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Summary
The motivation for this master’s thesis comes from an interest in examining the distancing
process connected to an individual's confrontation with negative social control within their
different minority environments, as well as how this process is experienced and managed
emotionally.
The term “distancing process” is created based on our knowledge of the field and indicates
that the degree of distance to a minority environment following a confrontation with negative
social control varies within a wide spectrum and occurs over a course of time. The interest
and background of this master’s thesis comes from our work with VIVE – The Danish Center
for Social Science Research where we, through different projects, have gained insights into a
group of individuals across different minorities who have all confronted negative social control and who have since become a part of the network of opinion formers in the campaign,
“Med al ære of respekt”. The campaign is outsourced by SIRI – The Danish Agency for International Recruitment and Integration to the analysis bureau Als Research, with the purpose
of educating individuals to become opinion formers in the public debate, with the desire to
create more attention and debate around the subject of negative social control as well as to inspire and mobilize others to remove themselves from negative social control. Especially, our
knowledge of a suicide committed by a former member of the opinion former network has
enhanced our interest in understanding the vulnerability that is associated with a distancing
process, which is why we, in this master’s thesis, have applied sociology of emotions.

In order to obtain a deeper understanding of the distancing process and the complexity and
repercussions that are associated with it, we have also chosen to investigate life under the influence of negative social control. The theoretical offset in this master’s thesis is chosen in
order to fully understand a distancing process and is comprised of three parts: Negative social
control, Biographic disturbances and Emotions. The purpose of Negative social control is to
expand our understanding of the opinion former’s life under the effects of negative social
control that has caused the distancing process. Biographic disturbances are based on Arnold
van Gennep’s rites of passage, Helen Rose Ebaugh’s term about role-exit and Norman K.
Denzin’s term epiphanies, and has the purpose of giving understanding to the distancing process and showing what influence they can have over the course of the opinion formers’ lives.

Emotions in this master’s thesis cover loneliness, shame, fear and anxiety, and is inspired by
former research within the area. The purpose of Emotions is to show how the opinion formers
experience and manage the emotions that are associated with a distancing process and in a
life under negative social control, which has affected their distancing processes and the connected repercussions.
In order to gain an understanding of the distancing process’ complexity and vulnerability, it is
important to gain insights into the opinion formers’ biographic life stories, which is why we
have chosen to use the biographic narrative method. By examining the opinion formers’ distancing processes through the biographic narrative method, it has given us the option of getting insights into the process’ phases and transitions, thus giving nuance to the complexity
and vulnerabilities connected to the distancing process.
The distancing process that the opinion formers in the campaign “Med al ære og respekt”
lived through has shown to transpire over a gradually developing process made up of different phases. With an offset in the different biographic life stories, we have identified the following six phases across different minorities: (I) Meeting with alternative ways of reality, (II)
Disunity between two lifeworlds, (III) Changes in everyday practices, (IV) The fateful moments, (V) An ambivalent state and (VI) The new existence. The phases that have been identified have shown to have similarities across different minorities but the length and evolution
of the phases differs for each informant, which is why these should be understood as ideal
types.

During the distancing process, the opinion formers have experienced emotions that have
proven to cross the difference in minorities. Through the insights into the life stories of the
opinion formers we learned that some of the emotions that they experienced in their distancing process were grounded in their life under negative social control, and that these had an
impact on the process itself.
Through this master’s thesis we have gained insights into how the opinion formers have lived
through a complex process with challenging emotions, despite consisting of different minorities. Going through this process as a result of a confrontation with negative social control and
to have lived under negative social control despite this confrontation, has given the opinion
formers vulnerabilities that can have implications for the rest of their lives.
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Forord
I udarbejdelsen af dette speciale skal der først og fremmest lyde en stor tak til vores 11 modige interviewdeltagere. Uden jeres engagement for at deltage havde dette speciale ikke været
muligt. Vi sætter meget stor pris på jeres tid og tillid, og at I har villet lukke os ind i jeres
hjem og dele så personlige og sårbare fortællinger med os.

I den sammenhæng skal der også lyde en stor tak til seniorforsker Anika Liversage og analytiker Line Mehlsen Christiansen, der har været vores sparringspartnere fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og som har givet os den nødvendige og uvurderlige adgang til feltet igennem Als Research. Uden jeres tiltro til vores faglige og personlige kompetencer var dette specialesamarbejde ikke opstået. Vi håber, at dette speciale kan
bruges i jeres videre arbejde med SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ligeledes ønsker vi at sende en dybtfølt tak til vores specialevejleder, professor i sociologi
Michael Hviid Jacobsen, for, på engageret og kreativ vis, altid at være klar med konstruktiv
vejledning af høj faglighed i forskningsprocessen. Vi har under alle vores vejledermøder fået
udfordret vores forforståelse og gået derfra med nye perspektiver på vores videre arbejde. Det
har været et kvalitetsstempel for vores speciale og ikke mindst en ære for os at have dig som
specialevejleder.

Sidst skal der lyde en stor tak til vores klyngevejleder Ann-Dorte Pedholt Christensen samt
vores opponentvejleder Inger Glavind Bo for den altid støttende sparring og det konstruktive
blik på vores arbejde. Jeres store interesse for vores felt har været en kæmpe motivationsfaktor for os.

Aalborg Universitet, september 2019
Salma Shah & Betül Özkaya
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Læsevejledning
Indeværende speciale indledes i Kapitel 1 med en indledning, der har til hensigt at skitsere
rammerne for specialets erkendelsesmål ved at give et indblik i dets afsæt samt den eksisterende forskning på området. Dette indblik har til formål at indsnævre specialets fokusområder
og danne afsæt for problemformuleringen samt de tilhørende underspørgsmål. Afslutningsvis
finder en begrebsafklaring sted i kapitlet, som har til hensigt at afklare betydningen af særlige
centrale begreber, der anvendes i specialet.
I Kapitel 2 fremlægges den videnskabsteoretiske position, som specialet er inspireret af,
hvorefter dens bidrag og anvendelse i specialet bliver skildret.
Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af indeværende speciales adaptive tilgang samt de
orienterende begreber, der danner den teoretiske ramme for specialets analyse.
I Kapitel 4 skitseres specialets metodiske tilgang samt dens anvendelse. Kapitlet belyser
desuden specialets metodetekniske overvejelser og valg.
Kapitel 5 består af en redegørelse af den analysestrategi, der ligger til grund for specialets
analyse, for at skabe en gennemsigtighed over for læseren.
Kapitel 6 indbefatter specialets analyse af den indsamlede empiri. Analysen præsenteres i
tre overordnede afsnit, der har til hensigt at afdække specialets problemformulering og de tilhørende underspørgsmål med inddragelse af specialets orienterende begreber samt supplerende teoretiske perspektiver, hvor disse kan bidrage med en nuance.
I Kapitel 7 konkluderes der afslutningsvis på de væsentligste analytiske fund, som har til
hensigt, så adækvat som muligt, at besvare specialets problemformulering og de tilhørende
underspørgsmål.
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Kapitel 1: Indledning
Dette speciale udspringer af ønsket om at undersøge den distanceringsproces, der er forbundet med individers opgør med negativ social kontrol i deres minoritetsmiljøer, samt hvordan
denne proces opleves og håndteres emotionelt. Begrebet distanceringsproces er genereret på
baggrund af vores kendskab til feltet, som indikerer, at graden af distancering forbundet med
et opgør med negativ social kontrol varierer og spænder over et bredt spektrum og foregår
over en proces. Begrebet vil blive forklaret yderligere i de kommende afsnit.
Interessen og baggrunden for dette speciale bunder i vores arbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor vi igennem forskellige projekter har fået
indblik i en gruppe individer på tværs af minoritetsmiljøer, der alle har brudt med negativ social kontrol, og som efterfølgende er blevet en del af et meningsdannernetværk under kampagnen “Med al ære og respekt”. Kampagnen er blevet udliciteret af SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration (også kaldet Integrationsstyrelsen) og udført af analysebureauet Als Research og har haft til formål at uddanne individer til at blive meningsdannere i den offentlige debat med ønsket om at skabe opmærksomhed på og debat om negativ
social kontrol samt inspirere og mobilisere andre til at bryde med negativ social kontrol. Vores kendskab til feltet har ansporet os til formodningen om, at en distanceringsproces er kompleks og ledsaget af stærke emotioner, hvilket Integrationsstyrelsen og Als Research ikke har
rettet fokus mod. Særligt har vores kendskab til et selvmord, begået af et nu tidligere medlem
af meningsdannernetværket, skærpet vores undren og interesse for at forstå sårbarheden, der
er forbundet med en sådan distanceringsproces, hvorfor vi i dette speciale ønsker at anlægge
et emotionssociologisk perspektiv, hvilket vil blive uddybet senere under afsnittet Specialets
fokus: Distanceringsprocessen. I samarbejde med VIVE, som har været følgeforsknings-evaluator på projektet, er vi derfor blevet inspireret til dette specialesamarbejde, hvor vi igennem
meningsdannernes livsfortællinger vil undersøge den distanceringsproces, der er forbundet
med individers opgør med negativ social kontrol, samt de emotioner, der kan være forbundet
med denne proces på tværs af minoritetsmiljøer.
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Baggrund
Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter har været på den politiske dagsorden i en
årrække. I regeringens nuværende politiske handlingsplan er negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter defineret som “handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder.
Det kan eksempelvis være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop” (Regeringen
2016: 9).
Problematikken omkring negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er præget af mørketal, da en del sager formentlig aldrig kommer til myndigheders og andre aktørers kendskab.
En række opgørelser kan dog give et indblik i antallet af kendte tilfælde samt i udviklingen i
antallet af sager over årene. Opgørelser af antallet af unge udsat for negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter, der henvender sig til rådgivningstilbuddet Etnisk Ung, viser en
stigning fra 101 i 2005 til 1207 i 2015. Også antallet af henvendelser til det sikre botilbud
RED-Safehouse er steget fra 64 henvendelser i 2006 til 242 i 2015. Tallene illustrerer, at der
er en vedvarende aktuel udfordring, men er samtidig et udtryk for, at flere og flere unge i stigende grad er blevet opmærksomme på deres rettigheder og mulighederne for hjælp og støtte
(Regeringen 2016: 6).
Selvom en lang række initiativer er iværksat for både at støtte og hjælpe ofrene og for at forebygge nye hændelser, er der fortsat store udfordringer. Der er unge kvinder og mænd i Danmark, der bliver truet til at indgå ægteskaber. Der er unge, som bliver sendt på genopdragelsesrejser, fordi deres forældre mener, at de er blevet for danske. Der er unge og voksne, som
udsættes for en ekstrem negativ social kontrol, og som på grund af undertrykkende kulturelle
og religiøse normer fratages retten til at bestemme over eget liv (Regeringen 2016: 3). Sådanne unge kan derfor være nødt til at gøre op med både familie og omgangskreds, hvis de
ønsker at få retten til og muligheden for at bestemme over eget liv.

Ovenstående problematikker gav anledning til, at regeringen i 2016 udformede en national
handlingsplan under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (en styrelse under
Udlændinge- og Integrationsministeriet, der blandt andet har til mål at styrke indsatsen mod
negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter). Denne handlingsplan indeholder fire forskellige fokusområder:
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1. Bedre hjælp til ofre
2. Styrke forebyggelse
3. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol
4. Systematisk videns- og dokumentationsindsats
(Regeringen 2016: 10).
Under fokusområdet “Styrke forebyggelse” hører en række forskellige initiativer, der alle har
til formål at forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter igennem oplysningskampagner, uddannelse og opkvalificering af fagfolk med mere (Regeringen 2016: 18).
Et af disse konkrete initiativer har været kampagnen “Med al ære og respekt”, der i efteråret
2017 blev udliciteret af Integrationsstyrelsen til analysebureauet Als Research. Kampagnen
har, som indledningsvist fortalt, igennem et etableret meningsdannernetværk haft til formål at
skabe opmærksomhed på og debat om negativ social kontrol samt inspirere og mobilisere andre til at bryde med negativ social kontrol. Dette er sket ved, at kampagnens deltagere har optrådt i diverse kampagnevideoer, holdt debatoplæg og skrevet indlæg på de sociale medier og
nyhedsmedier. Som et led i kampagnen har meningsdannernetværket haft sin egen Facebookside og hjemmeside under samme navn: ”Med al ære og respekt” (Als Research 2018a: 1).
Hjemmesiden har indeholdt og givet adgang til flere informationssider med relevant viden og
links til forskellige rådgivningsenheder om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
henvendt til fagpersoner, unge og forældre, og derudover har en samling af alle meningsdannernes personlige blogs været tilgængelig. Kampagnen sluttede i januar 2019.

“Stemmer på tværs”
Als Research lagde under deres rekruttering til kampagnen vægt på at rekruttere nye og uerfarne stemmer til debatten. Kravet til de rekrutterede var, at de alle på et tidspunkt i deres liv
skulle have brudt med negativ social kontrol. For at give netværket en synlighed blev der i
starten rekrutteret personer, som allerede var offentlige meningsdannere, der havde gjort op
med negativ social kontrol i deres etniske minoritetsmiljøer. Dette var personer som Ahmad
Mahmoud, Khaterah Parwani, Daud Aron Ahmed, Jaleh Tavakoli, Mursal Khosrawi med
flere. De fleste kendte ansigter fungerede dog mest som en del af rekrutteringsstrategien, der
skulle skabe opmærksomhed på kampagnen og tiltrække flere uerfarne meningsdannere. Den
efterfølgende rekruttering af meningsdannerne foregik via synligheden af kampagnen, hvor
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personer med interesse for projektet rettede henvendelse til Als Research (Als Research
2018a: 5-6).
Formodningen fra Styrelsens side var i første omgang, at de rekrutterede meningsdannere
ville have deres baggrunde i de etniske minoritetsmiljøer – og mere specifikt de muslimske
minoritetsmiljøer. Det overraskede imidlertid både Als Research og Integrationsstyrelsen, at
de personer, som henvendte sig kampagnen, ikke udelukkende stammede fra de samme minoritetsmiljøer som de kendte og erfarne stemmer, der blev brugt under rekrutteringsstrategien.
Rekrutteringen viste, at kampen mod negativ social kontrol appellerede til et bredere segment
end blot etniske minoriteter, da der også blev rettet henvendelser fra personer, der havde rødder i etniske danske minoritetsmiljøer. Als Research modtog blandt andet henvendelser fra
etniske danskere, der havde deres baggrunde i Jehovas Vidner, Mormonkirken, Luthersk Mission, Indre Mission med mere. Argumentet for, at personer fra de etniske danske minoritetsmiljøer dog alligevel blev optaget i meningsdannernetværket, var, at disse personer opfyldte
invitationens kriterium om at have brudt med negativ social kontrol. Netværket endte derfor
med at rumme personer med forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde, hvilket
desuden gav anledning til, at netværket internt valgte at kalde sig for “Stemmer på tværs”.
Mangfoldigheden i netværket har været med til at nuancere billedet omkring, at negativ social
kontrol og æresrelaterede konflikter alene er forbeholdt muslimske miljøer i det danske samfund. Desuden vidner netværkets mangfoldigheden også om, at negativ social kontrol er en
problematik, der rækker ud over det minoritetsetniske miljø. Netværket og dets mangfoldighed har været i mediernes søgelys, hvor det i nyere tid har medvirket til stor debat på området
(Søndergaard & Fogde 2019), hvilket har aktualiseret indeværende speciales erkendelsesmål.

Kritik af kampagnen
Mangfoldigheden i meningsdannernetværket blev i april 2018 kritiseret af Martin Henriksen
fra Dansk Folkeparti og Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti. De to politikere
mente, det var problematisk, at der var meningsdannere med kristen baggrund med i netværket, da man med Henriksens formulering ”får det til at se ud som om, at der er kæmpe problemer med social kontrol i kristne kredse, ingen social kontrol i Islam...” (Kamil 2018).
Henriksen og Khader mente derfor, at kampagnen burde lukkes ned, da det tog fokusset fra
problemerne i Islam. Integrationsministeren Inger Støjberg gav dog kampagnen grønt lys til
at fortsætte med følgende skriftlige svar til Berlingske:
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“Jeg er af den helt klare opfattelse, at social kontrol er et problem, der først
og fremmest gør sig gældende i de muslimske miljøer i Danmark. Det har jeg
sagt ved talrige lejligheder. Derfor er regeringens indsats på området også
målrettet unge med ikke-vestlig baggrund. Men selvfølgelig kan der også være
andre unge, der kan have udfordringer, og dem skal vi også række hånden ud
til og tilbyde hjælp. Det tror jeg, der er enighed om i det meget brede flertal,
der står bag regeringens handlingsplan mod social kontrol” (Kamil 2018).
Til trods for at ministeren i sit skriftlige svar lægger vægt på, at fokusset er rettet mod ”unge
med ikke-vestlig baggrund”, og at social kontrol først og fremmest er et problem i de ”muslimske miljøer i Danmark”, fik kampagnen “Med al ære og respekt” altså alligevel lov til at
fortsætte – med tilhørende mangfoldighed.
Endnu et modsvar til Henriksen og Khader kom i et debatindlæg i Politiken af Anders Stjernholm, talsmand for Ateistisk Selskab, der mente, at kampagnen om social kontrol var helt,
som den skulle være, da kampen ikke kun handler om Islam (Stjernholm 2018). Ifølge Stjernholm handler kampagnen ”Med al ære og respekt” om “ligheder og forskelle mellem forskellige segmenter af befolkningen og variationer af social kontrol. Nuancer. Det virker ikke som
om, Martin Henriksen og Naser Khader helt har forstået det” (Stjernholm 2018). De ligheder, forskelle og nuancer, som Stjernholm påpeger, er blandt andet dem, vi med dette speciale
ønsker at belyse på tværs af minoritetsmiljøer – hvilket grundet meningsdannernetværkets
mangfoldighed er muligt.

Manglende fokus
Efter kampagnens ophør fremlagde Als Research et afsluttende notat for Integrationsstyrelsen, der indeholder status, læringspunkter og anbefalinger for den fremtidige forankring af
meningsdannernetværket (Als Research 2018a). Heri erkender Als Research, at der har været
et manglende fokus på de personlige problematikker, der kan følge af at stå frem som offentlig person i kampagnen ”Med al ære og respekt”. Problematikken ligger ifølge Als Research
i, at visse meningsdannere i netværket ikke har oplevet et totalt brud med deres familie, og
derfor står de ofte stadig i en situation, hvor de skal navigere i forskellige miljøer, der kræver
svære overvejelser og taktiske kompromisser. Man kan i grove træk sige, at hvis et medlem
har oplevet et totalt brud, har det været udsat for den mest ekstreme form for en eksklusion og
har ofte ingen kontakt til sit minoritetsmiljø, hvorfor der ikke følger de samme problematikker med ved at stille sig offentligt frem som meningsdanner i kampagnen “Med al ære og re-
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spekt”. Står man derimod stadig og skal navigere mellem to miljøer, vil der følge andre problematikker og overvejelser ved at stille sig offentligt frem (Camara 2017). Det kan eksempelvis være overvejelser om konsekvenser for relationerne i minoritetsmiljøet samt overvejelser om egen sikkerhed (Als Research 2018a: 6). Der nævnes i notatet, at der bør overvejes,
om det er nødvendigt med en form for psykologhjælp, som kan tages i brug, såfremt der pludseligt skulle opstå problematiske situationer for de offentlige meningsdannere, der stadig navigerer mellem forskellige miljøer (Als Research 2018a: 7). Als Research har altså, til trods
for det manglende fokus på meningsdannernes personlige problematikker undervejs i projektet, afslutningsvis erkendt, at det har været en væsentlig mangel at overse, at nogle meningsdannere kunne have haft brug for psykologhjælp i forbindelse med at blive offentlige personer. Dette omhandler dog ifølge Als Research, som nævnt, kun personer, der stadig navigerer
mellem forskellige miljøer, og dermed de, som ikke har oplevet et totalt brud med deres minoritetsmiljøer.

Livet under negativ social kontrol
Als Research fremlægger i en anden rapport unges oplevelser med negativ social kontrol.
Rapportens hovedkonklusioner viser, at der er sammenhæng mellem trivsel og konkrete oplevelser med negativ social kontrol i form af overvågning, trusler og vold. Undersøgelsen dokumenterer en tydelig og statistisk signifikant sammenhæng mellem oplevelser med negativ
social kontrol og psykisk mistrivsel. Generelt er de unge, som har været udsat for forskellige
former for negativ social kontrol og sanktioner, overrepræsenteret i højrisikogruppen for mistrivsel (Als Research 2018b: 19).
Sammenhængen mellem negativ social kontrol og psykisk mistrivsel fremgår yderligere af en
ny rapport fra Børns Vilkår (Børns Vilkår 2019: 20). Rapporten beskriver, hvordan både
yngre børn og unge oplever negativ social kontrol, og at en opvækst med negativ social kontrol kan medføre konsekvenser i det senere liv. Dette gøres på baggrund af en analyse af
børns og unges erfaringer, der baserer sig på 459 samtaler om negativ social kontrol fra BørneTelefonen og Børns Vilkårs Bisidning, samt interviews med 10 voksne informanter, der har
oplevet negativ social kontrol i deres opvækst (Børns Vilkår 2019: 5). En opvækst med negativ social kontrol har alvorlige konsekvenser. I seks ud af ti samtaler ved BørneTelefonen om
negativ social kontrol er rådgiverne bekymrede for, at barnets udvikling og trivsel er truet.
Samtidig optræder emner som psykisk og fysisk vold, forsømmelse og vanrøgt, frygt, angst,
ensomhed, selvmordstanker og psykiske lidelser samt diagnoser langt hyppigere i samtaler
om negativ social kontrol sammenlignet med samtaler generelt ved BørneTelefonen. Børnene
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og de unge er ofte plagede af bekymringer og frygt, mange føler sig ensomme, og flere har
selvmordstanker og/eller gør skade på sig selv. Mange børn og unge har desuden været udsat
for psykisk og fysisk vold – ofte fra deres forældre, hvilket efterlader børnene og de unge
uden tillid til de voksne, der burde have taget vare på dem. Mange børn udsat for negativ social kontrol lever med skamfølelse, der kan præge dem ind i voksenlivet. Disse følelser resulterer i, at børnene og de unge internaliserer den negative sociale kontrol. Langt størstedelen af
informanterne fortæller, at de i dag har svære psykiske problemer (Børns Vilkår 2019: 6).

Rolle-exit-processen
Udover ovenstående eksisterende forskning, der påpeger en sammenhæng mellem det at leve
under negativ social kontrol og psykisk mistrivsel, er den proces, hvor individet gør op med
den negative sociale kontrol i minoritetsmiljøet, også hård i sig selv, da der er tale om et rollebrud for individet (Ebaugh 1988: 148-150). Forskningen angående selve processen, hvor
individet bryder med sit minoritetsmiljø og rolle, er begrænset og næsten helt fraværende i en
dansk kontekst og perifer i europæisk, men er i store omfang undersøgt inden for amerikansk
forskning.
Den amerikanske sociolog og eks-nonne Helen Rose Fuchs Ebaugh fremhæver i sin bog Becoming an Ex – The Process of Role Exit (1988), hvordan en rolle-exit, uanset konteksten, er
vanskelig for individet. En proces som denne kan være hård, lang og smertefuld og ledsaget
af stærke emotioner (Ebaugh 1988: 148-150). Individet gennemgår både sociale og psykiske
processer hen imod skabelsen af eks-rollen, da det er spændingen mellem definitionen af sig
selv og de sociale forventninger, der udgør dilemmaet (Ebaugh 1988: 150). I sin bog har
Ebaugh på baggrund af sit eget brud og 185 interviews med forskellige former for ekser fundet frem til, at der eksisterer adskillige fællesnævnere omkring den proces, hvor individer går
fra en rolle til en anden, og at de ofte foregår i ensrettede, trinvise stadier (Ebaugh 1988: 25).
En anden amerikansk sociolog, der i tråd med Ebaugh har fundet overlappende oplevelser
forbundet med rolle-exit-processen, er Stuart A. Wright. Han sammenligner oplevelsen af
skilsmisse med oplevelsen af at forlade en religiøs bevægelse. Dette sker blandt andet på baggrund af interviews med tidligere medlemmer af tre nye kontroversielle religiøse bevægelser,
Unification Church, Hare Krishna og Children of God, i det komparative studie Reconceptualizing Cult Coercion and Withdrawal: A Comparative Analysis of Divorce and Apostasy
(Wright 1991). Ifølge Wright er det ikke kun selve processen, der kan sammenlignes, men
også, hvordan den opleves. Her fandt Wright overlappende symptomer efter bruddet hos
begge grupper såsom angst, ensomhed, skam, depression, øget stressniveau, lav selvtillid,
13

søvnløshed, frustration, ubeslutsomhed og utilstrækkeligheder, fordi de idealiserede forventninger, man oprindeligt havde, ikke havde vist sig at holde ved nærmere eftersyn (Wright
1991: 133;139). Et studie udført af det norske Børne-og ligestillingsdepartement fra 2007
fandt lignende symptomer blandt tidligere medlemmer af kristne bevægelser i deres undersøgelse Religiøse grupper og bruddprosesser - Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov
(Skoglund et al. 2008). Deres resultater viste ligeledes, at et brud er forbundet med emotioner
som ensomhed, depression og utilstrækkelighed (Skoglund et al., 2008: 10-11). Det at bryde
med sit minoritetsmiljø, sin rolle og religion kan altså være vanskeligt. Ifølge undersøgelsen
kan et religiøst brud være forbundet med frygten for fremtiden, frygten for at være alene, eller frygten for at skulle tage ansvar for sit eget liv (Skoglund et al. 2008: 127).
Nicola Pannofino og Mario Cardano argumenterer også i deres italienske studie af eks-Jehovas Vidner, Scientology og Soka Gakkai for, at følelserne af skyld og skam i denne forbindelse er følelser opbygget og struktureret af religionen for at diskreditere dens medlemmer og
skabe betingelser, der legitimerer udøvelsen af magt (Pannofino & Cardano 2017: 15).
Ovenfor nævnte emotioner, der er påvist at være forbundet med et rollebrud, aktualiserer ønsket om at undersøge sammenhængen mellem rollebrud og emotioner nærmere i en dansk
kontekst i indeværende speciale med udgangspunkt i meningsdannerne i kampagnen “Med al
ære og respekt”.
Hvordan rolle-exit-processen opleves, og hvor længe individet befinder sig i den, afhænger
af, hvor længe og hvor dybt involveret individet har været i dets tidligere rolle, og hvilken
slags rolle individet har forladt. Processen kan for nogle vare måneder og år, hvor den for andre er en livslang proces (Bromley 1991; Ebaugh 1988; Skoglund et al. 2008; Wright 1991).
Inden for forskningen tegner der sig et billede af, at jo længere tid individet har været en del
af et religiøst fællesskab, jo hårdere vil det være for det at forlade dette, og jo mere sandsynligt vil det være, at det vender tilbage til fællesskabet efter en periode. I forlængelse heraf viser det sig, at religiøse frafaldne er tilbøjelige til at søge mod lignende trossamfund, der dog
er mindre konservative end det, de tidligere var en del af (Albrecht et al. 1988; Bromley
1991). Rolle-exit-processen er derfor kompleks og kan opleves forskelligartet.
Perioden lige efter et rollebrud vil, ifølge Wright, opleves som traumatisk (Wright 1991:
140), hvorimod Ebaughs studier viser, at individet som udgangspunkt vil opleve en følelse af
forløsning og glæde, hvorefter det møder udfordringer. Ifølge Ebaugh vil nogle individer opleve en dobbelthed, hvor de er bange og lettede på samme tid, mens andre vil opleve tab af
kontrol og/eller afsavn af at udfylde eksempelvis en samfundsmæssig funktion. Ifølge
Ebaugh har det stor betydning, hvorvidt individet har formået at bygge broer uden for rollen
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inden bruddet i forhold til, hvorledes eks-rolleindehaveren kaperer bruddet. Det er typisk lettere at foretage et rolleskift, hvis individet har en ny plan i form af en ny rolle (Ebaugh 1988:
145-147). Hvis man ikke har haft kontakt med omverdenen eller har lært de sociale koder i
samfundet, resulterer det ofte i, ifølge Wrights studie, svækket social og kulturel kapital og en
følelse af fremmedgørelse samt psykologiske og sociale problemer (Wright 1991: 140).
Rolle-exit-processen kan derfor forekomme smertefuld og hård og for nogle føre til sorg
(Ebaugh 1988; Skoglund et al. 2008; Wright 1991). Selvom denne proces kan være traumatisk og hård, viste Skoglunds et al.’s studie, at flere mente, “at det på kort sikt kan være mer
traumatisk å gå ut, men at det på lengre sikt er mest traumatisk å være i menigheten”
(Skoglund et al. 2018: 128). Dette kan kobles sammen med undersøgelserne foretaget af Als
Research og Børns Vilkår, hvor der er påvist en sammenhæng mellem det at leve under negativ social kontrol og psykisk mistrivsel (Als Research 2018b; Børns Vilkår 2019).

Ovenstående eksisterende forskning adresserer, at både livet under negativ social kontrol og
et opgør med dette, der medfører et rollebrud, er forbundet med psykisk mistrivsel og monstrøse emotioner. Med dette speciale vil vi derfor også undersøge livet under negativ social
kontrol for at få en dybere forståelse for den proces, der er forbundet med et opgør med denne
kontrol, herunder hvordan processen opleves og håndteres emotionelt. I den eksisterende
forskning betegnes processen som en rolle-exit-proces (jf. Ebaugh), men da rolle-exit henviser til, at et individ forlader et miljø og/eller en rolle, der på mange måder indikerer en proces, der resulterer i et totalt brud med det tidligere, og da exitbegrebet i den eksisterende
forskning hovedsageligt benyttes om en frivillig exit (jf. Ebaugh), vurderer vi, at begrebet distanceringsproces er mere dækkende for indeværende speciale, da en afstand til et tidligere
miljø og/eller rolle kan have forskellige grader, samtidig med at processen både kan indebære
et frivilligt og et ufrivilligt aspekt.

Specialets fokus: Distanceringsprocessen
Som tidligere beskrevet, påpeger Als Research i deres afsluttende statusnotat til Integrationsstyrelsen, at individer, der stadig skal navigere mellem forskellige miljøer, kan have behov
for psykologhjælp i forbindelse med at blive offentlige meningsdannere, hvilket de erkender
som et fokus, de har manglet under kampagnen. Hvad de i henhold til den eksisterende forskning dog slet ikke retter fokus mod, er, at de har overset, at det er underordnet for processens
hårde karakter, om et individ er en offentlig meningsdanner, der har oplevet et delvist eller
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totalt brud med sit minoritetsmiljø, da distanceringsprocessen i sig selv er kompleks og ledsaget af stærke emotioner, samtidig med at livet under den negative sociale kontrol, der ligger
til grund for distanceringsprocessen, er konfliktfyldt, hvilket kan medføre konsekvenser for
livet.

I modellen herunder fremgår specialets fokus, hvor vi vil træde et skridt tilbage fra Als Researchs fokus i deres afsluttende statusnotat. Omdrejningspunktet for indeværende speciale
vil være at undersøge den distanceringsproces, der er forbundet med individers opgør med
negativ social kontrol i deres minoritetsmiljøer. For at få en forståelse for den kompleksitet
og sårbarhed, der er forbundet med processen, vurderer vi i tråd med den eksisterende forskning, at vi er nødt til at tage højde for livet under negativ social kontrol, der gav anledning til
selve distanceringsprocessen, da dette kan have en betydning i forhold til distanceringsprocessen og dens skyggesider.

Figur 1: Model over specialets fokus
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Modellen herover illustrerer vores fokus i indeværende speciale i forhold til Als Researchs
påpegning i deres afsluttende statusnotat. Den del, hvor Als Research erkender, at der kan
være en udfordring i forhold til meningsdannernes personlige problematikker, er markeret
med blåt i modellen. I dette speciale trædes der i stedet et skridt tilbage og fokuseres på meningsdannerne under den røde proces, hvor både livet under negativ social kontrol, selve distanceringsprocessen samt distanceringsprocessens skyggesider vil være omdrejningspunktet.
Da det er vigtigt for os at have øje for meningsdannernes liv under den negative sociale kontrol for at forstå deres efterfølgende distanceringsproces, og da vi anser distanceringen fra minoritetsmiljøerne som en gradvis udviklende proces over tid, vurderer vi, at det er essentielt at
have blik for meningsdannernes biografiske livsfortællinger, hvorfor vi vælger at anvende
den biografisk narrative metodetilgang i indeværende speciale. Vi ønsker med andre ord at
undersøge meningsdannernes biografiske livsfortællinger, og hvad disse fortællinger kan indfange omkring deres distanceringsproces. Derudover er et vendepunkt, der defineres som en
hændelse eller begivenhed, der får signifikant betydning for individets biografiske fortælling
(Antoft & Thomsen 2005: 159), et af de mest centrale begreber inden for biografisk narrativ
metode, og da meningsdannernes distanceringsproces i høj grad kan argumenteres for at
rumme vendepunkter, aktualiseres den biografisk narrative metodes anvendelighed i indeværende speciale.

Det at arbejde med fortællinger inviterer til at arbejde med emotioner, hvorfor vi ønsker at
belyse indeværende speciales erkendelsesmål i et emotionssociologisk perspektiv, hvilket går
hånd i hånd med den biografisk narrative metode. Den biografisk narrative metode giver os
nemlig mulighed for, at vi igennem meningsdannernes livsfortællinger kan få en indsigt i deres emotionelle oplevelser og håndteringer, hvilket er interessant at have for øje, da vores
kendskab til feltet og den eksisterende forskning på området har ansporet os til, at en distanceringsproces er kompleks og ledsaget af stærke emotioner (Bromley 1991; Ebaugh 1988;
Pannofino & Cardano 2017; Skoglund et al. 2008; Wright 1991), som Integrationsstyrelsen
og Als Research ikke har rettet fokus mod. Særligt har vores kendskab til det tidligere omtalte
selvmord, begået af et nu tidligere medlem af meningsdannernetværket, skærpet vores undren
og interesse for at forstå sårbarheden og kompleksiteten, der er forbundet med distanceringsprocessen. For at forstå, hvor omkostningsfuld en distanceringsproces fra et minoritetsmiljø
kan være, deraf hvilke skyggesider der kan følge med, vurderer vi, at man er nødt til at forstå,
hvordan de individer, det drejer sig om, emotionelt oplever og håndterer deres egen proces.
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Problemformulering
På baggrund af ovenstående opstiller vi følgende problemformulering for indeværende speciale:
Hvilken proces gennemlever meningsdannerne i kampagnen “Med al ære og respekt”
i forbindelse med deres distancering fra deres minoritetsmiljøer, og hvordan oplever
samt håndterer de emotionerne, der er forbundet med denne distanceringsproces?
For at opnå en dybere forståelse for distanceringsprocessen opstiller vi desuden følgende underspørgsmål:
1. Hvordan kommer den negative sociale kontrol til udtryk i meningsdannernes liv inden
deres distanceringsproces?
2. Hvilke skyggesider er der forbundet med distanceringsprocessen?

Specialets problemformulering samt dens tilhørende underspørgsmål har vi grundet mangfoldigheden i kampagnen “Med al ære og respekt” mulighed for at undersøge på tværs af minoritetsmiljøer, hvor vi vil undersøge ligheder og forskelle, hvilket i en dansk kontekst kan bidrage med nuanceret viden på området. De 11 informanter, der vil bidrage specialet med deres biografiske livsfortællinger, er derfor udvalgt med en etnisk, kulturel og religiøs diversitet
for øje. En nærmere præsentation af specialets informanter vil finde sted under metodeafsnittet: Adgang til feltet og rekruttering af informanter.

