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ABSTRACT
This article introduces a study concerning parent s regulations regarding their child’s 
participating in social activities. The aim of the study is to examine how many pupils 
who are not allowed to participate in social activities and some educational elements 
at school, as for example sports and study tours. The ethnicity and gender perspecti
ves are central for the questions. The implicit aim is to compare the situation among 
boys and girls with immigrant background in relation to boys and girls with Swedish 
background. The study contains a quantitative survey among 1193 children, 13 to 15 
years old, living in a Swedish middle-sized city. The result from the analysis shows 
that most of the children are allowed to participate in the activities. However, regar
ding parental consent to participating in activities the results show that children with 
immigrant background experience restrictions to a lager extent than others. This re
sult concerns in particular girls with immigrant background. Other significant fin
dings in this study indicate that low-educated parents or/and religious parents have 
more restrictive norms considering pupils participating in social activities, especially 
for immigrant girls.
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Sara Högdin

Var går gränsen?

Föräldrars gränssättning avseende ungas deltagande i sociala aktiviteter. En jämförlse 
utifrån etnicitet och kön.

I Yvonne Morcks studie ”Hyphenated Danes: Contested fields of Gender, generation 
and ethnicity” (2000) återfinns en intervju med Raisa, en ung kvinna som går i en 
dansk gymnasieskola. Raisa berättar att föräldrarna inte tillåter henne att delta i en 
rad sociala arrangemang i skolan. Hon får till exempel inte gå på skolfest eller åka på 
studieresa. Anledningen är att familjens sedlighetsnormer är strikta. Föräldrarna vill 
inte att Raisa ska vistas i miljöer där det kan förekomma unga män. Under det se
naste decenniet har flickor som växer upp under liknande omständigheter som Raisa 
uppmärksammats inom nordisk forskning (se till exempel Dogan 1998; Eldén 2003; 
Ericsson & Poikolainen 1995; Länsstyrelsen 2003, Schlytter 2004; Socialstyrelsen
2002). Det gemensamma i flickornas berättelser är att de inte för sina föräldrar tillåts 
delta i vanligt förekommande sociala aktiviteter i skolan och på fritiden. Vissa flick
or tillåts inte delta i idrottsundervisningen i skolan medan andra inte får träffa sina 
klasskamrater efter skoltid. Ett fåtal studier visar att även pojkar kan omfattas av lik
nande normer. 0stberg (2003) beskriver hur två pojkar, Khalid och Rashid, tvingas 
ljuga inför sina föräldrar för att få möjlighet att umgås med sina flickvänner. Khalid 
brukar säga att han tränar eller är hos sin kusin när han egentligen träffar sin flick
vän. Rashid tycker att det är jobbigt att hans flickvän aldrig kan komma och hälsa på 
eller ringa hem till honom.

Inom skola och socialtjänst har man stött på en växande problematik som grun
dar sig i att ungdomar tvingas förhålla sig till två skilda normsystem. Det centrala i 
ungdomarnas berättelser är de svårigheter som kan uppstå när de inte tillåtas ingå i 
sammanhang som en majoritet av klasskamraterna betraktar som självklara. Vissa 
beskriver hur de förhandlar med sina föräldrar för att få vara med på vissa premisser, 
andra ljuger eller kanske till och med lever ett dubbelliv. Ungdomarnas situation kan 
betraktas som särskilt problematisk när de inte tillåts vara med på aktiviteter som det 
i skolan förväntas att de ska delta i. Förhållandet innebär att ungdomarna växer upp 
med motstridiga normsystem i hemmet respektive skolan.

Ungdomarna som ingår i de tidigare studierna lever i familjer som har immigrerat 
från länder med en mer traditionell samhällsstruktur. Författarna beskriver hur ung
domarnas familjer har valt att bevara vissa traditionella normer och värderingar från
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hemlandet. Normerna skiljer sig från det västerländska samhällets på en rad punk
ter, till exempel avseende könsroller, barnuppfostran, sexualitet och sedlighet. Det är 
högst troligt att även ungdomar med svensk bakgrund kan befinna sig i en situation 
med en dubbel uppsättning normer, framförallt i familjer där vissa grundläggande 
värderingar skiljer sig från majoritetssamhällets, till exempel i form av religion eller 
livsåskådning.

I föreliggande artikel presenteras en kvantitativ studie av hur vanligt förekomman
de det är att ungdomar inte tillåts delta i vissa sociala aktiviteter. Studien baseras på 
en enkätundersökning1 utförd på fyra kommunala högstadieskolor i Sverige under 
hösten 2002. Nära tolvhundra (1193) elever i årskurserna sju till nio fyllde i enkäten. 
Enkätundersökningen ligger till grund för flera rapporter kring ungdomarnas upple
velse av sin situation i hemmet, skolan och på fritiden. Ungdomarna har själva fått ta 
ställning till frågorna i enkätformuläret. Det är således de ungas subjektiva upplevel
ser som studeras.

I denna artikel presenteras analyser av de enkätfrågor som fokuserar på om elev
erna för sina föräldrar tillåts delta i vanligt förekommande sociala aktiviteter i skolan 
och på fritiden samt i vissa av skolans utbildningsinslag. Enkätfrågorna är utformade 
utifrån resultaten i tidigare studier av ungdomar som växer upp i familjer som har be
varat vissa traditionella normer från hemlandet och de motsättningar som kan uppstå 
i ungdomarnas vardagssituation. Studiens övergripande perspektiv utgår således från 
etnicitet. Inledningsvis presenteras relevant tidigare forskning och centrala teorier om 
familjen i det traditionella respektive moderna samhället, migrationsprocessen och 
integration. I tidigare forskning redogörs för de skillnader som förekommer mellan 
flickors och pojkars situation, varvid även könsperspektivet är centralt.

Föreliggande studies syfte är att undersöka hur många ungdomar som uppger att de 
inte tillåts delta i de efterfrågade aktiviteterna samt att studera eventuella skillnader 
utifrån etnicitet och kön medan ytterligare bakgrundsfaktorer hålls under kontroll.

Normsystem
Ett återkommande begrepp är normsystem. Ett normsystem innehåller sociala regler 
och normer som konstitueras inom en avgränsad grupp. Normer utgör en grundläg
gande förutsättning för social samvaro. De kan betraktas som handlingsdirektiv som 
bygger på en grupps grundläggande värderingar. Att födas in i ett samhälle och i en 
social grupp innebär att individen måste lära sig att praktisera det normsystem som 
delas av medlemmarna. Denna process benämns ofta socialisering. Det finns en öm
sesidig förväntan bland gruppmedlemmarna att alla följer samma normer samt att de 
är konsekventa och tillämpas lika på varje medlem (Heller 1987). Normer är oskrivna

1 Enkätundersökningen ingår i projektet ”Lärandets villkor för pojkar och flickor med tvåkul- 
turell bakgrund”, som är finansierat av Skolverket och utförs vid Institutionen för socialt ar
bete, Stockholms universitet, projektnummer 1087107.



VAR GÅR GRÄNSEN? 43

och regleras inte av en speciell konstitution. Det finns ett otal normer att hantera, ex
empel är sedlighetsnormer, moralnormer och umgängesnormer.

Centralt för denna studie är förbudsnormer, vilka är förbundna med ett avhållande 
från en viss aktivitet eller handling (Sundby 1978). Förbudsnormer innebär en utta
lad eller outtalad gränssättning. Brott mot förbudsnormer kan, men behöver inte nöd
vändigtvis, leda till straffåtgärder. Regler kan beskrivas som mer preciserade former av 
normer och utgörs ofta av klart definierade förbudsnormer.. Att bryta mot regler leder 
ofta till sanktioner (Schlytter 1999).

