninger hvad angår seksualitet og samvær.

Børnenes tilknytning til familien er vigtig, og familien finder det overordnet

at blande sig i børnenes beslutninger, selv når det drejer sig om nye venskaber og

dagligdagsaktiviteter.

Det er også i mange tilfælde forventet, at børnene – selv i deres voksne alder

– rådfører sig med deres familie i forhold til foretagne beslutninger, relateret til

ægteskab og valg af karriere. (Shirpak et al., 2007, s. 2)

I et Iransk studie, foretaget af Azadarmarki og Barhar tilbage i 2006, nåede

man frem til at i 61,6% af iranske familier, er det faderen der er beslutningstageren.

(Shirpak et al., 2007, s. 3)

Kvindens rettigheder er på sit minimale, og det er faderen og ægtemandens rol-

le, der er betydningsfuld. Denne mandedominans bliver støttet af styrets juridiske

og sociale system.

På trods af det islamiske regime og den Sharia-baseret lovgivning, er det varie-

rende fra familie til familie hvor strikse de er til at følge loven og normerne, mens
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nogle familier følger de islamiske normer mere end andre, ses der også en enorm

forskel på påklædning og kønsrollefordelingen, samt parforholdsnormen. (Shirpak

et al., 2007, s. 3)

Alt imens manden har tilladelse til at gifte sig med fire kvinder, med accept fra

de forrige kvinder, er det ikke tilfældet for kvinder. (Shirpak et al., 2007, s. 3)

j

Indtil videre antyder meget, at i den iranske seksuelle opfattelse er sex før ægte-

skabet ikke alene forbudt, men man vælger ud fra følgende kriterier, jf. Hojat et al.

(1999, s. 2):

• Jomfruelighed: at pigen man vælger til sit ægteskab er jomfru.

• Kyskhed: at hun er seksuelt afholdende og ikke lader sine seksuelle lyster

løbe af sted med hende.

• Omdømme: at hun kommer fra en familie med et godt omdømme.

• Slægtskab: hvem man danner slægt med, med andre ord om de to familiers

slægt passer sammen.

Disse kriterier i valg af partner, adskiller sig fuldstændig fra den senmoderne

opfattelse af valg af partner ud fra forelskelse og begær, hvor det er individet, der

vælger, og ikke familier, der bliver bundet sammen. (Sodemann og Hawwa, 2019,

s. 3)
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2.3.
Seksualiteten

iIran
og

seksualiteten
iD

anm
ark

Emne Islamisk seksualmoral Den vestlige kulturs seksualmoral

Ægteskab Pagt mellem to familier Aftale mellem to individer
Sex uden for ægteskab Syndigt, hemmeligt, forbudt Almindeligt, forventet

At være jomfu før ægteskab Ualmindeligt
Almindeligt
Forventet

Kærlighed Mindre vigtigt i begyndelsen Altafgørende i valget
Homoseksualitet Uacceptabelt, frastødende Stort set accepteret
Seksualoplysning hjemme Sjældent, irettesættende Velset
Prævention Benyttes for det meste i planlægning i at få børn Benyttes i fleste tilfælde i at forhindre graviditet

og sexsygdomme
Udfordrende påklædning Opfordrer til sex Giver tiltrækkende udseende
Religion Vigtigt pejlemærke i hverdagen Uden betydning i hverdagen

Tabel 2.2: Forskellene mellem den islamiske og vestlige seksualmoral. Tilpasset efter Hertoft et al. (2006, s. 60).
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De i Afsnit 2.3 viste forskelle er blot nogle af hovedpunkterne, der gør sig gæl-

dende mellem den islamiske seksual-kultur og den senmoderne vestlige seksual-

moral.

I den senmoderne tidsalder, som er beskrevet som forandringens tidsalder, er

tre generationer i fuld gang med en revurdering og nytænkning i forhold til vores

seksualitet, kærlighedslivet samt familielivet. (Graugaard, 2014, s. 2)

Denne periode er karakteristisk ved, at der ingen sandhed hersker over køn og

seksualiteten, men er under konstant forhandling. (Graugaard, 2014, s. 2)

Den senmoderne seksualitet er i sit oprør, og har gjort op med det, der i gamle

dage var kærlighed i sin trygge rammer i en kernefamilie, men er i stedet blevet

til nye konstruktioner med mulighed for nydelse, fornøjelse og personlig vækst.

(Graugaard, 2014, s. 2)

Det handler ikke længere om seksualitet set som medfødte aktiviteter, men mere

som en smidig størrelse, der lader sig blive styret af nysgerrigheden og hvor ens

omstændigheder i livet afgøres af hvilke lyster og eksperimenter man har lyst til at

realisere. (Graugaard, 2014, s. 2)

Hvis denne relation afhænger af kærligheden, er kærligheden også i en flydende

udgave, kærligheden må være fleksibel og i konstant bevægelse.

Hvad før var en overordnet norm der står øverst for kærligheden og seksualite-

ten, er i dag blevet en personlig sag, hvor det er op til den enkelte at sætte rammer

for sin seksualitet og kærlighed. (Graugaard, 2014, s. 2)

Hvad førhen var værktøj til slægtens videreførelse, er i dag blevet til en lille

del af den seksuelle akt og muligt at dyrke, uden børn som resultat, og omvendt.

(Graugaard, 2014, s. 2)

Oprøret med kønnet, kærlighedslivet, seksualiteten og parforholdet, har taget

og er stadig under rivende udvikling og det står til stor kontrast til det traditionel-

le/patriarkalske seksualitet.

I en verden hvor alle fem adskillelsestendenser, omtalt tidligere af læge og pro-

fessor i sexologi Christian Graugaard, ikke har slået igennem endnu og det overord-

nede seksuelle “regelsæt” styrer seksualiteten for den enkelte som alligevel er un-

derlagt kollektivismens interesser, er man langt fra kommet så langt i den kulturel-

seksuelle udvikling som i den vestlige verden.
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2.4 Seksualitet i bevægelse

Kulturen er ikke en fastlagt størrelse, men kan ændre form og kvalitet efter om-

stændigheder. Tilgangen til seksualiteten afhænger direkte eller indirekte af den

sociokulturelle kontekst.

Dette beskriver Nader Ahmadi meget tydeligt i følgende citat.

“Sexuality only exists through its social forms and social organization.

Moreover, the forces that shape and mould the erotic possibilities of the

body vary from society to society. Thus, sexuality is constituted differently

depending on sociocultural context, and to be a sexual being had totally

different signification in different cultures and epochs.

Gisela Helmius (1997) maintains that sexuality’s when, where, why and

with whom are culturally determined.”

(Ahmadi, 2003b, s. 1)

Den norske sociolog og teolog Eva Lundgren mener, at det ikke kun er kulturen,

der påvirker seksualiteten, men at mennesket selv er med til at påvirke sit egen køn

både direkte eller indirekte.

Hun tilføjer følgende i forlængelse af Nader Ahmadi:

“Each person is actively or passively engaged in forming and developing

his/her personal project of gender and sexuality in regard to certain social,

cultural, and historical dimensions.

The construction of an individual’s sexuality takes place, therefore, within

many different arenas and contexts.

Even within the same arena or context, the construction of sexuality can

vary from person to person and its significance can change from one time

to next.”

(Ahmadi, 2003b, s. 1)

Eksempelvis kan ændrede omstændigheder som resultat af immigration til et

andet land, hvor der hersker en anden seksualmoral være med til en ændring af

den seksuelle opfattelse individet besidder.

Religionen er en afgørende faktor for påvirkning af den seksuelle kultur, da de

to elementer er uløseligt forbundet.

Det betyder ikke, at man behøver at være religiøs for at følge de konservative

kulturelle dagsordner, der påvirker individets seksualitet.

Man tager automatisk de nye normer eller de forskellige subkulturer i det nye

samfund til sig, og de bliver en del af ens bevidsthed, og de andre normer, som er
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de regulative normer, er eksplicitte og kan hele tiden udsættes for forandring og

nytænkning.

Individets livsanskuelse samt dens seksuelle anskuelse afhænger derfor af en

kombination af kulturen med religionen.

Dette fremhæves i et citat af Nader Ahmadi som følgende:

“Way of thinking concerns the way in which we make value judgments

and practical decisions, classify our experiences, and establish relationship

with their surroundings.

As a way of thinking, Islam decides the place sexuality has in peoples

mind and marks its believers view of sexuality regarding what is normal

and desirable, which persons are regarded as legitimate sexual actors, and

which forms of expressing sexuality are acceptable”

(Ahmadi, 2003b, s. 2)

Undersøgelser viser at de unge indvandrere, som har boet siden deres tidlige

barndom i Frankrig havde så stærk en islamisk kultur, at det havde stærk indflydelse

på deres seksuelle adfærd, syn, holdninger og viden. ( 15, s 3)

De fejlvurderede andre etnisk franske unges antal af seksuelle relationer og

havde dårligere kommunikation om seksualitet i forhold til de etniske franske. (So-

demann og Hawwa, 2019, s. 3)

Islam indeholder tydelige retningslinjer for seksualiteten. Dette illustreres ved

begreber som “halal” (dvs. ret/rigtigt) eller “haram” (dvs. fejl/synd/forbudt).

Disse er betegnelser for en form for rødt eller grønt lys. Med det menes der, at

nogle handlinger er tilladte og andre er forbudte. (Eidhammar, 2014, s. 5)

For at dykke mere ned i hvilken rolle islam spiller i forbindelse med kønsrol-

ler og seksualitet, gennemførte professor Eidhammar (2014) fra Institut for Reli-

gion, Filosofi og Historie ved Agder Universitet i Norge et kvalitativt interviewstudie

blandt unge muslimer bosat i Norge.

I denne kvalitative undersøgelse, som var baseret på interviews med 24 musli-

mer mellem 18 år og 32 år opvokset i Norge, hvoraf 12 af dem var nyankommne,

fik han forskellige svar fra respondenterne.

Informanternes holdning til de islamiske begreber; halal og haram, var for det

meste, at ved at gøre ret og godt, skaffer man sig point til det næste liv, da dette liv

var en prøve til næste liv. I modsat fald var mente de, at ved at træde ved siden af,

ender de i dårlig samvittighed. (Eidhammar, 2014, s. 7)

Denne “halal/haram”-manøvre er set i et større perspektiv ret afgørende for

individets handlinger, fordi den tillader eller forbyder visse seksuelle tanker, hand-

linger m.m.

Da spørgsmålet om ligestillingen af kønnene blev nævnt i undersøgelsen, svare-

de de fleste af respondenterne, at islam ønsker kønsligestilling og, at det er kulturen
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der fejler og ikke religionen.

Få kvinder iblandt informanterne mente dog, at islam i visse tilfælde går imod

kønsligestilling eftersom mænd har lov til at gifte sig med en ikke-muslim, og at to

kvindelige vidner i en retssag gælder for et mandligt vidne. (Eidhammar, 2014, s.

17)

Selvom sex uden for ægteskabet ifølge islam er syndigt og bliver straffet med

100 piskeslag for begge køn, viser undersøgelser andre udfald.

j

En undersøgelse i Indonesien og Marokko viser, at 50% muslimske indbyggere har

haft samleje før ægteskabet. (Eidhammar, 2014, s. 19)

En anden undersøgelse foretaget i England, blandt muslimske unge, viser, at

17% af pigerne og 29% af drengene har haft samleje før ægteskabet. (Eidhammar,

2014, s. 19)

Ovenstående undersøgelser bekræfter den modsætning, der finder sted mellem

det moralske ideal og den seksuelle virkelighed, der finder sted som kan medføre

skyldfølelse som omtalt i den norske undersøgelse af professor L.G Eidhammer.

(Eidhammar, 2014, s. 19)

Der er lavet en kvantitativ undersøgelse af professor i sociologi A. Adamczyk,

som viser, at muslimer er den gruppe, der havde mindst muligt førægteskabelig sex

og næst mindste grad sex uden for ægteskabet. (Eidhammar, 2014, s. 19)

Mange af informanterne mente man absolut ikke måtte dyrke sex uden for ægte-

skabet, og det var ikke kun af hensyn til religionen, men også af hensyn til familiens

ære. (Eidhammar, 2014, s. 19)

De mest konservative holdninger til seksualiteten tilhører muslimer som grup-

pe, da religionstilhørigheden og det seksuelle reglement, går hånd i hånd med hin-

anden.

De mente alle sammen, at sex før ægteskab ikke er tilladt og det, at drenge

har større frihed hvad det angår, er et kulturelt problem og hænger sammen med

opdragelse. Informanterne tager afstand til denne del af kulturen. (Eidhammar,

2014, s. 27)

j

Ovenstående norske undersøgelse tegner et billede af, at mange muslimer tilkende-

giver et stramt eller traditionelt forhold til og syn på seksualitet, men som det også

fremgår af andre undersøgelser, viser dette forhold til og syn på seksualitet at være

mere løst, siden så mange unge muslimer indrømmer sex før indgået ægteskab.

Dette mismatch er vigtigt at holde for øje, og det er måske også blot et udtryk

for, at det kan være svært at generalisere fordi der er så mange parametre, som

afgør hvordan samspillet mellem kultur og seksualitet udfolder sig.

j

Graden af religiøsitet er afgørende for graden af restriktivitet i forhold til holdninger

til seksualiteten. De fleste respondenter havde mere restriktive holdninger i forhold
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til det man er vant til i Norge, og i spørgsmålene om straf og belønning var mere

koblet sammen med religionen i forhold til spørgsmålet om kønsroller, var svarene

mere principielle fremfor religiøse.

I en større dansk undersøgelse tilbage i 2006, foretaget på 6.000 unge mellem

15-24 år, hvoraf de 2.300 havde indvandrerbaggrund, nåede man frem til følgende

betydelige forskelle mellem etniske danskere og unge med indvandrerbaggrund:

• De unge indvandrere havde lavere viden om prævention og havde tilstræk-

kelig viden om sexsygdomme (muligvis et resultat af f.eks. en generelt større

tabuisering hos indvandrerfamilier).

• Blandt indvandrerpiger i hver eneste alderskategori, er der en lavere andel

der har haft sexdebut både i forhold til danske piger i samme alder og også i

forhold til indvandrerdrenge i samme alder.

• Kun 70,3% hos mænd og 82,8% hos kvinder vidste nok om prævention og

sexsygedomme og danske unges tal var op på 95%.