18

Begrebsafklaring
Herunder forekommer en kort begrebsafklaring af de væsentligste begreber, vi benytter os af
i indeværende speciale:
Meningsdannerne i dette speciale henviser konkret til meningsdannerne i kampagnen “Med
al ære og respekt” og ikke til meningsdannere i den offentlige debat i generel forstand.
Minoritetsmiljøer er den mindretalsgruppe, som indgår i en asymmetrisk magtrelation til
majoriteten i samfundet. Minoritetsmiljøet adskiller sig ved etnicitet, kultur og/eller religion
(Kleist 2011: 421). I dette speciale dækker minoritetsmiljøet både over nære relationer som
familie og venner, men også over mere perifere relationer i det pågældende miljø.
Distanceringsproces er et begreb, der er genereret i indeværende speciale, som danner rammen om den proces, hvor individer distanceres fra deres minoritetsmiljøer som følge af et opgør med negativ social kontrol.
Negativ social kontrol dækker over handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder
(Regeringen 2016: 9). I dette speciale læner vi os op ad den danske regerings definition af negativ social kontrol. Når vi taler om negativ social kontrol, vil vi til tider også forholde os til
begrebet Æresrelaterede konflikter, da begrebet benyttes i regeringens handlingsplan (jf. afsnittet Baggrund) sammen med den negative sociale kontrol. Æresrelaterede konflikter dækker over konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer, hvor konflikten skyldes en
opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket, hvilket kan komme til udtryk i form af
blandt andet negativ social kontrol (Regeringen 2016: 8). En nærmere udfoldelse af begreberne negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter vil finde sted under specialets teoretiske afsnit: Orienterende begreber.
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Kapitel 2: Videnskabsteori
Indeværende speciales videnskabsteoretiske forståelsesramme er inspireret af fænomenologien og hermeneutikken. Begge traditioner har det tilfælles, at de interesserer sig for at forstå
menneskers tanker, hensigter, følelser og oplevelser af deres situation (Andersen & Koch
2015: 241). Dette er, hvad vi med dette speciale ligeledes interesserer os for, når vi ønsker at
undersøge den distanceringsproces, der er forbundet med individers opgør med negativ social
kontrol i deres minoritetsmiljøer, samt hvordan processen opleves og håndteres emotionelt.
Vi læner os derfor med dette speciale op ad fænomenologiens og hermeneutikkens fælles ontologiske forståelse af, at subjektivitet og subjektiv mening tillægges en selvstændig virkelighedsstatus (Andersen & Koch 2015: 241), da vi har fokus på meningsdannerne som subjekt og på deres subjektive livsfortællinger.
Selvom de to traditioner er beslægtet, adskiller de sig også fra hinanden, da fænomenologien
er rettet mod menneskets erfaring, eksistens og den oplevede livsverden, hvor hermeneutikken anser mennesket som et meningssøgende, meningsskabende og fortolkende væsen (Andersen & Koch 2015: 249-250). Denne adskillelse har givet anledning til, at vi med dette speciale tilkender begge traditioner en central rolle, da vi både ønsker at opnå en indsigt i meningsdannernes livsfortælling, som den fremtræder for dem, ved at sætte vores forforståelse i
parentes under empiriindsamlingen, men samtidig undersøger vi deres subjektive livsfortælling, som vi fortolker videre på under analysearbejdet.

Udover specialets fænomenologiske fokus på, hvordan verden fremtræder, opleves og erfares
af det enkelte subjekt, er vi også inspireret af fænomenologen Alfreds Schütz’ typificeringer,
der er stærkt influeret af Max Webers idealtypebegreb (Andersen & Koch 2015: 247). Vi ønsker at opnå indsigt i generelle mønstre og regelmæssigheder i meningsdannernes livsfortællinger, der kan række ud over de specifikke livsfortællinger. Schütz sondrer mellem to former
for typificeringer: første orden og anden orden. Typifikationer af første orden er dem, der på
forhånd dannes i aktørernes egen commonsense-livsverden. Oven på disse beskrivelser kan vi
som forskere konstruere eller udvikle teoretiske og abstrakte typifikationer af anden orden
(Andersen & Koch 2015: 248-250). Schütz’ anden ordens typificering er et eksempel på Webers idealtyper og er et videnskabeligt konstrueret hjælpeværktøj, der skal ses som en klassificering af virkeligheden, som gør det muligt at arbejde videnskabeligt med denne. Hensigten
med en idealtype er at fremhæve bestemte karakteristika ved et givent fænomen og derigennem opnå en bedre forståelse af det. Idealtyper er således hverken et billede af den empiriske
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virkelighed eller et normativt ideal for samme – det er i stedet en konstruktion, der kan fungere som et metodisk hjælpemiddel til at forstå virkeligheden. Idealtyperne bliver således virkelighedsfremmede, da de er udviklet ud fra, hvordan individer ville handle under ideelle betingelser, hvorfor enkelte faktiske handlinger ikke nødvendigvis forløber, som det er konstrueret i idealtypen (Højberg 2013: 297). Netop denne form for idealtyper eller anden ordens typifikationer har vi et ønske om at konstruere på baggrund af meningsdannernes livsfortællinger, men vi kan ikke på forhånd forvente, at der vil være en fælles livsverden i deres livsfortællinger med gensidighed og fuld konsensus – det vil være et empirisk spørgsmål, der vil
fremtræde i vores indsamlede empiri.

Hermeneutikken i specialet kommer til udtryk, da vi forholder os til en erfaringsverden, som
meningsdannerne allerede har fortolket, og som vi med afsæt i de orienterende begreber, der
vil blive præsenteret senere, ligeledes forsøger at genfortolke igennem vores analysearbejde
(Gilje & Grimen 2002: 168). Derfor beror specialets tilgang også på en dobbelt hermeneutik,
hvor vi på den ene side må forholde os åbent til fortællingerne, som allerede er fortolket af
meningsdannerne, men som vi med afsæt i vores orienterende begreber ligeledes forsøger at
genfortolke (Gilje & Grimen 2002: 168). Vi har i mødet med meningsdannerne haft en bestemt forståelseshorisont på baggrund af vores kendskab til feltet og den eksisterende forskning på området, som har påvirket vores tolkning af det givne fænomen – til trods for at vi
med et fænomenologisk perspektiv har forsøgt at sætte denne forforståelse i parentes. Under
selve fortolkningsprocessen er der opstået en ny helhedsforståelse igennem mødet mellem
vores og meningsdannernes forståelseshorisonter, hvori der er sket en horisontsammensmeltning (Andersen & Koch 2015: 232-233), hvilket har gjort det muligt at få udvidet vores horisont og revurderet vores forforståelse og orienterende begreber (jf. det kommende afsnit
Adaptiv tilgang), som har været med til at give en nuanceret og dybdegående viden om livet
under negativ social kontrol og den efterfølgende distanceringsproces fra et minoritetsmiljø.
Vi har derfor forsøgt at udvikle en fortolkende forståelse af den mening, der kommer til udtryk i meningsdannernes fortællinger, samtidig med, at vi har forsøgt at sætte deres fortællinger ind i en samfundsmæssig kontekst, da det er uundgåeligt, at konteksten vil influere på deres livsfortællinger. Dette kan forstås i relation til den hermeneutiske cirkel (Gilje & Grimen
2002: 178-179), hvor forskningsprocessen har været kendetegnet ved en vekselvirkning mellem meningsdannerne og den samfundsmæssige kontekst – altså del og helhed i interviewene.
I den hermeneutiske cirkel er samspillet mellem os som forskere og meningsdannerne også
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væsentligt, da vi som forskere er fortolkende væsener, hvorfor det er centralt, at vores perspektiv er ét blik på meningsdannerens fortællinger, som altid vil være åbent for diskussion
(Gilje & Grimen 2002: 178-179).

Med afsæt i ovenstående skal specialets videnskabsteoretiske forståelsesramme altså forstås
som en vekselvirkning mellem fænomenologien og hermeneutikken, der ikke kun har givet
anledning til den ontologiske ramme for indeværende speciale. Specialet er også epistemologisk inspireret af de to videnskabsteoretiske traditioner, da vi under empiriindsamlingen har
bestræbt os på at anlægge et fænomenologisk perspektiv via ambitionen om at afdække meningsdannernes subjektive livsfortællinger i et førstepersonsperspektiv og på den baggrund
danne anden ordens typifikationer (også kaldet idealtyper), samtidig med at vi under analysearbejdet har tilnærmet os den hermeneutiske position igennem fortolkningskunsten. Specialets videnskabsteoretiske afsæt kommer endvidere til udtryk i nærværende speciales metodiske tilgang, den biografisk narrative metode, som både trækker på elementer fra den fænomenologiske og hermeneutiske tradition i dens tilgang. Hvordan dette mere konkret udfolder sig,
vil blive uddybet i specialets metodeafsnit under afsnittet Den biografisk narrative metode.
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Kapitel 3: Adaptiv tilgang
Specialets forskningsdesign er inspireret af Derek Layder og hans adaptive tilgang, hvor vi
dog i indeværende speciale vil anvende en mere fri og fleksibel forståelse af de grundprincipper, der ligger i den adaptive tilgang, som vi vil tilpasse specialets erkendelsesmål (Jacobsen
2012: 261).
Den adaptive tilgang har med sin dualistiske anskuelse en ambition om at transcendere kløften mellem deduktion og induktion, aktør og struktur samt mikro- og makroniveau (Jacobsen
2012: 252-257). Tilgangen har til formål at tilegne sig viden om et socialt fænomen og udvikle ny modificeret teori igennem en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori og empiri,
som står i kontrast til designs, der benytter sig af et overvejende deduktivt eller induktivt forhold mellem teori og empiri. Denne vekselvirkning lader eksisterende forskning og teori
forme undersøgelsen og foreslå mønstre i empirien, samtidig med at den teoretiske ramme løbende udfordres og modificeres i relation til det empiriske materiale (Jacobsen 2012: 252257). I den forbindelse arbejder Layder med det, han kalder for orienterende begreber (Layder 1998: 101). Disse begreber skal forstås som teoretiske retningslinjer, der fungerer som inspiration til empiriindsamlingen, og samtidig som et underbyggende element i forbindelse
med tolkning af empirien. Kravet til de orienterende begreber er, at de skal have en vis udsigelses- og forklaringskraft i forhold til undersøgelsens problemstilling (Jacobsen 2012: 267).
Derfor er det, ifølge Layder, givende ikke kun at fokusere på de klassiske værker, men samtidig rette blikket mod alternative kilder, da der i den forbindelse kan dukke uventet inspiration
til brugbare begreber op (Layder 1998: 106).

I forlængelse af Layder, og i den adaptive tilgangs ånd, vil vi ligeledes arbejde med orienterende begreber i indeværende speciale. Formålet med dette speciale er derfor at undersøge et
individs distanceringsproces fra et minoritetsmiljø og årsagerne bag igennem de orienterende
begreber for herefter at vurdere, hvordan disse orienterende begreber forklarer og giver måder at fortolke den empiriske virkelighed på (Layder 1998: 25). Dette kan afspejles ved, at de
orienterende begreber indledningsvist har været med til at forme interviewguiden, hvorefter
disse løbende er blevet modificeret eller suppleret med nye relevante begreber i samspil med
empirien og analysearbejdet. Specialets teoretiske ramme består af nedenstående orienterende
begreber, som både er funderet i vores kendskab til feltet, den eksisterende forskning på om-
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rådet samt det biografisk narrative og emotionssociologiske perspektiv, som anlægges i specialet. De orienterende begreber understøttes af en række satellitbegreber (Layder 2013: 148149), der er centrale i forklaringen, og som udvider deres forklaringsmæssige rækkevidde.

Inden for det orienterende begreb Negativ social kontrol vil en distinktion mellem social kontrol og negativ social kontrol foretages for at få en forståelse for livet under negativ social
kontrol, der har ledt op til distanceringsprocessen. Herunder vil vi endvidere inddrage æresrelaterede konflikter, da vi igennem den eksisterende forskning og litteratur ved, at negativ social kontrol i nogle tilfælde er forbundet med æresbegrebet (Regeringen 2016: 8). Det orienterende begreb Biografiske forstyrrelser vil på mange måder læne sig op ad specialets biografisk narrative metodetilgang og tage udgangspunkt i satellitbegreberne overgangsriter, rolleexit og epifani, der alle hver især vil bidrage til forståelsen af distanceringsprocessen. Det orienterende begreb Emotioner dækker over en række satellitbegreber, der har vist sig at være
relevante i den eksisterende forskning i forhold til specialets erkendelsesmål. Vi vil derfor belyse emotionerne ensomhed, skam, frygt og angst igennem specialets emotionssociologiske
perspektiv.
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Orienterende begreber
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for specialets teoretiske ramme, som altså udgøres
af de orienterende begreber Negativ social kontrol, Biografiske forstyrrelser og Emotioner,
samt deres tilhørende satellitbegreber. De orienterende begreber og deres tilhørende satellitbegreber er udvalgt på baggrund af vores kendskab til feltet, en bred orientering i den eksisterende litteratur samt det biografisk narrative og emotionssociologiske perspektiv, som anlægges i specialet. De udvalgte begreber kan på hver sin måde, og i samspil med hinanden, være
med til at give en forståelse for meningsdannernes liv under den negative sociale kontrol og
deres efterfølgende distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer samt de tilhørende skyggesider. Begreberne skal derfor ikke forstås som isolerede, men som begreber, der i relation
til hinanden og i samspil vil belyse specialets problemformulering og de tilhørende underspørgsmål. I tråd med den adaptive tilgang vil andre supplerende teoretiske perspektiver desuden også indgå i den senere analyse, hvor det findes relevant.
Hvordan og hvorfor netop disse udvalgte orienterende begreber findes relevante i indeværende speciale, vil mere konkret blive udfoldet i forbindelse med redegørelsen i de kommende afsnit.

Negativ social kontrol
Vi anser først og fremmest det orienterende begreb Negativ social kontrol som værende relevant at inddrage i indeværende speciale, da alle deltagende meningsdannere i kampagnen
“Med al ære og respekt” har brudt med negativ social kontrol (jf. afsnittet “Stemmer på
tværs” i indledningen), hvorfor vi betragter dette som en væsentlig årsag bag meningsdannernes distanceringproces fra deres minoritetsmiljøer. Med dette speciale ønsker vi at nuancere
de forskellige oplevelser med negativ social kontrol, som meningsdannerne har levet under,
for at få en forståelse for, hvordan netop deres oplevelser med negativ social kontrol kan være
forbundet med deres oplevelse og håndtering af deres distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer samt de efterfølgende skyggesider.
For at forstå begrebet negativ social kontrol fyldestgørende er det nødvendigt at foretage en
sondring mellem begreberne social kontrol og negativ social kontrol, som vores første satellitbegreb udspringer af. Endvidere vil negativ social kontrol kobles til satellitbegrebet æresrelaterede konflikter for at udvide forståelsen af det orienterende begreb.
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Social kontrol vs. negativ social kontrol
Vores fokus i indeværende speciale er på negativ social kontrol, men for at få en dybdegående forståelse af dette begreb, er man nødt til at forstå, hvordan dette hænger sammen med
og adskiller sig fra det almene begreb social kontrol.
Den britiske sociolog Martin Innes definerer social kontrol som “organiseret respons på afvigende handlinger” (Innes 2003: 3). Han forklarer, at respons kan være i form af forebyggende restriktioner og efterfølgende sanktioner, som er organiserede og dermed kollektivt regulerede. Der er både tale om en formel social kontrol, der udøves af myndighederne, og som
straffes med eksempelvis bøder eller fængsel, og en uformel social kontrol, der udøves af alle
i samfundet, og som sanktioneres igennem både verbale og nonverbale udtryk som eksempelvis dømmende blikke, bebrejdelser, negativ omtale med mere (Balvig 2011: 303). Social kontrol findes derfor i alle samfund og alle miljøer, da hensigten er at opretholde den sociale orden. Med andre ord er social kontrol den interne justits, der holder et samfund sammen og
sikrer, at samfundets fælles normer opretholdes. Social kontrol er nødvendigt for samfundet
for at undgå, at individer handler alene ud fra egeninteresser – dette vil nemlig resultere i, at
et samfund falder fra hinanden (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 24-25).
I alle fællesskaber balanceres der mellem fællesskabets behov for ensartethed og individets
behov for og ret til at kunne være sig selv og trække selvstændige beslutninger uden at blive
presset af fællesskabet. Balancen kan være svær, og grænsen mellem den almene sociale kontrol og den negative sociale kontrol er normativ. Hvad nogle opfatter som negativt, kan andre
se som nødvendigt og måske endda positivt (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 33). Udøverne
af negativ social kontrol, og undertiden også ofrene for den, mener ikke, at kontrollen er negativ. Dette skyldes, at individerne, der lever under negativ social kontrol, har internaliseret
de værdier, som eksempelvis forældrenes kontrol centrerer sig omkring, hvorfor de ikke altid
ser ekstrem kontrol som negativ social kontrol, men mere som en form for beskyttelse og omsorg. I et indefra-perspektiv giver betegnelsen “negativ” derfor ikke altid mening. Det giver
kun mening ud fra et eksternt perspektiv og et eksternt normsæt og kan ikke forstås på tværs
af normsæt, hvorfor der er tale om normative betegnelser (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019:
33). Med andre ord: hvis negativ social kontrol altid har været en del af ens liv, kan det forekomme selvfølgeligt og for nogles vedkommende ligefrem attraktivt at leve under denne
form for social kontrol, da man så har mulighed for at leve op til sine forældres forventninger
og høste belønning. Men dette betyder ikke, at den negative sociale kontrol ikke findes.
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Netop derfor er det nødvendigt at operere med eksterne kriterier. Definitionen af negativ social kontrol vil i indeværende speciale læne sig op ad regeringens definition (jf. afsnittet Baggrund i indledningen), der lyder: “Negativ social kontrol dækker over handlinger, styring,
kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder” (Regeringen 2016: 9). Med andre ord kan man sige, at negativ social kontrol per definition bruges som betegnelse for at tydeliggøre, at der i det danske samfund er tale om en social kontrol, som kræver myndighedernes opmærksomhed og
muligvis også indgriben, da negativ social kontrol finder sted, når individets adfærd, valg og
rettigheder begrænses eller kontrolleres igennem krænkende handlinger – eller trusler om
krænkende handlinger (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 33).

Med afsæt i ovenstående ønsker vi at få en forståelse for den negative sociale kontrol, som
meningsdannerne i kampagnen “Med al ære og respekt” har levet under, og hvordan en bevidsthed omkring denne har givet anledning til deres distanceringsproces. Vi er desuden interesserede i, hvilken sammenhæng der er mellem den negative sociale kontrol og de emotionelle oplevelser og håndteringer, der kommer til udtryk under distanceringsprocessen og i de
efterfølgende skyggesider, da vi igennem den eksisterende forskning ved, at en opvækst med
negativ social kontrol kan medføre konsekvenser i det senere liv (Børns Vilkår 2019: 5).

Æresrelaterede konflikter
Æresrelaterede konflikter har i den eksisterende forskning vist sig at være tæt knyttet til begrebet negativ social kontrol (Regeringen 2016: 8), hvorfor det i indeværende speciale også
er et satellitbegreb tilhørende vores orienterende begreb Negativ social kontrol. Negativ social kontrol er ikke altid koblet til æresrelaterede konflikter, men æresrelaterede konflikter er
altid i højere eller mindre grad koblet til negativ social kontrol (Danneskiold-Samsøe m.fl.
2019: 32).

Ære i sig selv er et vanskeligt begreb. Det er en værdi, som alle mennesker har et forhold til,
men samtidig også et begreb, der varierer på tværs af minoritetsmiljøer. Ære hænger grundlæggende sammen med idéer om stolthed, selvværd, rettigheder og regler, omdømme, økonomi, social status, identitet, køn og personlige relationer – herunder især familien som helhed. Der kan tales om et indre og et ydre aspekt af ære (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 39).
Det indre aspekt handler om den subjektive og indre overbevisning om selvværd – det har
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altså en følelsesmæssig og personlig kvalitet. I det ydre aspekt handler ære om status – altså
om noget, der er genstand for offentlig vurdering. I den forbindelse er ære også en ret – retten
til at blive behandlet med respekt og anerkendelse. Det indre og det ydre aspekt påvirker gensidigt hinanden, og i begge henseender er det væsentligt at bemærke, at ære er noget, som kan
vindes og tabes, da den ydre offentlige mening er afgørende for individets indre ære (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 39).

I minoritetsmiljøer, der er præget af et stærkt æreskodeks, kobles ære tit til normer og forestillinger om køn og kønsroller. I nogle samfund domineret af en patriarkalsk kultur bliver
ære ofte sat i relation til kvinden. Hun er pålagt ansvaret for at opretholde egen og familiens
ære igennem sine valg og handlinger. Ære kan eksempelvis være koblet til kvindens seksualitet og krop, ligesom hendes ære er koblet til hele familiens ære. Kvindens grad af ærbarhed er
dermed med til at bestemme hele familiens generelle status i det omgivende samfund. Gruppens normer er på den måde med til at begrænse og kontrollere kvindens adfærd (Jensen et al.
2006: 41-44). I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at mænd i visse minoritetsmiljøer
også kan være underlagt negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Dette kan til dels
handle om, at mænd i visse miljøer behandles på lige fod med kvinder og dermed er underlagt den samme form for negativ social kontrol, mens mænd i andre miljøer er underlagt en
anden form for negativ social kontrol, da de bliver tvunget til at udøve den negative sociale
kontrol videre på eksempelvis deres søstre, kusiner med mere og spille “en macho-rolle” for
at beskytte familiens ære (Regeringen 2016: 8).

Ovenstående æresbegreb kan på samme måde som den negative sociale kontrol ses i forhold
til forskellige emotionelle oplevelser og håndteringer, der kommer til udtryk i livet under den
negative sociale kontrol og den efterfølgende distanceringsproces. Her er skam især centralt,
da skam udtrykker tabet af ære (betegnes også som vanære), hvilket er det modsatte af
stolthed. Både ære og skam fungerer som en slags evaluering af selvværd og omdømme – og
både ære og skam evalueres på et personligt, privat niveau og på et socialt, offentligt niveau.
Opretholdelsen af ære og frygten for skammen kan sætte gang i en grundangst i mennesker
for at blive udstødt af fællesskabet (Jensen et al. 2006: 41-44). Disse forskellige emotioner,
og deres anvendelse i den kommende analyse, vil vi komme nærmere ind på senere under det
orienterende begreb: Emotioner.
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Biografiske forstyrrelser
I bestræbelsen på at besvare specialets problemformulering vurderer vi, at det orienterende
begreb Biografiske forstyrrelser er centralt. Dette da vi med dette speciale undersøger en distanceringsproces, som rummer forskellige former for biografiske forstyrrelser i form af øjeblikke og hændelser, der har været med til at forme meningsdannernes fremtidige livsforløb.
Da sådan en distancering også kan betegnes som en proces, der forstyrrer individets biografiske fortælling, finder vi det relevant at inddrage teori, der kan belyse, hvilken betydning biografiske forstyrrelser kan have for individets livsforløb og identitetsforståelse. I den forbindelse vil vi redegøre for tre satellitbegreber: overgangsriter, rolle-exit samt epifani, der alle
vil benyttes som analytiske redskaber for at belyse meningsdannernes distanceringsproces i
den kommende analyse.

Overgangsriter
Meningsdannerne kan i forbindelse med deres distanceringsproces befinde sig i et spændingsfelt mellem forskellige sociale positioner, statusser og identiteter, hvilket aktualiserer inddragelsen af begrebet om overgangsriter.
Den franske antropolog Arnold van Gennep har beskæftiget sig med overgange i menneskelivet og udviklet begrebet overgangsriter, som han lancerede i Rites de Passage (1960). I et
komparativt studie af naturfolks overgangsriter tydeliggør van Gennep, at der på tværs af tid
og kultur eksisterer ligheder, strukturer og indre dynamikker i overgangsriter. Selvom disse
overgangsriter kan variere fra kultur til kultur, følger de alle systematisk det samme mønster i
form af tre faser: (1) separationsfasen, (2) den liminale fase og (3) reinkorporationsfasen
(van Gennep 1960: 10-11). Den første fase, separationsfasen, markeres ved, at individet, der
foretager en symbolsk handling, adskilles fra en tidligere social status eller position (van
Gennep 1960: 11). Den liminale fase er den midterste fase, hvor den liminale persona er todelt, hvor det på én gang ikke længere er klassificeret og samtidig endnu ikke er klassificeret,
idet personen befinder sig i en overgangsfase mellem to sociale positioner. Ifølge den britiske
antropolog Victor Turner, som har videreudviklet van Genneps liminale fase, er liminalitet en
tilstandsform, hvor en person befinder sig betwixt and between i en slags ingenmandsland,
som det skal passere, når det skal bevæge sig fra én social status eller position til en anden. I
denne fase er subjektet strukturelt og kulturelt usynlig, da det er uden status og identitet (Turner 1967: 96-98; van Gennep 1960: 11).
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Den pågældende liminale persona har forladt sin tidligere rituelle status, men er endnu ikke
indtrådt i en ny. Denne fase er således forbundet med en opløsning af tidligere sociale hierarkier og strukturer, hvilket efterlader individet i en tilstand, hvor det hverken kan tilskrives at
være det ene eller det andet, men dog alligevel begge dele, da personen netop er betwixt and
between. Den liminale fase er derfor en fase, som er forbundet med ambivalens, tvetydighed,
forvirring og usikkerhed, hvormed den liminale persona bringes i en tilstand, hvor dét, som
førhen syntes selvfølgeligt, ikke længere kan tages for givet (Turner 1967: 97). Individet tvinges således ind i en reetablerende fase, hvor værdier, normer og adfærd forbundet med de respektive positioner må omtænkes og nye værdier, vaner og riter må erhverves. Denne periode
medfører endeligt reinkorporationsfasen, hvor individet på ny kan tilskrives social og kulturel accepteret status og medlemskab. I denne tredje og sidste fase er den rituelle overgang
fuldendt, og individet forventes igen at indgå i overensstemmelse med de normer og etiske
standarder, som er definerende for den pågældende position (van Gennep 1960: 11).

Overgangsriter og dens tre faser vil i den kommende analyse anvendes som et redskab til at
belyse den proces, meningsdannerne gennemlever under deres distancering fra deres minoritetsmiljøer. Vi er dog opmærksomme på, at ovenstående overgangsfaser blot er et anvendeligt
værktøj i den kommende analyse, da van Genneps tre faser, også ifølge ham selv, bør forstås
som en teoretisk model. Samtidig med at hver fase kan være sparsomt repræsenteret, kan de
konkrete riter også ofte være langt mere komplicerede i deres struktur, end hans model umiddelbart lader formode (van Gennep 1960: 10-11).

Rolle-exit
Med afsæt i Arnold van Gennep og Victor Turner indebærer overgange et brud med en tidligere identitet og social position. I disse overgange sker der således et skift fra en identitet til
en anden i reinkorporationsfasen, hvilket aktualiserer inddragelsen af Helen Rose Ebaughs
begreb om rolle-exit, som anskueliggør den proces og det associerede identitetsparadoks, som
meningsdannerne antageligvis gennemgår.
Rolle-exit dækker over den sociale proces, et individ indgår i dets færd mod at løsrive sig fra
en rolle og reetablere en ny rolle. Ebaugh definerer konkret rolle-exit som følgende: “The
process of disengagement from a role that is central to one’s self-identity and the reestablishment of an identity in a new role that takes into account one’s ex-role constitutes the process” (Ebaugh 1988: 1).
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Ifølge Ebaugh er rolle-exit ikke blot en normal socialiseringsproces. Det er en unik social
proces, som rummer en løsrivelse fra de normative forventninger, der har været associeret
med individets tidligere rolle, en disidentifikation, hvor individet skal definere sig selv på ny,
og en resocialisering, hvor individet skal afkode tidligere normer og internalisere nye
(Ebaugh 1988: 3-4).
Før individet bliver en eks og skaber sig en ny identitet, gennemgår det hen imod skabelsen
af eks-rollen, ifølge Ebaugh, en gradvis proces bestående af fire faser: (1) den første tvivl, (2)
begynder at søge alternativer, (3) vendepunktet, (4) skabelsen af den nye identitet (Ebaugh
1988: 182-185).
Den første fase, som består af den første tvivl, opstår, når individet begynder at sætte spørgsmålstegn ved og oplever tvivl omkring de normative forventninger, der er forbundet til dets
rolle. Tvivlen udspringer af en generel utilfredshed, hvor individets gradvise bevidsthed om
sin utilfredshed åbner op for, at det begynder at nyfortolke sin rolle og sætter spørgsmålstegn
ved sin forpligtelse over for denne (Ebaugh 1988: 41-42). Ebaugh præsenterer med udgangspunkt i sit studie omstændigheder, der kan give anledning til den første tvivl: organisatoriske
ændringer, udbrændthed, skuffelser og drastiske ændringer i personlige relationer samt specifik begivenhed (Ebaugh 1988: 42). I løbet af den første tvivlsfase udsender individet ofte
signaler, der indikerer utilfredshed. Dette kalder Ebaugh for signalerende adfærd, som kan
være mere eller mindre bevidst og/eller ubevidst (Ebaugh 1988: 69-70). En af konsekvenserne ved individets signalerende adfærd er, at utilfredsheden kan opdages af andre, som enten kan have sympati med utilfredsheden, der netop kan styrke tvivlen, eller også kan de underspille den og dermed udfordre individet til at genoverveje aspekter af tvivlen. Individets
signifikante andre står nemlig ikke uden for påvirkning, for selvom beslutningen om at forlade en rolle forekommer som individets egen beslutning, påvirkes den i høj grad af dets signifikante andre (Ebaugh 1988: 71).
I lyset af tvivlen i den første fase vil individet som en del af næste fase begynde at søge mod
alternative roller, som enten vil svække eller styrke tvivlen (Ebaugh 1988: 87). Individet opvejer fordele og ulemper ved alternative roller i forhold til dets nuværende rolle. Individet
begynder derefter gradvist mere seriøst at opveje fordele og ulemper ved den nuværende rolle
og indsnævrer mulige alternative roller, hvilket til sidst fører til et mere intensivt fokus på én
eller få specifikke alternative roller. I denne indsnævring af mulige alternative roller er den
sociale støtte udefra af vigtig betydning, da den negative eller positive respons kan være udslagsgivende i forhold til valget af den alternative rolle. Hvis individet oplever en positiv respons fra signifikante andre, vil det opleve en følelse af frihed til at vælge en rolle. Individet
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beregner herefter fordelene og omkostningerne ved at efterlade deres aktuelle rolle. Hvis individet vælger at skifte rolle, begynder det at skifte referencegruppe, hvor individet gradvist
ikke længere identificerer sig med den tidligere gruppe, men i stedet identificerer sig med referencegruppen og internaliserer de værdier, normer og forventninger, der eksisterer i den
(Ebaugh 1988: 89-120).
Søgen mod alternative roller medfører den tredje fase, vendepunktet, hvorved individet gør
sin beslutning definitiv ved at foretage en aktiv handling, der signalerer valget over for omverdenen. Ebaugh beskriver vendepunktet som en hændelse, der gør individet bevidst om, at
tidligere retningslinjer, der før blev set som korrekte, nu ikke længere giver mening (Ebaugh
1988: 123). Ebaugh fremdrager her, at der er fem identificerbare former for vendepunkter:
specifik begivenhed, det, der får bægeret til at flyde over, tidsrelaterede faktorer, undskyldninger og enten-eller-alternativer (Ebaugh 1988: 125). Efter vendepunktet er indtruffet, oplever individet, som udgangspunkt, en følelse af forløsning og glæde, hvorefter det møder udfordringer. Nogle individer oplever en dobbelthed, hvor de både er bange og lettede på
samme tid, mens andre oplever tab af kontrol og/eller afsavn. Samtidig er det ikke uden betydning, om individet har formået at bygge broer uden for dets tidligere rolles netværk, da det
typisk er lettere at foretage et rolleskift, hvis man har skabt et netværk forbundet med den nye
rolle. Hvis individet derimod ikke har fået støtte, kan det føle sig isoleret og alene (Ebaugh
1988: 145-147). Desuden pointerer Ebaugh i sin udlægning af rolle-exit-processen, at mange
i løbet af processen oplever, at de befinder sig i, dét som Ebaugh karakteriserer som, et vakuum – en følelse af hverken at tilhøre den nye eller den tidligere rolle, og som kan vare lige
fra et par uger til flere år (Ebaugh 1988: 143-145). Dette vakuum kan sammenlignes med den
føromtalte liminale fase, som van Gennep og Turner beskriver, hvor individet befinder sig i
en slags ingenmandsland i overgangsfasen mellem to sociale positioner. Nogle oplever dette
vakuum lige inden, den endelige beslutning træffes, og andre oplever det i perioden, hvor forskellige alternativer overvejes, og for yderligere andre opleves det lige efter, den endelig beslutning er taget. I perioden, hvor individet befinder sig i dette vakuum, kan det opleve psykiske symptomer på grund af den ubehagelige tilstand, som det bidrager til (Ebaugh 1988: 143145).
Efter vendepunktet følger Ebaughs sidste fase, skabelsen af den nye identitet (Ebaugh 1988:
185). Et problem, som individet kan stå over for her, er at signalere til omverdenen, at det nu
har en ny identitet, og at det skal behandles i overensstemmelse med den nye rolle. Herefter
kan udfordringen være, at omverdenen både behandler individet som et eks-medlem af dets
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tidligere rolle og samtidig som et medlem af dets nye rolle. Derudover følger andre problematikker med i skabelsen af den nye identitet, som at lære at indgå i intime relationer – såvel
venskaber som seksuelle forhold. I de fleste tilfælde involverer en rolle-exit også en ændring
i venskabsnetværket. Det unikke ved rolle-exit er, at eksen stadig deler identitet med personer, der er en del af dens tidligere gruppe, samtidig med at den skal forholde sig til andre ekser, som også har forladt den tidligere gruppe. Det vil sige, at ekserne står over for den udfordring at skulle forholde sig til to former for gruppemedlemmer, samtidig med at det skal forholde sig til sin nye rolle. Ekser vil altid identificere sig med visse aspekter af deres tidligere
rolle til trods for, at han eller hun har forladt den tidligere rolle (Ebaugh 1988: 185). Nogle
personer er dog bedre end andre til at ryste deres identifikation med deres tidligere rolle af
sig. Dog vil der i alle tilfælde være udfordringer under denne proces, der sjældent forløber
jævnt. Skabelsen af den nye identitet er derfor forbundet med en form for hangover identity,
hvor individet vil være tynget af dets tidligere rolle og opleve at befinde sig i et modsætningsfyldt spændingsfelt mellem dets tidligere rolle og den nye rolle (Ebaugh 1988: 5). Dette implicerer, at rolle-exit, som identitetsmæssig transitionsproces, involverer et spændingsforhold
mellem et individs fortid, nutid og fremtid. Tidligere identifikation med en social kategori eller rolle vil således hænge ved livet igennem, idet en eks kontinuerligt vil kæmpe med at inkorporere og tilpasse tidligere identiteter ind i en nutidig kontekst og selvopfattelse (Ebaugh
1988: 5). En rolle-exit som denne truer derfor individets selvidentitet samt eroderer og omformer individets selvbillede, som almindeligvis opleves som stabilt. Før individet igen kan
opnå en stabilitet i forhold til dets selvidentitet, kræver det, at elementer fra den tidligere rolle
og nye rolle i en gensidig forhandling må reetableres i individet selvforståelse. Dette kræver
en resocialiseringsproces, idet individets selvidentitet kontinuerligt formes af individets internalisering af de sociale forventninger, som knytter sig til en given rolle (Ebaugh 1988: 4; 2122).

Ebaughs begreb om rolle-exit vil i indeværende speciale anvendes som inspirationskilde for
at demonstrere, hvordan meningsdannernes distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer
påvirker deres løbende identitetsarbejde, gentænkning af egen identitetsforståelse og de sociale forventninger, som de møder under denne proces fra omverdenen. Samtidig vil vi modificere og nuancere Ebaughs firefasede proces, når vi i vores analyse, med inspiration fra
Ebaugh (og van Gennep), vil beskrive de faser, som meningsdannerne i kampagnen “Med al
ære og respekt” gennemgår i deres distanceringsproces med afsæt i deres livshistorier.
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Epifani
Ifølge Ebaugh er en rolle-exit-proces forbundet med et vendepunkt, en hændelse, der gør individet bevidst om, at tidligere retningslinjer, der før blev anset som værende korrekte, nu
ikke længere giver mening (Ebaugh 1988: 123). Dette aktualiserer inddragelsen af den amerikanske sociolog Norman K. Denzins begreb epifanier (2001), der kan sidestilles med specialets biografisk narrative metodes forståelse af et vendepunkt, der, som tidligere beskrevet, defineres som en hændelse eller begivenhed, der får signifikant betydning for individets biografiske fortælling (Antoft & Thomsen 2005: 159). Ifølge Denzin kan sådanne hændelser eller
begivenheder betegnes som såkaldte epifanier, der udgør åbenbaringer, som er resultatet af
kritiske vendepunkter af eksistentiel karakter. Mere konkret beskriver Denzin en epifani som
en begivenhed, der efterlader et enten positivt eller negativt mærke på individets liv og livsverden (Denzin 2001: 144). En epifani giver i tråd med den biografisk narrative metodes forståelse af et vendepunkt anledning til, at individet må skabe en ny retning for sin biografiske
fortælling ud fra den nye livssituation, det befinder sig i. Epifani er derfor en transformation,
der har som konsekvens, at det ikke er muligt at vende tilbage til det tidligere eksisterende
(Denzin 2001: 144). Det er muligt at reflektere over fortiden, men kun ud fra den nye status.
Dermed bryder hændelsen med normalbiografiens ellers stabile og forudsigelige mønster i de
biografiske hændelser, der konstituerer hverdagslivet og den enkeltes identitet. Ifølge Denzin
kan epifani forekomme i fire idealtyper: store, kumulative, illuminative og genlevet (Denzin
2001: 147). Da de fire former for epifanier som udgangspunkt er idealtyper, skabes og dannes
de ikke altid uafhængigt af hinanden. Alle fire typer kan bygge oven på hinanden eller
komme i forlængelse af hinanden (Denzin 2001: 147-148).

