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DAGSORDEN FOR I DAG  
Min historie og erfaringer (1 time)  

Et forskningsmæssigt, teoretisk og praktisk blik på negativ social 

kontrol 

Æresrelateret kontrol ift. familielivet og integration 

Hvordan påvirker negativ social kontrol tilknytningen til 

arbejdsmarkedet (Nawal)  



HVAD ER SOCIAL KONTROL ?  

Mange ved ikke hvad social kontrol er, og hvordan de kan spotte, 

når der er tale om negativ social kontrol?  



ER AL SOCIAL KONTROL SKADELIG?  

• Social kontrol henviser til et samfunds evne til at regulere sig selv 

i forhold til ønskede værdier, principper og regler. Vi er alle 

formet af den sociale kontrol, men når den begrænser 

menneskers selvstændighed, bevægelsesfrihed, seksualitet, 

trosfrihed eller sociale liv, så er der tale om ekstrem social 

kontrol, hvor målet er at modvirke afvigende adfærd.  
 



HVOR STÅR VI I DAG?  
• Æresrelaterede konflikter,social kontrol. trusler og æresdrab er stadig 

aktuelle i dagens samfund. Debattører, politikere, aktører og medier 

har fokus på problemstillingen, men bliver der gjort nok for de 

mennesker, der trodser deres familiers ære med livet som indsats?  

• Er det nok, at vi taler og gentager os selv og opretholder en 

konsensus om, at vi gør vores bedste, og at social kontrol er et 

spørgsmål om kultur og ære, der er svært at gøre noget ved? 



SOCIAL KONTROL I EN KONTEKST 
Ligestillingspolitik i Norden problematiserer sjældent den 

komplekse virkelighed minoriteter lever i, og overser strukturel 

diskriminering knyttet til intersektionalitet, hvor køn, klasse, 

race, etnicitet, religion m.m. påvirker kvinders levevilkår.  

Hvis vi måler ligestilling i Norden uden at tage minoritetskvinders 

situation med i betragtning, udelader man disse kvinder fra 

ligestillingspolitikken, og behandler dem som om de ikke var en 

naturlig del af den kvindelige nordiske befolkningen 



DEFINITION AF SOCIAL KONTROL 

• Social kontrol kan udøves i forskellige relationer, individuelt eller 

strukturelt, og kontrollerende relationer kan være forskellige i forhold 

til hinanden.  

• Vi bør skelne mellem den formelle og uformelle og den primære og 

sekundære sociale kontrol  

• Den primære kontrol er den nære, uformelle sociale kontrol, der 

udøves over for andre ved at fordømme uønsket adfærd og opmuntre 

til ønsket social adfærd og, som er en kvalitet ved de nære relationer  



ER AL SOCIAL KONTROL SKADELIG?  

• Statens formelle kontrol af sine indbyggere udøves ad det formelle 

kontrolapparat som består af eksempelvis politi, kommuner, 

retsvæsen, skoler og alle som har en form for myndighed. Bl.a. 

regulerer politiet og straffeloven, at vi holder os inden for lovens 

rammer. Skolen opdrager børnene til at opføre sig på en bestemt 

måde, og kommunen forventer at vi lever op til nogle bestemte 

kategorier. 



HVAD DÆKKER BEGREBET SOCIAL KONTROL OVER?  

En udfordring at finde begreber som fanger den reelle  bredde i 

praksiser på feltet.  

En vis skepsis i forhold til at anvende social kontrol blandt andet 

fordi begrebet kobler volden til kultur og dermed visse grupper. 

Hvilket begreb skal vi bruge i stedet for?  

 



BERØRINGSANGST?  

Professionelle synes, det er vanskelige sager, fordi de har svært 

ved at sætte sig ind i så alvorlig en problematik. Ofte føler de 

ikke, at de har den fornødne viden. Andre gange er de bange for 

at handle forkert eller for at blive kaldt racister. Tænk nu, hvis 

man blander sig unødigt i en families anliggender eller kommer 

til at gøre mere skade end gavn? 



ET KLIP FRA TV2 NEWS  

• https://www.youtube.com/watch?v=25fmVhsB1gc&list=PL5VkNXhgIzXzjdskrZETf9SagS_xglZKX&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25fmVhsB1gc&list=PL5VkNXhgIzXzjdskrZETf9SagS_xglZKX&index=2


SÆT JER I MINDRE GRUPPER OG DRØFT DENNE CASE  

 En fredag eftermiddag for et halvt års tid siden dukkede en ung pige op på dit kontor? . 

Pigen var skrækslagen og fortalte, at hun samme weekend, på familiens foranledning, skulle giftes 

mod sin vilje. 

 Pigen fortalte, at hun samtidig var udsat for ekstrem social kontrol, fysisk vold og afstraffelse 

derhjemme og frygtede for konsekvenserne, hvis hun modsatte sig ægteskabet. 

Tør du sende hende hjem? 

Kan du vente til på mandag? 

Hvad ville du gøre? 

Taler hun helt sandt, eller oplever hun det mere dramatisk, end det er? 

 



SOCIAL KONTROL BLANDT MINORITETER  
 

Ekstrem kontrol er en proces som kan tage mange forskellige 

retninger, med forskellige alvorlighetsgrader og   konsekvenser for de 

involverede. For nogen er det en periode med streng kontrol, som 

senere aftager ved at man får en form for dialog og konfliktløsning. 