• Kvinder vidste mere om graviditet end mænd.

(Sundhedsstyrelsen, 2007, s. 11)

Også det samme gør sig gældende i spørgsmålet om abort, her viser undersø-

gelser også en forskel mellem etnisk danskere og folk med indvandrerbaggrund.

I en rapport foretaget af Sundhedsstyrelsen har man undersøgt andelen af legalt

provokerede aborter pr. 1000 kvinder i perioden 2006-2015.

Tallene viser at hos etnisk danske kvinder ligger tallet på 11 aborter pr. 1000

kvinder, hvorimod den ligger på ca. 22 pr. 1000 indvandrerkvinder om året.

Dog er tallene faldet fra 22 til ca. 15 pr. 1000 kvinder årligt, og dette fald er

blandt alle aldersgrupper hos kvinder med ikke-vestlige baggrund.

Hvis man kobler antallet af legalt provokerede aborter sammen med oprin-

delseslande, ligger kvinder med tysk, dansk og polsk oprindelse lavest, alt imens

iranske kvinder står højest på statistikken (Sundhedsstyrelsen, 2017, s. 8–13)

Den seksuelle form ændrer sig alt efter individets kultur og folder sig ud på

forskellige vis.

Uanset dens kulturelle form, er den i konstant udvikling, denne udvikling mær-

kes specielt under nye omstændigheder som følge af immigrationen. Dette relaterer

sig meget godt til nedenstående citat fra en artikel om iranske indvandrere i Sveri-

ge:

“As long as there exist parallel sexual realities related to different groups

of people who live in one and the same society, there exists the possibility

of moving into and between these sexual realities.”

(Ahmadi, 2003b, s. 2)

18 of 87
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Det er vigtigt at huske at indvandrergruppen og dens efterkommere er en stor

og mangfoldig gruppe, graden af uddannelse, social status og sociale baggrund,

samt afstamning fra by eller landsby, årsagen til immigration, graden af religiøsitet

m.m. er alle sammen faktorer, der spiller en væsentlig rolle i forhold til graden af

denne kulturel-seksuelle forandring. (Sodemann og Hawwa, 2019, s. 2)

Med andre ord afhænger graden af den seksuel-kulturelle bevægelse af kultu-

ren, som er en sammensat pakke bestående af mange underfaktorer, eksempelvis

religionen, opdragelse, social status, uddannelsesbaggrund, om man er fra by eller

land, om man er mand eller kvinde, alder m.m.

2.5 Den seksuelle “nytænkning” som resultat af

immigration

Der er foretaget en kvalitativ undersøgelse af Hammed Shahidian i Canada fra

1991-1997 i form af interviews af 35 iranske kvinder og 35 iranske mænd bosat i

Canada i byerne Montreal, Ottawa, Toronto og Vancouver. (Shahidian, 1999, s. 4)

Respondenterne var i alderen 20-50 år, med en enkelt kvinde på 65 år, og alle

sammen var en blanding af indvandrere og efterkommere.De fleste i undersøgelsen

betragtede sig selv som ikke-religiøse muslimer. (Shahidian, 1999, s. 4)

Igennem forskellige interviews om forholdet til seksualitet samt kønsrollefor-

deling og forholdet mellem forældrene og børnene, svarede respondenterne på for-

skellige vis.

Som resultat af immigration er holdningen til individet blevet mere individua-

listisk frem for kollektivistisk. Eksempelvist har moderen i familien været vant til

at tjene sin families formål og selv blive underprioriteret i familiens interesser, og

derfor er der sket et skift til, at hendes plads i det nye samfund er fundet og hun

trives mere selvstændigt frem for i et kollektivistisk mønster. (Shahidian, 1999, s.

12)

En anden tendens er, at familien adskilles pga. separation/skilsmisse. En mulig

forklaring på dette kan være mandens rolle i familien, som er udfordret med hensyn

til at hjælpe i hjemmet og kvindens rolle, som er udfordret på den økonomiske del,

med at bidrage til økonomien. (Shahidian, 1999, s. 14)

De iranske kvinders tilgang til egen krop og seksuelle behov er tabubelagt. I

denne forbindelse udtaler en kvinde, at hun på trods af at have født mange børn,

altid skulle tilfredsstille sin mand og ikke rigtig har fået seksuel nydelse ud af sam-

lejet. (Shahidian, 1999, s. 16)

Et andet eksempel på hvorledes dette tabu hos de iranske kvinder kommer til

udtryk på, er gennem en iransk gynækolog i Canada, som beretter om vanskelig-

heden forbundet med at lave gynækologiske undersøgelser på iranske kvinder, der

har født børn. (Shahidian, 1999, s. 16)
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Et andet meget vigtigt tema har været spørgsmålet om mødom. På grund af

manglende viden om den vaginale anatomi i kombination med kulturen og mødom

som begreb, er der opstået misforståelser ved ordet mødom.

På persisk kalder og opfatter man mødom for “et forhæng” som kan “brydes” ved

indtrængen med blødning til følge.

De fleste af kvindelige respondenter mente, at iranske mænd vægter jomfruelig-

heden højt og efter de har haft deres seksuelle eksperimenter og har fået nok, gifter

de sig med en jomfru de henter i Iran. Derfor foregår der jomfruhinde-konstruktioner

og i visse tilfælde mødre der får “fikset” pigens “sprængt mødom” i hjemlandet. (Dar-

vishpour, 2004; /ritzau/, 2018)

Hvis manden gifter sig med en kvinde, som ikke er jomfru, kan han “slå hende

resten af deres liv i hovedet med”, at hun skal føle skyld og skam over hun ikke

var renlig. (Shahidian, 1999, s. 18–19) En mandlig informant svarede således, at

man kan få enhver iransk kvinde i seng, bare man ikke trænger ind i hende vaginalt.

Dette giver så giver anledning til analsex, og for at kvinden kan beholde sin mødom,

tager hun sin bagerste indgang i brug. (Shahidian, 1999, s. 18–19)

Et par mandlige respondenter svarede, at det ikke var vigtigheden af om der var

en mødom, men hvordan og med hvem den var “sprængt”. Med det menes der, at

det er mere acceptabelt, hvis det var af kærlighed og fordi kvinden troede de skulle

giftes, frem for et forhold, der ikke var særlig meget hold i. (Shahidian, 1999, s.

21)

Forældrenes gamle opfattelse af at kunne opdrage sine børn, ved at kontrolle-

re deres aktiviteter, har taget en drejning i takt med immigrationen og individu-

alismen. Forældrene oplever mindre indflydelse på deres børns opdragelse og at

børnene selv “finder vej” og sætter normer for hvad der er godt for dem.

Det er også mindre relevant om pigen er jomfru eller ej – det som er vigtigt nu, er

familiens omdømme, som skal være godt både iblandt andre iranere og omdømmet

blandt familien i Iran.

Til ovenstående knyttes et persisk begreb “sarbolandi” (dvs. at holde hovedet

oppe), hvilket betyder, at man skal være i stand til at vise sig og få respekt for sit

omdømme blandt andre mennesker.

Begrebet “sarbolandi” indebærer en pakke bestående af anstændig opførsel, ud-

dannelse, status, godt job, godt valgt til ægteskab, økonomi m.m. (Shahidian, 1999,

s. 23)

I undersøgelsen af Shahidian (1999, s. 31) fandt man ydermere frem til, at

sociale forandringer giver rum og mulighed for at revurdere sin seksuelle identitet.
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2.5.1. Andre undersøgelser om immigrationens påvirkning af den seksuelle holdning samt
adfærd

• De traditionelle holdninger har fået et strejf af modernisme.

• Kønsrollefordelingen har taget en anden drejning, kvindens og mandens rolle

har ændret sig.

• Individualismen tager over kollektivismen.

• Kvindens kamp mod mandsdominans.

• Kvindens bevidsthed om sine rettigheder med hensyn til børn, i samfundet

og sit køn og seksualitet.

• Familiesplittelser, der har “åbnet døre for” nye muligheder og familiekonstruk-

tioner.

Hammed Shahidian mener, at iraners seksualitet i Canada er blevet et blan-

dingsprodukt af tradition og modernisme. Denne udvikling har fundet sted, og det

har bestemt ikke været konflikt-frit.

Graden af konflikter forbundet med denne seksuelle “nytænkning” i takt med

immigration afhænger meget af køn, alder, grad af uddannelse og familieforhold.

(Shahidian, 1999, s. 31)

Denne udvikling er ikke altid forbundet med idealiseringer og spændende eks-

perimenter, de udefrakommende bebrejdelser er et konstant faktum blandt indvan-

drermiljøer, hvor man skal ligge øre til ens manglende forståelse og forglemmelse

af gamle værdier og normer som kan være ret konservative. (Shahidian, 1999, s.

31)

2.5.1 Andre undersøgelser om immigrationens påvirkning af den

seksuelle holdning samt adfærd

Iranere i Sverige

I årene 2000-2001 blev der foretaget en anden kvalitativ undersøgelse af en va-

righed på ti måneder af iranske mænd og kvinder bosat minimum 10 år i Sverige.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge iranske indvandreres forhold til køn

og seksualitet som resultat af immigration til Sverige. Af det samlede antal deltage-

re i undersøgelsen var 29 respondenter bestående af 12 kvinder hvoraf 10 af dem

var enten single eller fraskilte. Der var 17 mænd, hvoraf halvdelen var single og

resten i forhold. (Ahmadi, 2003a, s. 7), (Ahmadi, 2003b, s. 233)

Deltagernes svar på spørgsmålet om køn og seksualitet lød eksempelvis således:

• » Jeg vil hellere gribe til selvtilfredsstillelse end at tvinge min kone til at dyrke

sex med mig som før «, siger en 46 årig mand

• » Det er vigtigt at turde at stå ved sin seksuelle lyster samt behov, og ikke frygte

andres tanker og ikke være angst for at fremstå “over-erotisk” som kvinde «
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Et lille udpluk af den samlede konklusion fra denne undersøgelse viser, at iran-

ske immigranter i Sverige har taget de nye seksuelle normer til sig, og har derfor

ændret deres seksuelle syn, holdning og adfærd.

Kvinden har fundet sin plads og rettigheder, og manden har tilpasset sig de nye

omstændigheder som former hans rolle på en anden måde, hvor han f.eks. hjælper

mere til derhjemme.

De gamle seksuelle dagsordner de havde med fra deres hjemland er nu blevet

påvirket såsom holdningen til mødom og sex før ægteskab.

Der er som resultat til denne tilpasning opstået mere åbenhed om emnet, større

individualistisk syn på emnet, mod til at sætte ord på seksualiteten, dog er det sket

mere hos kvinder end mænd.

Iranere i USA kontra Iran

I år 1999 blev der foretaget en anden kvalitativ undersøgelse af iranske mænd og

kvinder bosat i USA og Iran. 160 deltagere boet i USA, hvoraf 61 var mænd og 99

kvinder. 97 deltagere var bosat i Iran, hvoraf 55 af dem var mænd og 42 var kvinder.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge iranske indvandreres forhold til køn

og seksualitet som resultat af immigration til USA.

På den anden side undersøgte man iranere bosat i Iran med henblik på deres

seksuelle holdninger samt adfærd til sammenligning med de iranere der var bosat

i USA.

Respondenterne er alle mellem 20 år og 50 år, gennemsnittet i gruppen med

Iranerne bosat i USA var 5 år ældre end gruppen bestående af iranere bosat i Iran.

Grupperne blev udvalgt og efter interviewet og alle transskriberinger blev sva-

rene efterfølgende oversat fra persisk. (Hojat et al., 1999, s. 3)

Nogle af de forskelle undersøgelsen af Hojat et al. (1999, s. 5) nåede frem til.

er følgende:

• I USA tog de lettere på sex før ægteskab end de gjorde i Iran.

• Dobbeltmoralsk holdning til at drenge godt må have sex før ægteskab, men

piger ikke må, var holdningen blandt iranere bosat i Iran.

• Iranere i USA vægter intimitet med seksualiteten højere i forhold til iranere

i Iran.

• Seksualundervisning blandt iranere i USA synes at være en nødvendighed

hvorimod iranere i Iran synes ikke om det, da “det kunne vække de unges

seksuelle interesse”. (Hojat et al., 1999, s. 5)

• Iranere i Iran tolererer mindre homoseksualitet end dem bosat i USA.

• Den seksuelle kommunikation via medierne var acceptabelt blandt iranere i

USA og det er den ikke i gruppen bosat i Iran.
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2.5.1. Andre undersøgelser om immigrationens påvirkning af den seksuelle holdning samt
adfærd

Nogle af de andre forskelle var, at halvdelen af iranere i Iran synes at man skulle

giftes med den pige “man har gjort gravid” i modsætning til dem, der er bosat i USA.

Gruppen i USA mente i almindelighed, at drenge tænker mest på sex mens piger

mest på kærlighed og ægteskab. Det mente gruppen i Iran ikke i samme grad.

Selvom den tilladte ægteskabsalder i Iran for piger kun er på 13 år, synes det

ikke at have nogen betydning hos iranere bosat i Iran, da begge grupper synes

ægteskab helst burde ske over 21-årsalderen.

Begge grupper mente ikke at man kunne give sine teenagere tilladelse til at

være ude til sent om aftenen uden forældres tilladelse, hvilket understreger stadig

lidt traditionelt iransk mentalitet hos de amerikanske iranere. (Hojat et al., 1999,

s. 6)

Iranerne i Iran mente i højre grad end dem i USA at man skulle blive sammen

på grund af børnene, selvom man ikke var glad i ægteskabet.

Antallet af skilsmisser i 1992 var på 10% blandt iranere i Iran og 66% blandt

iranere i USA i 1993. I Iran er de udefrakommende faktorer som familie og sam-

fundet stærkt imod skilsmisse og denne indflydelse gjorde sig ikke gældende hos

iranere i USA. Dette er tydeligvis tegn på, at iranere godt kan ændre sin kulturelle

væremåde og tankegang ved at flytte til et land hvor der eksisterer en senmoderne

tilgang til kultur og seksualitet.

Hovedkonklusionen var, at med ændring i kønsrollerne fra det mandedomine-

rede samfund til et samfund hvor kvinden har fundet sit nye ståsted, er familiekon-

struktionen ændret.