Denzins epifanibegreb vil i indeværende speciale anvendes til at belyse, hvordan en række
epifanier, af forskellig karakter, har formet meningsdannernes distanceringsproces, som i
særlig grad har præget deres livsforløb. Analytisk vil Denzins epifanier anvendes for at opnå
en forståelse for de forskellige former for vendepunkter, der kan komme til udtryk under distanceringsprocessen fra minoritetsmiljøerne.
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Emotioner
Da et væsentligt fokus i indeværende speciale er at belyse, hvordan meningsdannerne oplever
og håndterer de emotioner, der er forbundet med livet under den negative sociale kontrol og
deres efterfølgende distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer, er det orienterende begreb Emotioner et centralt begreb i dette speciale.
Vi anlægger emotionerne i specialet i et relationelt og kulturelt perspektiv – og i mindre grad
et biologisk perspektiv. Dette da vi inden for sociologien er mere optaget af at forstå emotioner som udtryk for samspillet og den gensidige påvirkning mellem mennesker i konkrete sociale sammenhænge og derudover også som kulturer, hvor vi opfatter emotionerne som udtryk for kulturelle forhold. Det er sjældent, at man inden for sociologien interesserer sig for
genstandsløse emotioner som tilstande, hvorfor vi i dette speciale også kun i minimal og nødvendig grad tillægger emotioner et biologisk perspektiv (Bo & Jacobsen 2017: 29-33).

De udvalgte emotioner, vi finder relevante at belyse i tråd med specialets erkendelsesmål, er
emotioner, der i den eksisterende forskning særligt har vist sig at være forbundet med et liv
underlagt negativ social (Als Research 2018b; Børns Vilkår 2019), og med den proces, et individ gennemgår, når det bryder med sin rolle og religion (Skoglund et al. 2008; Wright
1991). Vi vil i det kommende afsnit derfor redegøre for satellitbegreberne: ensomhed, skam,
frygt og angst.

Ensomhed
Ensomhed handler om mangel af relationer – eller nærmere mangel af de ønskede, tilfredsstillende og meningsfulde relationer til andre – og disse relationer kan godt mangle, selvom
man rent numerisk er omringet af andre mennesker (Svendsen 2015: 375).
Den amerikanske sociolog Robert S. Weiss foretager en sondring mellem social ensomhed og
emotionel ensomhed (Svendsen 2015: 370-371). Ifølge Weiss er der en klar forskel på, om
man er socialt eller emotionelt ensom, da den sociale ensomhed er en mangel på at være en
del af et socialt fællesskab, hvor den emotionelle ensomhed er mangel på en virkelig nær relation (Svendsen 2015: 370-371).
Man kan desuden med fordel inddrage den relevante teoretiske sondring mellem periodisk
ensomhed og kronisk ensomhed for at forstå ensomhedens indvirkning på individet. Vi vil
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alle fra tid til anden føle os ensomme, da menneskelivet er indrettet sådan, at vi ikke er garanteret, at vores behov for tilknytning til andre bliver tilfredsstillet, hvorfor ensomheden altid er
en åben mulighed i vores hverdagsliv. Den periodiske ensomhed vil stadig være ubehagelig
og smertefuld, men den vil også være håndterbar (Svendsen 2015: 365). Kronisk ensomhed
er derimod en tilstand, der opleves som et betydeligt problem af betydelig varighed. De kronisk ensomme vil føle sig ensomme størstedelen af tiden, hvilket kan føre til en underminering af hele tilværelsen (Svendsen 2015: 365).
Udover at ensomhed i sig selv er en svær håndterlig emotion, kan den også føre andre emotioner med sig – eksempelvis skam. Det kan nemlig være meget skamfuldt at være ensom
(Svendsen 2015: 385).

Ovenstående teoretiske forståelse af ensomhed vil i nærværende speciale anvendes til at få en
forståelse for den ensomhed, som meningsdannerne oplever i forbindelse med deres distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer, hvoraf de mistede relationer udgør en vigtig bestanddel.

Skam
Skam er en moralsk emotion, der er forbundet til individets selvbevidsthed, som kan have en
markant indvirkning på selvet og identiteten. Skammen har selvet som den centrale genstand
for den negative vurdering, hvorfor skammen er rettet indad mod selve individet (Lewis
1971: 30 i Bo 2015: 95). Man kan med andre ord sige, at personligheden står for skud ved følelsen af skam. Ifølge den amerikanske socialpsykolog Thomas J. Scheff skal skam forstås
som en relationel følelse, da den udspringer af og skabes i sociale relationer og internaliseres
som et resultat af det sociale møde (Scheff 1990 i Bo 2015: 100-102). Desuden er skamfølelsen forbundet med pinlighed, forlegenhed, utilstrækkelighed. Scheff har i sin teoretisering af
skam særligt hentet inspiration fra Goffmans forståelse af interaktionens emotionelle dynamik, samt hvordan forlegenhed signalerer et brud på den sociale orden (Goffman 1959 i Bo
2015: 100-102). I den forbindelse er skam afgørende i sociale møder, da der hele tiden er fare
for, at individet kan tabe ansigt og dermed blive miskrediteret af andre (Scheff 1990 i Bo
2015: 100-102). Skamfølelsen kan derfor optræde, når et individ bliver stigmatiseret, fordi
den netop signalerer en moralsk overtrædelse.
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Udover Scheff er det relevant at inddrage den amerikanske sociolog Charlos Horton Cooleys
beskrivelse af spejlselvet i forhold til skammen. Cooley beskriver skammen som en emotion,
der knytter sig til den sociale interaktion, hvor vi, ifølge Cooley, bedømmer os selv, ved at se
os selv igennem andres øjne, hvilket han kalder for spejlselvet. Dette spejlselv er, ifølge Cooley, grundlæggende for vores selvbevidsthed, og en bedømmelse og evaluering af spejlselvet
vil altid føre til enten en følelse af stolthed eller en følelse af skam, hvor bedømmelsen også
afhænger af vores selvbillede (Bo 2015: 99-100).

Når et individ føler skam, findes der ifølge psykiateren Donald L. Nathanson fire forskellige
håndteringsstrategier, som han beskriver i skammens kompas (Bo 2015: 102). Håndteringsstrategierne i skammens kompas opdeles på den ene side med den utilslørede, uddifferentierede skam og på den anden side den omdirigerede skam (Lewis 1971, citeret i Scheff 1990:
86-87 i Bo 2015: 104), hvoraf de første tre ud af fire håndteringsstrategier, som består af (1)
tilbagetrækning, (2) undgåelse og (3) angreb på selvet, alle er strategier, individet benytter
for at håndtere den utilslørede, uddifferentierede skam (Bo 2015: 104). Den første strategi er
tilbagetrækning, som handler om, at individet trækker sig tilbage fra den ubehagelige situation, som afføder skammen. Den anden strategi er undgåelsen, som handler om at reducere,
begrænse og undgå skamfølelsen for enhver pris, idet den opleves så pinagtig. Den tredje
strategi er angreb på selvet, der kommer til udtryk i form af selvforagt, hvor individet agerer
ydmygt, føjeligt og underdanigt for at tilpasse sig andre (Bo 2015: 104). Denne strategi kan
være problematisk, da den kan medføre ensomhed og destruktive konsekvenser for individet.
Ser vi derimod på den omdirigerede skam, hører den fjerde og sidste håndteringsstrategi i Nathansons kompas til her, nemlig (4) angrebet på andre. Denne håndteringsstrategi omhandler
måden, hvorpå individer, der egentlig skammer sig, omdirigerer deres skam til en anden følelse, som kan rettes mod andre. Skam kan nemlig være så smertelig, at individet vil gøre alt
for at undgå skamfølelsen og gøre brug af forsvarsmekanismer i et forsøg på at tilsløre, kontrollere og formindske skammens omfang. Skammen kan derfor i stedet komme til udtryk
som en intens vrede (Bo 2015: 105).

Skam vil i indeværende speciale anvendes til at få en forståelse for den skamfølelse, som meningsdannerne både oplever under den negative sociale kontrol og samtidig i forbindelse med
deres distanceringsproces, herunder hvordan den hæmmer deres livsudfoldelse og påvirker
håndteringen af distanceringsprocessen uhensigtsmæssigt.
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Frygt
Frygt kan have mange kilder og former, men den kan aldrig være rettet mod intet. Det vil
altså sige, at frygt altid er frygten for “noget” eller “nogen”. Frygt er således rettet mod konkrete objekter, hændelser eller personer, hvorfor frygt mere konkret kan defineres “som et følelsesmæssigt og fysisk ubehag i forbindelse med oplevelsen af bestemte hændelser eller mødet med bestemte fænomener og personer” (Jacobsen 2011: 323). En konsekvens af frygt er,
at individers forventninger til tilværelsen kan blive for lave i forhold til, hvordan de både
kunne og burde være, idet de forsøger at minimere risici. Dette kan medføre, at mange beslutninger og overvejelser bliver styret af forsigtighedsprincippet, som er baseret på mantraet om
hellere at undgå ubehag ved at være påpasselig og tilbageholdende end at tage chancer. Dette
kan medføre, at man i sidste ende derfor bliver fastholdt i sine utrygge og sårbare positioner,
da mennesker frygter mere, når de er sårbare (Jacobsen 2017: 336). Dog kan frygt også anspore til aktiv handling igennem mod for at modvirke den ubehagelige følelse, som frygt er
(Scarre 2010 i Poder 2015: 283).

Frygt vil i nærværende speciale anvendes for at få en forståelse for, hvilken betydning meningsdannernes oplevelse af frygt under den negative sociale kontrol og den efterfølgende distanceringproces har for deres tilværelse og handlen, herunder hvordan frygten både hæmmer
dem i deres livsudfoldelse, men også hvordan frygten eventuelt kan give anledning til andre
emotioner, såsom mod, for at overvinde frygten – og måske også for at overvinde angsten.

Angst
Hvor frygt er relateret til oplevelsen af en specifik trussel, er angst derimod en mere dybtliggende følelse af diffus ængstelse, som indeholder nogle centrale erfaringer af uvished og
hjælpeløshed. Angst har af den grund ikke et konkret objektiv, men er en rent subjektiv genstand (Sørensen 2015: 124). Ofte kan angsten fremkaldes af situationer, hvor hverdagens
sammenhæng trues, eller hvor vores fysiske eller psykiske hverdagsliv sættes på spil (Sørensen 2015: 130).
Inden for filosofien betragtes angsten som en almenmenneskelig grundfølelse og benævnes
som den eksistentielle angst (Sørensen 2015: 121). Denne angst kan dog også udarte sig til
mere problematiske følelser af fortvivlelse og frygtfyldt angst, hvis det enkelte menneske
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ikke formår at gribe frihedens mulighed i inderlighed (Sørensen 2015: 120-123). Som reflekterende væsen kan man nemlig først og fremmest blive grebet af bekymring for fremtiden og
de muligheder, som man står overfor i det øjeblik, hvor grunden vakler under én. Hvad enten
angsten fører til, at individet flygter bort fra sig selv eller bestemmer at kontrollere sig selv,
kan resultatet blive en fortvivlet selvcentrering, som medfører en langsommelig selvdød og
selvudmattelse. I angsten kan mennesket miste sit fodfæste, og dets oplevelse af fortrolighed
med den kendte verden kan forsvinde, hvorfor angsten kan opleves som noget nær en trussel
på liv og død, der i værste fald kan udslette individets identitet og dets oplevelse af sig selv
som sammenhængende (Sørensen 2015: 124-125).

Angst vil i nærværende speciale anvendes som et begreb til at belyse den angst, meningsdannerne oplever i tråd med deres distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer, og for at få en
forståelse for den eksistentielle krise, mange af dem står overfor, som er rodfæstet i deres liv
under den negative sociale kontrol.
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Kapitel 4: Metode
I det følgende afsnit vil vi beskrive specialets metodiske tilgang samt refleksioner om til- og
fravalg igennem forskningsprocessen. Dette med formålet om at højne specialets reliabilitet
ved at sikre transparens, således at andre forskere vil kunne gennemskue undersøgelsens
fremgangsmåde og dermed bedre vurdere de empiriske resultaters holdbarhed (Riis 2012:
345). I det følgende afsnit vil vi derfor afdække specialets metodiske tilgang, den biografisk
narrative metode, hvorefter vi vil komme nærmere ind på det metodetekniske for indeværende speciale, herunder adgang til feltet og rekrutteringen af informanter, forskningsetik og
sensitiv forskning, transskription og afslutningsvis vores kodning af empirien. Vores håndtering af den indsamlede empiri vil danne afsæt for den efterfølgende analysestrategi.

Den biografisk narrative metode
I dette speciale benytter vi os, som tidligere nævnt, af den biografisk narrative metode for at
undersøge meningsdannernes livsfortællingerne, og hvad disse livsfortællingerne kan indfange omkring deres distanceringsproces, da det er essentielt at have blik for deres livsfortælling for at kunne få en forståelse for deres proces. Vi ønsker at opnå en dybere indsigt i meningsdannernes livsverden i lyset af deres biografiske transformation, som distanceringen har
forårsaget, hvorfor den biografisk narrative metode harmonerer med indeværende speciales
erkendelsesmål (Antoft & Thomsen 2005: 157). I den sammenhæng er det dog vigtigt at pointere, at den biografisk narrative metode er blevet anvendt med undersøgelsens erkendelsesmål for øje, hvor vi har anvendt metoden selektivt i forhold til genereringen af empiri og vores videre analytiske arbejde. Fokus har været at frembringe fortællinger, som kan danne et
indblik i de begivenheder, der knytter sig til distanceringsprocessen. Således har vi forsøgt at
identificere det relevante fra det mere irrelevante i informanternes livshistorie ved at begrænse dataindsamlingen, samtidig med at alle begreber inden for metoden ikke er blevet anvendt stringent under analysearbejdet (Rosenthal 1993: 62).

Biografisk narrativ metode er blot én tilgang inden for narrative analyser. De andre, grand
stories, kanoniske fortællinger samt narrative samtaleanalyser, vil vi grundet afgrænsning
ikke komme nærmere ind på, men fælles for dem alle er, at de forsøger at koble individets
livsfortællinger på mikroniveau med samfundets forandringsprocesser, strukturer og kulturelle fortællinger på makroniveau (Thomsen et al. 2016: 22). Dette stemmer godt overens
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med specialets adaptive tilgang, der ligeledes har en ambition om at forbinde mikro- og makroniveau (Jacobsen 2012: 252-258).
De forskellige tilgange har forskellige karakteristika, hvilket med andre ord betyder, at der er
forskel på, hvilket niveau man vælger at analysere ud fra rent metodologisk. I dette speciale
læner vi os op ad den biografisk narrative metode, som er en metodologisk individualistisk
tilgang, da den, i forhold til de andre narrative tilgange, i højere grad tager afsæt i individets
livsfortællinger i hver enkelt case, hvoraf den igennem en dybere analyse af de latente niveauer kan belyse sociale strukturer, bevægelser og institutioner på makroniveau. Vi kan altså
med den biografisk narrative metode se den lille fortællings forankring i en specifik samfundsmæssig ramme som en kilde til at indhente viden om den store fortælling. Med andre
ord kan vi i dette speciale igennem meningsdannernes lille fortælling og deres subjektivitet
sige noget om de overordnede kollektive makroprocesser i samfundet i den store fortælling –
eksempelvis de religiøse institutioner (Connell 1995: 89 i Thomsen et al. 2016: 23).

Den aktørorienterede tilgang
Inden for den biografisk narrative metode sondres der mellem fire tilgange: den aktørorienterede, den institutionelle, den narrative og den kognitive tilgang. Specialet tager afsæt i den
aktørorienterede tilgang, da vores primære fokus er på meningsdannernes levede liv igennem
deres fortalte liv, hvorfor vi har et retrospektivt perspektiv på deres levede liv. Den aktørorienterede tilgang vil bidrage til en forståelse for, hvilket biografisk arbejde meningsdannerne
udfører i takt med deres vendepunkter undervejs i deres distanceringsproces. I den aktørorienterede tilgang antages det, at vores liv er præget af biografiske projekter (Bo 2016: 42), og
at vi er ansvarlige for at skabe vores biografiske fortælling herigennem. Desuden er vi selv
ansvarlige for at revidere vores livsplanlægning og omdefinere vores biografiske projekt
igennem biografisk arbejde, hvis vores biografiske fortælling afbrydes – eksempelvis på
grund af personlige kriser, psykosociale problemer eller samfundsmæssige forandringer (Antoft & Thomsen 2005: 159). Disse biografiske hændelser kan markere et vendepunkt. Et vendepunkt er derfor et centralt begreb i biografisk narrative analyser og defineres som en hændelse eller begivenhed, der får signifikant betydning for individets biografiske fortælling, og
hvor det fremtidige livsforløb i særlig grad er præget af individets håndtering af denne situation (Antoft & Thomsen 2005: 159). I meningsdannernes tilfælde kan det siges, at deres biografiske fortælling afbrydes af deres distancering fra minoritetsmiljøet, der kan betegnes som
et vendepunkt. Dette kan give anledning til en eksistentiel krise, hvorpå meningsdannerne på
41

ny, igennem biografisk arbejde, må foretage en bearbejdelse af deres selvidentitet og eventuelt foretage justeringer af livsværdier, som vil sætte spor i deres fremtidige sociale relationer,
identitet samt selvopfattelse (Antoft & Thomsen 2005: 160-161).

Da de forskellige tilgange i den biografisk narrative metode ofte supplerer hinanden, trækker
vi i dette speciale på elementer fra såvel den institutionelle som den narrative tilgang. Især
koblingen mellem den aktørorienterede og institutionelle tilgang underbygger den adaptive
tilgangs kobling af mikro- og makroniveau. Det institutionelle kommer til udtryk, når vi vil
undersøge, hvordan de strukturelle faktorer, i vores tilfælde kulturen og religionen, påvirker
individet, samt hvordan dette kan identificeres i den enkeltes biografiske fortælling (Antoft &
Thomsen 2005: 163). Det narrative kommer til udtryk, idet vi er nødt til at se det levede liv
igennem det fortalte liv, hvorfor spændingsfeltet herimellem er relevant. Det levede liv skal
nemlig ses i lyset af det fortalte, og derfor påvirker nutiden og forventninger til fremtiden fortællingen om fortiden, hvorfor disse fortællinger er dynamiske og foranderlige (Antoft &
Thomsen 2005: 166). Vi vil undersøge meningsdannernes identitets- og meningsskabelse ved
at dykke ned i det fortalte, som de benytter i deres fortællinger. Udover fortællingens substantielle indhold vil det narrative også komme til udtryk, når vi lægger mærke til måden, hvorpå
interviewpersonerne konstruerer deres genfortalte biografiske livshistorie igennem deres fortællingers konstruktionsmåde som sprogbrug, tempo, stemmeleje, fortielser med mere (Antoft
& Thomsen 2005: 167).

Interviewguide
Vores interviewguide er bygget op omkring tre hovedspørgsmål, hvor vi først spørger ind til
distanceringen fra minoritetsmiljøet, som er specialets omdrejningspunkt, og derefter spørger
vi ind til livet inden og afslutningsvis livet efter (se bilag A: Interviewguide). Målet med de
tre hovedspørgsmål er at have blik for meningsdannernes fulde livsfortælling for at kunne få
en forståelse for distanceringsprocessen fra minoritetsmiljøet, årsagerne, der ledte op til distanceringsprocessen, selve samt de kontinuerlige følger, som informanterne stadig lider under den dag i dag som følge af distanceringsprocessen. Da idealet under et biografisk narrativt interview er at komme så tæt på en monolog som muligt, indeholder vores interviewguide
få spørgsmål. Et udgangspunkt for det biografisk narrative interview er nemlig at få fortælleren til at fortælle mest muligt ved at afbryde mindst muligt – forskerrollen skal altså helst
være minimal her. Af den grund har vi i stedet opfølgende og uddybende spørgsmål for at
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sikre os, at vi også kommer ind på de områder, som vi finder relevante i forhold til specialets
problemformulering og de tilhørende underspørgsmål. Dette er eksempelvis opfølgende
spørgsmål omkring, hvilke følelser meningsdannerne knytter til de forskellige oplevelser. Da
det biografisk narrative interview kendetegnes med sin eksplorative tilgang, stilles der, udover få, også meget åbne spørgsmål under vores interviews. Til trods for at vi i dette speciale
opererer med den adaptive tilgang, placerer vi os derfor i den meget eksplorative del af den
adaptive tilgang. Vi har et ønske om, at vores informanter primært selv skal danne strukturen
af interviewene for på den måde at opnå eventuel ny og overraskende data. Den biografisk
narrative metode trækker derfor på elementer fra den fænomenologiske tilgang i dataindsamlingen, da vi udover at stille få og åbne spørgsmål også forsøger at sætte vores forforståelse i
parentes for at lade subjektiviteten træde frem, som kan åbne op for nye og måske overraskende perspektiver. Men den biografisk narrative metode trækker ikke kun på elementer fra
fænomenologien, da den i tråd med den hermeneutiske tradition også erkender, at forskeren
besidder en forforståelse til det felt, der undersøges. Vi har igennem vores kendskab til feltet
en forforståelse for det, vi undersøger, hvoraf de orienterende begreber i tråd med den adaptive tilgang har været med til at skabe en retning for specialet via interviewguiden (Gilje &
Grimen 2002: 171). Men centralt er, at vi i fænomenologisk forstand bestræber os på at udvise åbenhed og vedvarende teste vores forforståelse i mødet med informanterne. Den hermeneutiske traditions fremtræden kommer derfor hovedsageligt til udtryk igennem vores bearbejdning af vores empiriske data – igennem fortolkning.

Metodens generaliserbarhed
Det biografisk narrative interview er en meget casefokuseret interviewtilgang, hvorfor en god
dybde opnås i hver enkelt case. Den meget subjektivt baserede empiri, der genereres ved, at
vi anvender denne metode, danner til gengæld ikke afsæt for en statistisk generalisering, hvilket har betydet, at metoden har været stærkt kritiseret af positivismen for dens begrænsede
objektivitet og manglende evne til at frembringe universelle sandheder. Det er især det fortolkende hermeneutiske perspektiv, som den biografisk narrative metode bærer præg af, der har
været stærkt kritiseret (Bourdieu 1988).
Dog er det vigtigt at have for øje, at en statistisk generalisering heller ikke er formålet med
metoden, da fokus i højere grad er rettet mod at skabe en viden i dybden om samfundet på det
individuelle plan. Individets subjektive fortolkninger af det levede liv, igennem det fortalte,
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må ses som faktiske konsekvenser – hvis noget opleves som virkeligt, så må det være virkeligt i sin konsekvens (jf. Tomas-teoremet i Kvale 2005: 12-13). Ifølge den biografisk narrative tilgang kan vi kun forstå verden subjektivt, hvorfor der ikke kan findes en endegyldig
sandhed, men derimod flere subjektive sandheder (Bo 2016: 45).
Udover at se på hver enkelt case har vi dog i indeværende speciale også et ønske om at sammenligne de forskellige cases på tværs for at kunne undersøge og nuancere forskellige variationer af distanceringsprocessen og årsagerne bag. Så til trods for at den biografisk narrative
metode ikke kan eller har til formål at opnå en statistisk generalisering, vil den dog godt
kunne opnå en analytisk generalisering. I specialet ønsker vi nemlig at se på tværs både igennem den lille, men også igennem den store fortælling. Hvad der sker i meningsdannernes liv
på det subjektive niveau, altså den lille fortælling, kan nemlig sammenlignes på tværs, ligesom det abstraktionsniveau, der kan opnås ved at løfte fortællingen op til den store fortælling,
også kan sammenlignes. På tværs af fortællingerne kan vi altså undersøge ligheder og forskelle i forhold til livet under negativ social kontrol og den efterfølgende distanceringsproces
samt de tilhørende emotioner sammenlignet med eksempelvis meningsdannernes minoritetsbaggrund, kultur og religion, hvorfor en analytisk generalisering vil kunne være mulig at
opnå.

Adgang til feltet og rekruttering af informanter
Specialet bygger på interviews med 11 informanter. Informanterne er et udvalg af medlemmerne i kampagnen “Med al ære og respekt”, hvor Als Research har stået for rekrutteringen
til kampagnen. Vi har fået adgang til informanterne igennem vores specialesamarbejde med
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og derigennem Als Research. I rekrutteringen til vores speciale har vi lagt vægt på at udvælge informanter med henblik på en spredning i forhold til minoritetsbaggrund og køn, da eksisterende forskning peger
på, at disse to forhold har en betydelig rolle i forhold til livet under negativ social kontrol
(Als Research 2018b: 8). Spredningen i forhold til minoritetsbaggrund giver os desuden mulighed for at undersøge variationer af distanceringsprocessen, der er forbundet med et opgør
med negativ social kontrol, på tværs af minoritetsmiljøer. Derudover forekommer der også en
spredning i forhold til informanternes geografiske placering i Danmark, da vi har udvalgt informanter, der bor forskellige steder i landet. Spredningen kan være med til højne specialets
eksterne validitet inden for kvalitativ forskning.
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Spørgeskema forud for interviewet
Forud for interviewet bad vi vores informanter om at besvare et kort spørgeskema om de faktuelle oplysninger omkring dem selv som alder, by, civilstand, antal børn, uddannelse, beskæftigelse, etnisk oprindelse, tidligere og nuværende religiøs overbevisning (se bilag B:
Spørgeskema i forbindelse med interview), da de disse oplysninger måske vil kunne være
gavnlige for os i den senere analyse. Dette gjorde vi for at undgå at ødelægge flowet under
selve interviewet, da det ville kunne virke uhensigtsmæssigt at spørge til sådanne faktuelle
forhold i en interviewsituation, hvor emnet er sårbart og særlig sensitivt.
Af nedenstående tabel fremgår specialets informanter med deres alias-navne, køn, alder, etnisk oprindelse, tidligere religiøs overbevisning og nuværende religiøs overbevisning.
Tabel 2: Interviewpersoner

*

I tabel 2 er informanternes nuværende religiøse overbevisning deres egen definition, som de har udfyldt i spørgeskemaet, der blev sendt ud forud for interviewet. De forskellige definitioner kan ses i bilag C: Definitioner af
religiøse betegnelser.

Som det ses i ovenstående tabel, er der blevet foretaget interviews med 11 medlemmer fra
kampagnen “Med al ære og respekt” fra forskellige minoritetsmiljøer – herunder fem kvinder, fem mænd og én transkønnet. Vores ambition om at opnå en variation blandt forskellige
minoritetsmiljøer er opnået, da vores informanter repræsenterer samtlige minoritetsmiljøer i
kampagnen “Med al ære og respekt”. Ligeledes har vi opnået en spredning i forhold til køn.
Alt i alt giver dette os muligheden for at undersøge distanceringsprocessen og dens tilhørende
emotioner på tværs af etnicitet, kultur, religion og køn.
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Forskningsetik og sensitiv forskning
Etik er altid et vigtigt element at have for øje, når man bedriver kvalitativ forskning, da den er
forbundet med at udforske menneskers private liv og lægge beskrivelser åbent frem (Kvale &
Brinkmann 2015: 107). Derfor er det vigtigt, at vi som forskere, i vores ønske om at opnå viden, også tager hensyn til etiske anliggender for ikke at påføre de deltagende informanter
uhensigtsmæssige skader. Vi har fra specialets start særligt haft dette for øje, da vi i dette speciale ønsker indsigt i en gruppe individers dybt personlige og intime oplevelser med et liv underlagt negativ social kontrol og den efterfølgende distanceringsproces. Vi bevæger os derfor
med dette speciales fokus inden for et sensitivt felt, hvor vi som forskere særligt skal være
opmærksomme på ikke bidrage til yderligere unødig overlast hos informanterne, der i forvejen kan stå i en sårbar situation (Jacobsen et al. 2005: 337).

Et formelt centralt etisk aspekt har været at informere alle de deltagende informanter om undersøgelsen formål, vores anvendelse af interviewet som forskningsmateriale og deres rettigheder som informanter (Kvale & Brinkmann 2015: 116). I den forbindelse har det også
været centralt for os at fortælle informanterne om vores etniske minoritetsbaggrunde, som er
henholdsvis tyrkisk og kurdisk samt pakistansk, da vi ikke kan komme udenom, at vores egen
viden og egne erfaringer, udover vores kendskab til feltet, også har givet anledning til vores
ønske om at undersøge den distanceringsproces, der er forbundet med individers opgør med
negativ social kontrol i deres minoritetsmiljøer. Derudover har vi informeret om, at nærværende speciale er et specialesamarbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvorfor VIVE, udover vores speciale, også vil få adgang til vores lydfiler
og transskriberinger i deres videre arbejde for SIRI – Styrelsen for International Rekruttering
og Integration. Vedrørende fortrolighed informerede vi om, at informanterne ville blive anonymiseret, hvor private og identificerbare informationer om dem selv (og de personer de
eventuelt nævner under interviewene) ville blive tilsløret i det omfang, dette var muligt
(Kvale & Brinkmann 2015: 117-118). Desuden blev informanterne orienteret om, at de til enhver tid har adgang til det færdige speciale med det krav, at de har tavshedspligt, da det internt vil kunne være muligt at personhenførbare til de andre meningsdannere i netværket
grundet netværkets intimitet.
Interviewene blev optaget for, at vi senere kunne foretage en transskribering af vores data.
Dette fik vi informanternes informerede samtykke til, mundtligt, da vi startede optagelsen ved
interviewene.
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En etisk overvejelse bestod i, hvor dybdegående spørgsmål vi kunne tillade os at stille vores
informanter, eftersom emnet i sig selv, som sagt, er særdeles personligt og følelsesbetonet. Vi
har at gøre med individer, der har levet under negativ social kontrol, og som er blevet distanceret fra deres minoritetsmiljøer, og nogle af dem kan stadig være hårdt ramt af omstændighederne den dag i dag. Vi har derfor forsøgt, med vores sociologiske situationsfornemmelse
(Jacobsen et al. 2005: 250), at finde en balance mellem at være så dybtgående og udforskende
som muligt uden at krænke informanterne ved at stille få og åbne spørgsmål og lade det være
op til dem, hvor meget vi skulle indvies i. Således forsøgte vi hele tiden at komme i dybden
og ind under overfladen for ikke at ende med overfladiske betragtninger, men dette skulle
selvsagt ikke ske på bekostning af den pågældende informant. Vi kan som forskere i en interviewsituation inden for et særligt sensitivt emne være med til at genkalde fortrængte følelser
og oplevelser, hvorfor interviewsituationen til tider kan have en mere eller mindre terapeutisk
funktion (Jacobsen et al. 2005: 240). Dette oplevede vi under de biografisk narrative interviews, vi foretog, da vores informanter igennem deres livsfortællinger aktivt kom til at reflektere over egne oplevelser og følelser. Nogle af vores informanter var tydeligt meget berørte
under interviewsituationen. Eksempelvis var informanten Astrid meget rørt under interviewet, som flere gange gav anledning til tårer (Astrid: 44-45). En anden informant, Kasper,
påpegede under interviewet, at han var forundret over, at han blev så rørt (Kasper: 57-58). På
baggrund af emnet og dets følsomhed var det derfor til tider vanskeligt at undgå kvasiterapeutiske relationer grundet vores personlige nærhed med interviewpersonerne i form af følsomme spørgsmål, lange interviews og deres sårbarhed. Her forsøgte vi med vores sociologiske situationsfornemmelse at balancere mellem en terapeutisk rolle og en forskerrolle (Kvale
& Brinkmann 2015: 92). Derfor havde vi som interviewere et stort ansvar med hensyn til at
træde varsomt hos informanterne, så de ikke kom til at lide unødig overlast (Kvale & Brinkmann 2015: 106). Vi foretog derfor etiske vurderinger fra situation til situation ud fra vores
sociologiske situationsfornemmelse, da det, der virkede hensigtsmæssigt i én situation, ikke
nødvendigvis var det i en anden. Alle informanterne havde dog, til trods for emnets sensitive
karakter, en stor fortællelyst og et omfattende engagement i vores undersøgelse, hvilket ikke
kom bag på os grundet deres frivillige deltagelse i kampagnen “Med al ære og respekt”, hvor
de igennem debatoplæg og indlæg på de sociale medier og nyhedsmedier har skullet skabe
opmærksomhed på og debat om negativ social kontrol samt inspirere og mobilisere andre til
at bryde med negativ social kontrol. Vi har altså at gøre med en gruppe individer, der allerede
aktivt har valgt at tale åbent om deres dybt personlige og intime oplevelser. Alligevel har vi
været opmærksomme på at træde varsomt i interviewsituationen, da disse individer, til trods
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for deres åbenhed, stadig kan være sårbare og særligt sensitive på baggrund af deres oplevelser. Deres åbenhed og fortællelyst kom også til udtryk ved, at de alle påpegede unødvendigheden i anonymiseringen af dem selv i vores speciale. Her var det dog centralt for os, at alle
informanter alligevel blev anonymiseret, da formålet med specialet ikke har været at være talerør for enkeltpersonerne i den offentlige og politiske debat. Desuden kunne vi ikke garanteres, at disse informanter ikke ville fortryde en manglende anonymisering i vores speciale på
sigt, hvilket også var en af grundene til anonymiseringen af dem. Vi har dog ikke anonymiseret vores informanter i forhold til deres minoritetsmiljø, religion samt køn, da vi vurderer, at
disse informationer er for centrale for indeværende speciales kortlægninger og fund i den senere analyse.