Familjen i det traditionella respektive moderna samhället
I tidigare studier beskrivs de skillnader som kan förkomma mellan traditionella res
pektive moderna samhällsstrukturer (se till exempel Ahmadi 1998; Giddens 1991; 
Sjögren 1993; 1998). De traditionella samhällena bygger på en gruppcentrerad, ho- 
listisk ideologi där gruppens bästa prioriteras före individen. I beskrivningarna an
vänds ett utvidgat familjebegrepp, där stora delar av släkten ingår och individens rät
tigheter är underordnade familjens intressen. Storfamiljen garanterar medlemmarna 
trygghet och sörjer för exempelvis barn- och äldreomsorg, sjukvård och arbetslöshets
ersättning. Ur det gruppcentrerade perspektivet betraktas barnens och övriga famil
jemedlemmars rättigheter alltid som naturligt sammanfallande (Almqvist & Broberg 
2000; Hundeide 1995; El-Hadi 1996). Familjemedlemmarna är ömsesidigt beroende 
av varandra över generationsgränserna. Omvårdnaden av barnen beskrivs som en kol
lektiv handling och det finns ofta många äldre barn och vuxna i omgivningen som 
är beredda att hjälpa till med de yngre barnens dagliga rutiner (Nyberg 2000). Rela
tionerna till släkten kan vara lika betydelsefulla och viktiga som relationerna mellan 
man och hustru eller barn och föräldrar. Den utvidgade familjen deltar ofta i viktiga 
beslut som rör de yngre familjemedlemmarnas framtid, till exempel när det gäller ut
bildningsplaner och äktenskapspartner (Almqvist & Broberg 2000; El-Fiadi 1996). 
Äktenskapet berör inte endast mannen och kvinnan, utan handlar snarare om en 
uppgörelse mellan två släkter (Giddens 1991). Ett centralt tema i framställningarna av 
det traditionella samhället är sedlighetsnormer och synen på sexualitet (se till exempel 
Delany 1987; Dogan 1998; Elden 2003; Länsstyrelsen 2003; Morck 2000; Sjögren 
1993; Socialstyrelsen 1988; 2002). Ofta fördöms sexuellt umgänge före äktenskapet. 
Oskuldskravet gäller framförallt flickor och unga kvinnor, medan pojkar och unga 
män i större utsträckning tillåts tänja på gränserna. Det kan leda till att ogifta unga 
kvinnor kontrolleras av släkten och den omgivande gruppen. De strikta sedlighets- 
normerna används ofta som förklaring till varför flickor inte tillåts ingå i sociala sam
manhang där pojkar eller unga män vistas.

I västvärlden växte det moderna samhället, i takt med industrialismen, fram i bör
jan av förra århundradet. Det ledde till en förändring av den traditionella familje
strukturen och en frigörelse från storfamiljen (Beck 2000; Liljeström 1974; Lilje
ström & Dahlström 1981). Sedan mitten på 1900-talet har västvärlden genomgått en 
samhällelig individualisering. I den svenska välfärdspolitiken betonas varje individs



44 SOCIOLOGISK FORSKNING 2006

rätt att vara självförsörjande. Socialförsäkringssystemet är baserat på individens behov 
snarare än familjens. Varje familjemedlems rättighet att vara ekonomiskt oberoende 
är såldes politiskt definierad (SOU 1996:56). Även om det naturligtvis fortfarande 
förekommer maktstrukturer i det moderna samhället har individen ett större infly
tande över sin livssituation (Giddens 1991; Heller 1990; Sjögren 1993). Varje män
niska betraktas som autonom och förväntas själv råda över sina mål, behov och önsk
ningar. Individen utformar sin tillvaro genom att besluta om vilka relationer hon eller 
han ska utveckla i mötet med andra människor, vänskaps- såväl som kärleksrelationer. 
Ur det individualistiska perspektivet betraktas självständighet som en viktig egenskap 
för att klara sig i samhället. Barnen uppfostras till att tidigt ta egna beslut och tonår
ingen uppmuntras till att satsa på sig själv, studera och att flytta hemifrån. Barnen i 
det moderna samhället har givits individuella rättigheter som skiljer dem från övriga 
medlemmar i familjen (Almqvist Sc Broberg 2000; El-Hadi 1996). Självständighet, 
i kontrast till samhörighet, beskrivs som en viktig skillnad mellan den moderna och 
traditionella synen på barnuppfostran.

Migrationsprocessen
Individens invanda normsystem styr förhållningssättet till omvärlden (se till exempel 
Ahmadi & Ahmadi 1995; Ahmadi 1998; Sjögren 1993; 1998; Söderlindh 1984). Det 
kan således bli problematiskt för familjer som flyttar från en typ av samhälle till ett 
annat. I det nya samhället tvingas immigranten att förändra och tänja på sina med- 
havda referenser och så småningom utveckla strategier för att anpassa gamla norm
system till nya. Vissa av hemlandets normer blir beständiga medan andra förlorar sitt 
värde. Att möta det nya samhället kan vara en smärtsam process som kräver en rekon
struktion av identiteten (Ahmadi 1998).

Familjens möte med det nya samhället kan se väldigt olika ut (Al-Badawi 1998). 
Vissa familjer assimileras till det nya samhället genom att bryta med sitt hemlands 
kultur och helt och fullt anamma det nya landets normsystem. Andra familjer inte
greras i det nya samhället genom att anpassa och modifiera familjestrukturen till om
givningen i det nya samhället. Den integrerade familjen behåller vissa seder, traditio
ner och normer från hemlandet, men förändrar andra. En del familjer väljer att upp
rätthålla hemlandets normsystem utan hänsyn till den nya omgivningen. Ju längre 
en familj lever i det nya samhället desto svårare blir det att upprätthålla hemlandets 
normer. I en studie av Al-Badawi (1998) undersöktes 28 familjer från samhällen med 
traditionella strukturer och deras möte med det svenska samhället. Det visade sig att 
4 av familjerna hade assimilerats, 11 familjer integrerats medan 14 familjer upprätt
höll hemlandets normsystem.

Det finns flera bakgrundsfaktorer som kan ha betydelse för hur familjen bemöter 
det nya samhället (se till exempel Ahmadi 1998; Al-Badawi 1998). Exempel på såda
na faktorer är vilket land familjen kommer ifrån, familjens religiösa övertygelse och 
vilken socioekonomisk samhällsklass de tillhör. Om en familj har haft en viss socio- 
ekonomisk position i hemlandet och får en högre eller lägre position i det nya landet
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kan också ha betydelse. En annan viktig faktor kan vara huruvida familjen i hemlan
det har bott i en stad eller på landsbygden (Almqvist & Broberg 2000).

Ungdomars situation
Ungdomar som lever i familjer som har bevarat traditionella värderingar från hem
landet, har uppmärksammats som en särskilt utsatt grupp inom nordisk forskning (se 
till exempel Borchgrevink 1999; Ehn 1996; Nilsson & Lund 1992; Nordheden 1998; 
Yazgan 1983; 1993; Ålund 1997). Ungdomarna beskrivs ofta som strävandes efter att 
hitta en balans mellan lojaliteten till den egna familjen och tillhörigheten till majo- 
ritetssamhället. Unga som lever med olika förväntningar i hemmet och i skolan kan 
uppleva att de förlorar på en arena varje gång de försöker göra vad som förväntas av 
dem på den andra. Risken att ”hamna i kläm” mellan två olika normsystem är stor. 
Det innebär att de ständigt måste testa sin identitetsuppbyggnad och tillhörighets- 
känsla i mötet med värderingar, föreställningar, traditioner och seder som ibland kan 
vara allt för olika och väsensskilda.

Ett flertal studier visar att det kan vara mer konfliktfyllt för flickor än för pojkar 
att leva med skilda normsystem (se till exempel Almqvist & Broberg 2000; Arbabi & 
Fristorp 2002; Brekke 1999; Bredal 1999; Borchgrevink 1999; Elden 2003; Ericsson 
& Poikolainen 1995; Länsstyrelsen 2003; Morck 2000; Schlytter 2004; Socialstyrel
sen 2002; Wikan 2002; Yazgan 1983). Det anses bero på att diskrepansen mellan de 
förväntningar som finns i hemmet respektive i skolan är större för flickor än för poj
kar. I de tidigare studierna beskrivs flickor vars liv kontrolleras av familjen och släkten 
och hur denna kontroll ofta hårdnar när de kommer upp i tonåren. Många av flick
orna lever med stränga regler avseende exempelvis fritid, klädsel och sociala kontakter. 
Vissa får inte träffa klasskamrater utanför klassrummet, gå på fritidsgården eller vara 
med på skolfester. Det förekommer även att flickor inte tillåts delta i obligatoriska in
slag i utbildningen i skolan, såsom idrott, simundervisning och sexualkunskap. Vissa 
flickor beskriver begränsningarna som kränkningar av deras individuella rättigheter, 
rättigheter som de flesta flickor i det omgivande samhället kommer i åtnjutande av. 
Det leder till att en del trotsar föräldrarnas förbud. En flicka som bryter mot famil
jens normer kan i värsta fall straffas genom förskjutning och får då inte längre något 
stöd från sin familj.