Disse ændringer er ikke konflikt-frie og kan medføre “køns-drama” – disse er

konsekvensen af en seksualitet og kønsidentitet i udvikling som resultat af immi-

gration og nye omgivelser, normer, og når den traditionelle seksualitet møder den

senmoderne seksualitet.

23 of 87





Kapitel 3

Sammenfatning og problemafgrænsning

Da seksualitet er en bio-, psyko-, social- og kulturel symbiose, er den kulturelle del

en væsentlig del af indflydelsen på seksualiteten.

Kulturen og islam har direkte indflydelse på seksualiteten og de nævnte un-

dersøgelser peger alle sammen i retning af, at kulturen og seksualiteten ikke er

urokkelige størrelser.

Individets seksuel-socialiserings proces er i konstant forandring og seksualite-

ten er kernen af den.

Spørgsmålet i denne forbindelse er hvordan de iranske mænds seksualitet efter

et ophold på minimum 25 år i Danmark har forandret sig.

Spørgsmålet er i imidlertid hvilke faktorer, der har påvirket deres seksuelle syn,

handlinger, adfærd samt identitet.

Ved hjælp af fokusering på perioden før immigrationen for de enkelte flygt-

ninge, samt seksualiteten i indeværende periode samt fokusering på seksualitetens

udvikling som resultat af immigration, findes svar på den seksuelle forandring og

nytænkning, der er fundet sted.

3.1 Formål og problemformulering

Idéen med dette speciale er at finde svar på, hvilke faktorer der påvirker seksuali-

teten som resultat af immigrationen fra Iran til Danmark.

Hvordan seksualiteten, kønnet, den seksuelle identitet er påvirket samt hvordan

disse forandringer har påvirket disse indvandrers seksuelle tanker, syn, handlinger

m.m., er noget der er værd at undersøge nærmere.

I mødet mellem den traditionelle og senmoderne verden, er der en periode

som indebærer kulturel-seksuel forvirring. I denne forbindelse er det nærliggende

at undersøge hvad der er kommet ud af denne gruppes udviklende seksualitet efter

ankomst i det nye vestlige land.

Målgruppen i dette masterspeciale er derfor iranske indvandrere, som mini-

mum har været bosat i Danmark i 25 år.
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3.1.1 Forskningsspørgsmål

Med udgangspunkt i ovenstående sammenfatning og formål med masterspecialet,

udmunder selve problemformulering sig således i følgende forskningsspørgsmål:

Hvilke kulturel-seksuelle faktorer kan påvirke seksualiteten hos

iranske mænd bosat i Danmark i minimum 25 år, og hvordan har

disse faktorer påvirket disse mænds seksualitet med henblik på

køn, identitet, syn, holdning samt adfærd?
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Kapitel 4

Kvalitativ undersøgelse med semistruktureret

interview

En kvalitativ undersøgelse med semistruktureret interview som forskningsmeto-

de, fokuserer og bygger på spørgsmål vedrørende subjektets oplevelse af et emne.

(Kvale og Brinkman, 2015, s. 47)

Spørgsmålene kan altså være med til at give en større forståelse og viden i

personens syn, oplevelser, erfaringer, holdninger samt adfærd.

Denne masterafhandling består af en kvalitativ metode med en fænomenologisk-

hermeneutisk tilgang. (Kvale og Brinkman, 2015, s. 45)

Begge interviews blev planlagt og udarbejdet vha. Steinar Kvales interviewme-

tode (Kvale og Brinkman, 2015), som indeholder syv trin:

• Tematisering: Afklaring af formålet for interviewundersøgelsen samt de te-

maer, der skal undersøges gennem interviewet.

• Design: Planlægning af interviewundersøgelsen mhp. at opnå den tilsigtede

viden.

• Interview: Interviewet udføres på baggrund af en udarbejdet interviewguide.

• Transskription: Forberedelse af interviewmaterialet til analyse, hvilket ofte

indebærer transskribering eller et referat af det i interviewet udtalte besva-

relser til de forskellige spørgsmål.

• Analyse: Undersøgelsens formål og emne og interviewmaterialets karakter

afgør, hvilke analysemetoder, der er velegnede til interviewene.

• Verifikation: Fastslå generalisérbarheden af interviewresultaterne ift. relia-

bilitet og validitet.

• Rapportering: Kommunikation af undersøgelsens resultater og metoder.

Interviewene blev udført med en semistruktureret interviewguide, som var præ-

get af åbenhed ift. forandringer i rækkefølgen og formuleringen af spørgsmål, for

derved at kunne forfølge interessante emner. Interviewguiden er præsenteret i Ta-

bel 4.1 på side 35.

Interviewene blev transskriberet og oversat fra persisk til dansk før anvendelse

i problemanalysen til beskrivelse og analyse af praksis, og udtalelser fra interview-
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personerne citeres direkte, når dette er hensigtsmæssigt. (Kvale og Brinkman, 2015,

s. 48)

Interviewpersonerne bliver kaldt for A og R i denne masterafhandling.

4.1 Videnskabsteoretisk tilgang

For at kunne udarbejde gode og relevante spørgsmål så tæt som overhovedet muligt

på svaret til forskningsspørgsmålet, er det vigtigt at afgøre, hvilken tilgang man

vælger til sin proces.

Med den fænomenologisk-hermeneutiske tilgang forstås informanternes hold-

ninger og perspektiv uden hverken forforståelse og/eller fordomme om deltagernes

holdninger og erfaringer. (Kvale og Brinkman, 2015, s. 47)

Denne tilgang er vigtig i udarbejdelse af spørgsmålene samt senere analysering

af dem til brug for svar på afhandlingens forskningsspørgsmål.

4.2 Processen i praksis

Efter fastlæggelse af inklusionskriterierne, som er nævnt i det følgende, er der ud-

arbejdet et rekrutteringsopslag på Facebook. Dette opslag på Facebook er vist i

Figur 4.1 på næste side.

Inklusionskriterierne til interviewene var, at informanterne skal være mandlige

iranere, bosat i Danmark i minimum 25 år, hvoraf opholdet i Danmark skal være

uafbrudt. Dette inklusionskriterie er vigtigt, fordi hvis de f.eks. i mellemtiden er

flyttet ud af Danmark vil respondenternes kulturelt-seksuelle oplevelser og menta-

litet ikke være relevant i forhold til forskningsspørgsmålet.

Efter Facebook-opslaget blev offentliggjort, har forskellige frivillige informan-

ter taget kontakt til undertegnede, hvorefter disse frivillige personer telefonisk er

blevet informeret om og screenet til projektet. Der er herefter indgået aftale om

tidspunkt og sted for interviewene og informanterne har selv valgt sted og tids-

punkt.

Efter en grundig mundtlig informering, er der medbragt samtykkeerklæring

som er underskrevet af både interviewer og informanterne. For en kopi af dette

(dog kun med informanternes underskrifter), se Appendiks C på side 81.
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4.2. Processen i praksis

Figur 4.1: Et rekrutteringsopslag på Facebook af den 6. februar 2019.
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4.3 Etiske overvejelser

Eftersom et interview er et moralsk projekt, der ikke kun skal have til formål at

producere viden, men også at forbedre den menneskelige situation hos den in-

terviewede person, er det vigtigt at overholde etikken under processen. (Kvale og

Brinkman, 2015, s. 106–107)

Etik stammer fra det græske ord “ethos”, som betyder skik, karakter eller vane.

I modsætning til moral som er ordet, der bliver brugt i mindre formelle sammen-

hænge, er etik ordet, der bliver brugt i formelle sammenhænge. (Kvale og Brink-

man, 2015, s. 106–107)

j

Under interviewprocessen er det vigtigt at overholde de etiske retningslinjer. (Kvale

og Brinkman, 2015, s. 106–107)

Med retningslinjer forstås bl.a., at der skal skabes en balance under forløbet.

Med det menes der, at på trods af ønsket om et dybdegående interview må der

tages højde for risikoen for krænkelser af informanternes privatliv og med for meget

respekt for informanterne er der risiko for “for lidt produceret viden” til brug for

projektet og forskningsspørgsmålet. (Kvale og Brinkman, 2015, s. 106)

Opmærksomhed omkring deltagernes kropssprog samt de signaler de sender

ud er også vigtigt at have med under forløbet, da ord og signaler de sender ud,

ikke altid er i overensstemmelse med hinanden, for at undgå mulige konsekvenser

som f.eks. misforståelser.

Fra aftalen om tid og lokation har fundet sted, er informanterne telefonisk ble-

vet oplyst om, at de er velkomne til at ringe såfremt de er i tvivl om noget, og det

samme gælder efter interviewet er overstået. Derudover er kopi af transskriptio-

nen/referatet sendt af sted til informanterne for at blive læst og bekræftet, med

mulighed for tilføjelser eller rettelser.

Informanterne har selv fået lov til at vælge sted og tidspunkt, da det skal være

et sted de er fortrolige med og at de føler sig trygge i et miljø der er passende og

kendt for dem. De valgte hver især en café som de mente var et fredeligt sted uden

mange mennesker og det lå tæt på deres bopæl.

Informanterne er lovet fuld anonymitet og der er indgået informeret samtykke,

dvs. at informanterne er blevet informeret om undersøgelsen, hvad den skal bruges

til og mulige fordele og risici forbundet med deres deltagelse, samt deres mulighed

for at kunne trække sig til enhver tid. (Kvale og Brinkman, 2015, s. 116)

Fortroligheden i forskningen er vigtig, netop fordi det går ud på hvad man gør

ved de indsamlede data som resultat af deltagernes svar på de givne spørgsmål.

Det er desuden også ret væsentligt under hele processen at være opmærksom

på, at der hurtigt kan opstå en stemning, der måske rækker ud over informanternes

personlige grænser, som de måske vil fortryde efter interviewet, hvorfor det kan

ende ud i, at deltagerne måske ikke mærker grænsen for deres “blottethed” under
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4.3. Etiske overvejelser

processen. Derfor kan det være en god idé, at de får tilsendt et referat som de kan

læse og endegyldigt acceptere for at kunne bruge/fremvise den indsamlede empiri

i studiet.

Der er taget højde for de vejledende etiske retningslinjer, der henvender sig

til studiets kvalitative undersøgelse, således at alle parter under hele processen

overholder følgende retningslinjer. (Kvale og Brinkman, 2015, s. 116–122)

• Mundtlig information før start samt underskrevet samtykkeerklæring.

• Fuld anonymitet.

• Frivillig deltagelse og fortrydelse til enhver tid.

• At informanterne selv bestemmer stedet, tidspunktet og hvad de ønsker at

svare på.

• Informanterne er velkomne til at tage kontakt til studiets skribent og ansvar-

lige, såfremt de er i tvivl om noget både før og efter interviewene.

• Udlevering af kopi af den indsamlede dokumentation der bliver brugt til spe-

cialet.
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4.4 Interviewguide

For at give spørgsmålene struktur og styring, er en interviewguide nødvendig. Gu-

iden tilpasses efter ønsket om nøjagtighed og den metodologiske ramme, der skal

sættes for et vellykket interview.

Den fungerer styrende og er individuelt bestemt, spørgsmålene er ikke formu-

leret ens da informanterne ikke besidder samme ordforråd, fatteevne samt uddan-

nelsesbaggrund. (Kvale og Brinkman, 2015, s. 189)

Spørgsmålene er sat op på persisk i en mere formel tone, så de ikke lyder

uanstændige eller krænkende i udtrykket.

Fortroligheden i et tværkulturelt interview kræver meget forarbejde, og kend-

skab til de mange kulturelle faktorer er en væsentlig fordel, da man undgår misfor-

ståelse og fejlfortolkninger. (Kvale og Brinkman, 2015, s. 198)

Da meningen af ordene ikke altid er den samme som på dansk, og forskellige

ansigtsudtryk samt lyde og tonegang har forskellig betydning, er det vigtigt at give

sig ekstra tid og tålmodighed og også vigtigt at vælge det “rigtige sprog”, da det

hurtigt kan virke “vulgært” for begge parter.

At være omhyggelig med at vælge den rigtige tolk, uden familiær relation, er

også en vigtig faktor. I dette tilfælde er det intervieweren selv, der oversætter inter-

viewene til dansk.

Med øje på intrakulturelle variationer er der lavet en interviewguide, som er

stillet op i to tabeller.

Den ene tabel er forskningsspørgsmålet og den andet tabel er spørgsmålene der

finder svar på forskningsspørgsmålene.

Med udgangspunkt i det ovenstående er der udarbejdet en interviewguide som

er vist i Tabel 4.1 på modstående side.
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4.4. Interviewguide

Tabel 4.1: Interviewguide til dette masterprojekt.

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål

Hvilke kulturel-seksuelle faktorer
kan påvirke seksualiteten hos iranske
mænd bosat i Danmark i minimum
25 år, og hvordan har disse faktorer
påvirket disse mænds seksualitet
med henblik på køn, identitet, syn,
holdning samt adfærd?

• Hvordan var din seksualitet i Iran
før du flygtede?

• Hvordan tænkte du om den vestlige
seksualitet da du ankom til Danmark?

• Hvilke seksuelle holdninger, syn og
adfærd havde du før og efter du an-
kom til Danmark? Og hvordan er det
ændret i dag (hvis det er det)?

• Hvilke væsentlige forskelle kan du
se i dit seksuel-kulturelle syn?

• Hvordan var mødet med den vestli-
ge seksualmoral?

• Hvad er dit syn på traditionen når
den møder senmodernitet?

• Hvad synes du er den største udfor-
dring når der tales om seksualitet, fø-
lelser, relationer og parforhold?

• Hvordan har immigrationen påvir-
ket din seksuelle identitet, adfærd og
syn?

• Er der stadig traditionelle udfor-
dringer når der tales seksualitet og
parforhold?

• Hvad er din holdning til kønsroller-
ne i Danmark?

• Hvad synes du om skilsmisse?

• Hvad synes du om seksualundervis-
ning?

• Vil du sige, at du har forandret dig
meget siden du forlod Iran, hvad an-
går seksualitet?
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4.5 Præsentation af respondenterne

Informanternes antal er på to og de opfylder alle inklusionskriterier som er nævnt

i Afsnit 4.3.

For at kunne skelne mellem de to informanter, omtales de som A og R.

Herre A er en 55 årig førtidspensionist, Han er iransk af herkomst, stammer

fra Irans hovedstad Teheran og har boet uafbrudt i Danmark siden 1988, hvilket er

længere tid end undersøgelsens inklusionskriterie om længden af opholdet i Dan-

mark.