Vores rolle som forskere og vores sociologiske situationsfornemmelse har særligt været vigtig for os at mestre, da vi som sagt begge med vores etniske minoritetsbaggrunde har egne
personlige erfaringer, som vi i nogen grad kan relatere til informanternes livsfortællinger.
Selvom der var etniske, kulturelle og religiøse forskelle mellem os og nogle af informanterne,
var der alligevel ligheder mellem erfaringer baseret på oplevelser med eksempelvis negativ
social kontrol. Vi har derfor gjort en dyd ud af ikke at identificere os i sådan en grad med informanterne, at vi ikke har kunnet bevare en professionel afstand. Vi har i kontakten med informanterne været indlevende, opmærksomme, imødekommende og følsomme, men ikke
identificeret os med dem og taget deres liv og identitet på os. Vi har med vores sociologiske
situationsfornemmelse derimod forsøgt at leve os ind i informanterne for at få en fornemmelse for deres verden og de værdier, motiver og logikker, som har præget dem. Desuden har
vi været opmærksomme på, at vores egne erfaringer ikke skulle medvirke til en underforståethed, en såkaldt tavs viden, i interviewsituationen (Jacobsen et al. 2005: 253). Her kom det os
til gode, at vi begge var til stede under samtlige interviews, hvor den ene fungerede som den
primære interviewer, og den anden som sekundær interviewer, der kunne byde ind, stille uddybende spørgsmål og hjælpe til på en diskret måde. Den sekundære interviewer havde på
den måde et andet perspektiv på interviewsituationen og kunne stille relevante og uddybende
spørgsmål, som den primære interviewer måske ikke havde tænkt på. Derudover var det fordelagtigt at have en at sparre med og vende hele interviewsituationen med efterfølgende, da
det til tider var meget barske og bevægende historier, vi fik et indblik i. Sensitiviteten er derfor dobbelttydig i dette speciale, da vi, udover at indtage en aktiv position som forskere over
for informanterne, også kan blive påvirket af deres fortællinger den anden vej, hvilket kan efterlade indtryk og følelser hos os. Det sensitive skal derfor forstås som et interaktivt samspil
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mellem forskeren og interviewpersonen, hvor begge parter kan påvirke hinanden følelsesmæssigt (Jacobsen et al. 2005: 235-236), hvorfor vi efterfølgende gav os god tid til at vende
hver enkel interviewsituation med hinanden.
Samtidig med at ligheder mellem forsker og informanten kan skabe en underforståethed, kan
andre forskere, der er uforstående, have idéer om den særlige gruppe, de studerer, som vil
være forankret i deres egen etnocentrisme (Wray & Bartholomew 2010: 9). Der kan derfor
både være negative og positive effekter ved henholdsvis at være “insider” og “outsider” i
forskningsinterviewet, hvorfor vores minoritetsbaggrunde og personlige erfaringer også har
haft en positiv effekt under empiriindsamlingen. Forskning viser eksempelvis, at jo større etnisk lighed der er mellem forsker og informant, desto større sandsynlighed er der for adgang
til informationer og for udvikling af tillid (Wray & Bartholomew 2010: 9). Denne form for
tillid oplevede vi under interviewene, samtidig med at flere af informanterne nævnte denne
tillid, de havde til os, og hvordan de tidligere har oplevet andre forskeres uforståenhed som et
element, der har påvirket deres åbenhed og svar og givet dem følelsen af en skjult dagsorden,
de ikke har kunnet gennemskue (Amalie: 19). En informant sætter følgende ord på det:
Mahmud: ”Ærlig talt under det med Als… der fik jeg angst, jeg var ved at
tude. Min kone siger ellers, at jeg er det koldeste menneske, hun har mødt.
Problemet er, at mange danskere er opvokset i en lyserød verden med hippieforældre – alt er bare nostalgi: “Vi er alle bare glade”. Så når du kommer og
forklarer en dansker, at du koger... så siger de bare: ”Ja, det kan jeg godt se”.
Du ved anerkendende pædagogik: ”Jeg hører godt, hvad du siger”. Men de
forstår ikke, hvad det handler om. Jeg føler, det er det, vi står over for – du er
overladt til dig selv, for danskere kender ikke den kamp, de forstår det ikke.
Altså hvis jeg skal være helt ærlig, (nævner navnet på en konsulent fra Als Research), jeg kunne ikke se, der var en reaktion fra det menneske – ærlig talt.
Jeg tænker, hun bare kommer fra den der fine del af Sjælland, hvor de bare
sidder og observerer: “Vi observerer, vi analyserer, vi kan skrive 40 sider ud
fra det” – men har du været inde i lortet? Jeg står med hænderne nede i skidtet.”
Interviewer: ”Havde det været bedre, hvis hun havde én med vores baggrund?”
Mahmud: ”Selvfølgelig! Det skal være én, der forstår, hvad det handler om –
ikke én der kommer fra et andet miljø, og som bare gerne vil prøve noget nyt.
Så sidder hun der – måske skulle hun forholde sig til, hvor mange værelser
hun skal have i sit hjem, fordi de har for mange. Jeg kommer et sted fra, hvor
vi skulle være seks i ét værelse – hvor vi ikke har haft for meget. De har ikke
haft den berøring mange af dem. Den her baggrundsviden, men også erfaringer – hvad det har af konsekvenser” (Mahmud: 79).
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Ikke desto mindre er vores egen etniske minoritetsbaggrund ikke nødvendigvis den eneste afgørende faktor i etableringen af adgang og tillid til informanterne, da vi også oplevede denne
form for ekstreme åbenhed og tillid mellem os og de informanter, der havde en anden etnisk,
kulturel og religiøs baggrund end os – eksempelvis de danske tidligere Jehovas Vidner og den
tamilske tidligere katolik. Derfor er den tillid og åbenhed, vi oplevede mellem os og informanterne, ikke nødvendigvis knyttet til vores etniske baggrund, men er måske i højere grad
knyttet til ligheder i erfaringer, oplevelser og følelser, som har givet os en dybere forståelse
for informanternes fortællinger. Derudover kan den eksisterende kontakt med informanterne
igennem tidligere arbejde også betragtes som en vigtig faktor for den tillid, informanterne
havde til os.
Udover vores etniske baggrund og personlige oplevelser kan markører som vores alder og
køn også have haft en symbolsk betydning i forskningsinterviewet. Inden interviewene gjorde
vi os overvejelser omkring vores unge alder, og om det ville få en betydning under interviewsituationen – især i forbindelse med de ældre informanter grundet vores begrænsede livserfaring i forhold til det sensitive emne. Men vi fornemmede, at de ligheder, vi havde (jf. ovenstående), opvejede ulempen omkring vores unge alder. Vi oplevede endvidere ikke, at vores
køn havde en mærkbar betydning i interviewsituationen.
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Transskription
Under transskriberingen af vores interviews har vi lænet os op ad VIVE’s overordnede retningslinjer for transskriptionen. De er listet herunder:
•

Der skrives som udgangspunkt ordret ud, også hvis interviewpersonerne laver grammatiske fejl. Dog, hvis interviewpersonen er svært forståelig (fx hvis det skyldes, at
dansk ikke er deres modersmål) på en måde, så det hæmmer forståelsen af udsagnet,
udskrives de dele af dialogen på en lettere forståelig og grammatisk måde og angives i
kursiv.
Bemærk, at dette ikke gælder personer, som bare taler usammenhængende – her skal
alt skrives ud, som det høres.

•

Lyde som æh, øhm, øh skrives ikke ud, medmindre de tilfører decideret mening til,
hvad interviewpersonen vil sige.

•

Hvis interviewpersonen eller intervieweren afbryder hinanden, indikeres dette med: /.

•

Forkortelser anvendes (fx ift., pga., mht., osv., o.l.).

•

Skriv i fed, hvis der er ekstra tryk på ordet.

•

En kort pause under 3 sekunder angives ved tre punktummer: … En længere pause på
over 3 sekunder angives ved: […].

•

Hvis interviewpersonen gengiver en dialog, hvor der indgår flere personer, angives
det i: ” ”. Fx: Så stod vi af bussen og så sagde jeg bare til min veninde: ”Ej, hvor
blev jeg køresyg.” ”Men du havde også tømmermænd, så det var du selv ude om”,
svarede hun så. Dog, hvis det blot er en gengivelse af sine egne tanker eller sin egen
monolog, skrives dette efter kolon og uden citationstegn. Fx: Så stod vi af bussen og
så tænkte jeg bare: Ej hvor blev jeg køresyg. Men så gik der lidt tid, og så gik det
over.

•

Lyde af meningsgivende betydning og kommentarer som fx afbrydelser ved at telefonen ringer, døren smækkes i, eller hvis de går på toilettet etc., skrives i: [ ]. Host og
grynt osv., der ikke tilfører mening til, hvad der bliver sagt, noteres ikke.

•

Start først transskriptionen fra interviewerens første spørgsmål, medmindre der er betydningsfuld dialog mellem interviewer og interviewperson undervejs i intro og outro
(fx informeret samtykke).

•

Hvis man ikke helt kan høre, hvad der bliver sagt, men man har et godt bud, angives
dette i ( ).
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Udover VIVE’s ovennævnte retningslinjer har vi valgt at foretage en selektiv transskribering
i indeværende speciale, da vi med en biografisk narrativ tilgang har opnået store mængder
data, som vi hverken har fundet nødvendig eller haft tid og ressourcer til at transskribere fuldt
ud. Dette betyder med andre ord, at vi under transskriptionen har undladt at transskribere dele
af interviewet, som afveg meget fra det, som vi undersøger – såsom indledende og afsluttende
smalltalks uden relevans for indholdet, samt passager som i mindre grad omhandler specialets
erkendelsesmål. Vi er dog opmærksomme på, at der kan være fejlkilder forbundet med denne
type af selektiv transskribering, da det går imod et af metodens idealer om en minimal inddragelse af forskerrollen. Vi kan nemlig risikere at frasortere empiriske aspekter, som måske
ikke umiddelbart, men så på sigt kunne vise sig at være frugtbare, hvilket kan have en betydning i forhold til specialets interne validitet. Vi vurderer dog, at det, der blev frasorteret, udgør så lille en del af den store mængde empiri, vi har indsamlet, at denne fejlkilde ikke vil
være udslagsgivende for analysens udfald. De steder i transskriptionen, hvor dele er blevet
udeladt, er desuden noteret med en kort beskrivelse af, hvad der ikke er medtaget.
Afslutningsvis er der undervejs i transskriptionerne medtaget de emotionelle og fysiske reaktioner som eksempelvis stemmeleje, gråd og grin, der er markeret med: [ ]. Dette er gjort i
tråd med specialets narrative bidrag (jf. afsnittet Den biografisk narrative metode) for at give
et indblik i måden, hvorpå interviewpersonerne har konstrueret deres genfortalte biografiske
livshistorie.

Kodning
Vi har optaget samtlige af vores interviews på diktafon for efterfølgende at overføre disse
lydfiler til computere for brug til den efterfølgende transskription og analyse. Den første analytiske proces af de empiriske interviewdata har fundet sted ved, at vi har fundet gennemgående naturlige meningsenheder i interviewene undervejs i transskriptionsprocessen og fået en
fornemmelse af helheden for derefter at finde frem til de fremtrædende temaer med afsæt i
specialets erkendelsesmål (Kvale & Brinkmann 2015: 269-270). På baggrund af de fremtrædende temaer er der dannet konkrete kodningskategorier.
Dernæst har vi foretaget en vertikal bearbejdning af interviewene, hvor vi har læst på langs af
disse og foretaget en mere dybdegående kodning af vores empiriske data med øje for nye perspektiver. Denne kodningsstrategi bærer præg af den tidligere omtalte adaptive tilgang. I kodningen fungerede de orienterende begreber samt satellitbegreberne (jf. Tabel 1: Orienterende
begreber i specialet) som guide i arbejdet, hvor interviewene blev gennemlæst tekstnært.
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Formålet var at skabe et overblik over interviewenes fremtrædende temaer, hvor de orienterende begreber var med til at systematisere empirien (Layder 2013: 138). Under denne kodningsproces havde vi dog i tråd med den adaptive tilgang naturligvis også øje for nye perspektiver, hvorfor der også opstod kodningskategorier, der ikke var en del af vores orienterende begreber. Dette har givet anledning til en nuancering og uddybning af de først antagne
temaer, der undervejs er blevet rekonstrueret.
Da vi havde gjort dette for samtlige 11 interviews, foretog vi en horisontal bearbejdning af
vores interviews for at fremanalysere ligheder og forskelle på tværs af meningsdannernes
livshistorier i forhold til de temaer, vi var kommet frem til under den vertikale bearbejdning.
Afsluttende har det været centralt for undersøgelsens interne validitet, at vi var to forskere om
at kode materialet, inden vi efterfølgende sammenlignede og diskuterede vores fund. Dette
har styrket troværdigheden af kortlægningen af vores empiriske data, idet der i mange tilfælde var overensstemmelse mellem vores fortolkninger (Riis 2012: 354).
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Kapitel 5: Analysestrategi
I det kommende afsnit vil vi redegøre for den strategi, der ligger til grund for specialets analyse, for at skabe en gennemsigtighed over for læseren. Specialets analyse er opbygget med
udgangspunkt i at kunne besvare specialets problemformulering samt de tilhørende underspørgsmål, der som bekendt lyder:
Hvilken proces gennemlever meningsdannerne i kampagnen “Med al ære og respekt”
i forbindelse med deres distancering fra deres minoritetsmiljøer, og hvordan oplever
samt håndterer de emotionerne, der er forbundet med denne distanceringsproces?
Underspørgsmål:
1. Hvordan kommer den negative sociale kontrol til udtryk i meningsdannernes liv inden
deres distanceringsproces?
2. Hvilke skyggesider er der forbundet med distanceringsprocessen?

I analysen impliceres en teoretisk forståelse, gennem specialets orienterende begreber Negativ social kontrol, Biografiske forstyrrelser og Emotioner samt deres satellitbegreber, til fortolkningen af meningsdannernes distanceringsproces, som til tider vil række ud over deres
egen selvforståelse (Kvale & Brinkmann 2012: 239). Endvidere vil der i analysen, i tråd med
den adaptive tilgang, inddrages nye teoretiske perspektiver, udover de orienterende begreber,
som løbende har vist sig at være relevante, for at kunne belyse meningsdannernes distanceringsproces og deres tilhørende emotionelle oplevelser og håndteringer af disse. Hvor det findes relevant, vil der desuden inddrages begreber fra specialets biografisk narrative metodetilgang.
Analysen er mere konkret bygget op om tre centrale dele: (1) Livet under negativ social kontrol, (2) Distanceringsprocessen og (3) Distanceringsprocessens skyggesider.

Livet under negativ social kontrol skal fungere som en indledende tematisering af den negative sociale kontrol, som meningsdannerne har levet under i deres respektive minoritetsmiljøer, og som har været optakten til deres distanceringsproces. Distanceringsprocessen vil
udgøre analysens centrale del, hvor der vil belyses, hvilken proces meningsdannerne har gen-
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nemlevet i forbindelse med deres distancering fra deres minoritetsmiljøer, hvor deres emotionelle oplevelser og håndteringer vil udgøre en central del af forståelsen. Afsnittet er opbygget
i faser, der er udarbejdet med afsæt i tværgående temaer i informanternes biografiske livsfortællinger, som vil tydeliggøre de bestanddele, der gør sig gældende i deres distanceringsproces. Afslutningsvis vil Distanceringsprocessens skyggesider afdække de kontinuerlige følger, som meningsdannerne oplever i forbindelse med deres distancering fra deres minoritetsmiljøer, hvilket vil pointere sårbarheden hos de individer, der gennemgår denne proces. I
dette afsnit vil livet under negativ social også haves for øje, da skyggesiderne også kan have
rodfæste i livet forinden distanceringsprocessen.
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Kapitel 6: Analyse
Livet under negativ social kontrol
Dette indledende afsnit i specialets analyse vil tage udgangspunkt i meningsdannernes liv under den negative sociale kontrol, der også kan betegnes som årsagen til deres senere distanceringsproces. Det er essentielt at have blik for meningsdannernes fulde livsfortællinger for at
få en forståelse for deres distanceringsproces, hvorfor en forståelse for deres liv under den negative sociale kontrol er væsentlig. Som tidligere nævnt under specialets indledning, har Als
Research (2018) og Børns Vilkår (2019) dokumenteret en statistisk signifikant sammenhæng
mellem oplevelser med negativ social kontrol og psykisk mistrivsel, hvorfor vi ikke underkender betydningen af livet under negativ social kontrol og de årsager, der ligger til grund for
selve distanceringsprocessen. Oplevelserne under negativ social kontrol kan have en væsentlig betydning i forhold til, hvordan meningsdannerne oplever og håndterer de emotioner, der
er forbundet med deres distanceringsproces, samtidig med at meningsdannerne den dag i dag
stadig kan være tynget af deres opvækst under den negative sociale kontrol.

De 11 informanter i indeværende speciale har deres baggrunde i forskellige minoritetsmiljøer
- både i etniske minoritetsmiljøer og i etniske danske minoritetsmiljøer. Af samme grund har
de også rødder i forskellige kulturer og religioner. Vores informanter fra de etniske minoritetsmiljøer har været knyttet til de religiøse overbevisninger Islam og Den Romersk-katolske
Kirke, hvor vores informanter fra de etniske danske minoritetsmiljøer både har været knyttet
til religionerne Jehovas Vidner, Mormonkirken, Luthersk Mission og Indre Mission. Ikke alle
vores informanter har dog en baggrund i en specifik religion – enkelte har ikke været knyttet
til en religion, men i højere grad til den kultur, der dominerer i deres etniske minoritetsmiljøer. Til trods for oven for nævnte diversitet har informanterne i dette speciale alligevel
mindst én vigtig komponent tilfælles: de har alle gjort op med negativ social kontrol i deres
minoritetsmiljøer, da dette var en forudsætning for optagelsen i kampagnen “Med al ære og
respekt” (jf. afsnittet: “Stemmer på tværs” i indledningen), og af samme grund har de alle
prøvet at leve under negativ social kontrol. Definitionen af negativ social kontrol vil i indeværende speciale, som tidligere nævnt, læne sig op ad regeringens definition (jf. afsnittet:
Baggrund i indledningen), der lyder: “Negativ social kontrol dækker over handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder” (Regeringen 2016: 9). Inden opgøret forekom den
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negative sociale kontrol dog ikke nødvendigvis som værende negativ for informanterne selv,
da de i livet under den negative sociale kontrol internaliserede de værdier, som den negative
sociale kontrol centrerede sig omkring. I et indefra-perspektiv giver betegnelsen “negativ”
derfor ikke altid mening – faktisk kan den negative sociale kontrol opfattes som en form for
kærlighed, beskyttelse og omsorg. Den negative sociale kontrol giver kun mening ud fra et
udefra-perspektiv (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 33), hvorfor det for langt de fleste af vores informanter kun er muligt i retrospektivt perspektiv at sætte ord på, hvilke former for negativ social kontrol de har været underlagt i deres minoritetsmiljøer.

I det kommende afsnit vil vi belyse de mest centrale gennemgående temaer, vi har identificeret på tværs af informanternes biografiske livsfortællinger i deres liv under negativ social
kontrol, og de tilhørende emotioner forbundet med kontrollen, på trods af at den negative sociale kontrol kan komme til udtryk forskelligt alt afhængig af de kulturelle og religiøse forskelle i de respektive minoritetsmiljøer. Afsnittet vil tage udgangspunkt i følgende temaer:
Fællesskabets magt, Gud som autoritet, Seksualitet og Kønsroller. Afslutningsvis vil vi under
overskriften Kulturelt og religiøst betinget negativ social kontrol påpege, hvilke forskellige
betingelser den negative sociale kontrol legitimeres igennem.

Undervejs i præsentationerne af temaerne vil specialets orienterende begreber Negativ social
kontrol og Emotioner samt deres tilhørende satellitbegreber bringes i spil for at få en dybere
forståelse for livet under negativ social kontrol.

Fællesskabets magt
Fællesskabet har været en afgørende faktor for udøvelsen af den negative sociale kontrol,
som vores informanter, på tværs af minoritetsmiljøerne, har været underlagt. Fællesskabet har
formået at bevare sin magt igennem den loyalitetsfølelse, det har indlejret i informanterne
(Peterson & Seligman 2004: 374-375). Informanten Astrid, der er opvokset som Jehovas Vidner i et etnisk dansk minoritetsmiljø, beskriver, hvordan hun “havde en enorm loyalitet over
for min familie og en enorm kærlighed til dem også, selvom der var de her konflikter”
(Astrid: 33), hvilket gjorde den negative sociale kontrol mulig at opretholde. Hun fortæller,
hvordan hun var opdraget til, “at alt, hvad man gjorde, var for fællesskabet skyld, og det var
både familien og menigheden”, og at hun som individ “ikke havde lov til at have ønsker”
(Astrid: 27). Astrid nævner også, hvordan hun grundet sin loyalitetsfølelse “følte mig slem”,
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når hun drømte om, at hun gerne ville gå til ridning, da det var “fuldstændig udelukket”, fordi
det ikke ville bidrage til det religiøse fællesskab (Astrid: 31). Den negative sociale kontrol
kommer inden for Astrids minoritetsmiljø derfor til udtryk ved, at hun blev begrænset i sin
“livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder” (Regeringen 2016: 9), da hun ikke måtte gå til
noget uden for menigheden. Astrid beskriver, at denne begrænsning havde til formål at minimere ydre påvirkninger fra verden udenfor: “Hvis vi gik til noget uden for menigheden, var vi
også ekstra disponible for verden uden for“ (Astrid: 31-32). Informanten Mille, der er opvokset i Mormonkirken, fortæller i forlængelse af dette, at hun heller ikke måtte være sammen
med nogen uden for kirken: “Hvis vi ikke kunne få dem med i kirken, hvis vi ikke kunne brede
vores budskab til dem, så skulle vi i hvert fald distancere os fra alt, hvad de lavede”, og hun
tilføjer, at “enten får du dem lige med, eller så skal du ikke hænge ud med dem mere” (Mille:
95).

For at forstå den magt, som fællesskabet i de respektive minoritetsmiljøer har haft over informanterne, kan vi med fordel inddrage Erving Goffmans stigmatiseringsbegreb, da det at afvige fra fællesskaber er forbundet med et stigma, der kan resultere i statustab, eksklusion, social afvisning samt manglende respekt og anerkendelse i sociale sammenhænge (Jacobsen &
Kristiansen 2009: 22). Astrid fortæller, at hun som 15-årig ikke blev spurgt, om hun ville døbes, men at hun bare vidste, at det skulle hun, fordi der ”ligger et stærkt gruppepres, for hvis
man ikke blev det, blev der set skævt til en” (Astrid: 29). Astrid vidste altså, at der ville være
et stigma forbundet med ikke at blive døbt, da hun så ville blive set skævt til. Astrid forklarer,
at hun som barn ikke havde lyst, men alligevel valgte at blive døbt (Astrid: 30). I opnåelse af
social anerkendelse og blive accepteret som normal i situationen kan man med Goffmans
term sige, at Astrid forsøgte at skjule sit stigma og passere som ikke-afviger således, at hun
ikke blev stemplet som et miskrediteret individ i sit minoritetsmiljø (Goffman 1963: 117).
Dette bringer desuden mindelser om Axel Honneths anerkendelsesbegreb, der er en væsentlig
komponent i forhold til menneskets identitet og en nødvendighed for, at mennesket kan bevare et positivt forhold til sig selv. Særligt Honneths anerkendelsessfærer omhandlende privatsfæren, hvor man opnår anerkendelse igennem familien og venskaber (Honneth 2006: 11),
kommer i spil for Astrid, da minoritetsmiljøets anerkendelse havde en betydelig rolle i forhold til hendes handlinger.
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Informanten Morten, der er opvokset i Luthersk Mission og Indre Mission, beskriver, hvordan fællesskabet også var en afgørende faktor for den negative sociale kontrol, som han blev
pålagt, men at det hele i hans tilfælde var “meget pænt og sådan medmenneskeligt og rådgivende og sådan noget” (Morten: 125). I Mortens tilfælde foregik der altså ikke på samme
måde som hos Astrid en stigmatisering, hvis man afveg fra minoritetsmiljøets normer – her
handlede det i højere grad om, at gruppepresset var pakket ind i en falsk forklædning af omsorg: “I praksis oplevede jeg det bare som et kæmpe pres” (Morten: 125). Han uddyber, at
“hvis du gjorde noget, der var uden for normerne, så bad de for dig – så var de kollektivt bekymret for dig, og så snakkede de med én, der kunne give dig en bedre rådgivning” (Morten:
125).

Fællesskabets magt er i visse minoritetsmiljøer desuden forbundet med æresbegrebet. Ære er
noget, som kan vindes og tabes, da den offentlige mening er afgørende for individets ære
(Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 39), hvorfor fællesskabet har en afgørende betydning i forhold til opretholdelsen af ære. I indeværende speciale er æresbegrebet centreret omkring de af
informanterne, der har deres baggrund i etniske minoritetsmiljøer.
Informanten Zahra, der har sine rødder i den iranske kultur, pointerer, at den negative sociale
kontrol, hun har været underlagt, intet havde med religion at gøre. Hun beskriver i stedet, at
den negative sociale kontrol, hun har levet under, har været en inkorporeret del af hendes kultur, hvor æresbegrebet er en afgørende faktor:
“Det anderledes ved mig er, at jeg aldrig nogensinde har haft Islam påduttet
mig – aldrig nogensinde. Min far er muslim, men det er aldrig noget, der har
været påduttet mig. Det har bare mere været de kulturelle rammer, der ligesom har sat dagsordenen. Da jeg blev 8, blev jeg seksuelt misbrugt igennem to
år af min mors eksmand og af min venindes far (...). Jeg fortalte min mor det,
da jeg var 10 år… Jeg sagde til min mor, at det her var sket, og jeg havde det
virkelig, virkelig dårligt, jeg kunne slet ikke fungere, og der kiggede hun bare
på mig og sagde: ”Det skal vi aldrig nogensinde tale om – der er ingen iranere, der skal høre det her”. Jeg kan bare huske, jeg tænkte: Wow. Men hun
blev med ham i 5-6 år mere efter det og fik min lillebror. (...) Jeg vil sige den
der agerende udadtil, som iranere har – altså at alle gerne vil fremstå perfekte… det vil danskere selvfølgelig også, men i min kultur er det bare noget
helt andet, for der er noget, der hedder ære og æresdrab – så alt hvad der bliver gjort… alt er tabuiseret, så det udadtil ser perfekt ud” (Zahra: 200).
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Zahras minoritetsmiljø er præget af et stærkt æreskodeks, hvor det at opretholde og beskytte
familiens ære er alfa og omega (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 32). I visse minoritetsmiljøer er kvinden pålagt ansvaret for at opretholde egen og familiens ære igennem sine valg og
handlinger, hvor ære eksempelvis kan være koblet til kvindens seksualitet og krop, ligesom
hendes ære er koblet til hele familiens ære. Kvindens grad af ærbarhed er dermed med til at
bestemme hele familiens generelle status i det omgivende samfund (Jensen et al. 2006: 4144). Dette kommer tydeligt til udtryk i Zahras livshistorie, da moren i ovenstående citat understreger vigtigheden af, at ingen iranere må høre, hvad der er sket med Zahra. Zahras mor
sætter altså familiens ærbarhed udadtil, som er koblet til Zahras krop, højere end Zahras råb
om hjælp. Vigtigheden af ære udgør derfor en norm i Zahras minoritetsmiljø, der på mange
måder er med til at begrænse og kontrollere, hvad der må vises udadtil. Tab af ære (også kaldet vanære) kan nemlig være forbundet med et stigma, som kan medføre følelsen af skam
(Scheff 1990 i Bo 2015: 100-102). Men da ære ikke udelukkende er forbundet med det enkelte individ, vil tabet af Zahras ære også bringe skam over hele hendes familie, hvorfor det
er så vigtigt for moderen, at Zahra holder tæt omkring det seksuelle misbrug. Familien vil
nemlig kunne opleve det, som Goffman omtaler som et tilknytningsstigma (Goffman 1963:
71), hvor Zahras stigma vil smitte familien socialt, hvorigennem de vil kunne opleve et statustab, manglende respekt og anerkendelse i sociale sammenhænge i minoritetsmiljøet (Jacobsen & Kristiansen 2009: 22). Opretholdelsen af ære og frygten for skammen kan derfor i
nogle minoritetsmiljøer betyde, at familiens ære sættes højere end relationen til et familiemedlem, der har kastet skam over familiens ære. Amalie, der har tamilske rødder i Den Romersk-katolske Kirke, beskriver, at “man udstøder for at genoprette æren. Det kan man så
gøre på mange måder. Man kan slå folk ihjel, men man kan også bare socialt erklære folk
døde” (Amalie: 8) for at undgå, at ”familien taber ansigt” (Amalie: 4).

Gud som autoritet
Frygten har for mange af vores informanter været en grundsten for den negative sociale kontrol. I vores empiri har frygten vist sig at gå tværs af de forskellige minoritetsmiljøer, hvor
den oftest har vist sig at være forbundet med religion. Troen på Gud har for mange af informanterne medført en frygt for Gud, der har gjort det svært at gøre op med den negative sociale kontrol, da den negative sociale kontrol i visse minoritetsmiljøer bliver legitimeret igennem Guds ord og religionens lære. Informanten Søren, der er tidligere Jehovas Vidner, fortæller, hvordan der igennem religiøse fortællinger blev skabt en frygt for Gud hos ham:
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“Jeg kan huske, jeg frygtede 1975 – for der troede Jehovas Vidner, at dommedag ville komme. Jeg er født i 1971 – det er altså en meget lille dreng, der allerede ved noget om, at der er noget, der er rigtigt og forkert – der er noget,
der godt, og der er noget, der er forkert, og det har konsekvenser. Det handler
om liv eller død, og det var jeg klar over inden 1975. (…) Jeg lærte bare, at
hvis nogen gjorde noget godt, så gik det dem godt, og så ville de blive velsignet, og hvis nogen gjorde noget dårligt, så ville de blive slugt af løven – jorden
ville simpelthen åbne sig under en. Det var min mor og min mormor rigtig,
rigtig gode til at fortælle om, og det gjorde de hele vejen op igennem min opvækst – jeg har hørt på det op til, at jeg blev teenager” (Søren: 182-184).
I forlængelse af citatet hiver Søren en børnebog frem, som han fortæller, at Jehovas Vidner
benytter sig af under børneopdragelse:
“Det her billede, det er det billede, jeg bedst kan huske om 4-årig. Se lige,
hvor små de der mennesker er i forhold til løven. Der står: “Satan går rundt
her på jorden som en brølende løve og forsøger at opsluge dig”… Et billede af
sådan en kæmpe løve er altså effektivt, når man er sådan et lillebitte barn”
(Søren: 183).
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De religiøse historier og fortællinger, som Søren har fået fortalt som barn, har været frygtskabende for ham. Den negative sociale kontrol ligger derfor i frygtens begrænsninger, da den
har været med til at begrænse Sørens handlinger, fordi hans beslutninger og overvejelser blev
styret af forsigtighedsprincippet (Jacobsen 2017: 336) for at undgå de mulige konsekvenser.
Dette resulterede i, at Søren blev fastholdt i sin frygt. Søren forklarer desuden, at løven stadig
var hos ham selv lang tid efter, at han ikke længere troede på Jehova (Søren: 183). Astrid beretter i forlængelse af Sørens frygt for Gud, at hendes frygt var forbundet med, at Gud så alt:
“Det er helt vildt den angst, der har været der, fordi det lå så dybt, at Gud kunne læse mine
tanker” (Astrid: 26). Fortællingen om dommedag og frygten for den har samtidigt været med
til at begrænse Astrids livsudfoldelse, ligesom den begrænsede Søren. Hun fortæller, hvordan
hun altid fik at vide, at dommedag var tæt på, hvorfor hun konstant havde en følelse af at
have travlt med at leve, og hun kunne eksempelvis ikke planlægge sit liv mere end tre år ud i
fremtiden (Astrid: 32).
Den tidligere muslim Mahmud beskriver i tråd med Søren og Astrid, hvorledes religiøse fortællinger har været frygtskabende for ham og begrænset hans handlinger. Mahmud fik som
meget ung fortalt af en imam, at han var besat af ånder, fordi han havde svært ved at sove om
natten. Han fortæller, hvordan det havde følgende virkning på ham:
”De ånder har altid jagtet mig som barn – altså mentalt. Jeg kiggede mig altid
over skuldrene og kiggede i toilettet, fordi vi fik at vide, at ånderne var i toilettet, beskidte steder, begravelsespladser, kælderrum” (Mahmud: 72).
I tråd med forsigtighedsprincippet medførte frygten for ånderne, at Mahmud blev fastholdt i
sin utrygge og sårbare position. Han forklarer, at “jo mere du flygter fra det, jo mere jagter
det dig” (Mahmud: 73), hvilket er baseret på mantraet om hellere at undgå det frygtskabende,
end at gå frygten i møde og tage chancer (Jacobsen 2017: 336), men som Mahmud også sætter ord på det, forsvandt frygten ikke som følge af undgåelsen (Mahmud: 73) – tværtimod
medførte det, at han blev fastholdt i sin utrygge og sårbare position, der resulterede i, at han
frygtede mere (Jacobsen 2017: 336).

Informanten Mille, der er opdraget som mormon og sidenhen har konverteret til Islam, beretter ligeledes om, hvordan frygten for Gud har hængt ved hos hende igennem begge religioner: “Han kunne elske en så højt, men han kunne også finde på at udslette verden, hvis han
havde en dårlig dag. Og det er den Gud, der har fulgt mig igennem alle religionerne – frygten for Gud... det var dét, der gik igen” (Mille: 115). Milles frygt for Gud har altså været den
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samme frygt igennem begge religioner, hun har været tilknyttet. Sammenligner vi Milles
frygt med Sørens, Astrids og Mahmuds frygt, som er beskrevet ovenfor, ser vi altså, at frygten for Gud går på tværs af de forskellige religioner, hvorfor typen af religion har vist sig at
være underordnet for frygten for Gud i vores empiri.
Frygten kan stadig påvirke Mille dagen i dag, hvis hun har en dårlig dag: ”Det er fandme
også fordi, jeg valgte den kirke fra, at jeg ikke får et lykkeligt liv. (…) Gud fik ret” (Mille:
103). Hun forklarer, at frygten stadig ligger aktivt på rygraden af hende og beskriver: “Ligesom hvis du har fået at vide, at du skal passe på at røre ved ild. Så er du bevidst omkring det
resten af livet” (Mille: 95). Mille kan derfor stadig være bange for Gud i dag, selvom hun
ikke tror på Gud mere (Mille: 95), og frygten er i dag noget, Mille går i terapi for (Mille: 112113). Astrid forklarer ligeledes, at hun stadig har “så mange traumesymptomer og mareridt
over selve den religiøse lære omkring dommedag osv.” (Astrid: 33).
Flere af de fortællinger, informanterne har fået om religionen og Gud, har altså været frygtskabende for dem. Dette gjorde det svært for dem at bryde med den negative sociale kontrol,
da det at modsætte sig kontrollen, ifølge fortællingerne, ville være at gå imod religionen. Den
negative sociale kontrol blev derfor opretholdt og legitimeret igennem de religiøse fortællinger, hvor frygten for at modsætte sig Gud har været så stærk, at den har fulgt informanterne i
mange år efter.

Seksualitet
Skamfølelsen, der i vores empiri har vist sig at være med til opretholdelsen af den negative
sociale kontrol, har hos mange af vores informanter været forbundet med seksualiteten og begrænset dem i deres seksuelle udfoldelse. Oplevelsen af seksualitet som noget forbudt og
skamfuldt går på tværs af informanternes biografiske livsfortællinger til trods for deres baggrunde i de forskellige minoritetsmiljøer. I minoritetsmiljøerne har der eksisteret en klar seksualmoral, hvor seksuel adfærd som onani, sex uden for ægteskabet og homoseksualitet har
været opfattet som afvigende og genstand for forskellige former for fordømmelser og sanktioner. Denne seksualmoral, som informanterne er opvokset med i deres minoritetsmiljøer, har
de internaliseret, hvorfor disse fordømmelser resulterede i en skamfølelse hos informanterne,
der medførte dårlig samvittighed i forbindelse med intimitet, da skammen netop signalerer en
moralsk overtrædelse (Bo 2015: 100). Dette vækker mindelser om Goffmans stigmatiseringsbegreb, da skamfølelsen netop også skyldes, at der er et stort stigma forbundet med at bryde
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de gældende moralske kodekser for passende seksuel aktivitet (Jacobsen & Kristiansen 2018:
118).

Informanten Søren, der er vokset op som Jehovas Vidner, beskriver, hvorledes onani og det at
onanere var forbudt og forbundet med noget syndigt og forkert under hans opvækst. Han skildrer, hvordan han følte sig “afskyelig” og “skamfuld” og oplevede en form for selvhad, når
“man ligger og tror, man skal dø bagefter, fordi man har gjort noget forkert” (Søren: 184).
På samme måde har sex været forbudt og forbundet med noget “forkert og syndigt” (Søren:
186). Søren forklarer, hvordan han i mange år efter sin udstødelse levede i cølibat, da han opfattede sex som noget beskidt, hvorfor han den dag i dag stadig har problemer med at have
sex, da selve akten kan give anledning til panikangst hos ham (Søren: 185). Søren har altså
internaliseret det stigma, der er forbundet med onani og sex i sit minoritetsmiljø, hvilket resulterer i en selvstigmatisering (Jacobsen & Kristiansen 2018: 116), som medfører, at han oplever negative perceptioner af sig selv i forbindelse med onani og sex selv dagen i dag.

Informanten Mille, der tidligere både har været mormon og muslim, gengiver, hvordan hun er
blevet tillært, at sex kun tilhører ægteskabet både inden for Mormonkirken og Islam. Sex før
ægteskab er ikke acceptabelt, og derfor er det forbundet med et stigma, da det anses som værende umoralsk og syndigt. Hun forklarer, at det er “meget skambetonet” (Mille: 96), og at
hendes sexliv den dag i dag, på samme måde som Sørens, stadig er ”forbundet med rigtig,
rigtig stor skam”:
“Stadigvæk nu, også i mit kæreste- og sexliv, er det forbundet med rigtig, rigtig stor skam... og dårlig samvittighed. Selvom alle mine principper, og min
overbevisning, i dag byder mig, at det er helt fint, så sidder der stadigvæk alle
de her følelser” (Mille: 96).
Den seksualmoral, som informanterne er blevet opdraget med i deres minoritetsmiljøer, er
stadig så dybt kropsligt indlejret i dem, at en overtrædelse af denne tillærte moral selv mange
år efter kan være forbundet med en oplevelse af skam. På samme måde som Søren har Mille
altså internaliseret det stigma, der er forbundet med sex inden for sit minoritetsmiljø. En selvstigmatisering som denne kan have en lang række skadelige påvirkninger på det psykiske velvære (Jacobsen & Kristiansen 2018: 116), hvilket både er tilfældet hos Søren og Mille, der
stadig den dag i dag har et svært forhold til deres sexliv.
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Informanternes svære forhold til deres sexliv i deres senere liv kan sammenlignes med de
konsekvenser, som rapporten fra Børns Vilkår fremhæver (jf. afsnittet Manglende fokus i indledningen), at et liv under negativ social kontrol kan medføre. De påpeger, at de interviewede
i undersøgelsen flere år efter bruddet med deres minoritetsmiljøer stadig har det svært med
deres seksualitet. Skamfølelsen, der er forbundet med seksualiteten, kan resultere i, at børn og
unge internaliserer den negative sociale kontrol og får svært ved at mærke efter, hvad de selv
har lyst til og at mærke deres egne behov og følelser (Børns Vilkår 2019: 6).