Det förekommer enstaka studier som visar att även pojkar kan förbjudas att delta 
i vissa sociala sammanhang, eftersom de inte får ha relationer med flickor (0stberg
2003). I traditionella familjer ges dock pojkar ofta större frihet än flickor. De tillåts i 
högre utsträckning att utforska samhället och testa sina gränser (Yazgan 1983; 1993). 
Studier av pojkar med bakgrund i traditionella samhällen fokuserar främst på pro
blematik som utåtagerande beteende, kriminalitet och gängbildning (se till exempel 
Bjurström 1998; Sernhede 1998; Temanord Social 1999:535). Ofta beskrivs pojkar
nas sociala utsatthet som en följd av föräldrarnas invandring.

Alla ungdomar med bakgrund i traditionella samhällen upplever inte konflikter 
mellan familj och samhälle. Det finns flera studier som fokuserar på ungdomars po
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sitiva och berikande upplevelser i mötet mellan två kulturer. Ett exempel är Bergs 
(1994) studie av turkiska ”andragenerationsinvandrare” där det positiva mötet lyfts 
fram.

Integration i det moderna samhället
Bauböck (1990) beskriver samhället som en triad där de tre hörnstenarna utgörs av 
familjen, staten och marknaden. I de västerländska samhällena utgör de tre hörnste
narna centrala sociala institutioner i en individs liv och inget hörn ska dominera till
varon mer än något annat. En social institution reproduceras genom normsystem som 
strukturerar interaktion och socialisering. Individen antar olika roller beroende på 
vilken institution hon eller han vistas inom för tillfället. De grundläggande rollerna 
utgörs av familjemedlemmen, medborgaren och den ekonomiska agenten. Varje indi
vid måste finna en balans mellan de tre institutionerna. Hon måste följaktligen för
hålla sig till sina olika roller. Det innebär att rollerna inte kan vara allt för väsensskilda 
eller att en institution kan tillåtas dominera individens liv. Utrymmet mellan de tre 
institutionerna utgörs av det civila samhället och en mångfald av arenor. I ett samhäl
le som bygger på liberalism, demokrati och modernism ska det råda en öppen kultu
rell diskurs på de civila arenorna. Det innebär en öppenhet gentemot alla medborgare 
och att yttrandefrihet ska råda inom alla arenor. Bauböck använder modellen i en dis
kussion om integration av immigranter och för att betona likheterna i alla moderna 
samhällens integrationsmönster. Den öppna kulturella diskursen i samhället innebär 
att immigranter ska ha möjlighet att ta del av samhällets arenor samt att utmana och 
förändra villkoren i dem. Juridiskt fastställt medborgarskap är inte tillräckligt för att 
en person ska uppleva sig som integrerad, utan en ömsesidig anpassning måste till, 
en så kallad ackommodation. Ett samhälles demokratiska grunder kan prövas genom 
studier av dess öppenhet för immigranter att ta del av alla arenor och immigranternas 
möjligheter att förändra dem.

Metod
De fyra kommunala högstadieskolorna som ingår i enkätstudien är belägna i en av 
landets större städer, dock inte i ett storstadsområde. Skolorna omfattas av en varia
tion av elever från skilda bostadsområden och med skilda socioekonomiska hemför
hållanden. Urvalet av skolorna är inte slumpmässigt. De fyra skolorna har valts ut ef
tersom de omfattas av en hög representation av ungdomar med utländsk bakgrund, 
vilket möjliggör jämförelser mellan olika etniska grupper. Dock begränsas studiens 
generaliserbarhet till att gälla områden med en liknade sammansättning av invånare. 
Sådana områden återfinns främst i större städers ytterområden och i storstädernas för
orter. Det är mer tveksamt om resultaten går att generalisera till områden bestående 
av invånare med huvudsakligen svensk bakgrund eller till glesbyggd.

Det externa bortfallet i enkätundersökningen uppgår till cirka 9 %. Bortfallet ut
görs av elever som inte var närvarande vid de lektionstillfällen som var avsatta för en
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käten. Frånvaron berodde främst på sjukdom. Vid ett tillfälle hade dock två elever 
förbjudits av sina fäder att fylla i enkäten. Eleverna satt med vid lektionstillfället men 
fyllde inte i enkäterna och räknas därmed in i det externa bortfallet. Det är möjligt att 
andra elever av samma anledning valde att inte gå till lektionstillfället överhuvudta
get. Dessa elevers frånvaro är en särskilt stor förlust i en studie av elever som inte till
låts delta i vissa av skolans aktiviteter. Denna paradox visar på svårigheten att utveckla 
kunskapen kring de ungas situation.

Det interna bortfallet i enkätundersökningen är begränsat. De flesta frågorna om
fattas av ett bortfall på mindre än 1 %. Undantaget är frågorna kring föräldrars ut
bildning samt ytterligare tre frågor, nämligen (1) om de unga tillåts att delta i sexual
undervisning, (2) om de får ha ett förhållande med motsatt kön samt (3) vilka tider 
ska de vara hemma. Cirka 8 % av ungdomarna var osäkra på föräldrarnas utbildning 
eller vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska systemet. Bortfallet på de tre 
sistnämnda frågorna uppgår till 2-4 % och kan härledas till att de är av mer känslig 
karaktär och möjligtvis svåra att svara på för elever som ännu inte haft sexualkunskap, 
förhållanden eller inte har varit ute på kvällarna. Det kan även vara svårt för elever 
att uppge att de har mer strikta regler än klasskamraterna, då det kan betraktas som 
anmärkningsvärt att inte få gå ut efter skolan eller ha ett förhållande. Det kan därför 
förekomma viss underrapportering i materialet, när det gäller förekomst av begräns
ningar i dessa avseenden.

Mått på social bakgrund
I analyserna används två mått på etnicitet. Ungdomarnas etniska ursprung fokuserar 
på vilken del av världen den unges familj kommer ifrån, se tabell 1. Förutom ungdo
mar med svensk etnisk bakgrund dominerar ungdomar med rötter i Mellanöstern. 
Det finns flera anledningar till att Mellanöstern utgör en kategori särskiljd från öv
riga Asien. För det första framträder vissa skillnader mellan dessa två kategorier som 
är viktiga att lyfta fram. För det andra riktas fokus i tidigare studier främst mot ung
domar med bakgrund i Mellanöstern och av den anledningen kan det vara av intres
se att studera dessa ungdomars situation separat. Mellanösternkategorin utgörs av en 
tillräckligt stor andel elever för att den ska kunna brytas ned i undergrupper utifrån 
land. I redan företagna analyser, som inte redovisas i denna artikel, framträder margi
nella variationer mellan länderna, varför Mellanöstern har bibehållits som en enhetlig 
kategori. Kategorierna Ost- och Sydeuropa har slagits samman eftersom elever med 
ursprung i Östeuropa är för få för att utgöra en egen kategori. En övervägande majo
ritet av ungdomarna i kategorin härstammar från forna Jugoslavien.

Ungdomarnas etniska bakgrund omfattar fyra kategorier, nämligen (1) ”ungdomar 
med svensk bakgrund2”, (2) ”ungdomar med en utlandsfödd förälder”, (3) ”ungdo

2 Ungdomar med svensk bakgrund har föräldrar som är födda i Sverige. De kan dock ha far- 
eller morföräldrar som är födda i ett annat land. Även adopterade barn räknas till denna grupp 
trots att de själva vanligtvis är födda i ett annat land.



48 SOCIOLOGISK FORSKNING 2006

mar som är födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar” samt (4) ”ungdomar som 
själva är födda utomlands och som har två utlandsfödda föräldrar”. De utlandsfödda 
ungdomarna har delats in i två undergrupper, nämligen utlandsfödda ungdomar som 
flyttade till Sverige före sjuårsåldern och de som kom senare. De som har bott i lan
det sedan sjuårsåldern har gått i svensk grundskola sedan första klass. I vissa analyser 
har gruppen ungdomar med en utlandsfödd förälder uteslutits på grund av dess he- 
terogenitet.3

I tidigare studier lyfts ytterligare bakgrundsfaktorer fram som betydelsefulla. De 
faktorer som ingår i denna undersökning är föräldrarnas utbildningsnivå, grad av re
ligiositet samt om familjer med utländsk bakgrund kommer från ett landsbygds- el
ler storstadsområde. Föräldrarnas utbildningsnivå har fastställs utifrån den förälder 
som har högst utbildning. Utbildningen har delats in i tre nivåer: föräldrar som har 
genomgått (1) högst grundskola, (2) högst gymnasieutbildning eller (3) högskoleut
bildning. Föräldrarnas religiositet utgörs av en sammanslagning av tre frågor om hur 
religiös den unge anser att modern respektive fadern är samt hur ofta familjen besöker 
kyrkan, moskén, templet etcetera.