Han er bosat i København og er politisk flygtning. Herudover er han single og

bor alene. Herre A har ingen børn og er i øvrigt ufaglært.

j

Herre R har en alder af 56 år og arbejder i kommunen som miljørådgiver. Han er fra-

skilt med en tidligere dansk kone, og sammen har de tre voksne, udeboende døtre.

Derudover er herre R langtidssingle og bor alene i en lejlighed på Frederiksberg.

Ydermere er han politisk flygtning fra Iran, men stammer oprindeligt fra Tehe-

ran og har boet i Danmark uafbrudt siden 1984, hvilket i høj grad opfylder inklu-

sionskriterierne, bl.a. kriteriet om de minimum 25 års uafbrudt ophold i Danmark.

Uddannelsesmæssigt har herre R en baggrund som miljøingeniør.

j

Først præsenteres data fra herre A og derefter herre R, hvorefter der bliver lavet

en analyse med henblik på at opdage lighedspunkter og forskelle mellem de to

respondenters interview.

4.6 Præsentation af empiri – to interviews

Der er planlagt, optaget og udført to interviews, som herefter er blevet transskri-

beret på persisk og senere oversat til dansk.

Formålet med transskribering har været at erindre de sagte ord samt at kunne

udgive de nøjagtige udtalelser også for at kunne oversætte dem til dansk meget

præcist.

Informanterne har begge givet udtryk for glæde over at interviewene er fore-

taget på et andet sprog end dansk, da de både kunne udtrykke sig bedre, samt

chancen for at nogle omkring dem (på caféen) skulle forstå dem ikke er så stor.

Intervieweren selv har transskriberet og oversat indholdet, og det gavner i pro-

cessen fordi det giver et grundigt kendskab til teksten.

Eftersom der er tale om en anden kommunikationsform og et andet sprog samt

specifikke udtryk og humor, for nemmere at kunne tale om et emne så følsomt, er

der valgt, at intervieweren selv transskriberer interviewene. Dette sikrer, at flest

mulige detaljer kommer med for den specifikke, videre analyse. (Kvale og Brink-

man, 2015, s. 239)
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4.7. Analysestrategi og behandling af empiri

Transskriberingen er foretaget med bestemt ordlyd og humor, sammenkoblet

til bestemte udsagn for at danne en bedre forståelse af interviewene. (Kvale og

Brinkman, 2015, s. 239)

4.7 Analysestrategi og behandling af empiri

Som nævnt tidligere bygger analysen af de udførte interviews på den fænomenologisk-

hermeneutiske tilgang.

Fænomenologien drejer sig om at gå til sagen selv, hvor det fundamentale her

er menneskets virkelighed, som søger at give en fordomsfri beskrivelse af respon-

denternes svar. Dette, i kombination med hermeneutikken, som er læren om for-

tolkning, er “byggestenene” for det analytiske arbejde i dette studie. (Norlyk og Mar-

tinsen, 2008)

For at kunne besvare problemformuleringen og dermed nå til en forståelse af

deltagernes oplevelser, syn, holdninger, adfærd og følelser, kræver det en forståelse

af deres livsanskuelse.

Med en åben tilgang til deltagerne og adgang til deres beskrivelser, vil den

fænomenologisk- hermeneutiske forskning tage udgangspunkt i meningen i deres

erfaringer og søger at synliggøre den mening eller betydning som ses, mærkes og

udtrykkes i interviewprocessen. (Andreasen, 2001)

For at skabe struktur i svarene er de delt op i de mest anvendte kategorier,

nemlig bio-psyko-sociale og kulturelle faktorer, jf. (Hertoft et al., 2006, s. 12), da

seksualiteten er sammensat af disse aspekter.

j

I forhold til den analytiske fremgangsmåde er en Bricolage-fortolkning anvendt.

Det betyder, at “Bricolage-fortolkeren tilpasser en blanding af tekniske diskurser og

bevæger sig frit mellem forskellige analytiske teknikker og begreber”. (Kvale og Brink-

man, 2015, s. 303)

Ved at gennemlæse interviewene og danne sig et overordnet indtryk og derefter

gå tilbage til interessante passager og finde svar, der viser forskellige holdninger til

et fænomen, ville denne ad hoc-metode bidrage til at fremhæve sammenhænge og

strukturer, som har en væsentlig betydning for studiet.

4.8 Litteratursøgning

I forbindelse med emnevalget er der foretaget en traditionel litteratursøgning på

Ålborg-universitetets online bibliotek (www.aub.aau.dk) i følgende relevante da-

tabaser. PubMed, psykinfo, CINAHL, Embase med følgende søgeord: sexuality,

ethnicity, immigration, iranians, sexuality og sexual integration.

Først blev der søgt på sexuality og culture, med AND i blokbogstaver mel-

lem de søgte ord. Dette gav et søgeresultat på 465,705 fundne kilder og da det var
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Kapitel 4. Kvalitativ undersøgelse med semistruktureret interview

for bredt, indskrænkedes søgningen til sexuality AND iranian immigration
hvilket gav et resultat på 3,985 fundne kilder, da denne søgning også syntes at give

for bredt et resultat blev det ydermere indskrænket til iranian sexuality in
Canada, USA, Sweden m. m.

Litteratursøgningsprocessen var bl.a. tidskrævende, kompliceret og forbundet

med udgifter (fordi visse bøger ikke var til rådighed, og derfor skulle købes). På et

tidspunkt i denne proces blev i særdeleshed én kilde vigtig, eftersom denne gjorde

et gennembrud i litteratursøgningen med henblik på emnet og forskningsspørgs-

målet i dette speciale. Denne kilde er vist i det følgende:

Figur 4.2: En vigtig kilde i litteratursøgningsprocessen, der var med til at gøre et
gennembrud.

Den viste artikel i Figur 4.2, tager udgangspunkt i specialets forskningsspørgs-

mål, og den er netop en vigtig artikel fordi den henviser til mange andre relevante

undersøgelser inden for samme emne i andre lande, med udgangspunkt i det emnet

iraneres kultur og seksualitet.

j

Litteratursøgningen blev fortsat foretaget i andre databaser – dog denne gang me-

re specifikt i Pubmed og Cinahl samt Embase og i disse blev der i alt fundet 36

potentielle kilder.

Udover det, er der brugt meget tid på snowball-metoden, hvor der ved brug

af kædesøgning i relevant litteratur også er lavet krydscheck i forhold til kildernes

kilder.

Prioriteringen i forhold til valg af kilder har været følgende:

• Helst både kvalitative og kvantitative, dog blev der kun fundet kvalitative

undersøgelser om emnet.

• Helst gerne kun i Europa, men relevante undersøgelser foretaget i andre ver-

densdele er taget i flittigt brug.

• Nyeste mulige undersøgelser, så projektet er så nutidigt som overhovedet

muligt.

• I svar til forskningsspørgsmålet i dette speciale er studier, der vedr. andre kul-

turer end den iranske, frataget, da projektet kun forholder sig hvilke kulturel-

seksuelle faktorer der kan påvirke seksualiteten hos iranske mænd bosat i

Danmark i minimum 25 år.
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4.9. Fund af litteratur

4.9 Fund af litteratur

Ved hjælp af den fundne litteratur, som anvendes i nærværende speciale, til at finde

svar på forskningsspørgsmålet, er der med andre ord lagt op til spørgsmål og svar

vedr. dette.

I forhold til det nøjagtige svar på forskningsspørgsmålet, findes der ikke rele-

vante undersøgelser i Danmark om immigrationens betydning af iranernes seksua-

litet i Danmark. Dette har skabt et brændende ønske om at indsamle viden på netop

dette specifikke område.

Et semistruktureret interview med en efterfølgende Bricolage-fortolkning vil

kunne finde svar på problemformuleringen udmundet i et forskningsspøgsmål. I

forhold til relationen mellem kultur og seksualitet er mange kilder fra uddannelsen,

Master i Sexologi, taget i brug samt købt fem nye bøger, da bibliotekerne ikke havde

bøgerne tilgængelige og var reserveret i et langt stykke tid.
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Kapitel 5

Præsentation af interviewdata

5.1 Herre A

Spørgsmål 1

» Hvordan var din seksualitet i Iran før du flygtede? «

A har kun haft en seksuel adfærd i hovedstaden Teheran med en prostitueret der

som kunde kom fast i en forretning han arbejdede i, i Iran. Han udtaler i denne

forbindelse følgende:

» Min ven synes jeg læste for meget poesi og han synes jeg skulle prøve

at røre ved en kvindes krop, jeg så en kvinde som vil giftes med mig og

eftersom jeg vidste jeg skulle forlade Iran, ville jeg ikke gå i seng med hende

for ikke at give hende falske forhåbninger.

Jeg gik i seng med den prostituerede og det var en helt ny verden for

mig, jeg følte jeg var på morfin og den følelse var rar- dog, efter chokket

og min blufærdighed havde lagt sig, ville jeg prøve alle mulige stillinger

med hende, hun synes dog jeg var for aggressiv, det tænkte jeg ikke over

dengang, men har tit tænkt over det siden.

Jeg var traditionel og påvirket af religionen. Selvom jeg ikke anså mig selv

for at være religiøs, var det nok gemt i mig ubevidst alligevel. «

Spørgsmål 2

» Hvordan tænkte du om den vestlige seksualitet da du ankom til Danmark? «

» Da jeg ankom til Danmark, havde jeg stadigvæk mine traditionelle nor-

mer med mig og synes en kvinde var “ren” hvis hun var uberørt. I Danmark

mødte jeg en iransk pige, og hun ville ikke lade mig penetrere hende, net-

op fordi jeg havde fortalt hende om min holdning – senere fandt jeg ud

af, at hun var sammen med mange drenge fra klassen af, bare ikke mig,

fordi jeg havde fortalt hende hvad jeg synes om det. . . tænk sig hvor er det

langt ude at tænke i de baner, den samme kvinde er i dag fraskilt med to

børn (griner!).
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Så mødte jeg en dansk pige på et diskotek, og vi tog hjem sammen, jeg

kunne ikke holde fingrene væk, jeg lå med tøj på og gnubbede mig op

af hende og fik faktisk en udløsning. Lidt senere lå hun oven på mig og

sagde »nu er det min tur!« – det var som et “wake up call” for mig, hvor

jeg tænkte “her ved kvinderne hvad de vil, og det er ikke kun mig der

bestemmer i sengen”.

Jeg troede vi var kærester, jeg hørte aldrig fra hende igen og tog på samme

diskotek hver uge for at finde hende. Da jeg så endelig så hende igen, sagde

jeg til hende: »hvorfor forsvandt du, jeg troede vi var kærester!«.

Hun svarede, at vi ikke var kærester, men at vi kun var sammen den ene

aften. Efter hun fortalte mig det, tænkte jeg, at alle danske piger bare er

nogle ludere!

»Den iranske pige jeg mødte i Danmark var sådan, og den danske pige

jeg mødte på diskoteket var sådan – hvad foregår der?« tænkte jeg. «

Spørgsmål 3

» Hvilke seksuelle holdninger, syn og adfærd havde du før og efter du ankom til Dan-

mark? Og hvordan er det ændret i dag (hvis det er det)? «

» Dengang skulle en pige være uberørt, og seksualitet var forbundet med

skam. I dag ser det anderledes ud, jeg behøver ikke at eje nogen og behøver

heller ikke at bo sammen med en kvinde. Bare se danskerne, de kan finde

ud af at være i forhold sammen og dyrke deres egne interesser hver for sig.

Kvindens rettigheder og behov er ikke noget jeg var klar over dengang,

men det er altafgørende nu. «

Spørgsmål 4

» Hvilke væsentlige forskelle kan du se i dit seksuel-kulturelle syn? «

» At jeg var et helt andet sted dengang og i dag er jeg et nyt sted og der er

stadig en lang vej at gå. «

Spørgsmål 5

» Hvordan var mødet med den vestlige seksualmoral? «

» Mødet med den vestlige seksuelle moral var chokerende, den var hård

og det tog mig mange år at se meningen bag de vestlige seksuelle normer,

fordi min opdragelse var anderledes. «
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5.1. Herre A

Spørgsmål 6

» Hvad er dit syn på traditionen når den møder senmodernitet? «

» Jeg gav i en lang periode helt slip på de traditionelle tanker og normer

i mit hoved, jeg kæmpede imod dem, men kunne indse, at jeg mistede

mig selv fuldstændig, og derfor er jeg blevet enig med mig selv om, at en

kombination mellem den traditionelle seksuelle moral med en senmoderne

seksuel moral er en oplagt mulighed for mig at befinde mig i. «

Spørgsmål 7

» Hvad synes du er den største udfordring når der tales om seksualitet, følelser, rela-

tioner og parforhold? «

» Den største udfordring er nu at finde en måde at være “mand” på i disse

tider hvor ingen forhold holder, jeg må tage det en dag af gangen og ikke

lede efter kærligheden, tror den kommer når man mindst venter den, dog

er det ensomt. «

Spørgsmål 8

» Hvordan har immigrationen påvirket din seksuelle identitet, adfærd og syn? «

» Immigrationen har påvirket mig i alle retninger seksuelt, jeg er blevet i

stand til at skelne mellem følelser og seksualitet, jeg har fundet frem til, at

man ikke nødvendigvis behøver at have børn ud af sex, og at vi ikke ejer

hinanden – vi er selvstændige individer, der kun er bundet af kærligheden,

og så “ligger kvindens renlighed ikke imellem hendes ben, men i hendes

sind”, med andre ord som vores poet Furugh Farokhzad siger: »hellere

være prostitueret end at prostituere sig mentalt«.