Informanten Astrid, der er opvokset inden for Jehovas Vidner, beskriver, hvorledes skammen
og den dårlige samvittighed for hende har hængt sammen med fortællingen om, at Gud altid
holder øje med én. Hun beskriver i tråd med Søren og Mille, hvordan hun “særlig i forbindelse med sex” oplevede, at “ja så dukkede Gud op i mit hoved og holdt øje med mig og fordømte mig”. Dette har påvirket Astrid “voldsomt”, og “det tog mange år at ryste det af mig”
(Astrid: 28).
Inden for Islam siges der, at sex før ægteskab er “haram”, hvilket med andre ord betyder, at
det er en synd og forbudt. Det samme er homoseksualitet (Maryam: 89). Informanten Maryam, der er transkønnet muslim, beretter om, hvordan man oplever skam, er bange og rædselsslagen både “første gang man ser gay porno, første gang man kysser en fyr, første gang
man ligger med en fyr” (Maryam: 89), fordi man har fået vide, at det er forkert, og at det er
haram (Maryam: 92). Informanten Morten, der er opvokset i Luthersk Mission og Indre Mission, havde ligeledes svært ved at være biseksuel og havde af den grund dårlig samvittighed
over for sine forældre (Morten: 127).
I kraft af både Maryams og Mortens seksuelle orientering, som henholdsvis transkønnet og
biseksuel, er de inden for deres minoritetsmiljøer bærer af en form for stigma, som Goffman
mere konkret kalder for en karaktermæssig fejl (Goffman 1963: 45-46), idet det at være transkønnet og biseksuel betragtes som en synd både inden for Islam, Luthersk Mission og Indre
Mission. Morten fortæller i den sammenhæng, hvordan han hele sit liv har gået rundt i en
form for limbo omkring, hvad han var, for at passe ind i miljøet, idet han vidste, at der var et
kæmpe stigma forbundet med dét at være biseksuel, hvorfor han også anså sig selv som “en
pervers én, fordi jeg kunne lide alle” (Morten: 126). Han fortæller, at “der lå sådan en kæmpestor frygt for… Der er ligesom de der homoseksuelle et sted derude, og de er farlige… Man
hører dem kun omtalt sådan, og så tænk, hvis jeg var en af dem?” (Morten: 126). Morten eksperimenterede med drenge, men det gav ham “total dødsangst”, da han virkelig troede, at
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han ”skulle i helvede for det” (Morten: 126). Han fortæller i den sammenhæng, at han var
“heldig med, at jeg ikke blev mobbet eller udskammet, men det var jo fordi, der ikke var nogen, der vidste det” (Morten: 126). Morten var derfor med Goffmans term potentielt miskrediteret, idet han hemmeligholdt og skjulte sit potentielle stigma for andre og dermed bibeholdt sin identitet som “normal” i det sociale møde (Goffman 1963: 46).

Udover skamfølelsen og frygten for stigmatisering blev den negative sociale kontrol også opretholdt i minoritetsmiljøerne gennem sanktionerne, som seksuel afvigende adfærd medførte.
Disse seksuelle afvigelser kunne som nævnt være onani, sex før ægteskab og homoseksualitet, men også blot samvær med det modsatte køn. Informanten Astrid, der er opvokset som
Jehovas Vidner, beskriver, at bare det at have besøg af en fra det modsatte køn og være alene
med en fyr gav “meget, meget dårlig samvittighed”, da “det i sig selv var kriminelt” (Astrid:
27). Astrid valgte derfor selv at gå til “de ældste” (en betegnelse for autoriteter inden for Jehovas Vidner), hvorfor den negative sociale kontrol altså blev opretholdt igennem den loyalitetsfølelse, som minoritetsmiljøet havde formået at indlejre i hende (Peterson & Seligman
2004: 374-375). Informanten Kasper, der ligesom Astrid er tidligere Jehovas Vidner, beskriver ligeledes, hvordan han “fortalte det selv” til de ældste, da han havde haft sex, fordi han
“havde dårlig samvittighed over det” (Kasper: 48). Astrid fortæller følgende om oplevelsen
af at gå til “de ældste”:
“De så meget fordømmende på mig, som om jeg var den mest beskidte pige i
hele verden. De troede ikke på, at jeg ikke havde været fuldstændig sammen
med ham her fyren, så de spurgte ind til alle mulige seksuelle detaljer, som jeg
ingen viden havde om på det tidspunkt” (Astrid: 28).
For både Astrid og Kasper medførte overstående i første omgang ikke en udstødelse fra Jehovas Vidner, men de fik begge ”restriktioner på en irettesættelse nede i menigheden”, hvor de
eksempelvis ikke måtte svare til møderne (Astrid: 28; Kasper: 50).

Kønsroller
På tværs af de forskellige minoritetsmiljøer har vi identificeret særlige normer for kønsroller,
hvor kønsspecifikke forventninger har medvirket til negativ social kontrol. For en dybere forståelse af disse kønsroller kan vi med fordel inddrage det intersektionelle perspektiv fra den
biografisk narrative metode. Kønsroller kan nemlig ikke forstås isoleret i dette speciale, da vi
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er nødt til at tage højde for vores informanters minoritetsmiljøer, og de tilhørende kulturer og
religioner, og dermed se køn i samspil med disse faktorer (Christensen og Thomsen i Bo et al.
2016: 260-264).
Informanten Rayan, der har sin baggrund i et muslimsk minoritetsmiljø, forklarer, hvordan
hun “var indoktrineret i at tro, at det var det rigtige at gøre som kvinde. Man skulle finde den
rigtige mand, og det var min opgave i livet, at jeg skulle finde en mand og please ham og få
nogle børn” (Rayan: 152). Disse forventninger til den kvindelige kønsrolle har den tidligere
Jehovas Vidne, Astrid, også oplevet. Hun fortæller, hvordan hun altid har været en drengepige, der ikke gad at lave huspligter, hvilket dog ikke var velset: ”Der var virkelig stereotype
opfattelser af, hvad en kvinde skulle” (Astrid: 32). Hun forklarer, at det særligt i teenageårene
blev tydeligt, at hun på samme måde som Rayan ”skulle opdrages til at blive en god kone”
(Astrid: 32), men også en god søster i menigheden (Astrid: 32). Mille, der er opdraget som
mormon, beskriver, i forlængelse af Rayan og Astrid, “at det altid er kvinden, der skal underkaste sig alt muligt” (Mille: 101), og at hun skulle følge sin mand, hvilket var derfor, at hun
konverterede til Islam, da hun blev gift med en muslimsk mand: “Hvis min mand er muslim,
så følger jeg med over i det” (Mille: 106).
Der eksisterer altså stærke forventninger til kvinderne og deres livsudfoldelse i visse minoritetsmiljøer, hvilket i særlig grad omhandler, at de skal “underkaste” (Mille: 101) sig mændene, hvorfor kønsroller skal forstås i samspil med minoritetsmiljøet. Informanten Zahra, der
er opvokset i den iranske kultur, beskriver i forlængelse heraf, hvordan den iranske kultur,
ifølge hende, er kvindeundertrykkende, og at den ekstreme form for negativ social kontrol,
hun blev pådraget i form af seksuelt misbrug, var som følge af hendes køn:
“Jeg vil sige, at for mig har negativ social kontrol klart været det, at det var
en selvfølge, at jeg blev seksuelt misbrugt – måden jeg blev talt til, måden jeg
blev slået på, min ligegyldighed, min tilstedeværelse var ligegyldig. Kulturen
er bare kvindeundertrykkende. Det er manden, der bestemmer” (Zahra: 202).
De normer, som de kvindelige informanter har været pålagt i deres minoritetsmiljøer grundet
deres køn, har været med til opretholdelsen af den negative sociale kontrol. Denne negative
sociale kontrol i forhold til de kønsspecifikke forventninger udøves af både forældre og søskende, hvorigennem den fastholdes og reproduceres. Informanten Rayan fortæller, hvordan
dette for hendes skete igennem konfrontationer og irettesættelser:
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“Hvis jeg var hjemme ved mine forældre, begyndte de at blande sig i: ”Jamen
åh pleaser du nu din mand godt nok?, hvad gør du for ham?, stryger du hans
tøj?”, ej og hvis de så ham gå op og gøre noget selv, så blev de sådan helt forarget over det: ”Det skal du da gøre for ham!”. Så kunne jeg nogle gange
blive skubbet til: ”Nu skal du op og hælde op for ham, hent kaffe” eller hvad
end det kunne være” (Rayan: 153).
Rayan blev ikke kun konfronteret og irettesat i forhold til sin ageren over for sin mand i forhold til at være hustru og kvinde, som det fremgår af ovenstående citat – også sin påklædning
fik hun kommentarer for: ”Det er lidt stramt det tøj der” og ”hold da op, hvor er det lidt tøj,
du har på – hvordan kan du gøre det?” (Rayan: 157). Rayan oplevede, at hvis hun ikke
fulgte de givne kønsnormer, blev hun stigmatiseret både for sine karaktermæssige fejl (Goffman 1963: 45-46), når hun eksempelvis ikke pleasede sin mand, men altså også på baggrund
af sine kropslige deformiteter (Goffman 1963: 45-46), i form af sin uaccepterede påklædning.

I vores empiri har vi identificeret, at de kønsspecifikke forventninger ikke udelukkende er rettet mod kvinden, som der er blevet eksemplificeret i de foregående nedslag. Informanten
Amalie, der har sine etniske rødder i Den Romersk-katolske Kirke, beskriver eksempelvis,
hvordan hendes bror skulle påtage sig en bestemt rolle som mand i familien og “tale mig til
fornuft”, da hun havde fundet sammen med sin danske kæreste (Amalie: 6). Amalies bror har
altså også været underlagt en form for negativ social kontrol, da det som mand blev forventet
af ham, at han skulle udøve en negativ sociale kontrol videre på sin søster og spille “en macho-rolle” for at beskytte familiens ære (Regeringen 2016: 8). Mænd i disse minoritetsmiljøer
er altså ikke fritaget for den negative sociale kontrol – den udøves blot forskelligt alt afhængig af forventningerne til de respektive køn. Informanten Yusuf forklarer eksempelvis,
hvordan han ”fik tæsk”, hvor hans søster aldrig blev truet eller slået så meget som Yusuf og
hans bror gjorde (Yusuf: 193). Selvom der inden for minoritetsmiljøerne hersker negativ social kontrol, der er relateret til kønsroller, kan formen for den negative sociale kontrol altså
internt variere alt afhængig af minoritetsmiljøets karakter, hvorfor det intersektionelle perspektiv er vigtigt at have for øje.
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Kulturelt og religiøst betinget negativ social kontrol
I tråd med den biografisk narrative metode har det igennem informanternes lille fortælling,
hvor de beskriver livet under negativ social kontrol, været muligt for os at opnå viden om den
store fortælling, som har givet os en forståelse for de forskellige former for negativ social
kontrol, der hersker på tværs af de forskellige minoritetsmiljøer (Connell 1995: 89 i Thomsen
et al. 2016: 23). Her har vi identificeret, at den negative sociale kan komme til udtryk forskelligt alt afhængig af de kulturelle og religiøse rammer i minoritetsmiljøerne til trods for, at de
oplevede emotioner forbundet med livet under den negative sociale kontrol går på tværs af
minoritetsmiljøerne, som vi har set det under de identificerede temaer. Vi har derfor modificeret begrebet negativ social kontrol for at få en dybere forståelse for begrebet, og ud fra vores empiri identificerer vi, at der forekommer to forskellige former: Kulturelt og religiøst betinget negativ social kontrol.

Informanten Zahra, der har iranske rødder, fastslår, at hendes oplevelser med negativ social
kontrol var kulturelt betinget: “Ja, det er 100 procent kulturen, for jeg har aldrig haft religion tæt på” (Zahra: 203). Dette understreger hun også i følgende citat:
Interviewer: ”Tror du, at du er blevet udsat for fysisk vold og seksuel misbrug, fordi du kommer fra den kultur, du gør?”
Zahra: ”Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved 100 procent”
(Zahra: 204).
Zahra opfatter den negative sociale kontrol, hun har været underlagt, som en kulturelt betinget kontrol, der har eksisteret grundet hendes køn, da hendes krop ”bare har stået til rådighed i alle former” i tråd med den kvindeundertrykkelse, der hersker i hendes minoritetsmiljø
(Zahra: 200). En anden informant, som også har været underlagt en negativ social kontrol,
der har været kulturelt betinget, er Amalie. Trods Amalies rødder i Den Romersk-katolske
Kirke, var det ikke det religiøse, der i hendes tilfælde legitimerede den negative sociale kontrol, hun blev pådraget. Det var kastesystemet, som normalvis tilhører hinduismen (Amalie:
4-5), der var omdrejningspunktet for den negative sociale kontrol, Amalie blev pådraget,
hvorfor det var de kulturelle normer inden for det tamilske miljø, der udgjorde den negative
sociale kontrol i hendes tilfælde:
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“Jeg kom med en fyr fra den forkerte kaste, der blandede mine forældre sig.
Og nogle gange tænker jeg… jeg har aldrig spurgt mine forældre – men om
det er bedre at have en dansk mand end at have en mand fra den forkerte kaste. Men jeg kender et par stykker efterhånden, som har taget kampen op, og
det er fucking stort, det er store sager, at familierne går med til at blande på
tværs af kaste, men det er de første fede spadestik til at bryde med det absurde
system. Det er kulturelt” (Amalie: 11).
Udover ovenstående eksempler på den kulturelt betingede negative sociale kontrol tegner der
sig i vores empiri også et billede af, at den negative sociale kontrol for nogle af vores informanter har været religiøst betinget (Astrid: 29; Kasper: 55; Søren: 184). Da de fleste religioner er adfærdsregulerende, kan man ikke se bort fra, at der i mange religiøse miljøer i stort
omfang udøves social kontrol for udbredelsen og efterlevelsen af bestemte normer og værdier
i tråd med selve religionen. Social kontrol udgør centrale og grundlæggende processer i religiøse miljøer i tråd med belønnings- og strafsystemer (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 2324).
Informanten Astrid, der har sin baggrund i Jehovas Vidner, forklarer, hvordan hun gerne
“ville gerne gå til ridning, men det var fuldstændig udelukket. (...) Vi måtte ikke gå til noget.
(...) Min lærer var også skuffet, da jeg ville være køkkenassistent, for han kunne se, det ikke
var mit ønske. (...) Jeg skulle slet ikke drømme om uddannelse” (Astrid: 31-32). Informanten
Søren, der ligeledes har sin baggrund i Jehovas Vidner, beskriver i forlængelse heraf: “Jeg
kunne ikke selv vælge, hvilken uddannelse jeg ville tage” samtidig med, at der var sanktioner
forbundet med “alt det der hedder kærlighed og seksualitet” (Søren: 186). Dette bunder i et
regelsæt inden for Jehovas Vidner, hvor det eksempelvis ikke er tilladt at gå til sport, tage en
længere videregående uddannelse og indgå i et forhold uden for ægteskab. Astrid og Søren
har derfor været hæmmet og begrænset i deres livsudfoldelse, adfærd og valg på baggrund af
det regelsæt, som Jehovas Vidner sætter: ”Ja, de er meget detaljeret i det regelsæt, de har –
hvordan og hvem der må holde øje med hinanden, og hvordan der skal straffes” (Astrid: 29).

Selvom vi har identificeret, at den negative sociale kan komme til udtryk forskelligt alt afhængig af de forskellige kulturelle og religiøse rammer i minoritetsmiljøerne, har oplevelserne og de tilhørende emotioner forbundet med kontrollen vist sig at være sammenlignelige
på tværs. Det kan være svært at danne tydelige grænser mellem kultur og religion i forhold til
negativ social kontrol, dog har vi alligevel ud fra vores empiriske materiale identificeret, at
der i visse minoritetsmiljøer hersker et stærkt kulturelt kodeks, hvor æresbegrebet ofte er en

70

afgørende faktor (Amalie: 11; Zahra: 200-204), og at der i andre minoritetsmiljøer findes meget specifikke religiøse normer og værdier, der er dominerende for individernes adfærd
(Astrid: 29; Kasper: 55; Søren: 184), hvorfor religion ikke per definition kan fritages for negativ social kontrol. Denne sondring har givet os en dybere forståelse for, hvad den negative
sociale kontrol er forankret i, da kontrollen altså viser sig forskelligt afhængigt af minoritetsmiljøets karakter, og derfor er man nødt til at tale om kulturelle og religiøse forskelle for at
forstå selve fænomenets karakter dybdegående.
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Distanceringsprocessen
I denne centrale del af analysen vil vi belyse den distanceringsproces, som meningsdannerne i
kampagnen “Med al ære og respekt” har gennemgået som følge af et opgør med den negative
sociale kontrol i deres respektive minoritetsmiljøer. Med udgangspunkt i informanternes biografiske livsfortællinger har vi horisontalt fundet gennemgående faser i deres distanceringsproces. Udarbejdelsen af faserne tager afsæt i specialets orienterende begreb Biografiske forstyrrelser, hvor særligt Arnold van Genneps teoretisering af overgangsriter og Helen Rose
Ebaughs faser i rolle-exit-processen har været vores inspirationskilder. Vi har dog modificeret og nuanceret van Genneps og Ebaughs faser i forhold til vores egen empiri, og på baggrund af dette har vi identificeret følgende seks tværgående faser på tværs af vores informanters biografiske livsfortællinger: (I) Mødet med alternative tilværelsesforståelser, (II) Splittelsen mellem to livsverdener, (III) Ændringer i hverdagens praksis, (IV) De skæbnesvangre
øjeblikke, (V) En ambivalent tilstand og (VI) Den nye tilværelse.
I empirien har vi identificeret, at disse seks tværgående faser forekommer i en gradvis udviklende proces over tid i informanternes distanceringsproces. Dog skal disse faser forstås som
idealtyper, da udviklingen ikke nødvendigvis er lineær, samtidig med at selve fasernes varighed kan forekomme individuelt og variere for den enkelte informant. Vi har derfor, i tråd med
Alfred Schütz, dannet typifikationer af anden orden (jf. afsnittet Videnskabsteori), da vi på
baggrund af informanternes egen commonsense-livsverden har konstrueret faser, hvor vi har
valgt at fremhæve bestemte karakteristika, generelle mønstre og regelmæssigheder på tværs
af deres biografiske livsfortællinger for at opnå en bedre forståelse for distanceringsprocessen.

Undervejs i præsentationerne af faserne vil specialets emotionssociologiske perspektiv
komme til udtryk ved den løbende inddragelse af det orienterende begreb Emotioner, som vil
bidrage med en forståelse for meningsdannernes oplevelser og håndteringer af deres distanceringsproces.

Fase I: Mødet med alternative tilværelsesforståelser
Mødet med alternative tilværelsesforståelser var den første fase, meningsdannerne gennemgik under deres distanceringsproces. Det var under mødet med disse alternative tilværelsesforståelser, at meningsdannerne begyndte at tvivle på deres virkelighedsforståelse (jf. forrige
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analysedel), som de førhen ellers havde taget for givet, hvorfor denne fase retrospektivt kan
betegnes som værende det første vendepunkt i deres distanceringsproces (Antoft & Thomsen
2005: 159), der blev starten på deres opgør med livet under negativ social kontrol. Meningsdannerne oplevede med andre ord under denne fase deres første epifani, da mødet med alternative tilværelsesforståelser brød med deres ellers stabile biografiske livsfortælling, der påvirkede deres fremtidige livsfortælling i betydelig grad (Denzin 2001: 144).

Da meningsdannernes virkelighedsforståelse var bundet op omkring de kulturelle og/eller religiøse rammer, der, som skitseret i forrige analysedel, hersker i deres minoritetsmiljøer, blev
deres tvivl derfor også rettet mod de rammer, som kulturen og/eller religionen sætter. I tråd
med tvivlen begyndte meningsdannerne at opnå en bevidsthed om den negative sociale kontrol, som de var underlagt – og først da de blev bevidste omkring denne, havde de mulighed
for at gøre op med den og distancere sig fra deres minoritetsmiljøer.

Det kommende afsnit vil, i tråd med Ebaughs første fase den første tvivl (Ebaugh 1988: 4142), være bygget op omkring tvivlen, som vores informanter oplevede i tråd med en specifik
begivenhed (Ebaugh 1988: 42), og som medførte bevidstheden om den negative sociale kontrol, der hersker i deres minoritetsmiljøer. Det var altså under indeværende fase, at meningsdannerne begyndte at sætte spørgsmålstegn ved og oplevede en tvivl omkring de normative
forventninger, der var forbundet til deres rolle (Ebaugh 1988: 41-42).

Tvivlen
Hos informanterne i dette speciale var det i mødet med omverdenens alternative tilværelsesforståelser, at “tvivlstanker” (Astrid: 26) omkring deres egen virkelighedsforståelse opstod,
hvilket gav anledning til, at informanterne begyndte “at stille spørgsmålstegn ved tingene”
(Kasper: 48). Informanten Søren beskriver, at mødet med de alternative tilværelsesforståelser
for ham skete igennem “små prik” fra omverdenen:
”Det er en masse små prik. Studenterkammerater, kollegaer eller mennesker,
der siger noget, som ryster mig et øjeblik. Normalt har man Jehovas Vidnerpanseret på, men nogle gange slipper der noget ind” (Søren: 181).
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Igennem de ”små prik”, som Søren oplevede, begyndte hans etablerede virkelighedsopfattelse, baseret på hans primære socialisering, at møde konkurrerende perspektiver. Eftersom
en socialisering aldrig er fuldstændig, vil individets internaliserede virkelighed altid stå åben
for potentielle trusler (Berger & Luckmann 2003: 187). Pierre Bourdieu taler i den sammenhæng om splittet habitus, der omhandler, at mennesker, der indgår i nye sociale og kulturelle
miljøer, kan opleve en bevidsthed omkring, at de sandheder og værdier, de kender og har,
ikke længere gælder (Wilken 2011: 50). Noget, der går igen hos samtlige af vores informanter, er, at de igennem den sekundære socialisering beskriver en trussel, der opstod mod deres
subjektive virkelighedsdefinition (Berger & Luckmann 2003: 190-199), hvor de begyndte at
tvivle på deres egen virkelighedsopfattelse. Tvivlen opstod blandt andet i mødet med personer, der havde konkurrerende virkelighedsforståelser, som i vores empiri har vist sig at være
skolekammerater, venner og familie uden for miljøet (Kasper: 50-51; Mahmud: 76; Søren:
181). Informanten Astrid beskriver, hvordan særligt én episode med en skolekammerat satte
gang i nogle tvivlstanker hos hende, da hun pludselig begyndte at forholde sig kritisk over for
et bibelsk udsagn, som hun førhen havde taget for givet:
“Jeg kan huske, at vi i 4./5. klasse havde en venskabsklasse fra Norge, hvor
jeg så skulle dele penneven med en anden pige i klassen. Og jeg kan huske, at
hun stillede mange spørgsmål, og hun var også med hjemme og besøge mig en
gang eller to. Og der kan jeg huske, vi havde et citat fra Biblen til at hænge på
vores væg, hvor der stod: ”Frygt Gud og elsk ham”, og hun syntes, det var så
modsatrettet det her udsagn, og jeg var slet ikke kritisk over for de her ord –
det var bare noget, jeg altid havde hørt, og ikke rigtig noget, jeg havde forholdt mig til. Det var bare noget, man sagde” (Astrid: 26-27).
Udover personer uden for miljøet har uddannelse også vist sig at være en katalysator
for nogle af informanternes tvivlstanker (Morten: 131; Rayan: 154-155). Informanten Søren
beskriver, hvordan hans indblik i videnskaben fik ham til at tvivle på den virkelighedsopfattelse, som han havde internaliseret igennem sin primære socialisering knyttet til Jehovas Vidner:
“Så der kom det der clash, som jeg senere har fundet ud af, hedder kognitiv
dissonans – altså en dissonans mellem det, jeg lærte som Jehovas Vidner, og
hvordan virkeligheden rent faktisk var. Et eksempel kan være, hvis der blev
sagt, at der levede dinosaurer for 300 år siden, så skulle man ikke tro på det,
fordi jorden er ikke så gammel ifølge Jehovas Vidner – så der kan ikke have
været dyr så længe på jorden. Så jeg har hele tiden haft et problem med det
videnskabelige i forhold til det, jeg lærte inden for Jehovas Vidner.
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(...) det gav mig bare en grim følelse indeni – en følelse af, at der var noget
galt, men jeg kunne ikke verbalisere det eller sætte ord på det” (Søren: 174175).
Det “clash”, Søren selv påpeger som værende en kognitiv dissonans, beskriver socialpsykologen Leon Festinger som en spændingstilstand, der opstår, når en person har to uforenelige
eller modstridende opfattelser på samme tid, hvilket kan opleves som en slags ubehag eller
uro, da vi som mennesker generelt altid søger mod harmoni (Festinger 1957 i Ebaugh 1988:
135). Sørens oplevelse af “en grim følelse indeni” og “en følelse af, at der var noget galt” i
forbindelse med det “clash”, han oplevede, kan derfor hænge sammen med den indre disharmoni, som tvivlen gav ham. Søren forklarer, hvor svært det var, da hans etablerede virkelighedsopfattelse mødte konkurrence (Berger & Luckmann 2003: 190-199), for “der er to
overlevelsesinstinkter indeni dig på samme tid”, hvilket var enormt “opslidende” og “ubehageligt” (Søren: 175). Dette ubehag kan informanten Kasper relatere til, da hans indre disharmoni medførte en “eksistentiel krise”, da den verden, han kendte til, pludselig begyndte at
blive opløst:
“Det var… en eksistentiel krise. Jeg stod over en afgrund og kiggede ned, og
jeg kunne ikke se bunden under mig – det var sådan, det føltes. Det var ren
elendighed, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen for at få det bedre. Jeg
havde mistet tilliden til mig selv, jeg havde mistet tilliden til min religion, til
min egen dømmekraft, at jeg kunne lægge to og to sammen. Jeg kunne slet ikke
stole på andre mennesker i forhold til, om det var rigtigt, det de sagde…” (Kasper: 49-50).
Kaspers eksistentielle krise medførte en angstfølelse, da hans virkelighedsopfattelse begyndte
at smuldre i forbindelse med, at der skete en opløsning af hans internaliserede selvfølgeligheder. Dette medførte ikke kun et sammenbrud af hele hans verdensopfattelse, men udgjorde
også en trussel mod hele hans identitet (Sørensen 2015: 124-125), hvorfor han ikke kun mistede tilliden til religionen, men også til sig selv. En anden informant, Astrid, sætter ord på,
hvordan den eksistentielle krise ligeledes fremkaldte en form for angst hos hende:
“Et lyn, der slog ned i mig af angst. Jeg kan huske, jeg stod på mit værelse, da
jeg fik den tanke. Jeg kan huske, jeg sådan skulle ryste mig løs, og jeg fandt
min mor, fordi jeg havde brug for at være tæt på hende, men jeg kunne ikke
fortælle hende det. Ej jeg bliver bare helt rørt af det [får tårer i øjnene]”
(Astrid: 26).
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At Astrid oplevede angst i forbindelse med sine tvivlstanker, er ikke så ualmindeligt, da afbrydelser af stabile biografiske fortællinger, ifølge Anthony Giddens, kan give ”en angst for,
hvorvidt den fortælling, hvorved individet opretholder en sammenhængende biografi, er tilstrækkelig” (Giddens 1991: 82 i Bo 2015: 96). Derfor var angsten en grundsten i informanternes møde med en alternativ tilværelsesforståelse, da deres virkelighedsopfattelse og stabile
fornemmelse for egen identitet begyndte at krakelere i indeværende fase.

Mange af informanterne beskriver, at de stod alene med den eksistentielle krise, som indtraf
for dem i indeværende fase. Dette kan for nogle af informanterne hænge sammen med deres
internaliserede loyalitetsfølelse (Peterson & Seligman 2004: 374-375) over for minoritetsmiljøet, som blev beskrevet under første analysedel: Livet under negativ social kontrol under temaet Fællesskabets magt. Informanten Kasper beskriver eksempelvis, hvordan loyalitetsfølelsen over for Jehovas var så inkorporeret i ham, til trods for tvivlen, så han længe havde svært
ved at dele med nogen, hvordan han havde det. Selv en af sine bedste venner tilbage fra gymnasietiden, som ikke var Jehovas Vidner, havde han ikke delt det med, selvom de “snakkede
om alting”:
“Vi snakkede om alting, men jeg ville bare ikke snakke med ham om det her –
fordi (...). Hvis jeg fortalte ham, at jeg havde det svært med min religion, hvad
ville han så ikke tænke om min religion? – og den havde jeg ikke lyst til at miskreditere” (Kasper: 49).
Udover at Kasper ikke havde lyst til at “miskreditere” sin religion, havde han samtidig også
en skamfølelse forbundet med sin tvivl, hvorfor han ikke delte tvivlen med nogen:
“Nej, jeg gik meget alene med det – jeg havde ikke lyst til at fortælle om det til
de ældste i menigheden (...). Jeg var godt klar over, at man kunne lave fuck
ups, som at knalde med nogen, ryge og sådan – men at sige: “Jeg er i tvivl om,
om det, jeg tror på, er rigtigt”, dét ville være langt værre, det vidste jeg godt.
Det var simpelthen for skamfuldt” (Kasper: 49).
En anden informant, Morten, beskriver i forlængelse af Kaspers citat, hvordan hans tvivl på
troen også hang sammen med følelsen af skam: “Jeg følte, at det var sådan svagt ikke at tro.
(...) Så i starten var det helt klart skamfuldt at tvivle” (Morten: 131). Mortens oplevelse af
tvivlen som noget skamfuldt kan hænge sammen med, at skam netop optræder ved moralske
overtrædelser (Bo 2015: 100), som dét ikke at tro var i Mortens minoritetsmiljø, da “det var
et achievement at tro” (Morten: 131). Tvivlen og den skam, som tvivlen medførte, har været
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ekstrem smertefuld for mange af informanterne, da modstrid mellem forskellige sociale erfaringer kan medføre voldsomme personlige chok (Berger & Luckmann 2003: 183; Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 29). Derfor beskriver mange af vores informanter, hvordan de prøvede at fortrænge tvivlen og den skam, der var forbundet med tvivlen. Donald L. Nathanson
beskriver i den sammenhæng forskellige håndteringsstrategier af skammen i skammens kompas (Bo 2015: 102). Nathanson kalder en af strategierne for en tilbagetrækning, hvor individet trækker sig tilbage fra den ubehagelige situation, der afføder skammen (Bo 2015: 104).
Informanten Søren beskriver denne tilbagetrækningsstrategi igennem en form for ”strudsetaktik”, som han benyttede sig af: “Jeg kalder det selv for en strudsetaktik – den stikker jo altid hovedet i busken, for så kan den jo ikke se noget, og så tror den, at problemet er væk – det
var sådan, jeg lidt havde det” (Søren: 176). Informanten Kasper beskriver på samme måde
som Søren, at han “kunne mærke, at det spørgsmål skulle jeg bare ikke stille mig selv, for jeg
havde ikke lyst til på nogen måde at prikke til det og komme med et svar. Så det kunne jeg
mærke, jeg ikke skulle pille ved” (Kasper: 55). Informanten Morten håndterede skammen på
en lidt anderledes måde end de to foregående eksempler. Han benyttede sig i højere grad af
den håndteringsstrategi, som Nathanson omtaler som undgåelse, der handler om at reducere,
begrænse og undgå skamfølelsen for enhver pris, idet den opleves så pinagtig (Bo 2015: 104).
Morten benyttede sig af alkohol for at dulme smerten i forbindelse med skammen: ”Jeg begyndte at misbruge alkohol rigtig meget. (...) psykisk havde jeg det ikke skide godt. Så lige op
til eksaminerne, der copede jeg bare på den måde, at jeg drak, så kunne jeg sove, fordi jeg
var så stresset” (Morten: 121).

Ovenstående eksempler på informanternes forsøg på at håndtere den skam, de oplevede i forbindelse med deres tvivlstanker, understreger ligeledes, hvordan mødet med de alternative tilværelsesforståelser var et vendepunkt, der satte informanterne i en position, hvor de ikke længere havde mulighed for at vende tilbage til deres tidligere virkelighedsforståelse forinden
tvivlen.
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Bevidstheden om den negative sociale kontrol
Det var først i mødet med de alternative tilværelsesforståelser, at informanterne opnåede en
bevidsthed omkring den negative sociale kontrol, der, som påvist under første analysedel: Livet under negativ social kontrol, hersker i deres minoritetsmiljøer.
Med andre ord har mødet med alternative tilværelsesforståelser og den tvivl, som dette har
frembragt, været en forudsætning for, at informanterne fik en bevidsthed om den negative sociale kontrol, de var underlagt. I Bourdieus optik hænger denne bevidstgørelse sammen med,
at informanterne igennem deres møde med alternative tilværelsesforståelser fik en indsigt i
den symbolske vold, der eksisterer i deres minoritetsmiljøer (Wilken 2011: 93). Ifølge Bourdieu er det nemlig igennem mødet med alternative tilværelsesforståelser, at den symbolske
vold, der normalvis ikke fremtræder som vold og dermed heller ikke erkendes som vold, kan
komme til syne (Wilken 2011: 93).
Informanten Morten beskriver, hvordan han opnåede en bevidsthed om den negative sociale
kontrol via en indsigt i den symbolske vold, da han blev disponeret for en verden uden for sit
minoritetsmiljø:
“Jeg følte, at der var en verden udenfor, men at jeg ikke kendte noget til den.
Det er også derfor, at jeg beskriver det som et parallelsamfund (...). Sådan oplevede jeg det. Det gik op for mig, at hele mit liv var blevet styret. Det gik op
for mig, at der ikke var nogen overhovedet i mit liv, der havde spurgt mig,
hvad jeg gerne ville. Det her med negativ social kontrol, det var bare totalt givet i mit liv” (Morten: 125).
Morten beskriver, hvordan han “følte, at der var en verden udenfor”, men da han ikke kendte
til den, havde han ikke mulighed for at bemærke, at han var underlagt negativ social kontrol i
sit eget minoritetsmiljø. Først da Morten blev bekendt med en alternativ måde at leve på, blev
han bevidst om den negative sociale kontrol, som han var underlagt. I et indefra-perspektiv
giver negativ social kontrol nemlig ikke altid mening, da det kan være svært at vide, man er
underlagt negativ social kontrol, hvis det har været de givne rammer under hele ens opvækst
(Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 33). Med andre ord kan den negative sociale kontrol forekomme selvfølgelig, naturlig og endda nødvendig for de, der er underlagt den, hvis den er
blevet indlejret gennem opvæksten (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 30). Dette betyder dog
ikke, at den negative sociale kontrol ikke findes, men at man er nødt til at opnå et udefra-perspektiv for at kunne opnå en bevidsthed omkring dette, hvilket vores informanter fik i mødet
med alternative tilværelsesforståelser.
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Det er imidlertid ikke kun svært for dem, der er underlagt negativ social kontrol, at se, at de
er underlagt denne kontrol. I et indefra-perspektiv kan det også være svært for udøverne af
den negative sociale kontrol at se dette, da det, der i majoritetssamfundet anses som værende
negativ social kontrol, i visse minoritetsmiljøer kan opfattes som en form for beskyttelse og
omsorg (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 33). Informanten Amalie beskriver, hvordan hendes forældre har gjort, “hvad de har gjort af ren og skær kærlighed, så de har ikke gjort det
af ond tro” (Amalie: 9). Grænsen mellem den negative sociale kontrol og omsorg kan derfor
være svær at definere. Amalie beskriver, hvordan forældrene har handlet “af kærlighed, fordi
de troede, det var det rigtige og bedste” (Amalie: 5) for hende. I et indefra-perspektiv giver
betegnelsen “negativ” derfor ikke altid mening, da negativ social kontrol ikke kan forstås på
tværs af normsæt (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 33). Derfor er det først retrospektivt, at
Amalie, grundet sit eksterne normsæt, udover at have fået en bevidsthed omkring den negative sociale kontrol, også kan se det fra forældrenes perspektiv:
“Hvordan kan det være for mit bedste, at de beder mig om at droppe det menneske, jeg elsker – hvem fanden har godt af det? (...) så præmissen køber jeg
ikke. Men det ændrer ikke på, at jeg godt kan acceptere, at det er sådan, det
er, og at det er større end mig, fordi mine forældre er underlagt nogle strukturer, som gør, at de ikke kan navigere anderledes – de ved ikke bedre (...). Jeg
kan huske, at jeg bare følte mig som et produkt, som de skulle bruge til at ophøje sig selv, til at opretholde deres forståelse af dem selv, deres selvbillede
og deres status blandt andre tamilere. Så jeg var bare en dims, de skulle
bruge. Så elskede de mig virkelig? Var det virkelig for min skyld? Sådan kan
jeg huske, jeg havde det. Sådan har jeg det ikke i dag. Jeg tror, de har gjort
det i ren afmagt, men det ændrer ikke på, at jeg dengang følte, at jeg stod ene
og alene og fuldstændig forladt” (Amalie: 10; 13).
Ovenstående citat indikerer, at Amalie, igennem sit møde med alternative tilværelsesforståelser, har fået et udefra-perspektiv, hvor hun har opnået en forståelse for, at forældrene “har
gjort det i ren afmagt”. Af den grund er Amalie ikke i samme grad vred på sine forældre
mere, da hun i dag ved, at de har haft andre forudsætninger for at handle, som de har gjort, da
de ”er underlagt nogle strukturer, som gør, at de ikke kan navigere anderledes”. Selvom forældrene ikke har gjort det med bevidstheden om, at det har været negativ social kontrol, de
har udøvet på Amalie, ændrer det dog ikke på, at Amalie med et eksternt normsæt ved, at det,
der har foregået i en dansk kontekst, har været negativ social kontrol, fordi “det har hæmmet
og begrænset hendes livsudfoldelse, adfærd og valg” (Regeringen 2016: 9).
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Fase II: Splittelsen mellem to livsverdener
Efter mødet med alternative tilværelsesforståelser under fase I, hvorigennem meningsdannernes tvivl opstod, og de fik en bevidsthed omkring den negative sociale kontrol, der hersker i
deres minoritetsmiljøer, fulgte en fase, hvor de stod splittet mellem to livsverdener. En bevidsthed om den negative sociale kontrol medfører ikke per automatik et opgør med den, da
det kan være meget smertefuldt og derfor kræve en enorm styrke at gøre op med kroppens
indlejrede dispositioner (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2019: 30), hvorfor meningsdannerne i indeværende fase oplevede en splittelse.