Ytterligare ett antal bakgrundsvariabler har testats i analyserna, men av olika an
ledningar valts bort. Exempelvis har föräldrarnas civilstånd uteslutits på grund av att 
variabeln inte uppvisar något samband med utfallsvariblerna och inte påverkar de öv
riga resultaten nämnvärt. En annan bakgrundsvariabel som har uteslutits är föräld
rarnas yrkestillhörighet, det vill säga om föräldrarna är arbetare eller tjänstemän. För
äldrarnas yrkestillhörighet uppvisar visst samband med deras utbildningsnivå, men i 
detta material förekommer också att föräldrar med hög utbildning innehar arbetar
yrken. Detta gäller främst utlandsfödda föräldrar. Av resultaten framgår dock att för
äldrarnas utbildningsnivå har ett högre förklaringsvärde. Föräldrarnas yrkesnivå har 
därför uteslutits ur analyserna.

M ått på föräldrars gränssättning
I föreliggande artikel studeras hur vanligt det är att ungdomar uppger att de inte för 
sina föräldrar tillåts delta i vissa aktiviteter. Det görs med hjälp av femton frågor av
seende sociala aktiviteter i skolan och på fritiden, se nedre delen av tabell 1. De fem
ton frågorna har grupperats i fyra underkategorier. Den första kategorin utgörs av frå
gor om den unge tillåts delta i vissa av skolans utbildningsinslag. Den andra kategorin 
innehåller frågor om den unge tillåts delta i vissa sociala arrangemang på fritiden. Den

3 Till gruppen ”en utlandsfödd förälder” räknas även de ungdomar som har en förälder född i 
ett nordeuropeiskt land och en förälder född utanför Europa, vilka är förhållandevis få. I yt
terligare ett fåtal familjer är den unge själv född utomlands tillsammans med den ena föräld
ern. För en övervägande majoritet av ungdomarna i denna grupp gäller att en förälder är född 
i Sverige och en förälder är född utomlands medan den unge själv är född i Sverige. Det är 
främst ungdomar med en utlandsfödd förälder som har rötter i Västeuropa eller USA. Många 
av ungdomarna i denna kategori lever inte tillsammans med den utlandsfödda föräldern. I 
analyser där kategorin ingår bör läsaren ha detta i åtanke.
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tredje kategorin består av frågor om ungdomarnas sociala sammanhang. Den sista ka
tegorin fokuserar på föräldrarnas reglering av de ungas fritid, exempelvis om eleverna 
får gå ut efter skoldagens slut.

Statistisk analys
I resultatredovisningen presenteras analyser i form av frekvenser, korstabeller, med
elvärden och logistiska regressioner.4 De logistiska regressionerna riktar fokus mot 
ungdomar som inte tillåts delta i ett eller flera av de efterfrågade utbildningsinslagen 
i skolan. Även logistiska regressioner där de femton beroendevariablerna har slagits 
ihop och fokus riktats mot dem som har ett större antal restriktioner, det vill säga de 
som har minst fyra, sex eller åtta restriktioner har genomförts. Dessa presenteras dock 
inte i artikeln. Dessa regressioner uppvisar samband som är snarlika de som presen
teras i tabell 4, vilket visar att ungdomar som inte tillåts delta i inslag i utbildningen 
även omfattas av flera restriktioner avseende sociala aktiviteter på fritiden.

Resultat
I tabell 1 presenteras svarsfrekvenser i antal och andelar. Resultatet visar att det är en 
relativt jämn fördelning mellan könen. En hög andel ungdomar har utländsk bak
grund och av dem härstammar merparten från Mellanöstern. Drygt en tiondel är föd
da i Sverige av utlandsfödda föräldrar och nära en femtedel är själva födda utomlands. 
Dessa två grupper utgör fortsättningsvis studiens huvudfokus och av dem har 97 % 
ursprung i länderna utanför Västeuropa och USA (redovisas inte i tabellen).

Drygt 70 % av ungdomarnas föräldrar har en högskoleutbildning medan cirka en 
tiondel endast har genomgått 9-årig grundskola. En majoritet av ungdomarna uppger 
att deras föräldrar inte är särskilt religiösa.

4 Som kontroll har analyser i form av linjära och ordinala regressioner genomförts. Samband 
och signifikansnivåer kvarstår relativt oförändrade oavsett typ av regression. Logistiska reg
ressioner är dock att föredra då den beroende variabeln är starkt snedfördelad.
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Tabell 1. Undersökningsgrupper. Antal och andel (%). N=1193.

Antal Andel %
Kön (n=1191)

Pojkar 383 49
Flickor 608 51

Etniskt ursprung (n=1175)
Sverige 677 57
Västeuropa/USA 75 6
Öst-/Sydeuropa 56 5
Mellanöstern 261 22
Asien 34 3
Afrika   40 4
Latinamerika 32 3

Etnisk bakgrund (n=l 193)
Svensk bakgrund 677 57
En utlandsfödd förälder 163 14
Båda föräldrarna utlandsfödda 152 12
Den unga själv utlandsfödd 201 17

Den unga själv utlandsfödd (n=201)
Kom före sjuårsåldern 151 13
Kom efter sjuårsåldern 50 4
Född på landsbygden 72 6
Född i stad 129 11

Årskurs (n= 1187)
Sjuan 449 38
Åttan 389 33
Nian 349 29

Föräldrars utbildningsnivå (n=1046)
Högst grundskola 112 11
Högst gymnasium 186 18
Högskola/universitet 748 71

Föräldrars religiositet (n=1192)
Inte särskilt religiösa 678 57
Ganska religiösa 421 35
Mycket religiösa 93 8

Elever som inte får...
... (1) delta i idrotts- eller simundervisningen (n= 1185) 20 2
...(2) gå på studiebesök med klassen (n= 1185) 25 2
... (3) följa med på klassresa (n= 1188) 46 4
... (4) delta i sexualkunskapen (n= 1168) 67 6

Antal som ej för delta i ett eller flera av utbildningsinslagen 97 8

... (5) gå på fritidsgården (n= 1183) 4 1 4

... (6) gå på skolfest (n= 1188) 60 5

... (7) gå på disco (n=1183) 95 8

...(8) gå på fest hos kompis (n= 1183) 110 9
Antal som ej för delta i en eller flera av de sociala arrangemangen 192 16
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... (9) äta middag med vänner (n= 1183) 27 2

.. .(10) klä sig som majoriteten av elever i skolan (n=l 173) 56 5

...(11) välja kompisar att umgås med (n=l 177) 141 12

.. .(12) ha flick-/pojkvän (n=l 157) 175 15
Antal som ej får delta i en eller flera av de sociala sammanhangen 291 24

...(13) gå ut efter skoltid (n=l 174) 52 4

... (14) gå till stan på egen hand (n= 1173) 74 6

.. .(13) vara ute lika länge som majoriteten av kompisarna (n=l 168) 325 28
Totalt antal som har en eller flera restriktioner kring fritid 358 30

Totalt antal elever som ej tillåts delta i en eller flera sociala aktiviteter 522 44

I nedre delen av tabellen presenteras svarsfrekvenserna för de femton frågorna om del
tagande i sociala aktiviteter i skolan och på fritiden. De första fyra frågorna omfattar 
ungdomar som uppger att de för sina föräldrar inte tillåts delta i vissa utbildningsin- 
slag i skolan. Som förväntat uppger de flesta eleverna att de tillåts delta. Dock med
delar 2 % att de inte tillåts gå på studiebesök och lika många att de inte tillåts delta i 
idrotts- eller simundervisningen. Fyra procent uppger att de inte får åka med på klass
resor och 6 % att de inte får vara med på sexualkunskapen. En sammanslagning av 
de fyra frågorna visar att 8 % av eleverna svarar att de inte tillåts delta i ett eller flera 
av de aktuella utbildningsinslagen, vilket kan betraktas som en anmärkningsvärt hög 
andel.