Det er altså ikke kroppen, det afhænger af, det er sindet der skal være

uplettet. «

Spørgsmål 9

» Er der stadig traditionelle udfordringer når der tales seksualitet og parforhold? «

» Ja, et af de udfordringer jeg har er, at jeg på den ene side godt vil stifte

en iransk kernefamilie og på den anden side er jeg også glad for de nye

konstruktioner der er dukket op, hvor man bor hver for sig og ses engang

i mellem til noget hygge og samvær eller deler fælles fritidsinteresser. Dog

er det et kompromis hvis det andet ikke kan lade sig gøre.
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En anden kulturel udfordring bunder i at finde en kvinde med børn, du

ved. . . så er man ikke det samme værd i vores kultur. Jeg tager hatten af

for mange danske mænd, der kan være der for kvindens børn, jeg ønsker

mine egne og tror nu også de vil have været frie for det, hvis det står til

dem selv. «

Spørgsmål 10

» Hvad er din holdning til kønsrollerne i Danmark? «

» Kønsrollerne er fordelt helt lige, dog har jeg det stadig svært ved små

oplevelser som at lade en kvinde betale – en mand er en mand og en

kvinde er en kvinde, men vores rolle er mere udfordret. «

Spørgsmål 11

» Hvad synes du om skilsmisse? «

» Skilsmisse for mig er et tab – det er en kæmpe “ulykke”, nok også derfor

jeg ikke rigtig har turdet at stifte en familie, for tænk hvis børnene skulle

udsættes for skilsmisse.

Mine børn, som børn af en immigrant, vil ikke have de samme resurser,

som børn af en dansk familie i deres eget land, derfor vil en skilsmisse ikke

blive håndteret på samme måde, jeg vil heller ikke kunne sikre mig, at en

anden mand kunne være god ved dem.

En ting er tabet for mig, og en anden ting er hvad mine børn skulle ud-

sættes for, disse er tanker man må gøre sig inden man roder sig ud i disse

beslutninger.«

Spørgsmål 12

» Hvad synes du om seksualundervisning? «

» Seksualundervisning er godt, så længe det ikke er under pubertetsalde-

ren. Eftersom jeg ikke synes små børn skal læres op i pornofilmens verden,

er det nok klogest at de får seksualundervisning når de kommer i puber-

teten.«
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5.1. Herre A

Spørgsmål 13

» Vil du sige, at du har forandret dig meget siden du forlod Iran, hvad angår seksua-

litet? «

» Ja, i den grad, jeg kan styre min seksualitet nu, jeg vil heller onanere

end at gå i seng med en kvinde, der ikke har lyst.

Det er ikke hormoner, der styrer mig og i min psyke slapper jeg mere af, jeg

prøver ikke hele tiden på at leve op til en overordnet norm. Jeg taler ikke

til min mor om mit privatliv da hendes religiøse meninger er uduelige-

jeg lytter kun til hende og runder af i samtalen – jeg er endelig nået til et

punkt hvor jeg er åben for alle mulige chancer, dog ikke med en kvinde,

der kun ønsker at få børn med mig og som kan finde på at smutte bagefter.

Alt andet end reproduktion er jeg åben for.

Jeg er slet ikke i de traditionelle tanker længere og kan ikke holde religion

og seksuelle normer ud som de var i Iran, for mig handler det om at være

åben for nye muligheder og det andet begrænser mere end det gavner. «
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5.2 Herre R

Spørgsmål 1

» Hvordan var din seksualitet i Iran før du flygtede? «

» Jeg var jomfru da jeg udrejste fra Iran, da jeg var politisk aktiv imod

styret og ikke havde tid til kærligheden. «

Spørgsmål 2

» Hvordan tænkte du om den vestlige seksualitet da du ankom til Danmark? «

» Ved min ankomst kunne jeg ikke mærke nogen stor forskel mellem den

iranske seksualitet og den vestlige.

Jeg mødte en dansk sygeplejerske som var 4-5 år ældre end mig selv, hun

gav mig masser af omsorg og det havde jeg brug for da jeg befandt mig

langt væk fra familien, dog følte jeg hun gjorde alt det for at fylde en-

somheden ud i sit liv og vores forhold var mere fysisk end følelsesmæssigt,

jeg viste mig ikke rundt med hende og fortalte aldrig familien i Iran om

hende, ved ikke om det alene skyldtes alderen eller også at jeg ikke kunne

se mig selv med hende på sigt.

Hun lærte mig mange ting seksuelt og var glad for vores sex. «

Spørgsmål 3

» Hvilke seksuelle holdninger, syn og adfærd havde du før og efter du ankom til Dan-

mark? Og hvordan er det ændret i dag (hvis det er det)? «

» Mit seksuelle syn var det samme da jeg forlod Iran og da jeg ankom til

Danmark – min seksuelle adfærd var ændret fra passiv til aktiv og det var

nok den eneste ændring. «

Spørgsmål 4

» Hvilke væsentlige forskelle kan du se i dit seksuel-kulturelle syn? «

» Trangen til at eje en kvinde er der ikke mere, i starten følte jeg en del af

at være mand var at passe på en kvinde, altså en enorm ansvarsfølelse.

Den følelse har forandret sig. «
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Spørgsmål 5

» Hvordan var mødet med den vestlige seksualmoral? «

» Mødet med den seksuelle moral i Danmark var ikke meget anderledes

end det jeg kendte, da vi i min familie er opdraget på samme vis og at

min mor var imod en traditionel familiesammenføring som mange mænd

lavede dengang. «

Spørgsmål 6

» Hvad er dit syn på traditionen når den møder senmodernitet? «

» Jeg er på en måde meget traditionel og kan ikke fordrage teknologien,

jeg føler mig tvunget på Facebook af politiske årsager, men instagram

og andre sociale medier holder jeg mig bevidst væk fra, mange synes jeg

skulle prøve at date online via Tinder osv., som jeg siger uden øjenkontakt

er der ingenting for mig, jeg kan tale i telefon i mange timer eller skrive

i mange timer, det er øjenkontakten der afgør alt for mig i mødet mellem

to mennesker.

Øjnene fortæller alt.

Når min mening til de sociale medier er sagt, synes jeg man nemt kan dele

iranere bosat i Danmark op i to kategorier.

Den ene er de iranere, der er “mere katolsk en Paven”, eller som man på

persisk siger: ”det er ikke kun værten, der har et problem med gæsten,

men både værten og en anden gæst prøver på at jage den anden gæst

ud af hjemmet”.

De går helt i den ekstreme grøft og mange tendenser som højre radikalis-

me og barske udtalelser og så vil de nok ikke engang tale deres modersmål

eller kendes ved deres baggrund, mange gange har jeg hørt nogle af dem

sige at de er danskere, da de mener Danmark har givet dem flere mulig-

heder end Iran, de lever ikke nok med i en senmoderne tid med mange

skilsmisser bag sig, så har de også mistet sig selv fuldstændig i det.

Den anden gruppe er gruppen som stadig sidder fast i fortiden, i så ekstrem

en grad at det lyder til at tiden er stoppet for dem dengang de forlod Iran

og de taler ikke om andet end den tid.

Begge grupper er svære at holde ud, da jeg hele vejen igennem har prøvet

at tale begge sprog (persisk og dansk) og holde dem ved lige og lige har

vist mine døtre et traditionelt persisk nytår i weekenden og forklarede dem

hvordan det er at fejre persisk nytår – begge dele er vigtige. «
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Spørgsmål 7

» Hvad synes du er den største udfordring når der tales om seksualitet, følelser, rela-

tioner og parforhold? «

» Seksualitet for mig er direkte blandet sammen med følelser, uden roman-

tik kan jeg ikke dyrke sex og det er nok min største udfordring, at jeg er

for “romantisk”.

Seksualitet og følelser kan være en flyvsk størrelse og en relation uden

sikkerhed for om det holder eller ikke, er ikke noget jeg tør at kaste mig

ud i. Jeg har ikke nerver til endnu et tab.

Så er det bedre at fortrænge det behov. «

Spørgsmål 8

» Hvordan har immigrationen påvirket din seksuelle identitet, adfærd og syn? «

» Immigrationen har påvirket mit seksuelle syn ved eksempelvis synet på

kvinder. Selvom jeg kæmpede en kamp i Iran for kvinders rettigheder, føltes

det mere som teoretisk, ideologisk kamp frem for en ægte, virkelig kamp.

Det var lidt ligesom en ideologisk kamp, ligesom man kæmpede som kom-

munist – men Danmark har i praksis lært mig at kæmpe for kvinderettig-

heder, det er ikke kun en ideologi men en aktiv kamp.

En anden vigtig forandring, der er sket i mit seksuelle syn er synet på

homoseksuelle.

Jeg husker en pige fra klassen i Danmark havde set mig kindkysse en

landsmand, som man nu gør blandt iranere, og så spurgt hun om jeg var

bøsse.

Jeg blev rasende over hendes spørgsmål, i dag har jeg flere venner, der er

homoseksuelle og en dag blev jeg sur på mit arbejde da nogle af kollegaer-

ne mobbede en ansat bag hans ryg fordi han er homoseksuel, jeg bad dem

om direkte at stoppe med at blande hans soveværelse ind i konflikten da

kærlighed er kærlighed.

Ikke nok med jeg ikke er homofobisk mere, er jeg faktisk forkæmper for

dem og har absolut ingen fordomme på den front. «
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5.2. Herre R

Spørgsmål 9

» Er der stadig traditionelle udfordringer når der tales seksualitet og parforhold? «

» Ja, jeg lytter meget til persisk musik og der er teksterne meget dybe og

kærlighedsbetonet, min datter siger jeg skal lade være med at lytte til den

slags musik, fordi det lyder dystert i hendes ører, men jeg elsker teksterne

da jeg er en romantiker, min udfordring vil nok være at blive glad for en

kvinde og så miste hende, det svarer til at du forestiller dig en smuk blomst

på dit bord der langsomt visner og så pludselig er den væk.

Der er jeg nok mere til de traditionelle familiemønstre hvor man ved hvad

man har i trygge rammer. «

Spørgsmål 10

» Hvad er din holdning til kønsrollerne i Danmark? «

» Det er stadig en kamp at kæmpe for ligestillingen, og vi kunne gøre

mere for at bekæmpe et fænomen som prostitution i det hele taget, da det

er opstået på grund af kapitalisme – jeg siger ikke et forbud er vejen frem,

men måske kunne vi gøre som i Sverige.

En prostitueret kvinde skal ikke være til for at tilfredsstille alle mulige rige

folk, politikkere eller andre statsmænd, og heller ikke på Istedgade for den

sags skyld.

Jeg passerer ofte forbi Istedgade og ser disse smukke kvinder sælge egen

krop og tænker det var nok ikke den fremtid deres familier havde forestillet

sig for deres døtre. «

Spørgsmål 11

» Hvad synes du om skilsmisse? «

» Skilsmisse for mig var den næsthårdeste hændelse i mit liv efter at have

været i fængsel. Det kom som et chok og det var ekstremt hårdt at bear-

bejde. Det er nemt at reparere et knust glas, men ikke muligt at sætte et

tusinde stykker knust hjerte sammen.

Dog tog jeg den kloge beslutning at opsøge professionel hjælp både til mig

og til mine børn.

Jeg delte ikke mine tanker og sorg med familien, da de med et traditionelt

syn på tingene, ville dømme situationen negativt. Jeg gjorde alt hvad jeg

kunne for ikke at falde fra hinanden og være der for mine børn.
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Tanken om at komme hjem hver dag uden at se mine børn var det hårdeste

jeg kunne blive udsat for.

Jeg kunne ikke tilgive hendes utroskab, og det havde vi klare retningslinjer

om fra starten af vores ægteskab.

Jeg kommer fra en familie hvor man altid spiste i flok, min far sørgede for

min mor aldrig manglede penge, da min far i en kort periode mistede sit

job, solgte min mor alle hendes guldsmykker og gav pengene til min far.

De passede altid på hinanden og var der for hinanden, jeg husker tydeligt

min far kom hjem fra arbejdet med en kæmpestor appelsin i hånden, fordi

han ville dele den med familien.

Min mor som stammer fra Baku i Azerbaijan, lyttede tit til tyrkisk musik

og græd. Hver gang jeg spurgte hende om hvorfor hun græd, talte hun om

de dybe følelser i sangen og første gang de mødtes som var det i går.

At gå fra dette syn og så til at opdage min eks var mig utro med en kollega,

og så en fuldstændig splittelse af familien, var næsten ubærligt for mig.

Jeg tror skilsmisse er hårdt for alle, men danskere gav mig tit et klap på

ryggen og sagde, “det går nok, op på hesten med dig igen, du finder

nok en anden” – deres tilgang til skilsmisse er ikke den samme som vores

tilgang til den, de tager lettere på det end vi gør da vores syn på det er

gennemsyret af traditionelle familiemønstre. «

Spørgsmål 12

» Hvad synes du om seksualundervisning? «

» Seksualundervisning er vigtig, jeg vil ønske man også tilbød det til os da

vi var unge i Iran, så vi ikke skulle gå at tro at børn kommer ud af numsen

på en kvinde, det er meget pinligt, men det troede jeg til puberteten hvor

en ven fortalte mig hvad det gik ud på.

Aner ikke hvorfor min mor ikke synes jeg skulle vide det, måske fordi hun

syntes det var tidligt med den slags information. «

Spørgsmål 13

» Vil du sige, at du har forandret dig meget siden du forlod Iran, hvad angår seksua-

litet? «

» Ud over de to punkter med kvinderettigheder og mit syn på homoseksu-

alitet, vil jeg ikke sige der har været en meget stor ændring, dog er rollen

som manden udfordret, men det er nok en universel retning og ikke kun i

Danmark, at menneskeheden bevæger sig hen imod. «
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Kapitel 6

Analyse og sammenfatning af de to respondenters

svar

6.1 Holdningsændringer hos A

6.1.1 Fuldstændige holdningsændringer

A har ændret fuldstændig holdning i følgende punkter:

• Pigen er ren når hun er uberørt, det tænker han ikke længere på, og synes

det er til grin.

• Sex er på mandens præmisser, han har lært at det er en gensidig nydelse.

• At man styrer sine seksuelle lyster, og ikke altid kan finde mulighed for at

udleve dem- det var episoden med den danske pige “han hoppede på”, der

lærte ham den lektion.

• At morens traditionelle prædiken ikke skulle stå i vejen for hans seksuelle

valg og partnervalg.

• At et nyt forhold ikke behøver at være sat sammen som han kender det el-

ler er opdraget med, det kan sagtens være en ny konstruktion som består

af, at man bor hver for sig og er kærester i det omfang det er muligt, dvs.

individualismen er trængt mere igennem ham end da han forlod Iran.

• Sex og kærlighed behøver næppe at gå hånd i hånd med hinanden og det

behøver heller ikke at føre til forplantning.

I dag handler det ikke kun om hormonerne længere tilføjer han, det handler

lige så meget om en god kemi – det behøver ikke at opstå igennem en glødende

kærlighed.