Indeværende Fase II i distanceringsprocessen kan på visse punkter sammenlignes med van
Genneps og Turners liminale fase, hvor individet befinder sig i en tilstand, hvor det hverken
kan tilskrives at være det ene eller det andet, men dog alligevel begge dele, da personen er
betwixt and between i en slags ingenmandsland (Turner 1967: 96-98; van Gennep 1960: 11).
Til forskel fra van Genneps overgangsriter, hvor den liminale fase opstår som følge af den
første fase, separationsfasen, hvor individet foretager symbolske handlinger, der adskiller det
fra dets vante sammenhænge, har vi i vores empiriske materiale identificeret, at den liminale
fase også opstod i forbindelse med meningsdannerens tvivl og bevidsthed om den negative
sociale kontrol forud for deres symbolske handlinger, der blev deres første synlige forandringer udadtil (jf. den kommende Fase III: Ændringer i hverdagens praksis). Desuden kan der
drages paralleller mellem indeværende fase i distanceringsprocessen og Ebaughs anden fase,
søgen mod alternative roller, hvor individet opvejer fordele og ulemper ved at forlade deres
aktuelle rolle (Ebaugh 1988: 89-96). Ebaugh beskriver derudover en tilstand, som hun omtaler som et slags vakuum (Ebaugh 1988: 143-145), der kan sammenlignes med van Genneps
og Turners liminale fase, som også har vist sig at gøre sig gældende for meningsdannerne i
indeværende fase.

Det liminale aspekt kommer i denne fase til udtryk i form af, at informanterne følte sig betwixt and between to livsverdener, hvor de oplevede, at de befandt sig i et vakuum, da de ikke
følte sig som en del af hverken deres minoritetsmiljøer eller verden udenfor, hvilket kan være
forbundet med ambivalens, forvirring og usikkerhed (Turner 1967: 97). Informanterne befandt sig i et modsætningsfyldt spændingsfelt mellem to virkelighedsforståelser, hvilket
skabte en splittelse. Inger Glavind Bo beskriver, hvordan en disharmoni mellem forskellige
kultursæt kan medføre, at individet oplever en splittet identitet: “Så længe der ikke er tale om
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harmoni mellem de forskellige kultursæt, den unge skal forholde sig til og håndtere, vil vedkommende opleve manglende social integration og en splittet identitet” (Bo i Jacobsen et al.
2001: 223). Informanten Amalie beskriver i den sammenhæng, hvordan hun var “fuldstændig
ødelagt, fuldstændig splittet” (Amalie: 6), da hun havde en splittet identitet, hvor hun befandt
sig i en slags ingenmandsland (Turner 1967: 96-98).

Under indeværende fase gjorde informanterne sig derfor nu overvejelser omkring, hvilke fordele og ulemper det kunne have for dem at distancere sig fra deres minoritetsmiljøer (Ebaugh
1988: 89-96). Disse overvejelser, som informanterne foretog, kan med inspiration fra politologen Everett Lees forstås som push- og pullfaktorer (1966), da der i indeværende fase var
faktorer, der trak meningsdannerne mod en ny tilværelse og væk fra den negative sociale
kontrol, samtidig med, at der var faktorer, som holdt dem tilbage i deres minoritetsmiljøer. En
pull-faktor for informanterne var ønsket om ikke længere at være pålagt den negative sociale
kontrol i deres minoritetsmiljøer, hvorfor den negative sociale kontrol var en push-faktor for
dem. Alligevel var det overvejelserne omkring konsekvenserne ved opgøret med negativ social kontrol, der gjorde det svært for informanterne at distancere sig. Dette var blandt andet
frygten for stigmatiseringen og ensomheden. Derfor var en stay-faktor, til trods for push-faktoren, livet under negativ social kontrol, det fællesskab, de var en del af og den anerkendelse i
fællesskabet, de fik, hvor stay-away-faktoren, til trods for pull-faktoren, livet uden negativ
social kontrol, var frygten for stigmatisering og ensomhed.

Informanten Mille beskriver i følgende citat, hvordan hun frygtede det stigma, der kunne
være forbundet med et opgør med sit minoritetsmiljø, da hun vidste, hvad der ville følge med:
“Jeg vidste også, at folk nede i kirken snakkede om folk – altså folk jeg ikke
havde mødt, men hvor de snakkede om, hvor dårlige personer de var, fordi nu
var de ikke mormoner længere. Så jeg vidste ligesom, hvad der fulgte med”
(Mille: 106).
En stay-away-faktor for Mille var altså det stigma, hun var bange for at blive pålagt ved at
udfolde sig, som hun ville, hvilket ligeledes var en stay-away-faktor, der gjorde sig gældende
for informanten Morten: “Altså for mig var det enormt stressende, at jeg vidste, at der var et
kæmpe stigma” (Morten: 126). Informanternes frygt for stigmatisering under indeværende
fase bunder i den magt, som fællesskabet i de respektive minoritetsmiljøer har haft over informanterne, der blev beskrevet under første analysedel: Livet under negativ social kontrol.
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Udover frygten for stigmatisering beskriver Mille også, hvordan hun frygtede en social eksklusion, hvis hun valgte at gøre op med negativ social kontrol i sit minoritetsmiljø i ønsket
om at efterleve det liv, hun ønskede:
”Selvom de ikke praktiserer udstødelse, så hører man jo stadigvæk om forældre, som gør det. Jeg havde hørt om mange familier, hvor de ikke snakkede
med deres børn længere. (...) Og det der med, at jeg ikke vidste, om mine forældre ville vælge mig fra eller ej, det gjorde, at jeg slet ikke kunne sige det,
fordi man bare ikke vidste, om man var safe eller ej” (Mille: 106).
Informanten Amalie beskriver i tråd med Mille, hvordan hun ligeledes var “bange for at miste” sine forældre:
“Jeg kan huske, jeg var rigtig bange for, om jeg skulle miste mine forældre.
Da jeg mistede kontakten til dem, accepterede jeg det lidt, men at jeg pludselige ikke skulle se mine søskende mere - dét kan jeg huske, fyldte rigtig meget.
Hvis jeg ikke havde en familie, hvem havde jeg så?” (Amalie: 6).
Til trods for informanternes ønske om at efterleve det liv, de ønskede, var en stay-away-faktor for dem, udover frygten for stigmatiseringen, altså også frygten for at miste deres nære relationer i minoritetsmiljøerne. Informanternes frygt for at miste deres nære relationer kan beskrives som frygten for en emotionel ensomhed, der opleves som en ensomhed i form af mangel på en virkelig nær relation, hvilket kan opleves som værende meget smertefuldt (Svendsen 2015: 370-371).

Som følge af frygten for stigmatisering og ensomhed forsøgte informanterne at leve et dobbeltliv. Dette gjorde de i forsøget på at håndtere to verdener, der ikke kunne hænge sammen.
Det var særligt ønsket om at kunne leve det liv, de ville, men samtidig frygten for konsekvenserne ved at udfolde sig, som de ville, inden for minoritetsmiljøets rammer, der pressede dem
ud i at leve et dobbeltliv. Informanten Astrid beskriver, hvordan hun gerne ville “til fest, og
det skulle holdes skjult” (Astrid: 25), hvorfor hun forsøgte at skjule det. Hun beskriver, at hun
blev ”rigtig god til at sætte en facade på” (Astrid: 25). Astrid forsøgte således at passere som
ikke-afviger i sit minoritetsmiljø, hvilket hang sammen med hendes frygt for at blive miskrediteret og dermed blive stigmatiseret. Derfor var Astrid med Goffmans term potentielt miskrediteret, idet hun levede et dobbeltliv, hvor hun hemmeligholdt og skjulte sit potentielle
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stigma for sit minoritetsmiljø (Goffman 1963: 46). Ved at skjule sin afvigelse fra minoritetsmiljøets normer kunne Astrid fortsat opnå social anerkendelse og undgå at blive stigmatiseret
og i værste fald blive socialt ekskluderet. En strategi for Astrid, for at hun ikke skulle blive
afsløret, blev dog, at hun begyndte at trække sig fra sociale sammenhænge, da der kunne
følge konsekvenser af at blive opdaget. Astrid foretog en såkaldt “selvvalgt isolation”:
“Hvem skulle jeg tale med det her om, for jeg kendte jo alle svarene på forhånd, og jeg havde nogle normer, jeg skulle leve op til – både over for mine
forældre og det religiøse samfund. Og folk uden for den verden havde jeg ikke
tillid til, og jeg havde heller ikke etableret en kontakt med nogen der. Der groede en barriere op mellem mig og de andre, selvom jeg var en del af det (...).
Der lavede jeg sådan en selvvalgt isolation fra mange af de andre mennesker
fra Jehovas Vidner og fra mine forældre, fordi jeg levede på kanten af det, der
var tilladt. Det var meget, meget ensomt, og jeg var forvirret” (Astrid: 25-26).
Som følge af frygten for stigmatisering og ensomhed oplevede Astrid derfor, paradoksalt nok,
en ensomhed grundet sin egen selvvalgte isolation. Da Astrid hverken følte, at hun kunne
dele sine tvivltanker med sit sociale fællesskab i minoritetsmiljøet eller sin nære familie, kan
man desuden argumentere for, at Astrid oplevede en social ensomhed og en emotionel ensomhed på én og samme tid – altså ensomheden i sin yderligste form (Svendsen 2015: 370-371).
Mange af informanterne beskriver, at “det var meget, meget hårdt at gå i den der dobbeltlivsrolle” (Rayan: 159), fordi de skulle jonglere imellem to verdener, som de forsøgte at skjule
for deres minoritetsmiljøer, hvilket for mange af informanterne udløste en ensomhed.

Fase III: Ændringer i hverdagens praksis
Hvor meningsdannerne i foregående fase oplevede en splittelse, da de skulle forholde sig til
to forskellige og modstridende normsæt, som de forsøgte at jonglere imellem i skjul, begyndte de i indeværende fase at foretage visse ændringer i deres hverdag, som blev deres første udadtil synlige forandringer i distanceringsprocessen. Meningsdannerne nåede med andre
ord i indeværende fase til et punkt i deres distanceringsproces, hvor de ikke længere var i
stand til eller ønskede at leve et dobbeltliv forbundet med ambivalens, forvirring og usikkerhed (Turner 1967: 97). Informanterne var dog stadig bekendte med de risici, der kunne medfølge af deres synlige forandringer i form af stigmatisering og ensomhed, hvorfor det er relevant at tale om mod i indeværende fase. Som Poul Poder beskriver det, er mod ikke fraværet
af frygt, men snarere en vurdering af, at noget andet end frygt er vigtigere (Poder 2015: 282-
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285), hvilket meningsdannerne under indeværende fase vurderede, at et liv uden negativ social kontrol var, hvorfor de begyndte at konfrontere frygten for stay away-faktorerne stigmatisering og ensomhed.

Informanternes synlige forandringer, der gradvist vækkede opmærksomhed i deres minoritetsmiljøer, beskriver starten på den fase, van Gennep omtaler som separationsfasen, hvor individet foretager symbolske handlinger, der adskiller det fra dets tidligere sociale status eller
position (van Gennep 1960: 11). Disse symbolske handlinger kalder Ebaugh også for signalerende adfærd, hvor individets utilfredshed med dets rolle bliver tydeligt for andre (Ebaugh
1988: 69-70). Til forskel fra van Gennep, hvor separationsfasen forekommer som den første
fase i overgangsriten, og til forskel fra Ebaughs begreb om signalerende adfærd, der forekommer umiddelbart efter hendes første fase, den første tvivl, har vi i indeværende speciale identificeret, at meningsdannernes synlige forandringer først forekom efter deres møde med alternative tilværelsesforståelser, som medførte en splittelse mellem to livsverdener, hvor de begyndte at opveje fordele og ulemper. Med andre ord identificerer vi, at der, til forskel fra van
Genneps og Ebaughs teoretiseringer, skal nogle flere indledende faser til, som leder op til
denne fase, hvor informanterne begyndte at vise synlige forandringer udadtil.

I henhold til vores empiri foretog informanterne både mindre og større ændringer i hverdagen, hvor de begyndte at skille sig ud fra deres vante sammenhænge. Informanten Rayan beskriver, hvordan hendes synlige forandringer i hverdagen “stille og roligt” begyndte at
komme til udtryk i kropslige ændringer:
“Jeg gik jo i sådan nogle jilbab – der er sådan nogle lange kjoler, som er meget løse. Og jeg begyndte jo stille og roligt at gå med nederdele og bukser, og
så blev bukserne lidt strammere og bluserne lidt kortere osv. Det kunne jeg jo
også mærke på de venner og den vennekreds, jeg havde kendt i alle de år, at
det syntes de ikke om. Jeg fik også at vide på et tidspunkt: ”Det er lidt for
stramt, det tøj du har på”, og jeg var sådan: ”Jeg er ligeglad”. Jeg ignorerede hende, men det ramte mig alligevel dybt, og jeg kunne mærke, at de ikke
så mig som ligeværdig længere. Jeg var forkert, og de prøvede at rette op på
mig” (Rayan: 156).
For informanten Maryam skete de synlige forandringer ligeledes igennem kropslige ændringer i forbindelse med hendes kønsskifte:
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“Det skete bare stille og roligt, jeg begyndte at gå med makeup stille og roligt,
begyndte at lade håret vokse stille og roligt. Så folk vidste godt, der var et eller andet undervejs. Familien spurgte, om jeg ikke snart skulle have klippet
mit hår, for det var langt som en piges” (Maryam: 84).
Informanterne Rayan og Maryam foretog altså begge synlige forandringer i deres hverdag i
form af ændret påklædning og udseende, hvilket vakte opsigt i deres minoritetsmiljøer, da der
som påpeget under første analysedel: Livet under negativ social kontrol, hørte kønspecifikke
forventninger til de respektive køn. Med andre ord lagde Rayan og Maryam i denne fase ikke
længere skjul på deres stigmasymboler (Goffman 1963: 85), hvilket betød, at de gik fra at
være potentielt miskrediterede, hvor de førhen i fase II havde forsøgt at skjule deres potentielle stigma fra minoritetsmiljøet (Goffman 1963: 45), til nu at blive miskrediterede, da deres
minoritetsmiljøer nu blev bevidste om det, som de anså som værende miskrediterede egenskaber (Goffman 1963: 45). Rayan beskriver, hvordan hun følte sig stigmatiseret, idet hun
“kunne mærke, at de ikke så mig som ligeværdig længere. Jeg var forkert, og de prøvede at
rette op på mig”, hvorfor Rayan altså oplevede et statustab samt manglende anerkendelse i
sociale sammenhænge. På samme måde oplevede Maryam, når hendes familie spurgte, “om
jeg ikke snart skulle have klippet mit hår, for det var langt som en piges”, at hendes gradvise
forandringer blev betragtet negativt. Rayan og Maryam oplevede derfor, at de blev stigmatiseret af deres minoritetsmiljøer, da deres ændringer blev betragtet som karaktermæssige fejl
og kropslige deformiteter (Goffman 1963: 45-46). Rayan beskriver desuden, at stigmatiseringen medførte en skamfølelse i hende, da det ramte hende ”dybt”, at de ikke så hende som ligeværdig længere, fordi hun var “forkert”. Følelsen af at føle sig ”forkert” bunder i Rayans
opvækst under den negative sociale kontrol (jf. første analysedel), hvorigennem specifikke
forventninger til påklædning blev dybt indlejret i hende, hvorfor en overtrædelse af disse kan
være forbundet med følelsen af skam. Thomas J. Scheff beskriver netop Rayans følelse af at
føle sig forkert som en skamfølelse, der fremkaldes i det sociale møde, hvor individet føler
sig utilstrækkelig (Scheff 1990 i Bo 2015: 100-102). Skammen er en meget ubehagelig og negativ følelse, da skammen er rettet indad mod selvet, hvor hele personligheden står for skud
(Bo 2015: 109-110). Med høj grad af kontekstuelle detaljer beskriver Rayan i nedenstående
citat, hvordan forestillingen om andres negative vurdering af hende, da hun smed sit tørklæde, konstruerede og fremkaldte skamfølelsen i hende:
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“Jeg kan huske første gang, jeg smed tørklædet – det gjorde jeg sådan spontant ude på gaden, fordi jeg havde gået og tænkt over det i lang tid, men jeg
turde ikke gøre det. Jeg havde været virkelig depri i noget tid og sad på universitetet faktisk – jeg sad med musik i ørene og lod bare, som om at jeg lyttede, men jeg kunne ikke lytte, jeg kunne ikke koncentrere mig. Så jeg hørte
musik, men var egentlig bare i mine egne tanker. Så på vej hjem, der skulle jeg
tage en bus, men jeg gad ikke at tage bussen, jeg havde bare brug for luft. Så
jeg tænkte: Nu går jeg med det der musik i ørene. Og jeg kan ikke huske, hvor
langt jeg var gået, men jeg var gået ret langt, for jeg var helt oppe ved... eller
jeg ved, hvor jeg endte henne, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg
var nået derhen, men det var jeg... Så stod jeg lige pludselig ved sådan et
kryds og skulle dreje af. Så begyndte mit tørklæde sådan at blæse af. Jeg var
så irriteret på det i forvejen, ikke? Så tog jeg det af og proppede det i min
lomme. Grunden til at jeg gjorde det der med at proppe det i lommen, det var
fordi, jeg tænkte, at det var pinligt, hvis nogen så det – også danskere, de ville
tænke: Hvad sker der for hende der? Hun smider tørklædet! Jeg havde ikke
lyst til, at nogen skulle se det. Og så gik jeg ellers bare og kunne mærke det
der vind i håret og hørte videre på det der musik, og så slog tanken mig pludselig: Hvad skal der ske nu? Hvad vil min mand sige? Hvad vil mine forældre
sige? Hvad vil der ske? Alle tankerne myldrede bare ind. Jeg nåede 200 meter, og så tænkte jeg bare: Åh nej, åh nej. Jeg nåede for enden af vejen, og så
var der en bro, og jeg tænkte: Jeg kaster mig ud her. Så er jeg færdig. Så skal
jeg ikke tænke mere. Så skal jeg ikke tænke mere. (...) det endte med, at jeg
faktisk gik derfra med tørklæde på igen og tog hjem. (...) Det havde vakt noget
angst i mig. Jeg ville ikke skuffe min familie, eller jeg ville ikke have, at de så
ned på mig eller så mig som et dårligt menneske, og jeg ville heller ikke miste
dem. Der var så mange ting i det” (Rayan: 167-168).
Ovenstående citat beskriver, hvor kompleks informanternes distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer har været, og hvor mange emotionelle smerter der har været forbundet med
processen. Informanten Rayans synlige forandring, i form af at smide sit tørklæde, var forbundet med et tankemylder, hvor hun pludselig blev ramt af tanker som: “Hvad skal der ske
nu? Hvad vil min mand sige? Hvad vil mine forældre sige? Hvad vil der ske?”. Indeværende
fase er altså forbundet med mange tanker om frygten for de konsekvenser, som de synlige
forandringer vil kunne medføre. I Rayans citat ser vi, hvordan hun for enhver pris ville undgå
den skamfølelse, som hun ville opleve, hvis hendes mand og forældre så, at hun smed tørklædet, da hun ikke ville “skuffe” sin familie eller have, “at de så ned på mig eller så mig som et
dårligt menneske, og jeg ville heller ikke miste dem”. Rayans overvejelser om at kaste sig ud
fra en bro, for at slippe for tankemyldret og skammen, kan betragtes som den håndteringsstrategi, Nathanson omtaler som angreb på selvet, hvor individets selvforagt kommer til udtryk
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ved destruktive konsekvenser for individet (Bo 2015: 104). Bare tanken om skammen forbundet med, hvad hendes mand og forældre ville sige, hvis de så hende uden tørklæde, var så
smertefuld for Rayan, at hun hellere ville gøre skade på sig selv end at opleve skammen.
Rayan endte dog i stedet med at tage tørklædet på igen og undgik skamfølelsen via undgåelsesstrategien, som Nathanson omtaler som undgåelse, der omhandler at reducere, begrænse
og undgå skamfølelsen for enhver pris, idet den opleves så pinagtig (Bo 2015: 104), hvilket
Rayan gjorde, da hun tog tørklædet på igen. Rayans citat er et eksempel på, hvor kompleks en
distanceringsproces er, og at de konstruerede faser i indeværende speciale er idealtypiske, da
fasernes udvikling kan variere for den enkelte informant. Rayan beskriver i ovenstående,
hvordan hun gik fra Fase III: Ændringer i hverdagens praksis tilbage til Fase II: Splittelsen
mellem to livsverdener, da hun “endte med, at jeg faktisk gik derfra med tørklæde på igen og
tog hjem”, hvorfor hendes proces altså ikke er foregået over en lineær udvikling.

For andre informanter kom de synlige forandringer i højere grad til udtryk ved en fysisk distancering end kropslige forandringer udadtil, som det var tilfældet ved informanterne Rayan
og Maryam. I tråd med at informanten Kasper startede på universitetet, flyttede han sig fysisk
væk fra sit minoritetsmiljø, hvorfor han ifølge sig selv tilrettelagde nogle omstændigheder,
der afskar ham mere og mere fra sit minoritetsmiljø (Kasper: 51). Informanten Amalie beskriver ligeledes, hvordan hun flyttede sig fysisk væk hjemmefra, hvilket for hende var starten på
en “frigørelsesproces”, da hun “ville frigøres fra, at de skulle styre” hende (Amalie: 14).

Informanternes ændringer i deres hverdagspraksis under indeværende fase kan betragtes som
en form for symbolsk handling (van Gennep 1960: 11), der er med til at distancere dem fra
deres minoritetsmiljøer. Informanten Kasper forklarer i forlængelse heraf, hvordan de ting,
han gjorde, “afspejlede, hvad jeg godt ville – i stedet for at jeg sagde det højt, for det var jeg
ikke i stand til” (Kasper: 54).

Til trods for at informanterne i indeværende fase gradvis foretog synlige forandringer i deres
hverdagspraksis, som følge af deres splittelse i den foregående fase, gjorde de dog endnu ikke
fuldkommen op med den negative sociale kontrol, da de stadig opvejede fordelene og ulemperne ved at forlade deres rolle (jf. push og pull-faktorerne i foregående Fase II: Splittelsen
mellem to livsverdener). Ændringerne i deres hverdagspraksis og de synlige forandringer,
som disse medførte udadtil, blev dog optakten til informanternes endelige opgør med den negative sociale kontrol, som de havde været underlagt i deres respektive minoritetsmiljøer.
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Fase IV: De skæbnesvangre øjeblikke
Med de skæbnesvangre øjeblikke opnåede meningsdannernes distanceringsproces et klimaks,
da det var under dette vendepunkt, de gjorde op med den negative sociale kontrol, som de
havde været underlagt i deres respektive minoritetsmiljøer (jf. første analysedel: Livet under
negativ social kontrol). Meningsdannerne havde siden deres møde med alternative tilværelsesforståelser, deres første vendepunkt, i fase I oplevet en tvivl og haft en bevidsthed om den
negative sociale kontrol. Dette medførte en splittelse i fase II, som resulterede i et dobbeltliv i
forsøget på at håndtere de to verdener, der ikke kunne hænge sammen. I forrige fase III begyndte informanterne at foretage ændringer i deres hverdagspraksis, som blev de første udadtil synlige skridt i deres distanceringsproces. Men det var først under indeværende fase IV, at
de tidligere faser i distanceringsprocessen kulminerede i skæbnesvangre øjeblikke, der medførte opgøret med negativ social kontrol. De skæbnesvangre øjeblikke i denne fase kan derfor
sammenlignes med Denzins kumulative epifanier, der indbefatter et kulminerende øjeblik,
som opstår på baggrund af en ophobning af tidligere erfaringer, der har pågået i lang tid
(Denzin 2001: 147). Dette bringer mindelser om Ebaughs tredje fase, vendepunktet, hvor det,
der får bægeret til at flyde over, er et vendepunkt, der beskrives som en kulmination på en
lang proces med tvivl og evaluering af alternativer (Ebaugh 1988: 128), hvilket de forrige
præsenterede faser i distanceringsprocessen ligeledes bestod af.

I vores empiriske materiale har vi identificeret, at de skæbnesvangre øjeblikke opstod igennem en erkendelse, som var et spirituelt opgør (dette var dog kun muligt for de af informanterne med religiøse baggrunde), og/eller et valg, der var et socialt opgør. Disse øjeblikke opstod i forbindelse med det, Ebaugh omtaler som en specifik begivenhed, der fik signifikant
betydning for meningsdannernes fremadrettede liv (Ebaugh 1988: 125). Hvor erkendelsen
kun var en specifik begivenhed, der var synlig for meningsdannerne selv, var valget en specifik begivenhed, der også udadtil blev synlig. Dette betyder dog ikke, at erkendelsen havde
mindre betydning for distanceringsprocessen, da den udover at være signifikant i sig selv,
også fik en symbolsk betydning for meningsdannernes senere valg, de stod overfor, da erkendelsen kan anvendes til at retfærdiggøre og rationalisere deres valg (Ebaugh 1988: 125), som
blev deres endelige opgør med den negative sociale kontrol.
Det kommende afsnit vil derfor udfolde meningsdannernes skæbnesvangre øjeblikke: Erkendelsen og valget.
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Erkendelsen
I et kulminerende skæbnesvangert øjeblik fik meningsdannerne i indeværende fase en erkendelse af, at de ikke længere troede på den religion, de var vokset op med i deres minoritetsmiljøer. Erkendelsen som et skæbnesvangert øjeblik relaterer sig derfor til de af meningsdannerne, der tidligere har været knyttet til en religion i deres minoritetsmiljøer, men som har
tvivlet på denne siden fase I, og som i indeværende fase, i en kulmination af deres tvivlstanker, nu kunne erkende over dem sig selv, at de ikke længere troede på religionen. De mistede
med andre ord troen, idet der opstod en form for åbenbaring, hvor alting på én gang pludselig
stod klart for dem. Denne erkendelse medvirkede derfor til, at informanterne i denne fase
gjorde et spirituelt opgør med det religiøse aspekt i deres minoritetsmiljøer. Det spirituelle
opgør kommer også til udtryk idet, at informanterne efter deres erkendelse gik fra at have en
religiøs overbevisning, til at definere sig selv som ateist eller ateistisk agnostiker eller ateist
og antiteist (jf. Tabel 2: Interviewpersoner).
Mange af informanterne beskriver retrospektivt, at de oplevede erkendelsen som en ”aha”oplevelse og som et vendepunkt, hvor de indså, at de ikke længere troede på den religion, de
var opvokset med. Informanten Søren beskriver sin oplevelse af sin erkendelse, der opstod i
et kulminerende øjeblik i forbindelse med, at han så en dokumentar:
“Jeg kan huske engang, hvor min ekskone var gået i seng, der så jeg en film,
en dokumentar, “Religulous”, med Larry Charles. Den hedder “Vorherre bevares” på dansk. I den gør han grin med religion, og der sad jeg bare og gloede i halvanden time næsten med tårerne trillende ned ad kinderne af grin.
Det var bare så befriende, at jeg kunne sige til mig selv: “Gud eksisterer altså
ikke. Han er der simpelthen ikke, det er simpelthen løgn”, og det kunne jeg ligesom erkende for mig selv. Det var den sidste ting. Som ateist møder man
ikke Jesus, Muhammed eller Buddha” (Søren: 181).
Søren beskriver i ovenstående citat, hvordan han endelig kunne erkende over for sig selv, at
Gud ikke eksisterer, i forbindelse med at han så en satire-dokumentar om religion. Samme erkendelse beskriver informanten Astrid, da hun fik en ”aha”-oplevelse i forbindelse med, at
hun begyndte på uddannelsen Idéhistorie, og fik en viden, der bekræftede hende i, at Jehovas
Vidners udlægninger ikke kunne være sande i forhold til den almene historie. Astrid beskriver, at “der faldt noget plads” for hende i forhold til den tro, som hun nu kunne sætte “i perspektiv på en helt anden måde” (Astrid: 34). I tråd med Søren og Astrid fik Morten også en
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erkendelse, der for ham opstod juleaften, hvor han pludselig begyndte at spekulere over ordenes betydning i de salmer, som blev sunget i forbindelse med julen:
“Men jeg kan huske, at jeg sad en juleaften, og det var sådan som om, at det
gik op for mig, hvad det var, jeg sad og sang. Der var sådan en salme, hvor…
Lad mig lige se, om jeg kan huske den: ”Uden Gud var verden kold og øde,
uden Gud var verden... et eller andet… forladt, uden Gud har kolde spekulanter skabt en hverdag uden lys og luft”. Jeg kan huske, at jeg virkelig følte, at
det var propaganda. Og jeg kan huske, at jeg sådan sad i kirken og tænkte:
Wow. Det kan jeg slet ikke synge det her. (...) Der kan jeg huske, at jeg følte,
at: nu sidder jeg her og dæmoniserer de mennesker udenfor, som om de er sådan nogle mørke skikkelser, der er imod os. Og så gik det op for mig, at jeg jo
faktisk også var én af dem, som de sang om” (Morten: 121).
I Mortens citat ser vi endnu et eksempel på et skæbnesvangert øjeblik, der opstod, da han begyndte at reflektere over de konkrete ord, der indgik i salmerne, hvoraf han nåede frem til erkendelsen af, at han ikke troede på ordene mere: “Wow. Det kan jeg slet ikke synge det her”.
Morten beskriver meget metaforisk, hvordan han pludselig følte, at “nu sidder jeg her og dæmoniserer de mennesker udenfor, som om de er sådan nogle mørke skikkelser, der er imod os.
Og så gik det op for mig, at jeg jo faktisk også var én af dem, som de sang om”. I forbindelse
med den specifikke begivenhed iagttog Morten sig altså pludselig fra et udefra-perspektiv i
forhold til det minoritetsmiljø, som han hidtil havde følt sig som en integreret del af, men
som han nu følte sig fremmed overfor, efter at have mistet troen. I den forbindelse beskriver
Morten, hvordan hans erkendelse føltes som at vågne op fra en ”syret drøm”:
“Det føles som om, at tæppet bliver revet væk under dig. (...) det var ligesom
at vågne op fra en syret drøm. Altså det er nærmere en opvågning, men hvor
den bare er så syret for dig. Det er sådan, det føles – absurd at du skulle have
brugt hele dit liv på noget, der ikke giver mening. Man tænker sådan: Hvor
fanden blev de år af? Hvorfor har du været bange for noget, der ikke eksisterer. Hvorfor har onani været det, jeg har været mest bange for. Lige pludselig
ændrer det status sådan fra at være et eller andet, der er kollektivt fordømt af
alle autoriteter i dit liv, til bare at være noget, man gør, hvis man keder sig,
ikke?” (Morten: 128).
I ovenstående uddrag ser vi forskellige eksempler på, hvordan informanterne, i kulminerende
skæbnesvangre øjeblikke, nåede frem til deres erkendelser af, at de ikke længere troede på religionen, da deres rationelle tanker fik plads. Informanten Kasper beskriver i forlængelse
heraf, hvordan ”desillusionen” var afgørende for hans erkendelse:
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“Det rationelle og tvivlen havde hele tiden været der, der havde bare været en
følelsesmæssig blokering, som havde overtruffet det, fordi religion havde naturligvis vigtigere svar, end hvad jeg nu lige kunne gætte mig frem til. Men da
det fik plads, blev det farligt – det blev rigtig farligt, fordi desillusionen blev
fyldt med en forståelse af, at det her nok ikke var rigtigt” (Kasper: 52-53).
Kasper beskriver i ovenstående, at det rationelle og tvivlen hele tiden havde ligget i hans underbevidsthed, men at der skulle en desillusion til, før han nåede frem til en endelig erkendelse. Denne desillusion beskriver informanterne Rayan (Rayan: 169) og Mahmud (Mahmud:
74) også. De har begge deres baggrunde i muslimske minoritetsmiljøer, hvor det for dem var
den forsvindende frygt, der medførte en desillusion, som resulterede i deres erkendelse.
Mahmud beskriver i det kommende uddrag, hvordan han nåede frem til sin erkendelse igennem konfrontationen af frygten for ånderne, som han havde fået at vide af en imam, at han
var besat af (Mahmud: 72), som beskrevet under første analysedel: Livet under negativ social
kontrol under temaet Gud som autoritet:
“Jeg ville gerne møde dem, jeg var træt af hele tiden at flygte fra de ånder –
jeg ville gerne møde dem. (...) Jeg ville gerne møde frygten, fordi jeg ville se,
om de var inde i mit hoved, eller om de var virkelige. Det, jeg begyndte at
gøre, var, at jeg startede med… jeg kan huske, jeg kom ned i kælderen, og der
kunne jeg høre en lyd… inde i mit hoved… Det, som jeg er vokset op med, det
er, at det er en ånd, der bliver udsat for tortur. Jeg var derfor bange for den
lyd og blev mere og mere bange. Det var frygt. Så gik jeg derned, fordi jeg
ville møde det, jeg ville se den der frygt i stedet for bare at flygte fra den. Jeg
gik stille og rolig ned i kælderen og åbnende døren… Og så var det bare én,
der var ved at vaske sit tøj – det havde bare lydt sådan… Jeg troede jo, det var
en ånd, der fik pisk. Så tænkte jeg: Alt den frygt og angst, jeg har gået med i
så mange år, siden jeg var barn – har det bare været inde i mit hoved? Det
næste, jeg gjorde, var, at jeg tissede på en kirkegård – det må man ikke, for så
siger de, at der kommer ånder og overtager dig. Jeg ville lige pludselig møde
ånderne, men der kom ikke nogen. Jeg tænkte: What the fuck. Så gik jeg hjem,
og så begyndte jeg at læse Koranen på toilettet, fordi det må man heller ikke,
for så siger de, at der kommer ånder og besætter dig. Jeg har gennemført Koranen flere gange på toilettet – og der kom ikke nogen. Til sidst begyndte jeg
at studere Koranen på toilettet – jeg ved godt, det lyder ulækkert. (...) men det
der så sker en nat… jeg kunne pludselig se, det ikke var andet end frygt. Det
var kun frygt – min religion, min tro, alt det var bygget på frygt – jeg var
bange for helvede, jeg var bange for dit og dat. Men lige så snart frygten faldt,
faldt religionen sammen med” (Mahmud: 72-73).
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I ovenstående uddrag ser vi, hvordan Mahmuds frygt gav anledning til en aktiv handlen igennem mod (Scarre 2010 i Poder 2015: 283), der resulterede i, at religionen faldt for ham, da
hans tro var bygget på frygt: “Det var kun frygt – min religion, min tro, alt det var bygget på
frygt – jeg var bange for helvede, jeg var bange for dit og dat. Men lige så snart frygten faldt,
faldt religionen sammen med”. Mahmuds erkendelse af, at han ikke troede på den religion,
han var vokset op med i sit minoritetsmiljø, opstod altså på baggrund af en gradvis konfrontering af frygten for ånder, der kulminerede i et specifikt øjeblik, hvor han slap “den sidste
tråd”, han holdt tilbage, som gjorde, at det hele faldt sammen for ham: “Så faldt hele religionen med frygten”:
“Men som sagt, religionen falder fra mig den dag, ånderne ikke var der mere.
Da frygten faldt… det sidste citat i Koranen gemte jeg tilbage – det var den
sidste tråd, jeg holdt tilbage. Jeg kan huske, jeg lå og skulle sove, og der
tænkte jeg: Gud siger [siger noget på arabisk]: “Jeg har skabt mennesket og
ånderne for, at de skal tilbede mig”, så da jeg slettede ånderne, slettede jeg
også hele Koranen, som var det sidste, jeg holdt tilbage. Da jeg sagde det, så
faldt det hele. Så faldt hele religionen med frygten” (Mahmud: 74).
I forbindelse med informanternes erkendelser i indeværende fase opnåede de en harmoni og
fandt en løsning på den kognitive dissonans (Festinger 1957 i Ebaugh 1988: 135), som de
havde oplevet siden fase I i deres distanceringsproces, da deres tvivl opstod i forbindelse med
mødet med alternative tilværelsesforståelser. Informanternes erkendelser opstod, da deres rationelle tanker fik plads, hvilket medvirkede til et spirituelt opgør med det religiøse aspekt i
deres minoritetsmiljøer, som kan betragtes som et skæbnesvangert øjeblik i deres distanceringsproces. Erkendelserne, der opstod under de beskrevne specifikke begivenheder i indeværende fase, fik en symbolsk betydning for flere af informanternes senere valg, de stod over
for, da deres erkendelser kunne retfærdiggøre og rationalisere deres valg (Ebaugh 1988: 125).