Av resultaten avseende de övriga elva frågorna framgår bland annat att en fjärdedel 
av eleverna anser att de inte får vara ute lika länge på kvällarna som sina vänner, 15 % 
uppger att de inte tillåts ha en relation med någon av motsatt kön och 12 % svarar att 
de inte själv får välja vilka kamrater de ska umgås med. Totalt uppger nära hälften av 
eleverna att de inte tillåts delta i en eller flera av de efterfrågade situationerna.

Skillnader utifrån etnicitet och kön
I tabell 2 redogörs för andelen flickor respektive pojkar som uppger att de inte tillåts 
delta i de sociala inslagen fördelat efter etnisk bakgrund. I tabellen jämförs förhållan
dena för ungdomar med svensk bakgrund, vars båda föräldrar är utlandsfödda samt 
som själva är utlandsfödda. Ungdomar med en utlandsfödd förälder har uteslutits ur 
analysen.
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Tabell 2. Andel (%) inom respektive grupp som inte får delta i olika sociala aktiviteter. Signifikansnivå (P).

Svensk bakgrund Båda föräldrar 
utlandsfödda

Den unga själv 
utlandsfödd

Elever som inte får...
Flickor Pojkar 
n=334 n=34l

Flickor Pojkar 
n=84 n=68

Flickor Pojkar 
n=120 n=81

...(1) delta i idrotts- eller * 1 2 3 3 6 0
simundervisningen
... (2) gå på studiebesök n.s. 2 2 2 3 3 5
... (3) följa med på klassresa *** 1 2 7 6 14 5
... (4) delta i sexualkunskapen *** 2 2 7 11 18 17
Andel som inte f i r  delta i ett eller
flera av utbildningsinslagen *** 3 3 12 15 27 17

... (5) gå på fritidsgården ** 3 1 7 6 9 5

... (6) gå på skolfest *** 2 4 6 5 18 4

... (7) gå på disco *** 2 2 20 14 30 13

... (8) gå på fest hos kompis *** 8 4 13 12 22 15
Andel som inte f i r  delta i ett eller
flera de sociala arrangemangen *** 11 8 2 6 19 43 20

... (9) äta middag med vänner *** 0 1 4 8 8 5

.. .(10) klä sig som majoriteten *** 3 2 10 6 17 6

... (11) välja kompisar *** 8 9 16 20 19 25

... (12) ha flick-/pojkvän *** 3 2 54 19 62 22
Andel som ej f i r  delta i en eller flera
av sociala sammanhangen *** 12 13 56 37 63 41

... (13) gå ut efter skoltid *** 1 4 6 3 15 9

...(14) gå till stan på egen hand *** 2 7 6 5 15 15

... (15) vara ute som majoriteten *** 25 19 38 15 66 35
Andel som har en eller flera av
restriktionerna kring fritid *** 25 23 42 17 68 39

Total andel som inte får delta i en
eller flera sociala aktiviteter *** 34 34 68 51 81 58

Sambanden har testats med x2-test.
*** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, n.s. ej signifikant.

Resultatet visar att en större andel ungdomar med utländsk bakgrund än ungdomar 
med svensk bakgrund uppger att de inte tillåts delta i de flesta av de aktuella aktivite
terna. Störst andel av dem som inte får delta återfinns i gruppen flickor med utländsk 
bakgrund. När det gäller de efterfrågade utbildningsinslagen uppger 1-2 % av elever-
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na med svensk bakgrund att de inte tillåts delta för sina föräldrar. Andelen ungdomar 
med utländsk bakgrund som inte tillåts delta är betydligt större, i synnerhet bland de 
utlandsfödda ungdomarna. Undantaget är frågan om studiebesök där skillnaderna 
utifrån etnicitet inte är signifikanta på 5 % signifikantnivå. Störst andel som inte till
låts delta i undervisningsinslagen återfinns bland de utlandsfödda flickorna, varav 14 
% inte får följa med på klassresa och 6 % inte får delta i idrotts- eller simundervisning. 
Frågan om sexualkunskapen skiljer ut sig, eftersom även en större andel pojkar med 
utländsk bakgrund uppger att de inte tillåts delta. Totalt uppger 27 % av de utlands
födda flickorna och 17 % av de utlandsfödda pojkarna att de inte tillåts delta i ett eller 
flera av de aktuella utbildningsinslagen. Motsvarande andel bland flickor och pojkar 
med svensk bakgrund är 3 %.

Resultaten från de övriga elva frågorna följer ett liknande mönster. Flickor med ut
ländsk bakgrund uppger att de har striktare regler avseende sin fritid. Det kan näm
nas att av de utlandsfödda flickorna får 18 % inte gå på skolfest, 30 % inte gå på dis
co och 15 % får inte gå ut efter skoltid, vilket är en betydligt större andel i jämförelse 
med andra ungdomar. Störst skillnad framträder för frågan om ungdomarna tillåts 
ha förhållande med någon av motsatt kön (fråga 13). Medan 2 % respektive 3 % av 
ungdomarna med svensk bakgrund uppger att de inte tillåts att ha pojk- respektive 
flickvän, är motsvarande andel bland pojkar med utländsk bakgrund cirka en femte
del och bland flickor med utländsk bakgrund över hälften. Av de utlandsfödda flick
orna uppger 62 % att de inte får ha pojkvän för sina föräldrar.

Sammantaget uppger 34 % av ungdomarna med svensk bakgrund och över hälf
ten av ungdomarna med utländsk bakgrund att de inte tillåts delta i minst en av de 
femton aktiviteterna. Av de utlandsfödda flickorna uppger 81 % att de inte får delta 
i minst ett inslag.

Antal restriktioner
De ungdomar som uppger att de inte tillåts delta i de efterfrågade aktiviteterna kan 
omfattas av en eller flera restriktioner. För att få en bild av om det främst rör sig om 
enstaka inskränkningar eller mer omfattande begränsningar i de ungas sociala liv är 
det av intresse att närmare studera antalet restriktioner.



54 SOCIOLOGISK FORSKNING 2006

Tabell 3. Andel (%) och medelvärden av antal restriktioner samt standardavvikelse. Fet stil; 
P=0,00.

Minst 4 Minst 6 Minst 8 Totalt antal förbud

% % % Medelvärde Std avvikelse
Alla ungdomar

Flickor (n=608) 13 6 2 1,33 2,14
Pojkar (n=583) 7 2 1 0,87 1,61

Etnisk bakgrund
Svensk bakgrund

Flickor (n=334) 4 1 0 0,61 1,11
Pojkar (n-34l) 4 1 0 0,61 1,14

En utlandsfödd förälder
Flickor (n=70) 9 3 1 0,99 1,80
Pojkar (n=93) 8 1 1 0,71 1,48

Båda föräldrarna utlandsfödda
Flickor (n=84) 21 10 3 1,95 2,37
Pojkar (n=68) 12 6 2 1,31 2,32

Den unga själv utlandsfödd
Flickor (n=120) 34 21 10 3,11 3,01
Pojkar (n=81) 17 7 3 1,74 2,29

Den unga själv utlandsfödd
Kom före sjuårsåldern

Flickor (n=90) 28 14 8 2,62 2,74
Pojkar (n=6l) 16 8 3 1,59 2,36

Kom efter sjuårsåldern
Flickor (n=30) 53 40 13 4,57 3,36
Pojkar (n-20) 20 5 0 2,20 2,02

Född på landsbygden
Flickor (n=44) 36 18 7 3,25 2,75
Pojkar (n=28) 21 7 4 2,07 2,51

Född i stad
Flickor (n=76) 33 22 11 3,03 3,17
Pojkar (n=53) 15 8 2 1,57 2,16

Etniskt ursprung
Sverige

Flickor (n=334) 4 1 0 0,61 1,11
Pojkar (n=34l) 4 1 0 0,61 1,14

Västeuropa/USA
Flickor (n=36) 3 3 3 0,97 1,83
Pojkar (n=39) 8 0 0 0,77 1,33

Öst-/Sydeuropa
Flickor (n=28) 4 4 0 0,64 1,25

Pojkar (n=28) 11 4 0 0,82 1,61
Mellanöstern

Flickor (n=135) 36 19 7 3,04 2,83
Pojkar (n=126) 14 7 3 1,50 2,46

Asien
Flickor (n=24) 29 13 8 2,63 3,30
Pojkar (n=10) 10 0 0 1,50 1,43

Afrika
Flickor (n=25) 16 16 4 1,96 2,49
Pojkar (n=15) 7 0 0 0,60 1,24

Latinamerika
Flickor (n=19) 11 0 0 0,79 1,51
Pojkar (n=13) 8 8 0 1,00 1,63
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Årskurs
Sjuan