6.1.2 Ingen holdningsændringer

De punkter, der ikke har ændret sig ifølge A siden sin immigration til Danmark fra

Iran er:

• Hans syn på skilsmisse, det er et stort tab og bringer skam over familien, især

hvis der er børn involveret. Uagtet hvilken løsning man vælger for børnene

er det et tab.
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• At en kvinde “taber værdi” når hun er fraskilt med børn frem for uden børn, A

anerkender det er en iransk traditionel tankegang, men slår også fast, at det

forholder sig inderst inde på samme måde i Danmark, blot noget man ikke

indrømmer.

• Han tilføjer dog at det kan godt ske, hvis barnet er velopdragen at det vil

kunne finde en plads i familien alligevel.

• A har svært ved at slippe den traditionelle forestilling om en familiesammen-

sætning og på den ene side ønsker han at være fuldstændig åben for nye

muligheder uden de gamle faste rammer og et overordnet seksuel regelsæt.

• Seksualundervisning må gerne finde sted, bare ikke under pubertetsalderen,

da det er forbundet med porno og kan opfordre til sex i en tidlig alder.

6.2 Holdningsændringer hos R

6.2.1 Fuldstændige holdningsændringer

R har også ændret syn, men det er på følgende punkter:

• Kvinderettigheder er en kamp som man kæmper i praksis og ikke kun teore-

tisk som man gjorde i Iran.

• Homofobi er ændret til at respondenten nu kæmper på vegne af homoseksu-

elle, og har flere venner der er homoseksuelle.

• Manden ejer ikke kvinden, og de traditionelle adfærdsmønstre forbundet

med mandens manddom er ikke gældende længere, det er ikke sådan, at

han har et ansvar på at passe på hende.

6.2.2 Ingen holdningsændringer

De punkter, der ikke har ændret sig ifølge R fra immigrationen fra Iran og indtil nu

er følgende:

• Skilsmisse er et ubærligt tab der kan ramme en familie, det er en familie i

splittelse og det er “nemt at reparere et knust glas, men ikke muligt at sætte

tusinde stykker knust hjerte sammen” som R formulerer det, har man et ansvar

for ikke at knuse et andet menneskets hjerte.

Jeg er meget bange for endnu et tab og måske er det derfor jeg holder mig

lidt tilbage, når jeg skal involvere mig i et seriøst forhold, jeg kan simpelthen

ikke rumme endnu et tab i form af skilsmisse.

• R hverken kan eller har lyst til at adskille mellem følelser og sex, “det er

umuligt med sex uden følelser og derfor kunne jeg ikke se på min ekskone da

hun havde været mig utro”.
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6.3. Sammenfatning

For mig handler det om at røre ved en jeg elsker, ellers fortrænger jeg

gerne mit seksuelle behov.

• R ønsker en kombination af traditionel og senmoderne parforhold hvor de

trygge, faste rammer er kombineret med en senmoderne seksuel moral, dette

har dog ikke været muligt for ham at finde endnu.

6.3 Sammenfatning

Begge informanter er enige om, at der er sket en ændring i forhold til deres seksuelle

syn fra da de forlod Iran og så igennem alle de år de har boet uafbrudt i Danmark.

Dog er forandringen hos A større, da han har været under religiøst indflydelse af

sin mor og meget påvirket af det, til sammenligning med R, som har haft en mor, der

var imod arrangeret ægteskaber og familiesammenføringer. Der bliver ikke nævnt

noget om faderen i denne sammenhæng, fordi der i iransk kultur er underforstået,

at det er moderen, der opdrager børnene hjemme, mens faderens rolle er at være

forsørger og derfor ikke er hjemme så tit.

Dog spiller andre forhold end ens religiøsitet, såsom sociale klasseskel, uddan-

nelsesniveau og økonomi også en rolle i graden af tilbøjeligheden til seksuel foran-

dring.

j

Begge respondenter har ændret sit seksuelle syn i takt med immigrationen, dog har

A ændret den i større grad end R.

De punkter hvor de begge to er fælles om en kulturel forståelse af parforholdet

er, at begge respondenterne anser skilsmisse for at være et “kæmpe” tab, dog med

den forskel at A ikke tør at stifte familie og få børn i frygt for en mulig skilsmisse

og børnenes fremtid, og R har været udsat for en skilsmisse og tør ligesom A ikke

at udsætte sig selv for endnu en skilsmisse eller adskillelse.

j

Et andet punkt som begge respondenterne er fælles om, er ønsket om et kombineret

traditionel- senmoderne parforhold.

A udtrykker det som et ønske, men hvis ikke muligt, går han gerne på kompro-

mis med andre konstruktioner, hvor man eksempelvis ikke bor sammen.

R har også et ønske om et trygt parforhold med faste rammer, dog kombineret

med senmodernismen, til trods for han er bange for skilsmisse.

De udtrykker begge to en prioritering om et fast forhold, og hvis ikke det er

muligt går A gerne på kompromis med andre løsninger og R fortrænger gerne sin

seksualitet og kærlighedsbehov.

j

Både A og R finder deres rolle som mand udfordret da der er “mandlige normer”

fastgroet i dem ubevidst som de har fået med igennem opdragelsen, det er mandens
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rolle der især har været under forandring og det er en evig påmindelse de står

overfor, med andre ord at påminde dem selv om at tiden har ændret sig.

j

Deres forskelle i ændringen af det seksuelle syn, adfærd, erfaringer og holdninger

ses tydeligt da A kommer fra et andet kulturelt grundlag end R, og A har haft et

mere ekstrem traditionelt syn på bl.a. mødom, kvindens seksuelle lyster og behov

end R havde.

R havde et mere åbent syn om seksualitet i Iran inden han immigrerede til

Danmark.

j

A og R er lidt uenige om seksualundervisning, selvom de begge to går ind for det, A

tror der er tale om porno og ekstrem seksualundervisning af børn, som kan vække

deres nysgerrighed om emnet sex før tid, og derfor skal de have seksualundervis-

ning i puberteten.

R udtrykker sin holdning til emnet således: » man skal altid se grundlæggende

på ting, og når fundamentet er lagt korrekt, er der ingen problemer, du har med et

samfund at gøre hvor de fra en tidlig alder bliver sat ind i seksualiteten og derfor

kommer det ikke som et chok for dem, når de skal have seksualundervisning, det har

ikke været tilfældet i Iran – jeg husker vi havde en lærer som havde boet en del år i

USA og var flyttet tilbage til Iran, en dag spurgte han ind til vores kærlighedsliv og det

kom som et chok for os selvom vi var næsten 16 år, vi begyndte alle sammen at grine

fordi vi synes det var ekstremt pinligt «

A afviser ikke en mulig familiesammenføring, hvis kvinden ikke findes til ham i

Danmark, på trods af han udtrykker en risiko for kulturelt sammenstød ved hendes

ankomst eller et ægteskab alene på grundlag af hun vil væk fra Iran.

R afviser familiesammenføring, og det har han gjort siden sin ankomst fra Iran

og gør det fortsat.
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Kapitel 7

Diskussion med udgangspunkt i datamaterialet og

litteraturen

I det følgende afsnit diskuteres de temaer, der er fundet i de to interviews med R

og A i henhold til forskningsspørgsmålet som mindes om er formuleret således:

Hvilke kulturel-seksuelle faktorer kan påvirke seksualiteten hos

iranske mænd bosat i Danmark i minimum 25 år, og hvordan har

disse faktorer påvirket disse mænds seksualitet med henblik på

køn, identitet, syn, holdning samt adfærd?

Der tages udgangspunkt i de udvalgte svar dog i en forkortet udgave, tilstræk-

kelig nok til at skabe forståelse.

De udvalgte temaer som er: seksualitet, parforhold og kærlighed, skilsmisse,

seksualundervisning, traditionel versus senmoderne familiemønster/kærlighed og

parforhold samt gamle normer i sammenligning med den vestlige seksuel moral er

alle sammen temaer som er det centrale omdrejningspunkt for diskussionen.

7.1 Seksualitet og synet på denne

Begge deltagere giver udtryk for vigtigheden af seksualiteten, dog ikke til enhver

pris.

R tilføjer: » heller at onanere end at være sammen med en kvinde uden følelser «

og A tilføjer, at seksualiteten føles anderledes i dag end i Iran, da den var meget

hormonelt betonet dengang, mens det i dag er vigtigt med mennesket bag.

Seksualitet under en kombination af den traditionelle/senmoderne sammen-

kobling er deres begges ønske, dog vil R hellere fortrænge sit behov end at gå på

kompromis med følelserne mens A er åben for nye konstruktioner i parforholdet.

R forbinder ikke sin romantiske tilgang med en udvikling i takt med immigra-

tionen til et vestligt samfund, det er snarere hans personlighed og har altid været

det.

A forbinder sin ændrede seksualitet i takt med immigrationen, at han hellere

vil onanere end at være sammen med en kvinde der ikke har lyst – han lader ikke

hormonerne styre sin seksualitet, men har større kontrol over seksualiteten, han

tilføjer også, at alderen i denne forbindelse spiller en stor rolle.
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Denne udtalelse/oplevelse er i tråd med gældende forskning foretaget i Sverige

af Nader Ahmadi, iblandt iranske immigranter. (Ahmadi, 2003b)

I selvsamme undersøgelse viser det sig, at flere af de mandlige deltagere mener,

at på trods af kvinder og mænd er ligestillet, viser de større respekt for kvindens

behov og er mere opmærksomme på deres kvinders seksualitet. Endvidere i under-

søgelsen tilføjer en 46-årig mand, at han i dag hellere vil onanere end at tvinge sin

kone til sex, for det gjorde han før. (Ahmadi, 2003b, s. 7)

Disse fundne svar bekræfter, at seksualiteten er i konstant bevægelse, og at

informanternes seksualitet ikke fastholder de fem “adskillelsestendenser”. I dette

tilfælde ønsker informanterne ikke at dyrke sex for forplantningens skyld, dog er

adskillelse af lyst og kærlighed ikke en tendens R finder sig tilpas i, da han mener

der skal være kærlighed for sit vedkommende i kombination med et samleje, hvor-

imod A mener godt man kan gå på kompromis med kærligheden hvis man alene

kan nøjes med at nyde hinanden, uden en brændende kærlighed. De fem adskil-

lelsestendenser, ifølge den senmoderne seksualitet, har altså langt hen ad vejen

slået igennem informanternes syn på seksualitet, men ikke helt for dem begge to.

(Graugaard, 2010, s. 2)

7.2 Kærlighed og parforhold

Begge mænd giver udtryk for, at de hellere så en blanding af den traditionelle fa-

miliestruktur i faste, trygge rammer kombineret med en senmoderne model, hvor

mænd og kvinder deler ansvaret lige og hjælpes til alt. Dog er usikkerheden i varig-

heden af et forhold, som er nævnt tidligere i projektet ifølge Giddens’ begreb “det

rene forhold” ikke betryggende for dem, da det når som helst kan ende, af hvilken

som helst grund og af hvem som helst i forholdet.

Dette som vi har været inde på tidligere, er en utryghedsfaktor for begge infor-

manter.

Det ovenstående, koblet sammen med litteraturen på området, viser det fak-

tum, at en fjerdedel af danske børn i dag vokser op i brudte familier som konsekvens

af Giddens’ “rene forhold” ikke er et ønske for informanterne, da de ikke befinder

sig trygt i dette type forhold. (Graugaard, 2010, s. 2)

De befinder sig ikke tilpas, hverken i den traditionelle eller i den senmoderne

seksualkultur.

De mener yderligere, at der mangler at blive kæmpet for et ægteskab og at man

ikke er trofast forbundet til hinanden, i sammenkobling til den kvalitative under-

søgelse i Canada foretaget iblandt iranere bosat i Canada, har en del af responden-

terne den samme holdning til canadiske ægteskaber, hvor de ligeledes mener, at

det er løsslupne forhold og man ikke er i sammenhørlighed på samme måde, som

man er i et iransk ægteskab. (Shirpak et al., 2007, s. 11)

Ovenstående understreger vigtige pointer i en af vor tids skarpeste analytikere
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7.3. Skilsmisse

Pierre Bourdieus artikel med titlen: “usikkerheden, ustabiliteten og sårbarheden er

de mest udbredte (såvel som de mest smertefulde) kendetegn ved de moderne livsvil-

kår”. Disse pointer omfatter hvordan de moderne livsvilkår forudsætter usikkerhed,

ustabilitet og sårbarhed, netop pga. man eksempelvist kan skifte alt ud og alt er til

forhandling, hvilket eksempelvist gælder alt fra job til materielle ting og kærlig-

hedsliv. (Bauman, 2006, s. 207)

I forlængelse af dette, oplever begge informanter usikkerhed i de senmoderne

relationer, R giver bl.a. i høj grad udtryk for sårbarhed forbundet med kærlighed

og parforhold i forhold til A, eftersom R har været udsat for en skilsmisse.

j

En anden kvalitativ undersøgelse foretaget af Hammed Shahidian, som var lektor i

sociologi og formand for Sociologi og Antropologi på Springfield universitet, viser

det sig ligeledes, at iranere bosat i Canada i undersøgelsen på samme måde me-

ner, at en kombination af den traditionelle og den senmoderne seksualitet er det

optimale valg at træffe. Ved at være kritisk over for datiden og samtidig ved at re-

definere de nutidige muligheder og give sig selv rig mulighed for at plukke og lave

egne sammensætninger, er vejen frem. (Shahidian, 1999, s. 1)

7.3 Skilsmisse

Da det som nævnt er beskrevet, at begge respondenter synes at skilsmisse er et tab

og A af frygt for en skilsmisse og splittelse af familien ikke har stiftet familie og R

på grund af en fortid med skilsmisse ikke tør at rode sig ud i et fast forhold igen,

giver det igen interessant anledning til en sammenligning med et andet kvalitativt

studie foretaget i både Iran og USA. (Hojat et al., 1999)

I denne undersøgelse, hvad angår holdningen til skilsmisse, kom det frem, at

iranere i Iran mente, at skilsmisse ikke kun var et brud mellem to individer, men

et brud mellem to familier, og at det udover at være et “tab” også bliver betrag-

tet som skæbnens ulykke. Denne traditionelle måde at se på skilsmisse var ikke i

overensstemmelse med det amerikanske syn på skilsmisse. (Hojat et al., 1999, s.

