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SELVKONTROL OG jul – det har vel ikke noget med hinanden at gøre? 
Måske er julemåneden ligefrem der, hvor vi bestemmer os for at give los 
og shoppe, spise og drikke løs, og så er selvkontrol noget, man bruger 
(eller forsøger at bruge) i januar, når der er for lidt penge på kontoen og 
for mange deller på maven?

Faktisk er selvkontrol vigtigt for os hele tiden – hver dag, året rundt. 
Selvkontrol er evnen til at stoppe os selv i det, vi umiddelbart er i gang 
med at gøre, for i stedet at vælge en handling, der i højere grad er i over-
ensstemmelse med vore værdier og langsigtede mål. 

Denne evne har vi brug for i en lang række hverdagssammenhænge: 
Når vi omgås andre mennesker, er vi ofte interesserede i at gøre et godt 
indtryk eller bevare en god relation, og derfor bruger vi selvkontrol til 
at regulere, hvad vi siger og gør; når vi skal træffe beslutninger. Under 
shopping bruger vi selvkontrol til at sammenholde pris, bæredygtighed 
og holdbarhed i stedet for blot at købe det, vi finder tiltrækkende her og 
nu. Når vi skal holde opmærksomhed på bestemte ting i en arbejdssitu-
ation eller trafikken, bruger vi selvkontrol til at koncentrere os frem for 
blot at lade tankerne vandre. 

Også når vi prøver at bryde dårlige vaner og modstå fristelser, spiller 
selvkontrol en helt central rolle. 

EN LANG RÆKKE forskningsstudier viser, at personer, der allerede har 
brugt selvkontrol, klarer en efterfølgende selvkontrolskrævende opgave 
mindre godt sammenlignet med personer, der ikke på forhånd har skul-
let bruge selvkontrol. 

Nogle forskere tolker det sådan, at selvkontrol kører på en begræn-
set ressource, som vi kan løbe tør for, hvis vi bruger meget af  den på én 
gang. Har man således brugt en masse selvkontrol på ikke at svare che-
fen igen, for derefter at skulle købe julegaver til hele familien, hvor der 
både skal besluttes en masse og tages hensyn i menneskemylderet og 
juletrafikken, kan man opleve at være løbet tør for selvkontrol, når suk-
kertrangen melder sig i supermarkedskøen: 

»Jeg ved udmærket godt, at jeg har lovet mig selv ikke at stille sulten 
i slik – men jeg kan simpelthen ikke lade være!«

ANDRE FORSKERE mener, at det ikke er selvkontrol som sådan, man lø-
ber tør for, men motivationen til at udøve selvkontrol: »Jeg kunne godt 
lade være med at spise lakridserne – men jeg har haft en hård dag, så 
nu vil jeg gøre, hvad jeg har lyst til!« 

En anden forklaring kan være, at selvkontrolkrævende situationer på-
virker vores opmærksomhed. Når jeg står i køen og tænker på chefen, 
julegaverne og de dumme trafikanter, tænker jeg simpelthen ikke over, 
at lakridserne på båndet egentlig ikke er i overensstemmelse med mit 
mål om at skære ned på sukkeret.

Når vi udøver selvkontrol så mange gange i løbet af  en dag – og må-
ske især i den travle julemåned – hvad kan vi da gøre for ikke at kom-
me til at træffe en masse dårlige beslutninger? 

Heldigvis peger forskningen på en række muligheder:

1. Sørg for at sprede de aktiviteter, der kræver selvkontrol. Forventer du 
at bruge megen selvkontrol under møder på arbejde eller julefrokoster 
med svigerfamilien, så undgå at lægge shoppingture direkte derefter 
– ellers kan du komme til at gøre dyre eller unødvendige im- puls-
køb.

2. Gør selvkontrolskrævende opgaver automatiske. 
Hvis du køber ind efter en indkøbsseddel, kræver 
shoppingsituationen mindre selvkontrol, og så har 
du flere ressourcer til at være tålmodig med børne-
ne og ekspedienten, og til at vælge den sunde snack 
til eftermiddagskaffen, når du kommer hjem.

3. Hav det sjovt og beløn dig selv. Hvis det at 
bruge selvkontrol kan vendes til noget posi-
tivt, vil disse situationer ikke tære så me-
get på motivation og opmærksomhed. Ros 
dig selv for din beherskelse over for svi-
gerfamilien, eller beløn dig selv for at ha-
ve taget den store opvask, selv om du me-
get hellere ville have set fjernsyn. 

At være i godt humør ser ud til at hjæl-
pe på selvkontrollen, så gør noget sjovt og 
rart før eller undervejs i den store juleshop-
ping.
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ANETTE SCHNIEBER
PhD Psychologist, VIA University

pDu kan blogge med Anette Schnieber på stiftenblog dk/anetteschnieber

»
Det er surt for dem, der får udvidet 
en tømmermænds-tung dag til et par 

dage i sengen med indbygget toiletstafet.

JAN MOUSING, 
adm. dir. Videncentret, formand Agro Food Park

» 
De kan måle temperaturen, hvor de 
er placeret, så du kan få en advarsel, 

hvis din baby sover for koldt eller varmt, 
eller du kan  spare på dit varmeforbrug. 

MOGENS ELHAUGE, 
creative director, Novicell