Flickor (n =234) 14 7 0 1,33 1,92
Pojkar (n=215) 12 3 1 1,19 1,99

Åttan
Flickor (n=203) 11 6 3 1,25 2,16
Pojkar (n=186) 4 1 0 0,70 1,26

Nian
Flickor (n=169) 13 6 4 1,43 2,39
Pojkar (n-180) 4 1 1 0,65 1,36

Föräldrars utbildningsnivå
Högst grundskola

Flickor (n=67) 43 25 9 3,48 3,22
Pojkar (n=45) 20 9 4 1,89 2,82

Högst gymnasium
Flickor (n=95) 13 6 3 1,43 2,23
Pojkar (n-91) 6 2 0 0,79 1,46

Högskola/ universitet
Flickor (n=368) 8 3 1 0,94 1,66
Pojkar (n=380) 6 2 1 0,78 1,46

Föräldrars religiositet
Inte särskilt religiösa

Flickor (n=335) 6 2 0 0,77 1,33
Pojkar (n=342) 6 1 0 0,71 1,45

Ganska religiösa
Flickor (n=224) 17 9 5 1,74 2,55
Pojkar (n=197) 7 1 1 0,88 1,41

Mycket religiösa
Flickor (n-49) 39 25 8 3,31 2,90
Poikar (n=44) 23 16 5 2,02 2.82,

I tabell 3 presenteras fördelning i procent samt medelvärden avseende antal restriktio
ner uppdelat efter kön, etnicitet samt ytterligare bakgrundsfaktorer. Resultatet visar 
att ungdomar med utländsk bakgrund i jämförelse med ungdomar med svensk bak
grund uppger att de har fler restriktioner. Av de utlandsfödda ungdomarna uppger 
34 % av flickorna och 17 % av pojkarna att de inte tillåts delta i minst fyra av de sam
manlagt femton sociala aktiviteterna. Det kan jämföras med gruppen av ungdomar 
med svensk bakgrund där endast 4 % omfattas av fyra eller fler restriktioner. Ingen av 
ungdomarna med svensk bakgrund har över åtta restriktioner. Det har däremot 10 % 
av de utlandsfödda flickorna och 3 % av de utlandsfödda pojkarna.

I gruppen utlandsfödda ungdomar gäller att de som flyttade till Sverige efter sju
årsåldern har fler restriktioner. Över hälften av flickorna i denna grupp har minst fyra 
restriktioner och 16 % minst åtta inskränkningar. De utlandsfödda ungdomarna som 
kommer ifrån landsbygden har något fler restriktioner än de som är födda i en stad, 
men skillnaden är inte signifikant på 5 % signifikansnivå. Av tabellen framgår att det 
främst är ungdomar med rötter i Asien och Mellanöstern, samt flickor från Afrika, 
som omfattas av fler restriktioner.
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Andra bakgrundsfaktorer som uppvisar signifikanta samband med antalet restrik
tioner är föräldrarnas utbildning och religiositet. Ungdomar vars föräldrar är lågut- 
bildade eller mycket religiösa har fler restriktioner. Knappt hälften av flickorna med 
lågutbildade föräldrar och 39 % av flickorna med mycket religiösa föräldrar har minst 
fyra restriktioner. En fjärdedel av flickorna i båda dessa grupper har över sex restrik
tioner. Liknande mönster uppträder i gruppen av pojkar, men andelen är lägre än 
bland flickorna.

Bland pojkarna framträder ett samband mellan antal restriktioner och vilken års
kurs de går i. Det genomsnittliga antalet restriktioner minskar bland pojkar med ökad 
ålder, vilket inte gäller bland flickor.

Inslag i undervisningen
De femton frågor som ingår i denna studie varierar i fråga om dignitet. Vissa frågor 
kan påverka den unges livssituation i högre utsträckning än andra. Att inte få ta del 
av sexualkunskapen kan exempelvis ha större inverkan på den unges liv än att inte få 
gå på disco. En elev som inte får tillgodogöra sig sexualkunskapen - som innehåller 
basal information om sexualitet, könssjukdomar och preventivmedel - fråntas möjlig
heten att kontrollera sin kropp och sitt barnafödande. Att få ta del av sådan kunskap 
betraktas som en grundläggande rättighet i det svenska samhället. När en elev inte 
tillåts delta i vissa utbildningsinslag uppstår dessutom en motsättning mellan föräld
rars inflytande över sina barns utbildning och skolans krav. Motsättningen blir extra 
tydlig genom att föräldrarnas inställning kan betraktas som stridande mot skollagens 
krav om skolplikt.

Av det totala antalet ungdomar uppger 8 % att de inte tillåts delta i ett eller flera av 
de utbildningsinslag som ingår i studien, det vill säga idrott, simundervisning, studie
besök, sexualkunskap och klassresor. De ungdomar som inte tillåts delta i dessa inslag 
omfattas nästan alltid även av andra restriktioner avseende sociala aktiviteter i skolan 
och på fritiden. Elever som exempelvis inte tillåts delta i sexualkunskapen eller inte 
får följa med på klassresor, får ofta inte heller vara med på vissa fritidsaktiviteter eller 
ha förhållande med någon av motsatt kön.

I tabell 4 presenteras logistiska regressioner av sambandet mellan ungdomar som 
inte tillåts delta i utbildningsinslagen och ungdomarnas sociala bakgrund. Syftet med 
regressionerna är att närmare belysa samband med bakgrundsfaktorer vid sidan av et- 
nicitet samt att undersöka den mer direkta inverkan av etnicitet. Regressionerna har 
genomförts könsseparat för att visa att bakgrundsfaktorerna har olika inverkan bland 
flickor och pojkar. Av de 97 ungdomar som inte tillåts delta i undervisningsinslagen 
är 58 flickor. I tabellen presenteras bivariata och multivariata logistiska regressioner 
med hjälp av oddskvoter och signifikansnivåer. För varje bakgrundsvariabel marke
ras referenskategorin som har värdet 1 (oddskvot = 1). I de multivariata regressioner
na har variabeln, ”etnisk ursprung”, uteslutits. Anledningen är att den inte kan ingå i 
samma multivariata analys som variabeln ”etnisk bakgrund”.
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Tabell 4. Bivariat samt multivariat logistisk regressionsanalys av ungdomar som tillåts respektive 
inte tillåts delta i ett eller flera utbildningsinslag. Oddskvoter (Exp (B)) och signifikansnivå (p). 
Flickor: n=608. Pojkar: n=583.

BIVARIAT

ANALYS

MULTIVARIAT

ANALYS

Etnisk bakgrund
Svensk bakgrund 
En utlandsfödd förälder 
Båda föräldrarna utlandsfödda 
Utlandsfödd; - kom före sju år 

- kom efter sju år

Årskurs
Nian
Åttan
Sjuan

Föräldrars utbildning
Högskoleutbildning 
Gymnasieutbildning 
Fiögst grundskoleutbildning

Föräldrars religiositet
Inte särskilt religiösa 
Ganska religiösa 
Mycket religiösa

Etniskt ursprung
Sverige
Västeuropa/USA
Ost-/Sydeuropa
Mellanöstern

Asien
Afrika
Latinamerika

Flickor Pojkar Flickor Pojkai

*** *** *** *

1 1 1 1
3,04* 1,50 3,73* 0,97
4,38** ^ 7 7 *** 1,54 4,03*
6,48*** 6,45*** 4,12** 3,68*

42,37*** 8,22** 19 78*** 3,56

n.s. n.s. *

1 1 1 1
1,39 1,82 1,98 1,00
1,37 3,15* 1,29 3,00*

*** ** *** n.s.
1 1 1 1

2,64* 1,12 3,74** 1,29
13,18*** 4 7 i* * * 11,38*** 2,47

*** *** ** n.s.
i 1 1 1

2,67** 2,56* 1,35 1,82
6,76*** 6,96*** 7,05** 2,77

*** **

1 1
1,91 3,87*
1,01 1,22

10,07*** 6,27***
10,80*** 3,66
6,17** 2,35
3,81 2,74

: p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, n.s. ej signifikant.