Valget
Udover de skæbnesvangre erkendelser, som er beskrevet ovenfor, har meningsdannerne også
stået over for specifikke skæbnesvangre valg, de har skullet træffe, der fik signifikant betydning for deres fremadrettede liv, hvorfor disse valg kan betragtes som betydelige vendepunkter i meningsdannernes distanceringsproces. Anthony Giddens definerer disse valg som situationer, hvor det kræves af individet, at vedkommende tager beslutninger, der er særligt væsentlige for vedkommendes forventninger eller mere generelt for vedkommendes fremtidige
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liv (Giddens 1994: 135-137). De skæbnesvangre valg, som meningsdannerne stod overfor i
indeværende fase, minder om van Genneps separationsfase (van Gennep 1960: 11), da meningsdannerne igennem deres valg, der kan betragtes som en symbolsk handling, foretog et
socialt opgør med deres minoritetsmiljøer. Mindelsen om van Genneps separationsfase opstod også under forrige Fase III: Ændringer i hverdagens praksis, hvor informanterne gradvist foretog synlige forandringer, mens de stadig opvejede fordelene og ulemperne ved at forlade deres rolle i minoritetsmiljøet. Til forskel fra fase III stod informanterne dog under indeværende fase nu over for specifikke skæbnesvangre valg, hvor et tilvalg af at leve det liv, de
ønskede, og et fravalg af negativ social kontrol også betød et socialt opgør med deres minoritetsmiljøer og de tilhørende relationer (jf. push og pull-faktorerne i Fase II: Splittelsen mellem to livsverdener). Det valg, som meningsdannerne stod overfor, kan derfor sammenlignes
med Ebaughs vendepunkt enten-eller-alternativer (Ebaughs 1988: 132-133), hvor meningsdannernes tilvalg af det ene valg blev et fravalg af det andet valg. Som informanten Søren beskriver det, er det dog vigtigt at forstå, at de valg, som informanterne stod overfor i indeværende fase, ikke var valg, de ønskede at træffe, men at de opstod på baggrund af en kulmination af de forrige faser under distanceringsprocessen: “Det er vigtigt, at I forstår, at det ikke
var en situation, jeg ønskede – det var faktisk det, jeg mindst ønskede” (Søren: 182).
Informanten Amalie beskriver, hvordan hun stod over for et skæbnesvangert valg, da hun
skulle vælge imellem sin kæreste og sin familie:
“På et tidspunkt er jeg nødt til at tage en beslutning, og den beslutning bliver,
at jeg skal være sammen med Bo. Og så må jeg prøve at få mine forældre til at
forstå, at jeg mener det alvorligt. Og det gør jeg ved at bryde kontakten med
dem og slå hånden af dem. Lige der tager jeg et aktivt valg om at få dem til at
forstå alvoren i mit valg. (...) Og også for at få kontrollen – for jeg følte, de
kørte mig rundt i manegen. Der slår jeg hånden af dem” (Amalie: 3-4).
Dette enten-eller-alternativ var for Amalie det skæbnesvangre øjeblik, der satte en ny retning
for hendes biografiske livsfortælling, hvorfor det kan betragtes som et betydeligt vendepunkt.
Amalies valg har krævet mod, da hun trak “en streg i sandet”, for at fortælle sine forældre, at
“det her vil jeg, fordi det her vil jeg, og så må I så finde ud af, om I kan være i det” (Amalie:
9). Informanten Astrid beskriver en lignende begivenhed, hvor hun også måtte træffe valget
mellem sin kæreste og familie, hvor hun som Amalie valgte sin kæreste, hvilket resulterede i
en udstødelse fra Jehovas Vidner (Astrid: 29), hvorfor det blev et skæbnesvangert øjeblik for
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hende, da det var et valg, der fik den betydning, at det ikke var muligt for Astrid at vende tilbage til det tidligere eksisterende. Informanten Kasper stod også over for et enten-eller-alternativ, der dog adskiller sig fra Amalies og Astrids, da omdrejningspunktet ikke var valget
mellem en kæreste og minoritetsmiljøet. Kasper blev politisk aktiv, hvilket gik imod hans minoritetsmiljø, som tror på Jehova, hvor det at være politisk aktiv er forbudt. Kasper fik valget
mellem at droppe politik eller blive udstødt, hvor han nægtede at vælge politikken fra, hvilket
derfor endte med en udstødelse for ham (Kasper: 54-55).
Informanten Rayan beskriver sit skæbnesvangre øjeblik, hvor hun fik fortalt sin familie om
sin erkendelse af, at hun ikke længere troede på Islam og ikke længere var religiøs i en generel forstand. Her fik Rayans erkendelse altså en symbolsk betydning for hendes valg om at
fortælle sine forældre om sit spirituelle opgør, hvilket kan sammenlignes med Ebaughs vendepunkt undskyldninger, da Rayans erkendelse var med til at retfærdiggøre og rationalisere
hendes valg (Ebaughs 1988: 130-131). Under Rayans valg havde vreden desuden en central
rolle. Her er det interessant, hvordan vreden fik Rayan til at handle modigt og fik hende til at
tage valget om at fortælle forældrene det: “Jeg var vred, så det fik mig til at få modet til at
gøre det. Så jeg ringede på et tidspunkt, hvor jeg var rigtig vred” (Rayan: 158). I Rayans eksempel ser vi, hvordan vreden også kan være en positiv emotion, da den kan medføre en
enorm drivkraft (Kant et al. 2013: 108). Rayans vrede vakte modet i hende til en handling,
der fik en signifikant betydning for hendes fremtidige livsforløb. I indeværende fase er det
derfor også relevant at tale om mod. Da informanternes valg kan betragtes som en symbolsk
handling i kampen for deres værdi, princip og/eller sag, kan man tale om moralsk mod. Moralsk mod handler netop om, at mennesket ikke blot reflekterer over sine værdier, men også
griber til handling på dem (Poder 2015: 288). Informanterne fik som følge af mødet med alternative tilværelsesforståelser internaliseret andre værdier, der var afvigende i forhold til de
gældende værdier i deres minoritetsmiljøer. Selvom informanterne havde fået et andet værdisæt, kan de alligevel have følt sig forpligtet til at fastholde værdierne i minoritetsmiljøet,
som de havde fået internaliseret igennem deres primære socialisering, hvilket kan have krævet mod at gå imod (Poder 2015: 290). Ved at gå imod det, som informanterne var internaliseret til at være loyale overfor, har de udover at handle modigt i en moralsk forstand også været værdiloyale over for dem selv ved at være loyale over for deres egne værdier (Peterson &
Seligman 2004: 374-375). Hvad minoritetsmiljøet anså som værende illoyalt, har altså været
at handle værdiloyalt, da informanterne igennem det moralske mod besluttede sig for at fast-

94

holde deres egne værdier og leve i tråd med disse. Rayan beskriver i følgende citat: “Jeg forlod jo ikke religionen, fordi jeg ikke gad at følge reglerne – jeg ville bare gerne leve mit liv”
(Rayan: 166), hvilket med andre ord kunne lyde som, at Rayan ikke forlod religionen for at
være illoyal over for minoritetsmiljøet, men for at være loyal over for sig selv og sine egne
værdier.

Fase V: En ambivalent tilstand
Efter de skæbnesvangre øjeblikke indtraf for meningsdannerne, fulgte en fase i deres distanceringsproces, hvor de befandt sig i en ambivalent tilstand, da de efterfølgende både oplevede
det som værende “en kæmpe befrielse” men også som “meget, meget svært” (Søren: 180).
Meningsdannernes ambivalente tilstand kan sammenlignes med den tilstand, som den liminale person bringes i i van Genneps og Turners liminale fase, da meningsdannerne efter deres
skæbnesvangre øjeblikke befandt sig i en tilstand, hvor de var betwixt and between, da de nu
var i en overgangsfase imellem to sociale positioner i en slags ingenmandsland. Meningsdannerne befandt sig derfor i indeværende fase ligeledes som i Fase II: Splittelsen mellem to livsverdener i en form for liminal tilstand (van Gennep 1960: 11) eller et vakuum (Ebaugh 1988:
143-145), da de på én gang ikke længere var klassificeret og samtidig endnu ikke var klassificeret (Turner 1967: 96). Til forskel fra fase II, hvor meningsdannerne stadig var en del af deres minoritetsmiljøer og skjulte deres splittelse, befandt de sig i indeværende fase i en tilstand, hvor de havde gjort op med den negative sociale kontrol i form af et spirituelt og/eller
et socialt opgør med minoritetsmiljøet, hvilket er i tråd med van Genneps overgangsriter,
hvor den liminale fase opstår som følge af en separationsfase (van Gennep 1960: 11). I indeværende fase skulle meningsdannerne derfor bevæge sig fra én social status eller position til
en anden, hvor de var strukturelt og kulturelt usynlige, da de kunne betegnes som værende
uden status og identitet efter at have forladt deres tidligere rituelle status uden at have indtrådt
i en ny (Turner 1967: 96-98). Informanten Morten beskriver, hvorledes han befandt sig i en
overgangsfase mellem to sociale positioner:
“Der kan jeg sådan huske meget tydeligt, at jeg kommer, og så står de kristne,
der ikke længere kunne lide mig i én gruppe, og så alle de andre ikke-kristne i
en anden gruppe, som heller ikke kunne lide mig, fordi jeg var et dumt svin, da
jeg var kristen – jeg var virkelig fordomsfuld. Fra den begivenhed kan jeg huske den der følelse af: Jeg har ikke nogen venner nu. Fordi alle de kristne
snakkede om: “Ej hvor mærkeligt, du ved Morten, han drak alt for meget”.
(...)
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Så på en eller anden måde, så følte jeg, at det virkelig blev manifesteret, at jeg
ikke hørte til nogen steder. Sådan nærmest komisk meget, ikke? Så det syntes
jeg, var virkelig svært” (Morten: 122).
I ovenstående uddrag får vi sat billede på, hvordan Morten befandt sig i en liminal tilstand,
idet han hverken følte, han hørte til det ene eller andet sted. Han stod i en slags ingenmandsland, hvor han på en gang ikke længere var klassificeret og samtidig endnu ikke klassificeret
(Turner 1967: 96-98; van Gennep 1960: 11). Han befandt sig med Ebaughs term også i et vakuum (Ebaugh 1988: 143-145), da han følte sig fanget mellem fortiden, han ikke længere
kunne identificere sig med, og en ny verden, han samtidig var fremmedgjort overfor, hvorfor
han følte sig som fremmed i to verdener. Informanten Yusuf beskriver i forlængelse heraf, at
der var “stærke rammer for, hvem man var derhjemme”, hvilket gjorde, at han stod tilbage
med tankerne om “hvem man så i virkeligheden er. Så er der pludselig ikke længere noget at
skulle tilpasse sig, men man skal nærmere… skabe sin egen tilværelse. Det er meget, meget
svært at finde ud af, hvem fanden man er. Det er meget turbulent“ (Yusuf: 191). Denne fase
var således forbundet med en opløsning af tidligere sociale hierarkier og strukturer, hvilket
efterlod meningsdannerne i en tilstand, der var forbundet med ambivalens (Turner 1967: 97).
For informanten Kasper kom det ambivalente i indeværende fase til udtryk, da han efter de
skæbnesvangre øjeblikke i form af et spirituelt og socialt opgør oplevede, at det var ”udover
at være lettende, også vemodigt”, da “det var sådan en stor følelse af, at en livsfase var slut,
en æra var slut” (Kasper: 55). For Kasper var det vemodigt, fordi han vidste, at han aldrig
ville komme tilbage – det var som at sige: “Nu er den her tid slut. Der var ikke noget at
vende tilbage til – jeg kunne ikke, og jeg ville ikke. Det var et fuldstændigt lukket land” (Kasper: 61). Informanten Kaspers ambivalente tilstand var både forbundet med en “sorg” (Kasper: 61), men samtidig også en lettelse, da han fik sat et punktum:
“Det var i hvert fald rart bagefter, at der blev sat et punktum, fordi jeg følte
mig enormt lettet, da det var slut… ja det er faktisk mærkeligt, jeg bliver helt
rørt over at sige det – det har jeg aldrig oplevet, og jeg har snakket om det her
mange gange... Det var sgu en stor dag. Jeg fik sat et punktum, og det var rart
og lettende, fordi jeg vidste, at fra det øjeblik ville jeg aldrig høre fra dem
igen” (Kasper: 55).
Informanten Astrid oplevede ligeledes, at hendes valg bragte hende i en ambivalent tilstand,
da det “skarpe brud”, som hendes sociale opgør medførte, var forbundet med ”et sindssygt
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savn” (Astrid: 33) til hendes familie, samtidig med at det også var en befrielse, da hun ikke
længere ”skulle stå model til deres bebrejdelser, deres pres for at jeg skulle komme tilbage –
så på den måde var det rart, at jeg bare fik fred, at jeg ikke skulle forsvare mig” (Astrid: 33).

Informanterne følte umiddelbart efter de skæbnesvangre øjeblikke, at deres livsudfoldelse,
adfærd og valg ikke længere var styret eller kontrolleret. Informanten Mille beskriver i forlængelse heraf, at hun oplevede en “følelse af at være lidt mere fri”, fordi ”nu kan jeg det
her, nu kan jeg det her” (Mille: 101). I den forbindelse beskriver Mille, hvordan hun “dagen
efter” var “nede og købe en pakke skinke fordi, det havde jeg ikke spist i 10 år. (...) Det der
med at gå ned og købe en pakke skinke... Men det var jo sådan første gang, jeg selv kunne bestemme. (...) Og ja, selvom det bare var en åndssvag pakke skinke, så var det det med, at det
var mig, der havde valgt den” (Mille: 100; 102). Frihedsfølelsen var dog også forbundet med
en ambivalens, og som informanten Rayan beskriver det, ”kom der en periode, hvor jeg ikke
vidste, hvad der skulle styre mine handlinger. Jeg var vant til, at det var det ydre, der styrede
mine handlinger, men hvad skulle styre dem nu?” (Rayan: 164). Informanten Astrid beskriver
i forlængelse heraf, hvordan hun har “haft mange problemer med, hvordan jeg skulle begå
mig ude” (Astrid: 33). Rayan specificerer, hvordan hendes ambivalente tilstand, i forbindelse
med hendes ageren efter de skæbnesvangre øjeblikke, var forbundet med ikke længere at
have en tro. Hun havde nemlig stadig svært ved ikke at have en “Gud-skikkelse”, til trods for
sin erkendelse i forrige fase, hvor hun havde gjort spirituelt op med religionen i sit minoritetsmiljø. Rayan fortæller, at hun nu ikke vidste, hvem hun skulle vende sig til “når jeg fx skulle
holde et eller andet ud i en svær situation i mit liv, hvor jeg plejede at vende mig til Gud”
(Rayan: 164), hvilket hun uddyber i følgende:
“Men jeg vil ikke nægte, at det var svært for mig i starten, ikke at have en tro.
Det var jo også derfor, at jeg holdt fast i det her med en eller anden Gudsskikkelse, en eller anden jeg kunne bede til, eller jeg kunne henvende mig til,
en der var der for mig, og som jeg kunne være taknemmelig overfor” (Rayan:
168).
Informanten Kasper beskriver samme ambivalente tilstand efter sit spirituelle opgør med Jehovas Vidner, hvor han ligeledes havde svært ved ikke at have en “Gud-skikkelse”, hvorfor
han begyndte at “flirte” med tanken om andre religioner: “Jeg kan huske, at jeg engang kom
forbi Mormonkirken, hvor jeg gik forbi en aften, og der var lys, og jeg kunne se, der ikke var
ret mange derinde. Der tænkte jeg, at der prøver jeg at gå ind” (Kasper: 62).
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Informanten Morten oplevede også udfordringer efter sit spirituelle opgør, fordi han emotionelt ikke var så hurtigt videre, selvom han rationelt havde gjort op med sig selv, at han ikke
længere troede på Gud. Morten beskriver, at ”emotionelt der har du sådan de samme reaktioner på de samme ting. Jeg var stadigvæk vildt homofobisk, selvom jeg selv kunne lide mænd.
Det var virkelig, virkelig anstrengende. Totalt fremmedgjort ift. min egen krop og en helt
masse ting” (Morten: 128).

Ovenstående uddrag viser, at informanterne, som følge af at de i forrige fase havde foretaget
et spirituelt og/eller et socialt opgør, befandt sig i en ambivalent tilstand i indeværende fase,
hvor de havde svært ved at løsrive sig fra og afmontere deres etablerede virkelighedsforståelser baseret på deres primære socialisering i minoritetsmiljøerne. Da informanternes virkelighedsforståelser var så dybt grundfæstet i dem, oplevede flere en eksistentiel krise i forbindelse med, at disse for alvor begyndte at smuldre. Dette kan hænge sammen med, at vi som
mennesker kan blive grebet af bekymring for fremtiden, når vi oplever, at grunden vakler under os (Sørensen 2015: 119-123). Flere af informanterne oplevede allerede under Fase I: Mødet med alternative tilværelsesforståelser en eksistentiel krise, men til forskel fra den eksistentielle krise, der ramte informanterne i starten af deres distanceringsproces i forbindelse
med deres tvivl, opstod krisen i indeværende fase som et resultat af deres skæbnesvangre erkendelser og/eller valg. Dette sætter informanten Søren ord på i nedenstående uddrag, hvor
han efter sin tidligere beskrevne frihedsfølelse (Søren: 181) oplevede, hvordan hans spirituelle opgør også var forbundet med et ubehag:
“Det er ikke en behagelig virkelighed, men man er nødt til at se den i øjnene –
den der strudsetaktik, jeg havde engang, den har jeg altså pakket helt væk –
den duer ikke mere. Jeg var i en eksistentiel krise i forhold til at miste troen,
hvor Gud forsvinder fra dig, og jorden åbner sig under dine fødder – altså du
mister dit fundament, du mister dig selv, du mister alt omkring dig” (Søren:
182).
For Søren medførte hans erkendelse af, at Gud ikke fandtes, under forrige fases skæbnesvangre øjeblikke, “en eksistentiel krise”, da alt det, han kendte til, nu smuldrede, og han mistede sit “fundament”. Informanten Kasper beskriver ligeledes, hvordan han efter den umiddelbare lettelse i forbindelse med sin erkendelse i forrige fase også oplevede “en eksistentiel
krise”, da han ”havde det rædsomt. Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv”
(Kasper: 49), netop fordi hele hans virkelighedsforståelse for alvor ”gik i opløsning”, hvor
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han pludselig stod ”i et tomrum” (Kasper: 56). Kaspers erkendelse gav anledning til en eksistentiel krise (Antoft & Thomsen 2005: 160-161), hvilket kan sammenlignes med oplevelsen
af angst, der netop kan opleves som noget nær en trussel på liv og død, der i værste fald kan
udslette individets identitet og dets oplevelse af sig selv som sammenhængende (Sørensen
2015: 124-125), hvilket Kasper beskriver som følelsen af at gå “i opløsning”.
Informanternes ovenstående oplevelser af en eksistentiel krise, som følge af deres indtrufne
skæbnesvangre øjeblikke, gav samtidig anledning til, at de på ny, igennem biografisk arbejde,
måtte reetablere deres nye tilværelse og gentænke deres identitet (Antoft & Thomsen 2005:
160-161), hvilket fører til distanceringsprocessens VI og sidste fase.

Fase VI: Den nye tilværelse
Efter klimakset i meningsdannernes distanceringsproces i form af de skæbnesvangre øjeblikke og den efterfølgende ambivalente tilstand stod meningsdannerne over for en fase, hvor
de skulle finde sig tilrette i deres nye tilværelse og skabe en ny retning for deres biografiske
livsfortællinger (Antoft & Thomsen 2005: 159-161). Indeværende fase kan derfor sidestilles
med van Genneps tredje og sidste fase, reinkorporationsfasen (van Gennep 1960: 11), og
Ebaughs fjerde og sidste fase, skabelsen af den nye identitet (Ebaugh 1988: 185), da meningsdannerne i denne fase skulle reetablere deres nye tilværelse igennem biografisk arbejde
for at genetablere deres biografiske projekt, således at det stemte overens med deres nye livssituation (Kupferberg 1995 i Antoft & Thomsen 2005: 159). Med andre ord gav den diskontinuitet, som de skæbnesvangre øjeblikke, der indtraf i meningsdannernes distanceringsproces
under fase IV, en anledning til, at informanterne i indeværende fase måtte reetablere en ny
rolle igennem biografisk arbejde (Antoft & Thomsen 2005: 159-161). Erving Goffman omtaler denne reetablering som reparationsarbejde, der skal få livsplanlægningen og det biografiske projekt på rette spor igen (Kupferberg 1995: 35), og Anthony Giddens pointerer, at individets evne til at holde en given fortælling kørende om sit liv fordrer, at det mestrer at begribe
dets ændringer i dets livsfortælling refleksivt og formidle dem til andre (Giddens 1991: 54).

På baggrund af de indtrufne skæbnesvangre øjeblikke måtte meningsdannerne altså foretage
en gentænkning af deres identitet i indeværende fase, således at den stemte overens med deres nye livssituation (Antoft & Thomsen 2005: 159-161), hvilket vil blive uddybet under
overskrifterne allergi over for fortiden og reetablering af en ny rolle.
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Allergi over for fortiden
I forlængelse af informanternes skæbnesvangre øjeblikke og deres efterfølgende ambivalente
tilstand fulgte en periode, hvor de under skabelsen af deres nye tilværelse havde en allergi
over for fortiden. Informanten Astrid beskriver, hvordan hun “nærmest havde allergi over for
dét og alt, der omhandler dét, og i mange år tog jeg slet ikke stilling til dét med Gud – det
havde jeg ikke behov for” (Astrid: 36). Astrid fortæller samtidig, hvordan hun kunne opleve,
at “når Jehovas Vidner kom på dagsordenen, eller der blev snakket om dem over middagsbordet, der steg pulsen bare, og så sad man bare [en gispende lyd], som om man ikke kunne
trække vejret” (Astrid: 39). Astrid havde så voldsomme reaktioner på denne allergi over for
fortiden, at det også gav sig til udtryk igennem fysiske reaktioner, som da hun sad “på studiet, hvor det netop blev bragt op, og der sad jeg fuldstændig og svedte i mine hænder og
havde hjertebanken” (Astrid: 40). Astrid var ikke alene om denne følelse af allergi over for
fortiden. Informanten Rayan beskriver ligeledes, hvordan der var “en periode, en lille fase,
hvor jeg ikke kunne tåle at høre om Koranen. Jeg blev så frustreret, hvis jeg hørte noget. Jeg
blev bare vred” (Rayan: 169). Peter L. Berger og Thomas Luckmann kaster lys over perioden
efter de skæbnesvangre øjeblikke, hvor der i forlængelse af den ambivalente tilstand fulgte en
periode med allergi over for fortiden, som var starten på informanternes alternation. Alternation indebærer netop en omsocialisering af den primære socialisering, fordi den på radikal vis
må afmontere og opløse den allerede etablerede nomiske struktur i den subjektive virkelighed
(Berger & Luckmann 2003: 198-199). Berger og Luckmann beskriver, at det især er særligt
vigtigt under alternationens tidlige faser, at individet foretager en skarp opdeling mellem dets
tidligere verden, som det netop har forladt, og den nye verden, som det nu er ved at blive en
integreret del af. Ifølge Berger og Luckmann vil der under denne periode ideelt set være tale
om en fysisk adskillelse og ellers en mental. Først efter denne “prøvetid”, hvor individet internaliserer hele den nye plausibilitetsstruktur, kan det varsomt begynde at genoptage forbindelser til de mennesker og det minoritetsmiljø, det var en del af (Berger & Luckmann 2003:
200). Denne skarpe opdeling, som Berger og Luckmann betegner som værende særlig vigtig
under alternationens tidlige faser, beskriver informanten Kasper, da han fortæller, hvordan
det “helt bogstaveligt vendte sig i mig, hvis jeg skulle åbne min Bibel, fordi jeg ligesom var
bange for, at jeg ville falde ind i det igen, hvis jeg bare snusede en lille smule til det” (Kasper: 63). Den skarpe opdeling under alternationens “prøvetid” var altså vigtig, da informanterne grundet deres sårbare position, hvor de endnu ikke havde internaliseret hele den nye
plausibilitetsstruktur og var faldet til rette i den nye tilværelse, stadig var i risiko for at kunne

100

falde tilbage i deres tidligere roller. Dette skyldes, at de gamle, vante rammer kunne få karakter af en fristelse (Berger & Luckmann 2003: 200), idet informanterne stadig kunne identificere sig med visse aspekter af deres tidligere rolle (Ebaugh 1988: 185).

Reetablering af en ny rolle
I forlængelse af alternationens “prøvetid” gennemgik informanterne en resocialiseringsproces, hvor de skulle afkode tidligere normer, der gjorde sig gældende i deres minoritetsmiljøer,
samtidig med at de skulle internalisere nye i reetableringen af deres nye tilværelse (Ebaugh
1988: 4; 21-22). Ifølge Ebaugh opleves en resocialisering som udfordrende, da den tidligere
identifikation med en social kategori eller rolle vil hænge ved livet igennem, idet ens tidligere
rolle kontinuerligt vil kæmpe med at inkorporere og tilpasse tidligere identiteter ind i en ny
kontekst og selvopfattelse (Ebaugh 1988: 4-5). Netop denne udfordring oplevede mange af
informanterne under indeværende fase, da de med Ebaughs betegnelse oplevede en hangover
identity, hvor de stod i en identitetsmæssig transitionsproces i et spændingsforhold mellem
deres fortid, nutid og fremtid, da de under reetableringen af deres nye rolle oplevede at befinde sig i et modsætningsfyldt spændingsfelt mellem deres tidligere rolle og nye rolle
(Ebaugh 1988: 5). Flere af informanterne beskrev under interviewsituationen, at de stadig var
tynget af deres tidligere rolle (Søren: 180; Zahra: 201), og at det var “meget, meget svært at
finde ud af” at “skulle danne en identitet” (Yusuf: 191), da de kæmpede med at inkorporere
og tilpasse deres tidligere rolle ind i deres nye rolle (Ebaugh 1988: 5).

Denne resocialiseringsproces, hvor individet skal afkode tidligere normer og internalisere nye
i reetableringen af en ny rolle, truer dets selvidentitet samt omformer dets selvbillede, som
almindeligvis opleves som stabilt (Ebaugh 1988: 4; 21-22). Før individet igen kan opnå en
stabilitet i forhold dets selvidentitet, kræver det, at elementer fra den tidligere rolle og nye
rolle i en gensidig forhandling reetableres i den nye selvforståelse (Ebaugh 1988: 21-22). Her
har de ydre sociale forventninger knyttet til individets rolle også en vigtig betydning, da individets selvidentitet kontinuerligt formes af dets internalisering af de sociale forventninger til
dets rolle. Disse sociale forventninger er både med til at afmontere og opløse individets
gamle identifikationer, men også med til at opbygge nye (Ebaugh 1988: 4). Berger og Luckmanns tidligere beskrevne alternationsproces under informanternes allergi over for fortiden i
indeværende fase, der indebærer en omsocialisering af den primære socialisering (Berger &
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Luckmann 2003: 198-200), er igen relevant at inddrage i denne sammenhæng, da en alternation kun kan gennemføres igennem individets tilknytning til betydningsfulde andre. Disse betydningsfulde andre er guider til den nye virkelighed, og ingen radikal transformation af den
subjektive virkelighed, som jo også indbefatter identiteten, kan gennemføres vellykket uden
sådan en identifikation (Berger & Luckmann 2003: 198-199; Ebaugh 1988: 145-147). I forlængelse af dette har vi i vores empiri identificeret, at de af vores informanter, der havde formået at bygge broer uden for deres minoritetsmiljøer, havde lettere ved at foretage deres rolleskift (Amalie: 16; Kasper: 57-58; Zahra: 201), da en vellykket etablering af en ny identitet
er afhængig af den støtte, som individet får fra betydningsfulde andre (Ebaugh 1988: 145146). Hvis individet derimod ikke har fået støtte, kan det føle sig isoleret og alene (Ebaugh
1988: 147; Wright 1991: 140), hvilket kan resultere i en mislykket alternation (Berger &
Luckmann 2003: 198-199). For informanterne udgjorde de betydningsfulde andre og deres
forventninger til dem derfor et væsentligt element i deres kontinuerlige forsøg på at definere
sig selv i deres biografiske arbejde for at genetablere deres biografiske projekt (Kupferberg
1995 i Antoft & Thomsen 2005: 159). Informanten Astrid beskriver eksempelvis, hvordan reetableringen af den nye tilværelse, og det at finde sig selv på ny, særligt i starten var hårdt for
hende, da hun ikke havde et netværk uden for Jehovas Vidner. Hun beskriver, hvordan det på
mange måder var “en ensom kamp”, da hun stod på egen hånd med at “skulle afkode det
mindset” (Astrid: 30), som var inkorporeret i hende igennem sin rolle som Jehovas Vidner.
Dette tog hende mange år, og det var først i forbindelse med, at hun fik kontakt til “Støtteforeningen for tidligere Jehovas Vidner”, at hun lykkedes med at reetablere sin nye tilværelse og
identificere sig på ny (Astrid: 30). Informanten Amalie fortæller, hvordan hun til forskel fra
Astrid havde formået at bygge bro uden for sit minoritetsmiljø igennem sin kæreste, der var
en betydningsfuld anden for hende. Han præsenterede Amalie for en ny plausibilitetsstruktur,
som hjalp hende med at afmontere og opløse gamle identifikationer og reetablere nye, hvilket
var en forudsætning for hendes vellykkede alternation:
“Jeg tænker, hold kæft hvor er jeg glad for, at jeg har Bo, for at jeg havde Bo,
for jeg kunne lige så godt have taget en kamp, hvor jeg var alene (...). Jeg
havde trods alt min kæreste og hans familie. Hvis man ikke har nogen, man
kan sætte i stedet for, så står man helt alene (...). Jeg har lært sindssygt meget
af ham, (...) og det har også gjort meget i forhold til at lære mig selv og min
egen grænse at kende. For når jeg er vokset op på den måde, jeg er vokset op
på, så har jeg aldrig lært... altså mit indre kompas har jeg først fundet inden
for de sidste 4-5 år, fordi jeg aldrig har lært at lytte til mig selv og min egne
behov og lægge en plan og gøre noget ved det” (Amalie: 13; 16).
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Amalies kæreste havde altså ikke bare en afgørende betydning for, at hun ikke stod alene i sin
alternationsproces, hvor støtte og opbakning er alfa og omega (Ebaugh 1988: 145-147) – han
hjalp hende også med reetableringen af hendes nye rolle, da hun igennem ham fik en indsigt i
en ny plausibilitetsstruktur, hvor hun fik etableret et “indre kompas”, som var medvirkende
til, at hun fik et stabilt forhold til sin selvidentitet (Amalie: 16). I forlængelse heraf beskriver
informanten Kasper, at særligt hans bedste ven uden for Jehovas Vidner var en betydningsfuld anden, der var af afgørende betydning for Kaspers vellykkede alternation, da han hjalp
Kasper med etableringen af hans nye tilværelse igennem præsentationen af ny en plausibilitetsstruktur (Kasper: 51). Kasper fortæller desuden, hvordan det at blive politisk aktiv “var
en måde at komme ind i samfundet på”, idet han “kom til at tage stilling til ting, som mange
almindelige mennesker kredser om, men som jeg ikke havde kredset om før – det foregik jo
ikke i det miljø” (Kasper: 53), hvorfor det at blive politisk aktiv også har bidraget positivt til
Kaspers indsigt i den nye plausibilitetsstruktur. Igennem sit engagement i politik, men også
de relationer han dannede igennem sit studie, mødte Kasper desuden personer, der var formidlere og guider i hans resocialisering ind i en ny plausibilitetsstruktur, som han ikke havde
været bekendt med tidligere i sit minoritetsmiljø. Her er det derfor relevant at tale om, hvordan mindre vigtigere andre kan få en større betydning for individet, hvormed de transformeres om til betydningsfulde andre. Informanten Zahra beskriver eksempelvis, hvordan en, til at
starte med, mindre betydningsfuld pædagog og hans familie endte med at blive nogle, “jeg
refererer til som mor og far” (Zahra: 206). I forlængelse heraf beskriver Astrid, hvordan hun
igennem meningsdannernetværket i kampagnen “Med al ære og respekt” har fået “etableret
et godt netværk af relationer, nærmest familierelationer. (...) vi elsker hinanden dybt, respekterer hinanden dybt” (Astrid: 43).
Astrids beskrivelse af at have fået nære relationer til de andre meningsdannere i kampagnen
er ikke noget, hun er ene om. Mange af de andre meningsdannere beskriver ligeledes, hvordan de delte en slags dybere forståelse med de andre i netværket (Morten: 135; Søren: 187).
Dette kan, udover at hænge sammen den tidligere beskrevne identifikation med ens tidligere
rolle, der vil hænge ved livet igennem (jf. hangover identity), også skyldes den dybere forståelse, som ekser deler i forhold til deres erfaringer med at leve under negativ social kontrol og
den efterfølgende distanceringsproces (Ebaugh 1988: 185). Informanten Astrid beskriver,
hvordan hun ”begyndte at få kontakt til nogle andre, der var hoppet ud af Jehovas Vidner”
(Astrid: 34), da hun følte en identifikation med disse grundet deres baggrund i samme minoritetsmiljø og deres fælles erfaringer med distanceringsprocessen. Men i tråd med at de identi-
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ficerede temaer i første analysedel: Livet under negativ social kontrol og de tidligere beskrevne faser i indeværende analysedel: Distanceringsprocessen går på tværs af minoritetsmiljøer, beskriver Astrid, at hun også oplevede denne identifikation med en tidligere græskkatolsk pige, der havde iranske rødder, og som ikke havde kontakt til sin familie efter at have
gjort op med negativ social kontrol. Astrid beskriver, hvordan hun følte, at hun kunne
“spejle” sig i hende grundet deres “fælles forståelse”: “Da jeg begyndte på ingeniørstudiet,
kom jeg i klasse med en, der vist havde iranske rødder (...), og det var sjovt, for vi havde en
anden fælles forståelse, end jeg havde med mange andre” (Astrid: 37). Astrids identifikation
med den tidligere græsk-katolske pige bekræfter, at en identifikation med andre ekser ikke
kun relaterer sig til ekser fra samme minoritetsmiljø, da deres fælles forståelse forbundet med
livet under negativ social kontrol og distanceringsprocessen går på tværs af minoritetsmiljøerne og de forskellige etniciteter, kulturer og religioner.
I tråd med Astrids identifikation med den græsk-katolske pige nævner flere af meningsdannerne i kampagnen “Med al ære og respekt”, at de også oplevede en identifikation på tværs af
de forskellige minoritetsmiljøer med de andre meningsdannere i netværket. Informanten Morten, der har sin baggrund i Luthersk Mission og Indre Mission, beskriver, hvordan han kunne
identificere sig med de andre meningsdannere til trods for deres baggrund i forskellige minoritetsmiljøer og tilhørende forskellige kulturer og religioner: “Jeg fandt ud af, at man har fællesnævnere med muslimer – altså jeg blev godt nok ikke tævet eller truet, men jeg kender godt
følelsen af negativ social kontrol – måske bare i en anden grad” (Morten: 135). Morten nævner, at årsagen til identifikationen med de andre meningsdannere bunder i deres fælles kendskab til “følelsen af negativ social kontrol”, som vi ligeledes under første analysedel har påvist, med forbehold, går på tværs af minoritetsmiljøer. Men da kampagnen “Med al ære og
respekt” bestod af medlemmer, der alle har gjort op med negativ social kontrol (jf. afsnittet
“Stemmer på tværs” i indledningen), hvorefter de til trods for deres kulturelle og religiøse
forskelle har gennemgået de samme faser under distanceringsprocessen (jf. indeværende analysedel), kan ligheder i erfaringer og emotionelle oplevelser i forbindelse med distanceringsprocessen også have haft en afgørende betydning i forhold til deres identifikation med de andre medlemmer af kampagnen.
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Distanceringsprocessens skyggesider
I denne sidste del af analysen vil vi belyse de kontinuerlige følger, som meningsdannerne oplever i forbindelse med deres distanceringsproces fra deres minoritetsmiljøer, hvilket vil pointere sårbarheden hos de individer, der gennemgår processen. Med distanceringsprocessen følger visse skyggesider, og mange af meningsdannerne lever stadig i dag under de følger, som
distanceringsprocessen har pådraget dem. Disse følger kan dog også være forbundet med livet under negativ social kontrol (Als Research 2018b; Børns Vilkår 2019), hvorfor vi heller
ikke underkender betydningen af livet forinden distanceringsprocessen, når vi vil belyse
skyggesiderne i indeværende afsluttende analysedel.
Det kommende afsnit vil udfolde distanceringsprocessens skyggesider mistede relationer og
mentale konsekvenser.