3)

Informanternes holdning til skilsmisse i kombination med undersøgelser på om-

rådet, er i højere grad i overensstemmelse med det nye kapitel i Amnah Hawas

kommende bog som beskriver slægtens betydning af de individuelles beslutninger,

hvilket betyder at et brud på et ægteskab ikke alene er et brud mellem et par, men

mellem to familier. (Sodemann og Hawwa, 2019, s. 3)

Denne patriarkalsk-kollektivistiske kulturform strider imod den individuelles

egne beslutninger, da det er familiens ære, der er i centrum. Familiens omdømme

bliver ødelagt i tilfælde af splittelse som skilsmisse medfører.

j
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Kapitel 7. Diskussion med udgangspunkt i datamaterialet og litteraturen

Overordnet set er der ifølge Zygmunt Bauman sket en overflødiggørelse i den sen-

moderne tid, og denne overflødiggørelse, er med til at overflødiggøre den menne-

skelige bånd i den flydende verden. (Bauman, 2006, s. 209)

Denne overflødiggørelse er begge informanter utrygge ved, og mulige konse-

kvenser af Giddens’ “rene forhold” skaber usikkerhed hos dem, samtidig med det er

befriende på mange områder. Paradokset ligger i, at det er befriende for dem ikke

at binde sig til et forhold, af traditionelle og familiemæssige årsager, samtidig med,

at det utrygge bunder i usikkerheden af varigheden af forholdet.

Begge informanter ligger i mellem disse to senmoderne modsatte seksuelle op-

fattelser, og bestræber sig på at finde den gyldne mellemvej.

7.4 Seksualundervisning

Begge respondenter mente, at det er vigtigt med seksualundervisning, dog forbandt

A det med porno og synes det skal starte efter puberteten da det kan “vække bør-

nenes seksuelle interesse uden det er nødvendigt” før tid.

I undersøgelsen, der var foretaget i Iran og USA af (Hojat et al., 1999), nåede

man frem til, at iranerne i Iran ikke synes om seksualundervisning, fordi det kan

vække de unges seksuelle nysgerrighed, og de bør jo ikke være seksuelt aktive i en

tidlig alder. (Hojat et al., 1999, s. 5)

Denne bekymring kunne høres på A, men ikke R i forhold til seksualundervis-

ning. Den samme bekymring opleves ligeledes i Danmark hvor forældre til børn

og unge med muslimsk indvandrerbaggrund reagerer med modstand hvad angår

seksualundervisning, idet de oplever deres børn modtager en viden som er unød-

vendig for dem (Hertoft et al., 2006, s. 61).

A udtrykker i øvrigt bekymring og vil godt gå med til seksualundervisning af

unge efter puberteten, hvorimod R synes det er en fremragende idé, dvs. jo hurti-

gere desto bedre. Denne forskel kan bunde i forskellen mellem respondenternes

sociale status, uddannelsesmæssige som familiemæssige baggrund. R’s svar er i

god sammenhæng med de iransk-amerikaneres holdninger til bl.a. seksualunder-

visning, hvoraf A’s holdninger korrelerer mere med iranske iraneres holdninger fra

undersøgelsen beskrevet is (Hojat et al., 1999).

7.5 Gamle normer kontra det nye lands seksuelle moral

Begge respondenterne udtrykker et tydeligt ønske om ikke at fastholde de “gamle

normer” og heller ikke ønsker helt at give slip på dem, men i stedet giver de udtryk

for et ønske om deres egen udgave af normer og reglement.

De ønsker selv at kunne få lov til at sætte de traditionelle seksuelle normer

sammen med de senmoderne seksuelle normer, og det er i overensstemmelse med
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7.6. Opsummering på diskussionen

både undersøgelsen blandt iranere i Canada af Hojat et al. (1999) og undersøgelsen

i Sverige blandt iranere bosat i Sverige af Ahmadi (2003b).

Begge undersøgelser bekræfter nemlig, at sociale forandringer giver de nyan-

kommne ro og mulighed for at “nytænke” sin seksuelle identitet, adfærd, lyster,

fantasier, tanker, oplevelser og gøren.

De kan forme sin seksualitet efter eget ønske uafhængig af et overordnet seksu-

elt regelsæt.

7.6 Opsummering på diskussionen

Med seksualitetens bio-, psyko-, sociale samt kulturelle dimensioner i centrum, er

det vigtigt at påpege, at mange faktorer påvirker iranske immigranters seksualitet

både før de immigrerer, efter deres ankomst og under deres ophold til nuværende

tidspunkt.

Informanternes seksualitet har været, og er stadig påvirket under alle disse tre

faktorer i sammenspil med de givne omgivelser.

Ikke alene fremgår det af de to interviews i denne masterafhandling, men lige-

ledes bekræfter veldokumenterede undersøgelser og litteratur og forskning denne

påstand.

Normer, opdragelse, islam i ubevidstheden, manglende seksualinformation, seksu-

alitet som tabu, manglende kommunikation om emnet seksualitet, i kraft af konse-

kvens af tabuisering er alle sammen blot nogle af de få faktorer, der har og påvirker

informanternes seksualitet.

Disse faktorer i sammenspil med hinanden, påvirker de iranske mænds seksu-

alitet og den generelle seksuelle trivsel.

De iranske mænd har begge været udsat for fængsel og tortur i Iran på grund

af politiske aktiviteter. Derudover har de haft mange udfordringer; psykiske såvel

som fysiske, sociale og kulturelle som har påvirket den sociale interaktion. Dette

resulterede bl.a. i starten i en del seksuelle misforståelser. Under processen er alt

dette resulteret i et ændret kulturel-seksuelt syn samt adfærd til følge.

Oplevelsen af seksuelle misforståelser hos den ene informant A, i episoden hvor

han troede han var kærester med den pige, han havde været sammen med en gang,

bekræfter tidligere undersøgelser om emnet.

Ifølge undersøgelsen om seksualitet blandt iranere i Canada, kom det blandt

andet frem at sproglige misforståelser, brug af metaforer, manglende tilstrækkelig

sproglig kunnen og/eller forståelse er med til at øge risikoen for misforståelser,

og de kan ofte føle sig “set ned på af canadiere” på grund af de kulturel-seksuelle

forskelle. (Shirpak et al., 2007, s. 6)

j

At de begge udtrykker følelsen af en “mandlighed under pres” er blot et af de få

psykiske dimensioner, der også er med til at påvirke seksualiteten.
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Kapitel 7. Diskussion med udgangspunkt i datamaterialet og litteraturen

Ændring i de sociale omstændigheder, mødet mellem den traditionelle seksuelle

norm som disse mænd har med i “bagagen” med den senmoderne danske seksuelle

moral, har skabt konflikter såvel som nytænkning og nye måder at gøre tingene på.

(Sodemann og Hawwa, 2019, s. 2)

Det har vist sig, at mange unge nydanskere har et dobbelttydigt forhold til

seksualiteten, det ene ben står i forældrenes idealer mens det andet ben står i

den frie vestlige seksualnorm. Denne kontrast skaber forvirring og konflikter, mens

mange unge indvandrere har svært ved at finde den løsning, der passer bedst til

dem hver især. (Sodemann og Hawwa, 2019, s. 12)

Disse konflikter mellem forældrene, samt mellem forældre og børnene opstår

som resultat af de forskellige seksuel-kulturelle møder mellem dem hver internt.

En undersøgelse foretaget af Mehrdad Darvishpour, angående familierelateret

konflikter efter immigration til Sverige viser, at iranere var på en andenplads efter

Chile på skilsmisseraten i Sverige i 1991. Med andre ord er immigranter fra, hhv.

Chile og Iran de immigranter i Sverige med højest antal skilsmisser. (Darvishpour,

2002, s. 4)

Dette betyder at Giddens’ “rene forhold” har slået igennem som følge af immi-

gration, da ingen yder krav som traditioner, økonomi, slægtens omdømme eller

andet behøver at binde parrene sammen.

Forsvinder kærligheden og er man utilfreds, er skilsmisse den beslutning de

vælger og kvindens rettigheder tillader hun kan leve et normalt liv efter skilsmisse.

j

Ud over det høje antal skilsmisser, er der ligeledes udfordringer forbundet med

mandens rolle i familien og de nye dimensioner af kønsrollerne. Individualismen

udfordrer kollektivismen hvilket ligeledes mærkes hvad angår emnet børneopdra-

gelse.

Disse ovenstående faktorer er blot nogle af de få elementer, der skaber ud-

fordringer imellem det kulturelle møde, der opstår og påvirker seksualiteten efter

immigrationen.
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Kapitel 8

Konklusion

I nærværende masterspeciale har dette forskningsspørgsmål været i fokus:

Hvilke kulturel-seksuelle faktorer kan påvirke seksualiteten hos

iranske mænd bosat i Danmark i minimum 25 år, og hvordan har

disse faktorer påvirket disse mænds seksualitet med henblik på

køn, identitet, syn, holdning samt adfærd?

Igennem dataindsamling i form af kvalitative semi-strukturerede interviews på

persisk, som efterfølgende har været oversat til dansk, har informanterne givet sine

bud på, hvilke faktorer der har påvirket deres seksualitet mhp. køn, identitet, syn,

holdning samt adfærd.

j

Ud fra informanternes beretninger, kan de nævnte faktorer, der påvirker seksuali-

teten i sin helhed deles op i de tre vigtige dimensioner:

• Biologisk: en seksualitet der ikke fik plads til udfoldelse – et tabubelagt emne

og dermed ikke noget man har sat ord på.

• Psykologisk: følelsen af skam, isolation, savn til hjemlandet og familien, psy-

kiske udfordringer som resultat af fængsel, isolation og totur.

• Socialt: ny seksuel moral i Danmark, at skulle lære den seksuelle frie dags-

orden og stadig ikke miste sig selv i det, at skulle lære de nye senmoderne

fem adskillelsesmønstre som tidligere i projektet er nævnt og diskuteret.

• Adskillelse: adskillelse af følelser og sex, adskillelse af kategori og sex, ad-

skillelse af sex og forplantning, adskillelse af lyst og intimsfære, adskillelse

af fantasi, lyst og identitet.

(Graugaard, 2010, s. 2)

Det sidstnævnte var ligeledes tilfældet i undersøgelsen foretaget af Shirpak et al.

(2007), omhandlende iranere bosat i Canada, hvor iranere fandt det svært at “seksu-

elt integrere” sig under den “canadiske seksuelle måde at være på”

Denne seksuelle integration er meget svært og som en af informanterne beskri-

ver, kan det meget ofte ende med at man giver totalt afkald på sine egne normer

og praktiserer en “overdrevet seksualitet”. Med dette menes, at de overdriver den

canadiske seksuelle måde at være på. (Shirpak et al., 2007, s. 5)
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Kapitel 8. Konklusion

Begge informanterne påpegede, at seksualiteten var påvirket af de bevidste nor-

mer og de ubevidste normer de var indoktrineret med.

Seksuelle normer, farvet direkte af Islam, mente de havde en indflydelse på

deres seksuelle syn, og det var på trods af, at ingen af dem betragtede sig selv som

værende religiøse.

Seksualiteten var derfor påvirket af kulturen som var en sammensat interaktion

mellem normer, opdragelse, religion, værdier m.m.

Disse kulturelle elementer havde påvirket informanternes seksualitet og deres

immigration til Danmark blev en ny “seksuel integration” hvor de tog de nye seksu-

elle normer til sig som en del af deres personlighed og dermed seksualitet.

j

Undersøgelse af Nader Ahmadi blandt iranere i Sverige, bekræfter ligeledes, at ira-

nere gør omverdenens normer og værdier til en del af deres personlighed og inte-

grere sig både i de nye normer, kultur og forskellige subkulturer.

Deres seksuelle normer har ændret sig i den mere individualistiske retning og

kønsrollerne har ændret sig i takt med immigrationen. (Ahmadi, 2003b, s. 4)

Resultatet af denne undersøgelse stemmer meget overens med de svar infor-

manterne har givet om deres “truet manddom” og deres ønske om et mere traditio-

nelt parforhold i kombination med senmoderne seksuelle værdier.

Denne forholdsvis lille undersøgelse viser, at seksualiteten er i konstant bevæ-

gelse og bliver genskabt hele tiden, den ændrer form under forskellige kontekster

og den er både individuelt og socialt bestemt.

Valget imellem i hvilken grad der ønskes at bryde med disse seksuelle normer

eller adoptere de nye seksuelle normer er ligeledes individuelt og kontekstuelt be-

stemt. (Ahmadi, 2003b, s. 6)
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Kapitel 9

Undersøgelsens styrker og svagheder

I denne kvalitative undersøgelse har det været muligt at komme tæt på informan-

ternes liv igennem semistruktureret interviews.

På den måde har det givet viden og indsigt i informanternes syn, holdninger,

oplevelse og erfaringer vedrørende deres seksualitet og kærlighedsliv.

j

Dette masterspeciale giver et forsigtigt billede af hvilke faktorer der påvirker seksu-

aliteten hos iranske mænd efter deres immigration til Danmark, og således hvordan

denne udvikling igennem en minimum bosættelse af 25 år i landet ser ud.

For at kunne udtale sig om resultaternes konkrete præcision og nøjagtighed

(hhv. precision og accuracy på engelsk som vist i Figur 9.1) i langt højere grad end

det er gjort i denne afhandling, er det altså vigtigt med mange flere respondenter

for bedre at kunne konkludere på hvorledes kulturel-seksuelle faktorer kommer til

udtryk hos iranske mænd bosat i Danmark efter minimum 25 år uafbrudt.

Figur 9.1: Illustration af forskellen mellem præcision og nøjagtighed. Hentet fra
dette websted d. 6. maj 2019.
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Kapitel 9. Undersøgelsens styrker og svagheder

Når der tales om en hvilken som helst opsamling af vigtig information, er det

altså vigtigt at gøre sig overvejelser om hvorvidt ens opsamlede information er

indsamlet på korrekt vis. Dette er forsøgt illustreret i Figur 9.1. Målet er altså at

komme så tæt på den sande værdi af noget og med mest mulig præcision – i dette

masterprojekt har det bl.a. været at finde respondenter som ikke afviger alt for

meget i forhold til andre iranere i Danmark, som er i lignende situation.