I den bivariata analysen redogörs för sambandet med var och en av bakgrundsvari
ablerna separat. Resultaten för flickor respektive pojkar skiljer sig endast på enstaka 
punkter. Signifikanta samband med etnisk bakgrund förekommer i båda grupperna. 
Oddset för att utlandsfödda flickor som kom till Sverige efter sjuårsåldern ska upp-
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ge att de inte tillåts delta i vissa undervisningsinslag är över 42 gånger så högt som 
för flickor med svensk bakgrund. Bland utlandsfödda pojkar är motsvarande odds 
drygt 8. Oddskvoten är signifikant högre även bland ungdomar med utlandsfödda 
föräldrar. Oddset är högst bland ungdomar med rötter i Mellanöstern. Även flickor 
med rötter i Asien och Afrika har en signifikant högre oddskvot. I gruppen av pojkar 
framträder även en signifikat högre oddskvot bland dem som är födda i Västeuropa 
och USA.

Bland pojkar uppträder ett starkt samband mellan restriktion och årskurs. Sam
bandet visar att ett större antal yngre pojkar, det vill säga i årskurs sju, inte tillåts delta 
i utbildningsinslagen i jämförelse med pojkar i nionde klass. Motsvarande samband 
uppträder inte bland flickorna.

Bland både flickor och pojkar har frågan om restriktioner att delta i utbildnings
inslagen samband med vilken utbildning de ungas föräldrar har samt hur religiösa de 
är. En större andel föräldrar som saknar högskoleutbildning tillåter inte sina barn att 
delta. Bland flickorna är oddset för att en förälder som har genomgått högst gymna
sieutbildning inte tillåter dem att delta mer än 2 gånger så stort som bland flickor med 
högskoleutbildade föräldrar. Har föräldern högst 9-årig grundskola bakom sig är odd
set avsevärt högre, närmare bestämt över 13 gånger så högt. Bland pojkarna återfinns 
liknande samband med föräldrarnas utbildning, men oddsen är betydligt lägre.

Andelen religiösa föräldrar som förbjuder sina barn att delta i utbildningsinslagen 
är större i jämförelse med föräldrar som inte är särskilt religiösa. Oddset för att gan
ska religiösa föräldrar förbjuder sina barn att delta är cirka 3 gånger så högt och för 
mycket religiösa föräldrar närmare 5 gånger så högt. Sambandet framträder lika starkt 
för både flickor och pojkar.

När variablerna kontrolleras mot varandra i den multivariata regressionen tonas 
vissa samband ned medan andra kvarstår mer eller mindre oförändrade. Bland poj
karna försvagas sambanden mellan restriktioner och föräldrars utbildning och religi
ositet. Däremot kvarstår signifikanta samband med etnicitet och årskurs. Resultaten 
innebär att pojkar med utländsk bakgrund och/eller som ingår i den yngsta ålders
gruppen i större utsträckning uppger att de inte tillåts delta i de aktuella inslagen.

Bland flickor kvarstår sambanden med etnicitet, föräldrars utbildning och religio
sitet. Sambanden innebär att flickor med utländsk bakgrund och med lågutbildade 
och/eller religiösa föräldrar i större utsträckning uppger att de inte tillåts att delta i ett 
eller flera utbildningsinslag.
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Tabell 5. Andel (%) inom respektive grupp som inte tillåts delta i ett eller flera utbildningsinslag.

Svensk Inte religiösa (n=232/237)

FLICKOR
(p=0.00)

4

POJKAR
(p=n.s.)

3
bakgrund Ganska religiösa (n=93/93) 0 2

Mycket religiösa (n=9/9) 0 11

Högskoleutbildning (n=215/230) 1 3
Högst gymnasium (n=56/64) 0 5
Högst grundskola (n=20/15) 23 7

Utlandsfödda Inte religiösa (n=28/24) 4 13
föräldrar Ganska religiösa (n=37/30) 14 10

Mycket religiösa (n=19/13) 21 31

Högskoleutbildning (n=46/36) 4 8
Högst gymnasium (n=13/5) 15 40
Högst grundskola (n=15/10) 20 30

Den unge Inte religiösa (n=33/24) 9 4
utlandsfödd Ganska religiösa (n=70/38) 31 24

Mycket religiösa (n=17/18) 41 22

Högskoleutbildning (n=62/44) 8
41
50

16
o

Högst gymnasium (n=17/ll) 
Högst grundskola (n=30/16)

y
25

n.s. ej signifikant.

I tabell 5 redovisas andel (%) som inte tillåts att delta i ett eller flera utbildningsin
slag bland flickor och pojkar efter etnisk bakgrund i relation till föräldrars utbildning 
respektive religiositet. Det bör påpekas att en stor andel av de föräldrar som är lågut- 
bildade även är mycket religiösa, varför faktorerna delvis överlappar varandra. Resul
taten i tabellen visar att utbildning och religiositet uppvisar signifikanta samband i 
gruppen av flickor. Föräldrarnas religiositet har starkast betydelse i familjer med ut
ländsk bakgrund, i synnerhet i de familjer som kommit till Sverige under senare tid. 
Bland flickor med svensk bakgrund framträder inga skillander utifrån föräldrarnas 
religiositet. Det framgår dock att en högre andel lågutbildade föräldrar inte tillåter 
sina döttrar att delta i undervisningsinslagen i den svenska gruppen. Bland pojkar 
uppträder liknade mönster som i gruppen av flickor, men inget samband är signifi
kant på 5 % nivån.

Sammanfattande kommentarer
I föreliggande studie undersöks hur många ungdomar som för sina föräldrar inte till
låts delta i vanligt förekommande aktiviteter i skolan och på fritiden. Resultatet visar 
att en övervägande majoritet av ungdomarna får delta i de aktuella aktiviteterna. De
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allra flesta får vara med på sexualkunskapen, åka på skolresa eller gå till fritidsgården. 
Det förkommer dock elever som uppger att de har restriktioner. Majoriteten av dessa 
omfattas av enstaka begränsningar. Det är viktigt att påpeka att antalet inskränk
ningar inte nödvändigtvis har någon betydelse för de ungas upplevelse av sin situa
tion. Ungdomar med fler restriktioner behöver inte uppleva sin situation som kring
skuren medan andra förmodligen kan känna sig begränsade med endast en eller två 
restriktioner. Eftersom majoriteten av ungdomarna tillåts delta i de efterfrågade akti
viteterna kan den minoritet som inte tillåts delta lida av en känsla av utanförskap el
ler utsatthet. Denna studie kan emellertid inte svara på hur ungdomarna upplever sin 
situation eller vad det innebär för identitetsutvecklingen att leva med förbudsnormer 
som skiljer sig från majoritetens.

Det mest framträdande resultatet i studien är att skillnaderna utifrån etnisk bak
grund är påtagliga. Ungdomar med utländsk bakgrund omfattas av restriktioner i an
märkningsvärt större utsträckning än unga med svensk bakgrund. Det framgår att en 
större andel ungdomar med ursprung i Mellanöstern, Asien och Afrika har fler res
triktioner än andra ungdomar. Det uppträder inga signifikanta skillnader utifrån om 
de utlandsfödda ungdomarnas familjer kommer från ett landsbygds- eller stadsom- 
råde. Hur länge familjen har bott i Sverige har däremot betydelse. De ungdomar som 
kom efter sjuårsåldern uppger i större utsträckning att de inte tillåts delta i aktivite
terna. Andelen är avsevärt lägre i gruppen som kom före sjuårsåldern och ännu lägre i 
gruppen som inte själva är födda utomlands, men som har föräldrar som är det.