Mistede relationer
I forrige analysedel: Distanceringsprocessen under Fase IV: De skæbnesvangre øjeblikke foretog informanterne et socialt opgør med deres minoritetsmiljøer som følge af deres valg.
Dette sociale opgør medførte for nogle af informanterne, at de mistede dele af deres relationer knyttet til deres minoritetsmiljøer, mens andre informanter oplevede et tab af samtlige relationer i minoritetsmiljøet.
Informanten Mahmud, der er tidligere muslim, forklarer, at han mistede dele af sine relationer
knyttet til sit minoritetsmiljø: “Jeg vil ikke sige, jeg har mistet hele mit netværk – men jeg har
mistet mange” (Mahmud: 76). Informanten Rayan, der ligesom Mahmud er tidligere muslim,
har på samme måde som Mahmud kun mistet dele af sine relationer knyttet til sit minoritetsmiljø, hvilket for hende skete gradvist. Rayan fortæller om sin første relation, hun mistede:
“Den første, som jeg sådan rigtig mistede fra min familie, det var min lillebror. Han tog afstand fra mig allerede, da jeg tog tørklædet af. Der ville han
ikke ses med mig. Han har tre børn nu, og jeg har kun set hans første dreng,
og han var 7 måneder eller sådan noget – så jeg har ikke set ham i 5 år”
(Rayan: 160).
Efterfølgende mistede Rayan også kontakten til sin søster, da hun på baggrund af sin erkendelse fortalte hende, at hun var blevet ateist:
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“Da jeg havde fået sagt til hende, at jeg mente, at jeg var ateist, sagde jeg:
”Vi kan stadig mødes, vi kan hygge sammen med vores børn og sådan noget.”
Hun svarede: ”Jeg er meget troende, så jeg skal prioritere min kærlighed til
dem, der er muslimer, før andre – så jeg kan ikke elske dig på samme måde
længere. Der skal ikke være nogle følelser imellem os, men vi kan sagtens ses
(...)”. Så sagde jeg til hende: ”Tak fordi du er ærlig. Det er fint, og jeg er glad
for, at vi stadig kan ses”. Så gik der noget tid, og så fandt jeg ud af, at de ikke
måtte komme hjem til mig, hende og hendes børn – det havde de fået at vide af
hendes mand. Så jeg har ikke snakket med hende siden” (Rayan: 159).

Til forskel fra Mahmud og Rayan beskriver informanten Astrid, der er tidligere Jehovas Vidner, at hun på baggrund af sit valg blev udstødt fra Jehovas Vidner, hvilket resulterede i, at
hun blev socialt ekskluderet fra hele sit minoritetsmiljø. Astrid mistede både sin “mor, far og
fire søskende” samt alle andre perifere relationer inden for sit minoritetsmiljø (Astrid: 30-31).
Informanten Søren, der som Astrid er tidligere Jehovas Vidner, beskriver ligeledes, hvordan
han ingen kontakt har til sit minoritetsmiljø, hvilket også indbefatter kontakten til hans datter:
“Jeg ser så ikke min datter, jeg har ikke set hende i 5 år” (Søren: 177).
Da der inden for Islam ikke praktiseres en officiel udstødelse, som hos Jehovas Vidner
(Astrid: 29; Søren: 178), ser vi i ovenstående eksempler, at der i informanternes tilfælde er
tale om forskellige grader af mistede relationer alt afhængig af, hvilket minoritetsmiljø de har
baggrund i. I alle tilfælde kan man dog ikke komme udenom, at distanceringsprocessen har
medført en ensomhed for de omtalte informanter som følge af deres mistede relationer
(Astrid: 38; Rayan i Astrid: 44; Kasper: 56; Søren: 176-177). Dog er der alligevel en forskel,
da man kan argumentere for, at Astrid og Søren oplever ensomheden i sin yderligste form,
idet de både oplever en emotionel og social ensomhed (Svendsen 2015: 370-371) på én og
samme tid, da de i tråd med deres distanceringsproces både mister kontakten til deres nære
familiemedlemmer og samtidig mister alle relationer knyttet til hele deres minoritetsmiljø
(Astrid: 30-31; Kasper: 59-60; Søren: 177-178). Af den grund står Astrid og Søren muligvis i
en mere udsat position i forhold til oplevelsen af ensomheden (Svendsen 2015: 365), hvilket
Astrid underbygger, da hun forbinder sin ensomhed med følelsen af sorg: “Jeg har simpelthen savnet og sørget helt vildt” (Astrid: 36). Astrid beskriver i forlængelse heraf, at hun var
nødt til at foretage “en mental begravelsesceremoni” af sin familie for at kunne ”lægge en
distance” til den sorg, som hun oplevede på baggrund af sin savn til dem:
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“Da jeg har alt det, som jeg har i dag, kan jeg lægge en distance til min familie og lave en mental begravelsesceremoni af dem. Men de vil altid poppe op.
Det er sådan et sorgspor, man har parallelt med hele tiden. Lige pludselig
kommer man i berøring med det igen” (Astrid: 46).
Astrid henviser i ovenstående til, at hun den dag i dag har formået at få etableret sig “et godt
netværk af relationer, nærmest familierelationer” (Astrid: 44), hvorfor det har været muligt
for hende at “lægge en distance” til sin familie til trods for, at savnet til dem altid vil “poppe
op” i tide og utide.

Ensomheden, som de mistede relationer gav anledning til, kan have haft en betydning for informanternes opsøgen af kampagnen “Med al ære og respekt”. Her blev de nemlig en del af
et meningsdannernetværk, der internt delte en dybere forståelse, idet medlemmerne kunne
spejle sig i hinanden grundet deres fælles erfaringer i forhold til livet under negativ social
kontrol og den efterfølgende distanceringsproces, hvilket også blev påpeget i den forrige analysedel under Fase VI: Den nye tilværelse. Da den eksisterende forskning peger på, at individer, der har distanceret sig fra deres minoritetsmiljøer, er tilbøjelige til at søge mod nye fællesskaber (Albrecht et al. 1988; Bromley 1991; Ebaugh 1988; Pannofino & Cardano 2017), er
det ikke er så ualmindeligt, at følelsen af ensomhed kan have været medvirkende til informanternes opsøgen af kampagnen “Med al ære og respekt”, hvor de har fået skabt relationer
til andre meningsdannere, som de kunne identificere sig med. Informanten Morten fortæller i
den forbindelse, at “det var primært det med, at jeg havde behov for et netværk” (Morten:
135), der var årsagen til, at han opsøgte kampagnen, og at han netop “fandt ud af, at man har
fællesnævnere” (Morten: 135).

Følelsen af ensomhed kan opleves så smertefuld, at den kan fremkalde et behov for anerkendelse (Svendsen 2015: 365), hvilket kan være en yderligere forklaring på informanternes opsøgen af kampagnen “Med al ære og respekt”, hvorigennem de har haft mulighed for at opnå
den anerkendelse, som ikke længere var mulig for dem at få i deres minoritetsmiljøer grundet
deres opgør med den negative sociale kontrol. Til trods for at informanternes deltagelse i
kampagnen for mange af dem medførte en yderligere stigmatisering rettet fra minoritetsmiljøet mod dem selv (Mahmud: 77-78; Zahra: 202), har informanterne alligevel aktivt taget valget om at blive offentlige meningsdannere i kampagnen, hvilket kan hænge sammen med de-
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res behov for anerkendelse og den anerkendelse, de oplevede at få derigennem. Særligt Honneths anerkendelse i den sfære, han skildrer som privatsfæren, der opnås igennem familie og
venskaber (Honneth 2006: 11), og som flere af informanter oplevede et tab af i forbindelse
med distanceringsprocessen, fik de igennem deres deltagelse i kampagnen på baggrund af de
nære relationer, de fik skabt internt med hinanden. Informanten Søren omtaler endda enkelte
informanter som sin “nye familie. Det er virkelig familie. Vi snakker jo om alt” (Søren: 187).
Derudover fik meningsdannerne via deltagelsen i kampagnen også en anerkendelse i den
sfære, som Honneth omtaler som den solidariske sfære (Honneth 2006: 11), da de med deres
involvering i kampagnen opnåede en anerkendelse i majoritetssamfundet via eksempelvis likes på de sociale medier, idet kampagnens formål om at bekæmpe negativ social kontrol kan
anses som værende et positivt bidrag til samfundet, der derfor anerkendes blandt den brede
befolkning. Dét, som meningsdannerne blev stigmatiseret for i deres minoritetsmiljøer, fordi
de afveg (Maryam: 84; Rayan: 156-157), blev med andre ord dét, der gav anerkendelse i forbindelse med deres deltagelse i kampagnen “Med al ære og respekt”. Deres deltagelse i kampagnen gav dem derfor den anerkendelse, som de ikke længere fik fra deres minoritetsmiljøer, hvorfor der kan argumenteres for, at følelsen af ensomhed og behovet for anerkendelse
vægtede højere end frygten for en yderligere stigmatisering fra minoritetsmiljøet. Desuden
var disse individer i tråd med deres distanceringsproces allerede stigmatiseret, inden de blev
offentlige meningsdannere i kampagnen (Maryam: 84; Rayan: 156-157), hvorfor en forværrelse af denne form for stigma antageligvis ikke udgjorde en betydelig forskel, men måske
blot forstærkede følelsen af ensomhed og dermed behovet for anerkendelse.

Mentale konsekvenser
Skyggesiderne af distanceringsprocessen bør ikke undervurderes. Mange af vores informanter
kæmper med alvorlige mentale konsekvenser, som distanceringsprocessen har medført, hvilket pointerer den sårbarhed, der er forbundet med processen. Disse mentale konsekvenser kan
dog også være forbundet med det liv, som informanterne har levet under den negative sociale
kontrol, der har været årsagen til deres distanceringsproces (Als Research 2018b; Børns Vilkår 2019). Under alle omstændigheder er det dog vigtigt at understrege, at vi har at gøre med
individer, der har været igennem nogle hårde faser i deres liv fyldt med tvivl, dilemmaer og
ambivalens, og at en distancering fra et liv underlagt negativ social kontrol ikke per automatik medfører, at man kan antage, at disse individer står på den anden side uden mén. Som informanten Søren beskriver det: “Man er ikke i krig uden at få krigsskader (Søren: 185).
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Udover den eksisterende forskning, der påpeger en statistisk signifikant sammenhæng mellem det at leve under negativ social kontrol og psykisk mistrivsel (Als Research 2018b; Børns
Vilkår 2019), har vi under specialets centrale analysedel, Distanceringsprocessen, også belyst, hvor kompleks og sårbar en distanceringsproces fra minoritetsmiljøer, i forbindelse med
et opgør med negativ social kontrol, er, da den er knyttet til stærke emotioner. Det er derfor
ikke så overraskende, at mange af informanterne i indeværende speciale kæmper med forskellige mentale diagnoser som en konsekvens af det livsforløb, de har været igennem. Som
informanten Rayan beretter: “Mit livsforløb er afhængigt af den proces, jeg har været igennem, og det gør, at jeg står, hvor jeg står i dag” (Rayan i Astrid: 46), og hun tilføjer, at det
“har ikke været nemt at kæmpe den kamp” (Rayan: 166).

Flere af informanterne i indeværende speciale fortæller, at de har været diagnosticeret med en
depression og fået antidepressiv medicin ad flere omgange (Astrid: 33; Kasper: 48; Mille:
113-114; Rayan: 166; Søren: 184): “De sidste 6 måneder, eller de sidste 7 år i virkeligheden,
har været præget af depressioner” (Yusuf: 190-191). Udover depression har nogle af informanterne også været ramt af stress: “Jeg bliver let ramt af stress, men det er også pga. den
livshistorie, jeg har” (Astrid: 43) og angst: “Men jeg har haft... sådan paranoide angstforestillinger i perioder. Og jeg tror sådan set, at der er elementer, der giver ret god mening ift.
det her med den proces, jeg har været igennem” (Morten: 131). Flere af informanterne forbinder, i tråd med Morten, deres diagnoser med den distanceringsproces, de har været igennem. Astrid forbinder den også med livet under negativ social kontrol forud for hendes distanceringsproces: ”Jeg er kommet frem til, at jeg led under religiøs indoktrinering, der har
været skadelig for sindet” (Astrid: 33).

Flere af informanterne i indeværende speciale fortæller desuden, at de blevet diagnosticeret
med PTSD. Informanten Astrid beskriver, at hun “over to omgange har fået antidepressiv
medicin, og så har jeg fået en diagnose med PTSD – den fik jeg ret sent” (Astrid: 33), og informanten Zahra fortæller, at hun “har fået at vide, at jeg har ADHD og PTSD – og jeg har
fået konstateret angst” (Zahra: 203). PTSD-diagnosen, som flere af informanterne er indehavere af, er især bemærkelsesværdig i forbindelse med indeværende speciales erkendelsesmål,
da “PTSD opstår som en forsinket eller langvarig reaktion på en belastende begivenhed af
meget truende eller katastrofal karakter” (Psykiatrifonden 2019), hvilket indikerer, at informanterne har oplevet voldsomme og traumatiserende begivenheder, som livet under negativ
social kontrol og en distanceringsproces ikke nødvendigvis har været årsagen til, men som de
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antageligvis heller ikke har bidraget positivt til – taget de forrige analysedeles fund i betragtning.

Som ovenstående indikerer, bevæger vi os i indeværende speciale inden for et meget sårbart
felt, hvor flere af informanterne har haft selvmordstanker (Astrid: 33; Rayan i Astrid: 44;
Morten: 123; Rayan: 169). Informanten Astrid beskriver, at hun “havde en stærk trang til
ikke at eksistere. Jeg kunne ikke holde ud til at være til”, fordi hun “havde det så dårligt, så
dårligt inde i mig selv” (Astrid: 33). I den forbindelse sætter informanten Rayan ord på, hvor
“smertefuldt” hun havde det, i forbindelse med sine selvmordstanker:
“Jeg har en tilføjelse til den der ensomhed... Nu har jeg selv lige været igennem indlæggelser, og det er så smertefuldt – mere end fysiske smerter, og det
var derfor, jeg også begyndte at overveje at tage mit liv. Man kan ikke holde
ud til at være i det. Det er som at blive tortureret. Det gør fysisk ondt. Jeg
kunne bare ikke være i det. Man kan ikke tage noget smertestillende og gå til
lægen. Den der ensomhed, hold kæft, den kommer bare så langt op. Til sidst
kan man ikke rumme den mere, man kan ikke se meningen med, at man skal
være alene. Det er som at mangle noget godt, det er bare så hårdt, det er så
svært at forklare. Det er bare den eneste vej ud” (Rayan i Astrid: 44).
Rayan beskriver i ovenstående, hvordan hendes ensomhed, som følge af hendes tidligere omtalte mistede relationer, gav anledning til, at hun begyndte at overveje at tage sit liv, da “det
er som at blive tortureret”, fordi “man kan ikke se meningen med, at man skal være alene.”

Udover informanternes ovenstående overvejelser omkring selvmord ved vi igennem vores
kendskab til feltet, som pointeret indledningsvis i specialet, at et nu tidligere medlem af kampagnen “Med al ære og respekt” har begået selvmord, hvilket netop var det, der skærpede vores undren og interesse for at forstå sårbarheden, der er forbundet med en distanceringsproces
fra minoritetsmiljøer. Informanten Astrid omtaler denne tidligere meningsdanner under sit interview, som hun grundet deres fællesbaggrund i samme minoritetsmiljø var blevet veninder
med:
“Jeg havde hende veninden, jeg inviterede med i netværket. (...) Hende og jeg
havde rigtig mange ting tilfælles i vores livshistorie. (...) Jeg havde mødt
hende i min barndom, men for 9 år siden mødte jeg hende igen, fordi hun også
var blevet udstødt fra Jehovas Vidner. Vi fik så etableret kontakt ude på den
anden side. (...) Vi kunne bare ringe og tale om alt. Hun kom så med i kampagnen, og bagefter meldte hun sig ud og tog sit eget liv.
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Jeg vidste godt, at hun var presset, og omkring nytår [længere pause, bliver
meget rørt og græder]... (...) Hun var bare for slidt” (Astrid: 43).
Informanten Yusuf beskriver, at Astrids veninde ikke er et enestående tilfælde, da han
“havde en ven, Ali, der tog sit eget liv” som følge af konflikter med sit minoritetsmiljø, hvorfor “det virkelig er alvorlige sager” (Yusuf: 197). Astrid fortæller os også under interviewet,
at overvejelser omkring selvmord er et ofte vendt emne blandt tidligere Jehovas Vidner: “I
nogle af de lukkede grupper, som jeg er en del af, for eks-Jehovas Vidner, der er selvmord et
tema, der bliver vendt ofte med folk, der har haft deciderede forsøg på det eller tanker omkring det” (Astrid: 44). Disse selvmordstanker forbinder Astrid med, at man “bliver så slidt
over tid, for det bliver så meget en kamp, som man har gået i en stor ensomhed omkring”
(Astrid: 44).

Ovenstående genrejser specialets indledningsvise undren over for Als Researchs påpegning i
deres afsluttende statusnotat til Integrationsstyrelsen, hvori de erkender deres manglende fokus på de personlige problematikker, som visse meningsdannerne i kampagnen “Med al ære
og respekt” kunne have, da meningsdannere, der stadig navigerer mellem forskellige miljøer,
og som ikke har oplevet et totalt brud med deres minoritetsmiljøer, kunne have haft brug for
psykologhjælp i forbindelse med at blive offentlige personer (jf. afsnittet “Stemmer på
tværs” i indledningen). Det fokus, som Als Research fremlægger i deres afsluttende statusnotat, er paradoksalt i forhold til, at det tidligere medlem af kampagnen, der begik selvmord,
havde sin baggrund i Jehovas Vidner, hvorfra hun var blevet udstødt (Astrid: 43). Hun var
altså et individ, som havde oplevet et totalt brud med sit minoritetsmiljø, hvorfor hun ikke
faldt ind under den kategori, som Als Research vurderede, kunne have brug for psykologhjælp i forbindelse med at stille sig offentligt frem.

Als Researchs retter i deres afsluttende statusnotat udelukkende fokus mod de personlige problematikker, der kan være forbundet med at stille sig offentligt frem. Vi vurderer dog, at man
ikke kan isolere problematikkerne forbundet med at stille sig offentligt frem i kampagnen
“Med al ære og respekt”, da kravet for at deltage i kampagnen var, at man skulle have gjort
op med negativ social kontrol i sit minoritetsmiljø (Als Research 2018a: 5), hvorfor vi først
og fremmest har at gøre med individer, der har levet under negativ social kontrol, og som dernæst har distanceret sig fra deres minoritetsmiljøer – i højere eller mindre grad.
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Ved at træde et skridt tilbage i forhold til Als Researchs fokus (jf. Figur 1: Model over specialets fokus) har vi i indeværende speciale forsøgt at afdække den kompleksitet og sårbarhed,
der er forbundet med livet under negativ social kontrol, og dernæst den distanceringsproces,
som et opgør med denne kontrol i minoritetsmiljøet medfører. Her har vi i tråd med den eksisterende forskning fundet frem til, at alle meningsdannere i kampagnen, grundet deres erfaringer med livet under negativ kontrol, har haft problematikker, de har skullet kæmpe med,
og at de alle har gennemgået en distanceringsproces, der har været kompleks og ledsaget af
stærke emotioner uafhængigt af graden af afstanden til deres minoritetsmiljøer. Det er derfor
underordnet, om et individ stadig navigerer mellem forskellige miljøer, eller om det har oplevet et totalt brud med sit minoritetsmiljø, da distanceringsprocessen og de tilhørende emotioner i sig selv kan være af betydelig karakter, samtidig med at et liv underlagt negativ social
kontrol i sig selv kan have været hårdt og konfliktfyldt uafhængigt af de problematikker, der
kan følge med ved at stå frem som offentlig meningsdanner. Med andre ord kan man sige, at
vi med dette speciale har pointeret alt det, som disse individer faktisk har tilfælles til trods for
deres etniske, kulturelle og religiøse forskelle.
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Kapitel 7: Konklusion
Formålet med indeværende speciale har været at undersøge den distanceringsproces, der er
forbundet med individers opgør med negativ social kontrol på tværs af minoritetsmiljøer. For
at opnå en dybere forståelse for distanceringsprocessen og dens kompleksitet samt de skyggesider, der er forbundet hertil, har vi desuden haft til mål at undersøge livet under negativ social kontrol. Som bekendt har vi søgt at besvare følgende problemformulering samt underspørgsmål:
Hvilken proces gennemlever meningsdannerne i kampagnen “Med al ære og respekt” i forbindelse med deres distancering fra deres minoritetsmiljøer, og hvordan oplever samt håndterer de emotionerne, der er forbundet med denne distanceringsproces?
1. Hvordan kommer den negative sociale kontrol til udtryk i meningsdannernes liv inden
deres distanceringsproces?
2. Hvilke skyggesider er der forbundet med distanceringsprocessen?

Specialets problemformulering, samt de tilhørende underspørgsmål, er besvaret med udgangspunkt i 11 informanter, der alle på tværs af minoritetsmiljøer har gjort op med negativ
social kontrol, og som i forlængelse af dette opgør er blevet medlem af et meningsdannernetværk under kampagnen “Med al ære og respekt”. Med udgangspunkt i meningsdannernes biografiske livsfortællinger har vi i et retrospektivt perspektiv fået et indblik i deres levede liv
igennem det fortalte liv.
Distanceringsprocessen, som meningsdannerne i kampagnen “Med al ære og respekt” har
gennemlevet, har vist sig at forløbe over en gradvist udviklende proces bestående af forskellige faser. Med udgangspunkt i de forskellige biografiske livsfortællinger har vi horisontalt
identificeret følgende seks gennemgående faser på tværs af minoritetsmiljøer: (I) Mødet med
alternative tilværelsesforståelser, (II) Splittelsen mellem to livsverdener, (III) Ændringer i
hverdagens praksis, (IV) De skæbnesvangre øjeblikke, (V) En ambivalent tilstand og (VI)
Den nye tilværelse. Til trods for at de identificerede faser har vist sig at være gennemgående
på tværs af minoritetsmiljøerne, er selve fasernes varighed samt udvikling varierende for den
enkelte informant, hvorfor disse faser skal forstås som idealtypiske.

113

Ved at undersøge meningsdannernes distanceringsproces igennem den biografisk narrative
metode har det været muligt for os at få et indblik i processens faser og dens overgange, hvilket har været med til at nuancere kompleksiteten og sårbarheden forbundet med distanceringsprocessen. Vi har fået en indsigt i de overvejelser, dilemmaer og valg, som meningsdannerne på tværs af minoritetsmiljøer har stået overfor i forbindelse med deres distanceringsproces. Med det emotionssociologiske perspektiv, vi har anlagt specialet, har vi desuden fået
en forståelse for, hvordan distanceringsprocessen har været influeret af de emotioner, som
meningsdannerne har oplevet under processen. Dette da de oplevede emotioner har vist sig at
påvirke meningsdannernes håndtering af processens udvikling, hvor visse emotioner kunne
afholde dem fra at handle, fordi de fremkaldte et ubehag i form af eksempelvis frygt, angst og
skam, hvor andre emotioner kunne give anledning til handling igennem eksempelvis vrede og
mod. Meningsdannernes emotioner forbundet med distanceringsprocessen har vist sig at gå
på tværs af deres livsfortællinger, hvorfor de på trods af deres baggrunde i forskellige minoritetsmiljøer oplevede tilsvarende emotioner, der ligeledes fremkaldte sammenlignelige håndteringer af de forskellige faser under deres distanceringsproces.

For at nuancere distanceringsprocessens kompleksitet og sårbarhed, samt for at opnå en dybere forståelse for meningsdannernes erfarede oplevelser og håndteringer undervejs i distanceringsprocessen, har det været essentielt at have blik for livet under den negative sociale
kontrol forud for distanceringsprocessen. Her har vi haft mulighed for at få en indsigt i, hvad
de emotioner, som meningsdannerne stod med undervejs i distanceringsprocessen, og som
påvirkede processens gang, var forankret i, ved at undersøge, hvordan den negative sociale
kontrol var at leve under. Især emotionerne skam og frygt, som meningsdannerne oplevede i
forbindelse med deres distanceringproces, giver i lyset af deres liv under den negative sociale
kontrol en forståelse for, hvordan disse var forankret i kulturelle og religiøse normer og regelsæt, der eksisterer i de respektive minoritetsmiljøer. Det kom igennem de identificerede temaer fællesskabets magt, Gud som autoritet, seksualitet og kønsroller til udtryk, hvor dybt
indlejret de sæt af dispositioner, som meningsdannerne havde internaliseret, var i dem, og
hvordan de, til trods for deres kulturelle og religiøse forskelle, oplevede lignende emotioner
forbundet med livet under den negative sociale kontrol på tværs af de forskellige minoritetsmiljøer.
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Afslutningsvis har vi undersøgt, hvilke skyggesider der er forbundet med distanceringsprocessen. Her viste det sig, at de mistede relationer, der giver anledning til ensomhed, er en af
distanceringsprocessens mest fremtrædende skyggesider på tværs af minoritetsmiljøerne. De
mentale konsekvenser, som meningsdannerne i stor grad lider under, understreger desuden,
hvilket sårbart felt vi bevæger os indenfor. Især depression, stress, angst og selvmordstanker
er skyggefølgerne, der går igen på tværs af informanternes livsfortællinger. Her har vi dog taget højde for, hvordan distanceringsprocessens skyggesider både har været influeret af selve
processen, men samtidig også af livet under den negative sociale kontrol forud processen.

Via indeværende speciale har vi altså fået et indblik i, hvordan meningsdannerne, uafhængigt
af deres minoritetsmiljøer, har gennemlevet en kompleks proces ledsaget af svære emotioner,
da deres liv under den negative sociale kontrol og den efterfølgende distanceringsproces, som
følge af et opgør med denne kontrol, besidder en sårbarhed, der kan have skyggesider for livet:
“Man er ikke i krig uden at få krigsskader. Jeg har stadig nogle sår, som nok aldrig
heler” (Søren:185).
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Perspektivering
Ved at træde et skridt tilbage fra selve kampagnen ”Med al ære og respekt” og i stedet fokusere på meningsdannernes fulde biografiske livsfortællinger for dermed at kortlægge deres liv
under negativ social kontrol og deres efterfølgende distanceringsproces, som følge af et opgør
med den negative sociale kontrol, er det muligt at få en forståelse for en større gruppe individer end blot de informanter, der indgår i nærværende speciale. Kampagnen ”Med al ære og
respekt” kan siges blot at have fungeret som en rekrutteringsstrategi for specialet, og at specialet også bidrager til en øget forståelse for de mange individer, der gennemgår en distanceringsproces som følge af et opgør med negativ social kontrol, men som ikke er medlemmer af
kampagnen ”Med al ære og respekt”. Qua den analytiske generaliserbarhed kan vi forvente,
at andre individer i lignende situationer vil gennemgå tilsvarende faser og lignende emotionelle proces, som der er kortlagt i specialet, uafhængigt af om de vælger at blive offentlige
meningsdannere på den anden side af opgøret med den negative sociale kontrol.

Udover at dette speciale giver en forståelse for de individer, der gennemgår en distanceringsproces som følge af et opgør med negativ social kontrol, bidrager specialet også til en forståelse for, hvilke svære dilemmaer de individer, der endnu ikke er lykkedes med at gøre op med
den negative sociale kontrol, står i. Dette speciale giver med andre ord en indsigt i, hvor meget der skal til for at gøre op med den negative sociale kontrol, og hvad den kamp i grunden
indebærer og koster, hvorfor specialet også bidrager til en øget forståelse for de individer, der
endnu ikke er lykkedes med at gøre op med den negative sociale kontrol.

Afslutningsvis er det relevant at påpege, at man kan formode, at den opstillede fasemodel i
nærværende speciale også kan bidrage til en forståelse inden for andre områder end negativ
social kontrol. Eksempelvis kunne det være relevant at kortlægge, om der kan drages visse
paralleller mellem den opstillede fasemodel til ekstremisme- og radikaliseringsområdet for at
undersøge, om en radikaliseringsproces består af lignende faser som distanceringsprocessen i
nærværende speciale. Denne eventuelle sammenhæng kunne være interessant at undersøge i
videre forskning.
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Bilagsoversigt
Bilag A: Interviewguide
Introduktion
•
•
•

•
•
•

•
•

Introducere os selv: Navn, uddannelse mm.
Fortælle hvem der er primær interviewer, og hvem der er sekundær interviewer (observatør) – den sekundære må dog gerne bryde ind med spørgsmål.
Orientere om specialets emne: “Vi skriver speciale om individers distancering fra deres minoritetsmiljøer, samt hvordan de oplever og håndterer de emotioner, der kan være forbundet med denne distancering.”
Understrege at informanterne vil blive anonymiseret i vores speciale på alle parametre udover minoritetsmiljø, religion og køn.
Orientere om at: ”Det er et specialesamarbejde med VIVE, og de får derfor adgang til vores lydfiler og
transskriberinger.”
Informere om at informanterne til enhver tid har adgang til det færdige speciale med det krav, at de har
tavshedspligt (ligesom os), da det internt vil kunne være muligt at personhenførbare til de andre meningsdannere i netværket grundet netværkets intimitet.
Sætte en ramme for interviewet: ”Det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget rigtigt eller forkert,
da det, vi er interesseret i, er at høre om dine egne oplevelser og erfaringer.”
Spørge om tilladelse til at optage – klarhed om at interviewet til hver en tid kan stoppes, hvis det ønskes.

Distancering fra minoritetsmiljøet
•

Vi starter lige på og hårdt: Kan du starte med at fortælle om, hvornår og hvorfor du begyndte at distancere dig fra dit minoritetsmiljø?
○
○
○
○
○

Er der en bestemt episode eller begivenhed, du særligt husker i den forbindelse?
Hvordan havde du det i den periode/fase?
Var det en ønsket distancering eller skete det ufrivilligt?
Hvordan håndterede dit bagland det – og hvad gjorde det ved dig?
Har du mistet troen, eller har din religiøsitet ændret sig? I så fald: skete det før, under eller
efter distanceringen? Eller er du fortsat religiøs?

Livet under den negative sociale kontrol
•

Kan du fortælle lidt mere om dit liv: Vil du uddybe, hvordan dit forhold til dit
minoritetsmiljø var under din opvækst og inden din distancering?
○ Hvordan havde du det?

Livet efter distanceringen
•

Hvis du tænker tilbage, hvordan ser du så på dit liv i dag ift. tidligere?
○
○
○
○
○

Hvilke følelser har du stået med?
Har du haft nogle udfordringer?
Har du nogle psykiatriske diagnoser? Eller har du haft nogen?
Er der noget, du ville (hvis du kunne) have gjort anderledes?
Hvordan har du det i dag?
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Fællesskabet (data til VIVE)
•

Hvorfor opsøgte du kampagnen “Med al ære og respekt”?
○

•

Hvad var din motivation?

Hvad har du fået ud af at være med i meningsdannernetværket?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Oplever du, at netværket har gjort en forskel? Hvis ja: hvordan og for hvem? Hvis nej: hvorfor
ikke? Hvad kunne have været gjort anderledes for at opnå en større virkning?
Har det haft omkostninger for dig personligt at være en del af netværket? Hvis ja: var det omkostningerne værd?
Følte du, at du blev rekrutteret til de opgaver, du regnede med/forventede?
Havde det nogen betydning, at der var kendisser, som ikke var med alligevel? Hvis ja: hvilken
betydning? Hvis nej: hvorfor ikke?
Hvad betød det, at så mange droppede ud af netværket?
Følte du dig klædt godt nok på til opgaven? Hvis ja: hvad bidrog til dette? Hvis nej: hvad
manglede/hvad kunne have været anderledes?
Hvad tror du, at der skal til, for at man vil ud og blande sig i debatten?
Hvad tænker du om religionens betydning i netværket? Havde det en betydning? Hvis ja: hvilken?
Hvor meget har du været booket til oplæg? Oplever du, at oplæggene har gjort en forskel?
Hvis ja: hvordan og for hvem?
Hvor meget har du skrevet, og hvordan adskiller det sig for de mundtlige oplæg?
Hvad med i forhold til det at være en del af et netværket – har du fået et nyt fællesskab? (på
det personlige plan)
Er der nogen, du tænker, du vil bevare kontakten med?
Fortsætter du i MS - ja/nej: hvorfor?
Hvad tænker du om fremtiden? Vil du fortsat blande dig i debatten? Hvis ja: hvorfor og hvordan? Hvis nej: hvorfor ikke?
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Bilag B: Spørgeskema i forbindelse med interview
Du bedes besvare nedenstående spørgeskema kort og præcist og returnere dette til os. Vi ser
frem til at møde dig. På forhånd tak.

___________________________________________________________________________
Navn:

___________________________________________________________________________
Alder:

___________________________________________________________________________
By:

___________________________________________________________________________
Civilstand:

___________________________________________________________________________
Antal børn:

___________________________________________________________________________
Uddannelse:

___________________________________________________________________________
Beskæftigelse eller tidligere beskæftigelse, hvis ledig:

___________________________________________________________________________
Etnisk oprindelse:

___________________________________________________________________________
Tidligere religiøs overbevisning:

__________________________________________________________________________
Nuværende religiøs overbevisning, hvis denne er ændret:
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Bilag C: Definitioner af religiøse betegnelser
Herunder forekommer en kort begrebsafklaring af de religiøse definitioner, som informanterne i indeværende speciale selv definerer dem:
Ateist: Fraværet af tro og afvisning af eksistens af en eller flere guder.
Ateistisk agnostiker: Anser spørgsmålet om Guds eksistens for at ligge uden for erkendelsens grænser (i modsætning til ateismen, der afviser, at Gud eksisterer, hævder agnosticismen, at spørgsmålet herom ikke lader sig besvare).
Ateist og antiteist: Aktiv modstand mod teisme og direkte modsætning til organiseret religion eller troen på nogen guddom.
Areligiøs: Har ikke taget stilling til spørgsmålet om religion.
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Bilag D: Transskriberinger (afleveret som særskilt bilag)
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