For andre er dette en proces som ender i tvangsægteskab og udstrakt 

brug af vold og trakassering.  



KULTUREL ELLER RELIGIØSE FORKLARINGER?  

• Hvis man udelukkende anvender kulturelle og religiøse 

forklaringer i problemforståelsen af familierne, får man svært 

ved at analysere den sociale kontekst, som kan have afgørende 

betydning for familiens aktuelle situation. 



SOCIAL KONTROL BLANDT MINORITETER  
 

 Undersøgelser viser, at unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund – og 

især unge kvinder – oplever at være udsat for kønsrolleforventninger 

og former for social kontrol, som i udpræget grad begrænser deres 

selvstændighed, seksualitet og sociale liv.  

 

 



MANGEL PÅ FORSKNING  

• Det påpeges, at der mangler forskning i forhold til begrebet 

”alvorlige begrænsninger af unges frihed” og ”æresrelateret 

ekstrem kontrol” samt ”social kontrol”. Der mangler forskning 

som udforsker disse problematikker især fra forældrenes ståsted 

og som sammenligner opdragelsesstrategier og praksisser i 

familier med forskellige baggrunde 



MIN FORSKNING – MED FOKUS PÅ FORÆLDRE 
PERSPEKTIVET!!  

Mangel på skandinavisk forskning på feltet  
Ingen taler med forældrene  
De bliver ofte gjort til syndebukke  
Få forældrenes stemme frem  
Forældre vil som udgangspunkt deres børn det bedste 
Jeg er igang med at forske i forældrenes perspektiv – give dem en 

stemme 
Komparativ undersøgelse med afsæt i Marokkanske forhold  



FOR LIDT ELLER FOR STORT FOKUS PÅ DEN KULTURELLE 
BAGGRUND  

Ikke nok forståelse for forældrenes kulturelle baggrund. Mistror 

forældrene uden grund og griber ind for hurtigt.  

For meget respekt for kultur. Svigter børnene. Tærskelen for indgriben 

bliver for høj.  

Behandler alle problemer som et udtryk for kulturforskelle. Tærskelen 

kan være både højere og lavere end overfor majoritetsfamilier.  

 



OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER  

Vigtigt at udfordre forestillinger om at social kontrol bygger på og fremmer 

manglende ligestilling mellem kønnene og kun findes i visse minoritetsgrupper 

og at det er et generelt træk ved disse grupper. .  

Alle forældre begrænser og udøver kontrol over for deres børn, men de gør det 

forskellige. Blandt andet afhængig af klasse, etnisk baggrund, religion, men også 

personlige forudsætninger.  

Migrant og minoritetserfaringer spiller sammen med andre faktorer. Fx beskytte 

børnene mod storsamfundet.  

 



FOKUS PÅ?   
Tal med forældrene – fokus på deres omsorgskompetance og 

opdragelsestrategi  

Forholde sig til egen usikkerhed – supervision – tal om det  

Ikke kulturalisere problemerne – ikke under eller overfokusere  

Faglighed og metoder der virker 

Tværfaglig samarbejde 

Brug gode tolke  

Tid  
 



SKAL VI OPFINDE DEN DYBE TALLERKEN?  

Nej!! Den er opfundet…. 

Opkvalificering og ny viden i kommunen 

Spørg – smid berøringsangsten - anvend jeres faglighed  

Samarbejd på tværs I kommunen 

Brug de eksisterende hjælpeinstanser fx DK - Integration 



HVORDAN PÅVIRKER NEGATIV SOCIAL KONTROL TILKNYTNING TIL 
ARBEJDSMARKEDET 
• Negativ social kontrol har har en negativ tilknytning ifht arbejdsmarkedet 

       Sladder omkring hinanden både internt i etniske gruppe og 
mellemetniske grupper  
      Der er prestige i at gå hjemme 
      Forskellig jobs giver forskellig status  
       Manden vil ikke have at kvinden er på arbejdsmarkedet  
      Kvinden laver alt i hjemmet  
      Pensionister versus den yngre kone  
       



HVORDAN FORSTÅR VI MINORITETERS TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET   
 
Hvilke udfordringer har jeg oplevet gennem mit mangeårige arbejde med 
målgruppen 
Begrænset jobmuligheder for målgruppen af kvinder uden uddannelse  
Kulturelle og religiøse udfordringer  
Der tages for meget hensyn – mange er blevet pakket ind. De er ikke blevet 

oplyst om rettigheder og pligter 
 Sygdomsidentitet 
 Folk har været hjemmegående i mange år 
Mange informationer går tabt  
 Tolkebrug  

 
 
 
 



VIGTIGST AF ALT, ALDRIG KIG DEN ANDEN VEJ 

Forestil dig at du skulle sige farvel til alt det du kender og starte 

forfra… 

Eller at du skulle leve et liv i vold, kontrol og undertrykkelse... 

 



TAK FOR I DAG   
 

I TILFÆLDE AF SPØRGSMÅL, KONTAKT MIG GERNE PÅ 
TLF.NR. 23824404 ELLER SOCIALRDG@GMAIL.COM  
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