Det er altså vigtigt, at man f.eks. ikke begår en systematisk fejl (bias). I et sådant

tilfælde kan man f.eks. være meget præcis, men det nytter ikke noget, hvis man ikke

er nøjagtig nok, da man ikke vil kunne estimere den sande værdi af npget.

I dette masterprojekt er antallet af informanter kun n= 2, så derfor kan det ikke

afgøres fuldt ud i hvor høj grad, der er tale om både god præcision og nøjagtighed.

På trods af et lille studie som dette, kan det dog betragtes at være tilfredsstillen-

de, at den indsamlede empiri har en god korrelation med international litteratur

og de studier, der bliver berettet om. Der er med andre ord ikke noget, der peger

i retning af, at resultaterne i dette masterprojekt ikke er berettet om før. Eftersom

der er god korrelation med litteraturen, som i øvrigt bygger på signifikant flere

informanter i andre studier end dette, er dette alene positivt.

j

I det følgende er en sammenfatning af hvilke ulemper og fordele der kan beskrives

i forbindelse med denne undersøgelse.

9.1 Ulemper

Undersøgelsens ulemper har været:

• Et meget lille studiefelt med to opstillede informanter, så på trods af en meget

dybdegående og detaljeret fortælling er der lagt op til yderligere undersøgel-

ser

• “informationsmætheden” er ikke opnået da mange af svarene var ved siden

af de adspurgte spørgsmål, som en måde at distraherer sig selv på, eller ikke

lukke op for et svar vedrørende det efterspurgte, det har haft den ulempe at

der på trods af en detaljeret fortælling, mangler flere dybder og nuancer, og

nysgerrigheden og lysten til at vide mere skulle dæmpes for ikke at risikere

at krænke informanternes privatliv.

• At interviewene er foregået på persisk har både været en fordel og ulempe.

Sidstnævnte har været fordi at for meget poesi, billedsprog, ordsprog samt

metaforer har skabt en anelse vildledelse hvilket har krævet ekstra opmærk-

somhed at bringe informanten på sporet igen.
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9.2. Fordele

• Interviewguiden har både været en fordel og ulempe, da informanterne har

følt at den uformelle tone pludseligt blev formel i takt med at vi skulle følge

en struktur og finde svar på spørgsmålene relateret til studiet.

• Informanterne deltog frivilligt og følte sig fortrolige, men erfarede begge to,

at de kom til at blotte sig for meget og er derfor blevet tilbudt om at tænke

over om deres informationer måtte bruges alligevel eller om de fortrød det.

De har begge to givet samtykke inden start og accept af brug af deres data

efter afsluttet interviews. I øvrigt har de modtaget de transskriberede inter-

views på persisk, og givet sin godkendelse og bekræftelse på videre brug.

• At skulle optage deres stemmer har ligeledes været både en styrke og ulempe

og ulempen har været, at deres naturlige måde at fortælle på, ændrede i en

vis grad tonen til lidt mere formel tone, da de tilsyneladende troede på deres

stemme bliver hørt.

9.2 Fordele

Undersøgelsens fordele har således været:

• Så meget som muligt et detaljeret billede af informanternes oplevelser, syn

og erfaringer samt adfærd.

• At den på trods af sin lille størrelse, ligger op til yderligere undersøgelse.

• Interviewguiden var med til at holde struktur og undgå svar der skulle variere

alt for meget og dermed risikoen for at fare vild, både fra informantens side

samt interviewerens side.

• Parrene har følt de bedre kunne udtrykke sig på deres modersmål og har

følt sig lettet over at kunne dele så intime oplysninger med intervieweren og

samtidigt bibeholde sin anonymitet.
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Kapitel 10

Perspektivering

Alle mennesker har en seksualitet, som dog ikke er ens for alle mennesker da betyd-

ningen af den er varierende fra person til person, og opfattelsen af krop, intimitet

og kønnet heller ikke pr. definition er den samme for alle.

Seksualiteten, som er en sammensætning af de bio-psyko- sociale faktorer, hæn-

ger unægtelig sammen med kulturen.

Det er derfor umuligt at begribe et menneskets seksualitet samt selvopfattel-

se, uden at drage vedkommendes sociale omstændigheder og samfundsmæssige

kontekst med.

Seksualiteten er i konstant bevægelse, den udvikles, udfordres, nytænkes, for-

andres, udfoldes, begrænses gennem hele livet, alt afhængig af den kontekstuelle

dagsorden.

j

Dette speciale har fokuseret på en helt specifik forandring i livssituationen som

immigration nu er, og denne forandringens påvirkning af seksualitet, viser sig, at

helt specifik livsforanding tydeligt har sin udfordring på det seksuelle område.

Dette studies størrelse og mangler medfører, at der ikke kan drages en over-

ordnet konklusion, men “det åbner døren” for yderligere at uddybe fænomenet, og

derved få et mere præcist, nuanceret billede af seksualitetens forandring fra tradi-

tion til senmodernitet.

Med mulighed for en bredere og mere nuanceret forskning på området, med

inddragelse af flere aspekter, der spiller en vigtig rolle i belysning af dette emne,

ville man kunne komme tættere på det virkelige billede af “alle” iranske mænds

seksuel-kulturelle udfordringer og ændringer som følge af immigrationen til Dan-

mark.

Undersøgelsen vil bidrage til mere information på området, samt danner grund-

lag for forbedring af praksis og mødet mellem det seksuel-kulturelle.

Flere undersøgelser har gravet ned i blandt andet etnisk minoritets helbred,

og det viser sig at de er i større risiko for livsstilsygdomme på grund af rygning,

manglende motion og dårlig kost. (Jæger, 2013, s. 2)

Ifølge Jæger (2013, s. 2) er aborttallet blandt etnisk minoriteter højere end

etniske danske kvinder. Derudover står social kontrol hos familier med muslimsk

herkomst i vejen for specielt udenlandske pigers selvstændighed og retten til egen

bestemmelse. (Følner et al., 2014, s. 10)
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Kapitel 10. Perspektivering

Begreber som familiens ære, jomfruelighed, og islamisk forbud/tilladt manøv-

rer, samt angst for konsekvenser hvis man træder ved siden af og belønning hvis

man adlyder deres ønske, er ikke blot begreber men praksis i denne undersøgelse

der er udarbejdet af Als Research for Ministeriet for Børn, ligestilling, integration

og sociale forhold.

Ung 2006 understøtter forskelle hos unge med anden etnisk herkomst end

dansks forskelle på seksuelle viden og adfærd, til sammenligning med danske unges

seksuelle viden og adfærd.

I sexologisk rådgivning og behandling af etniske minoriteter oplever man lige-

ledes udfordringer både i form af sproglige og kulturelle barrierer. (Sodemann og

Hawwa, 2019, s. 22)

Som det fremgår af undersøgelsen i dette masterspeciale er iranske immigran-

ters seksualitet i konstant bevægelse fra de traditionelle normer til adoption af de

nye senmoderne seksuelle normer.

Under denne proces er der tydelige udfordringer, og som nævnt tidligere er

det meget individuelt og afhængig af mange faktorer hvor individet i denne proces

befinder sig.

Kulturel sensitivitet vil være første skridt på vej i den konstruktive retning, med

det menes der ikke at man nødvendigvis behøver at være enig i vedkommendes vær-

dier eller beslutninger, men det er en metode der slår accepten fast, således at man

accepterer forskellige værdier og derved finder løsninger, der passer til vedkom-

mendes situation samtidig med de er faglige begrundet. (Sodemann og Hawwa,

2019, s. 23)

I mødet med de seksuelle udfordringer forbundet med en anden kultur og reli-

gion, må der tages højde for andre forudsætninger, normer og beslutninger ved at

undgå mønstergenkendelse, acceptere forskellen samt være forberedt på nye ud-

fald af sexologiske problemstillinger, end det man er vant til.

De fem punkter, som er beskrevet af Sodemann og Hawwa (2019, s. 23), er

bestående af:

• Kulturel sensibilitet: forståelse vedrørende etniske minoriteter.

• Skills: kommunikative færdigheder med en etnisk minoritetspatient.

• Knowledge: Viden om forskellige kulturer.

• Encounters: evnen til at sætte rammen om det kliniske møde.

• Desire: viljen til at indgå i en multikulturel dialog

Er alle sammen værktøjer til det kliniske møde med patienter med anden etnisk

herkomst end dansk, hvis punkt fire fik lov til også at hedde “evnen til at sætte

rammen om det menneskelige møde” vil det ovenstående være et godt skridt på vej

til at kunne se udfordringerne bedre i øjnene.
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Såfremt undertegnede i fremtiden skulle støde ind i flere fagfolk som tilegner

sig specialiseret viden, bidrage til ny forskning og puster liv til debatten omkring

seksualitet og den muslimske kultur, kan undertegnede danne grundlag for effektivt

at kunne skride ind med de målrettede idéer og indsatser.
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Bilag A

Litteratursøgning

I forbindelse med litteratursøgningsprocessen i dette masterprojekt, er Aalborg Uni-

versitetsbibliotekets hjemmeside (AUB) blev brugt flittigt.

Når man er logget ind med sin bruger, fungerer søgemaskinen “primo” på sam-

me måde som mange andre søgemaskiner. Forskellen er blot her, at man sin regi-

streret AUB-bruger direkte bliver ledt frem til den litteratur, man har adgang til

som studerende på Aalborg Universitet.

j

Figur A.1 på næste side indeholder et screenshot af hvorledes litteratursøgningen

systematisk har fundet sted, hvilket også er beskrevet nærmere i Afsnit 4.8 på side

37.

77



Bilag
A.

Litteratursøgning

Figur A.1: Et screenshot af hvorledes litteratursøgningen systematisk har fundet sted på Aalborg Universitetsbiblioteks hjemmeside.
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Bilag B

Overblik over relevante akademiske undersøgelser

Dette bilag har til formål at samle og danne et overblik vedrørende de i dette ma-

sterprojekt Kapitel 2 på side 5 anvendte undersøgelser beskrevet i akademisk litte-

ratur på området.

Tabel B.1 er sorteret således, at de nyeste undersøgelser kommer øverst. Desu-

den viser tabellen ligeså hvem der er forfatter til disse.

2014 • Eidhammar (2014)

2007 • Shirpak et al. (2007)

2006 • Sundhedsstyrelsen (2007)

2003 • Ahmadi (2003b)

2002 • Darvishpour (2002)

1999 • Shahidian (1999)

1999 • Moghissi (1999)

1999 • Hojat et al. (1999)

Tabel B.1: Overblik over de i masterprojektet benyttede undersøgelser anvendt i
Kapitel 2 på side 5.

Eidhammar (2014)

• Studiet er foretaget i årene 2005-2012.

• Antallet af informanter var 24 mellem 18-32 år, opvokset i Norge samt nyan-

komne.

• Islam spiller en stor rolle i seksualiteten, men i kønsligestillingen er det mere

kulturen de afviser end religionen.

Shirpak et al. (2007)

• Kvalitativ undersøgelse foretaget I Canada af 20 iranske heteroseksuelle, gift

og vokse iraner bosat i Canada.
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Bilag B. Overblik over relevante akademiske undersøgelser

• 10 mænd og 10 kvinder mellem 22-53 år, alle gift og har forladt Iran i 1979

– hovedsageligt muslimer med enkelte Bahaier i mellem.

• Undersøgelsen viser en bevægelse, der er blandet mellem den traditionelle

og senmoderne seksualitet der hersker i Canada.

• På nogle områder holdes der mere fast i den traditionelle og på andre i mindre

grad.

Sundhedsstyrelsen (2007)

• Lavet i Danmark på unge mellem 15-24 år, hvoraf 3700 var etnisk danskere

og 2300 havde indvandrerbaggrund.

• Indvandrere halter bagud, i forhold til de etniske danskere, i spørgsmålet om

seksualitet og prævention.

Ahmadi (2003b)

• Kvalitativ undersøgelse i årene 2000-2001 på 10 måneder i Sverige.

• Foretaget på 17 mænd og 12 kvinder mellem 30-50 år.

• Respondenterne var en blanding af skilte og singler.

• Der er sket en enorm forandring på rollen inden for det seksuelle, kvinderet-

tighedsmæssige og mandlige i familien og kønsligestillingen.

• I fuld bevægelse fra den traditionelle til senmoderne seksualitet på alle aspek-

ter.

Darvishpour (2002)

• Foretaget i Sverige i årene 1996-1997 på 13 mænd og 17 kvinder af iransk

herkomst i alderen 29-45 år.

• Der er sket et stort kultur-seksuelt skifte, dog er det forskelligt for kvinder og

mænd.

• Flere forskellige faktorer spiller ind i niveauet af det kulturel-seksuelle skift.

Shahidian (1999)

• Kvalitativ undersøgelse i Canada i perioden 1991-1997 på 35 iranske mænd

og 35 ranske kvinder, hvoraf 14% af respondenterne var i 20-årsalderen,

71% af respondenterne var i 30-årsalderen, 10% af respondenterne var i 40-

årsalderen og slutteligt at 5% var i 50-årsalderen.
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• Flertallet af respondenterne havde en sekulær tankegang med mindst mulig

islamisk indflydelse.

• Resultatet – mange skilsmisser, mandens rolle har ændret sig, kvinden har

andre rettigheder – en balance mellem egen seksualmoral og familiens og

samfundets.

• Sociale forandringer skaber mulighed for nytænkning af seksualiteten.

Moghissi (1999)

• Kvalitativ studie i Canada, i forskellige byer.

• Baseret på forskellige interviews (i artiklen er der ikke oplyst hvor mange der

er, med der er kun et uddrag af dem.

• Baseret på deres oplevelser og fortællinger.

Hojat et al. (1999)

• Kvalitativ undersøgelse I USA og Iran til sammenligning med hinanden, inde-

holdende 160 iranere i USA (heraf 61 mænd og 99 kvinder) samt 97 iranere

i Iran (heraf 55 mænd og 42 kvinder).

• I de fleste tilfælde viste iranere i USA en større tolerance hvad angik seksua-

litet og dens kulturelle normer.

• Kun i få tilfælde tænkte de to grupper næsten ens, eksempelvis hvad angik

skilsmisse og familieforhold.
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Bilag C

Samtykkeerklæringer

I forbindelse med dataindsamlingen til dette masterprojekt, er der hermed vedlagt

samtykkeerklæringer i underskrevet stand.

En indskannet kopi af disse forefindes på de efterfølgende sider.
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