De skillnader som framträder utifrån etnicitet kan innebära att en del föräldrar har 
bevarat vissa traditionella normer från hemlandet, i synnerhet om det förekommer fler 
restiktioner. Det finns emellertid andra rimliga förklaringar till varför färre föräldrar 
med utländsk bakgrund tillåter sina barn att delta i vanligt förekommande aktiviteter. 
En förklaring kan vara att familjen befinner sig i en migrationsprocess, vilket innebär 
ett omtumlande möte med det nya samhället. Resultatet i studien visar på ett sam
band mellan föräldrars gränssättning och var i migrationsprocessen de befinner sig. 
Familjer som har vistats en längre tid i landet tillåter i större utsträckning sina barn 
att delta i de efterfrågade aktiviteterna vilket kan bero på att de i större omfattning har 
anammat omgivningens normer. Nyanlända familjer kan vara mer avvaktande inför 
det svenska samhället eller sakna tillräckliga kunskaper om innehållet i vissa sociala 
inslag i barnens liv. Osäkerhet kan således vara en anledning till att föräldrar förbju
der sina barn att delta i vissa aktiviteter. Det är möjligt att föräldrarna skulle tillåta 
barnen att delta i motsvarande aktiviteter i ursprungslandet. Skillnaderna utifrån et- 
nicitiet måste tolkas med försiktighet och det bör noteras att de flesta ungdomar med 
utländsk bakgrund tillåts delta i de omnämnda aktiviteterna. Det innebär att aktivi
teterna inte betraktas som olämpliga bland en majoritet av föräldrarna.

I tidigare studier framkommer att diskrepansen mellan familjens och samhällets 
normsystem ofta är större för flickor än för pojkar. Resultatet i föreliggande studie vi
sar att könsskillnaderna är påtagliga. Betydligt fler flickor än pojkar förbjuds att delta 
i aktiviteterna. Det gäller i synnerhet bland ungdomar med ursprung i Afrika, Asien 
och Mellanöstern. Mellanösternkategorin utmärker sig dock eftersom även en stor
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andel pojkar omfattas av restriktioner avseende undervisningsinslagen. Könsskillna
derna är starkast bland utlandsfödda ungdomar. Bland svenskfödda ungdomar med 
utlandsfödda föräldrar framträder inte lika stora könsskillnader. I gruppen av ungdo
mar med svensk bakgrund förekommer inga könsskillnader alls. Tydligast framträder 
könsskillnaderna när det gäller frågan om att få ha en relation med någon av motsatt 
kön. En majoritet av flickorna med utländsk bakgrund uppger att de inte tillåts ha en 
sådan relation. Resultaten kan innebära att vissa familjer har bevarat hemlandets mer 
traditionella värderingar kring könsroller och/eller omfattar ett traditionellt oskulds
tänkande. Andra förklaringar är att dessa familjer i större utsträckning vill skydda 
sina döttrar från sammanhang som de känner osäkerhet inför eller att de vill markera 
en kulturell gräns gentemot majoritetssamhället. Detta sistnämnda förhållande kan 
ställas i relation till Solheims (2001) beskrivning av kvinnokroppen som en kultur
markör. Ytterligare en förklaring är att föräldrarna vill att döttrarna ska vänta med 
vissa aktiviteter, t.ex. att ha pojkvänner, tills de blir äldre. Det är troligt att skillna
derna mellan ungdomar med utländsk respektive svensk bakgrund hade varit mindre 
om enkätundersökningen hade genomförts bland äldre ungdomar.

Resultaten i studien visar även att pojkar med utländsk bakgrund i större utsträck
ning än ungdomar med svensk bakgrund omfattas av en eller flera restriktioner. Det 
är således av intresse att i framtida studier av motsättningar mellan familj och sam
hälle öka kunskapen om pojkarnas situation.

I analyserna framträder samband med bakgrundsfaktorer vid sidan av kön och et- 
nicitet. Bland pojkarna framträder ett samband mellan restriktioner och ålder som 
innebär att ju äldre pojkarna blir desto fler aktiviteter tillåts de delta i. Resultatet är 
inte anmärkningsvärt när det gäller fritidsaktiviteter, däremot när det gäller utbild- 
ningsinslag i skolan. Bland flickorna innebär dock inte ökad ålder att de tillåts delta i 
fler aktiviteter. Istället framträder samband, vid sidan av etnicitet, med föräldrars ut
bildning och religiositet. Vid en närmare analys framkommer att en högre andel flick
or med utländsk bakgrund som inte tillåts delta i utbildningsinslagen kommer från 
religiösa och/eller lågutbildade familjer. Resultatet kan visa att traditionella sedlig- 
hetsnormer och värderingar kring könsroller främst upprätthålls inom religiösa och/ 
eller lågutbildade familjer. Bland flickor med svensk bakgrund uppvisar föräldrarnas 
religiositet inget samband med restriktioner. Det gör emellertid föräldrarnas utbild
ning. De svenska flickor som inte tillåts att delta i undervisningsinslagen kommer i 
stor utsträckning från lågutbildade familjer. Det är mer osäkert vad föräldrars utbild
ning och religiositet har för samband med restriktioner bland pojkarna, eftersom de 
skillnader som förkommer inte är signifikanta.

Avslutning
Föräldrar har med ”naturlig” auktoritet rätt att fatta beslut i ett barns ställe för att 
värna om barnets bästa. Vilka förutsättningar ett barn får att utvecklas på olika om
råden är därmed främst avhängigt de regler och normer som finns inom familjen. 
Vissa ungdomar lever med familjer vars normsystem står i bjärt kontrast till samhäl-
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lets, vilket skapar problem både för den unge och för samhället. De ungdomar som 
förbjuds att delta i vissa aktiviteter har utifrån Bauböcks teori (1996) begränsats i sina 
demokratiska rättigheter att röra sig fritt mellan och inom samhällets tre institutio
ner: familjen, staten och marknaden. De ungdomar som inte fullt ut tillåts delta inom 
de statliga institutionerna, till exempel inom skolan, förvägras utvecklingsmöjlighe
ter som är självklara för majoriteten elever. Familjen kommer att dominera de ungas 
liv medan staten får ett snävare utrymme. Diskrepansen från majoritetssamhällets 
normer kan påverka ungdomarna på flera sätt. Det kan framförallt försvåra balansen 
mellan rollen som familjemedlem och rollen som elev. Konflikter kan uppstå när den 
unge försöker leva upp till skilda förväntningar. Att växa upp under sådana omstän
digheter kan vara svårt och konfliktfyllt. Den unge riskerar ständigt att ställas inför 
svåra val som kan leda till repressalier. De som försöker leva upp till det som förvän
tas av dem på respektive arena tvingas leva ett dubbelliv. Motsättningarna blir extra 
tydliga när ungdomar omfattas av regler hemma som står i strid med skollagens krav 
om skolplikt.

Hur staten ställer sig till frågan om undantag från vissa utbildningsinslag får be
tydelse för den unges vardag. Om staten, å ena sidan, inte godtar att vissa ungdomar 
befrias från viss undervisning, som idrott, sexualkunskap eller studieresor, när för
äldrarna så önskar, skapas en motsättning mellan hemmets och skolans regler. Den
na motsättning kan bli mycket svårhanterlig för de unga. Om staten, å andra sidan, 
tillåter undantag hindras vissa ungdomar från att ta del av utbildningsmoment som 
är självklara för majoriteten av elever. Att som vuxen inte ha fått tillgodogöra sig ele
mentär kunskap inom vissa ämnesområden kan vara ett problem både för individen 
själv och för samhället. Det är en grundläggande rättighet för varje medborgare att 
ha fått tillgång till en fullgod utbildning. Detta är väsentligt såväl för den personliga 
utvecklingen som för att kunna tillvara ta sina medborgerliga rättigheter och fullgöra 
sina skyldigheter.

För att möjliggöra en demokratisk process inom skolan krävs en öppenhet gente
mot alla medborgare (jmf Bauböck 1996). Det krävs att skolan som demokratisk in
stitution är öppen för alla familjer och bjuder in föräldrarna till dialog. Dialogen möj
liggör att föräldrarna utvecklar en ökad förståelse för skolans normsystem, vilket kan 
leda till en avdramatisering av vissa inslag i utbildningen. Integration i skolvärlden 
innebär emellertid inte att immigrerade familjer ska assimileras till skolans normsys
tem. Föräldrarna måste även ges möjlighet att förändra delar av skolans normsystem. 
Detta får dock inte innebära att föräldrar ska ges utrymme till att detaljstyra skolans 
undervisning eller läroplan. Dialogen kan istället leda till en ömsesidig förändring 
och anpassning av skolans och familjens normsystem på ett sätt som inte inkräktar på 
elevernas grundläggande rättigheter. Ackommodationsprocess får aldrig leda till att 
viktiga kunskapsområden, såsom sexualkunskap eller idrott, utgår från schemat.
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