
KLART SPRÅK GIR KLAR TALE OM NEGATIV 
SOSIAL KONTROLL 
Negativ sosial kontroll er ulike former for press, 
trusler og tvang som utøves for å sikre at enkelt-
personer lever i tråd med familiens eller gruppens 
normer. 

Kontrollen er systematisk og 
kan bryte med den enkeltes rettig-
heter. Arbeidet med å bekjempe 
negativ sosial kontroll er en del av 
norsk integreringspolitikk.

Hvor mange er utsatt?

Det finnes ikke sikre tall på hvor 
mange som er utsatt for negativ 
sosial kontroll. En nyere under-
søkelse blant 16-17-åringer i Oslo 
og Akershus og ved utvalgte 
skoler i Buskerud måler andelen 
elever som oppgir at det stemmer 
veldig godt eller ganske godt at 
foreldrene deres:

Ÿ ikke tillater at de er sammen 
med venner på fritiden

Ÿ ikke vil at de skal være sam-
men med noen av det motsatte 
kjønn på fritiden

Ÿ mener at sex før ekteskapet er 
uakseptabelt

Ÿ mener at det er uakseptabelt at 
jenter på videregående skole 
har kjæreste.

Et betydelig mindretall rapporte-
rer om sterke restriksjoner i sine 
sosiale liv. Dette gir kun en indi-
kasjon, ettersom grensen mellom  

sosial kontroll og negativ sosial 
kontroll er ikke så klar. Den sosiale 
kontrollen blir negativ når den 
unges rettigheter brytes eller når 
han/hun opplever press, trusler 
eller tvang.

rer andre religioner som hinduis-
me og buddhisme er imidlertid de 
som i størst grad er utsatt.

I patriarkalsk familier der fa-
miliens ære er sterkt knyttet til 
kvinnenes jomfruelighet, er jent-
ene særlig utsatt. Men også gutter 
og menn kan bli rammet. Samme 
person kan både være offer for 
negativ sosial kontroll, og en som 
utøver kontroll over andre. For 
eksempel kan sønner presses av 
familien til å kontrollere sine 
søstre.

Negativ sosial kontroll kan bli 
utøvet dersom en familie er redd 
for å tape anseelse eller ære 
forårsaket av at en sønn eller ei 
datter ikke oppfører seg etter 
gjeldende verdier og normer.

Målet er å korrigere og sank-
sjonere individets atferd. Den det 
gjelder skal innordne seg omgivel-
senes atferds normer. 

Negativ sosial kontroll kan 
utøves på tvers av landegrenser. 
Familier i Norge kan utsettes for 
press fra slektninger og storfami-
lier i utlandet, om alt fra barne-
oppdragelse til beslutninger om 
ekteskap.

Hva vet vi om negativ sosial 
kontroll?  Hvem utøver, hvem 
er utsatt, hvordan skjer det og 
hva er årsakene?

Negativ sosial kontroll finnes 
ikke bare i innvandrerbefolk-
ningen. Slik kontroll forekommer 
også i andre deler av befolknin-
gen. Samtidig vet vi at noen 
grupper er ekstra utsatt. Unge 
som har foreldre som er født i 
Midtøsten, Nord-Afrika, Somalia, 
Sri Lanka, Pakistan, og Sør- og 
Øst-Asia har økt sannsynlighet for 
å oppleve negativ sosial kontroll.

Religion og graden av religiøsi-
tet i familien har stor betydning. 
Kristne er noe mer utsatt for 
foreldrerestriksjoner enn de som 
oppgir at de ikke tilhører noen 
religion. Muslimer og de som tilhø-
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