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Rusmidler i
præstationskulturen

Program:

Normer
Normbrud og afvigelse

Selvkontrol
Ex: Digital kriminalitet

Historisk udvikling af selvkontrol
Kontrolleret kontroltab

Ex: Hashkultur
Ex: Alkoholkultur

Når man ikke kan være #perfekt



Tilpasning og indpasning: Er det noget nyt?

• Emilie Durkheim (Arbejdelingen), 1893.
• Begrebet om samfundets sammenhængskraft

• Normer og afvigelser

• Anomi
• Overordnet beskriver Durkheim et samfund som er afhængigt af normer for at 

opnå sammenhængskraft. 

• Samfundet kan så differentieres inden for de funktioner vi varetager 
(arbejdsdelingen)

• Fraværet af normer til at støtte individet beskrives som en tilstand af anomi. 

• Kriminalitet og afvigelse er eksempler på dette. 
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Dvs forventningen om at være perfekt eller 
“rettet imod det normative fælles” er ikke ny. 

Den har måske fået nye former! 
Men den er ikke ny.
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Kulturelle forventninger

Vi reagerer meget 
forskelligt på disse: Hvilke 
institutionelle muligheder 
har vi for at indfri dem? 
(Strains)

Innovation: Det meste 
kriminalitet

Fatalisme: en opgivenhed



Normative forventninger

Afvigelser og
startegier:

Fatalisme, innovation

Subkulturer

Forældrekulturer

Institutionelle rammer
Skole

Familie
krop

medier

Digital indlejring

Forandringer i vores følseskulturer: kontrolleret kontroltab
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Selvkontrol: Anerkendt som en 
afgørende faktor i forståelsen af 
rusmiddelbrug og kriminel adfærd

Et individ med lav selv kontrol vil have 
en tendens til at forfølge umiddelbare 
tilfredsstillelse, hvor et individ med 
høj selv kontrol vil udsætte den 
umiddelbare forfølgelse af 
tilfredsstillelse og i stedet forfølge 
mål med længere horisont. 
(Gottfredson 1990:96).



Unge menneskers kapacitet for planlægning 
og undersøgelser af langtidsperspektiver
• Udviklingen af de styrende (executive) funktioner i individet kan 

kontinuerligt udvikle sig igennem ungdommen, herunder 
processer til af hæmnings kontrol, arbejdshukommelse og 
kognitiv fleksibilitet (Zelazo and Carlson 2012:354; Diamond
2013:134). 

• Præfrontale cortex, den del af hjernen der styrer individet evne til 
at planlægge og afsøge langsigtede perspektiver, er ikke udviklet 
før midt i 20erne (Willoughby et al. 2014:71). 

• Derfor er de bagerste hjerne komponenter domineret af de mere 
“varme-systemer”. Derfor bliver de stærke følelsesmæssige 
reaktioner også sandsynlige og selvkontrol falder i baggrunden 
(Duckworth and Steinberg 2015:32; Hay and Meldrum 2016:150; 
Willoughby et al. 2014:70). 
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Selvkontrol
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Definition af selv-kontrol (udvalgte elementer fra Grasmick): 
• Jeg handler ofte efter en pludselig indskydelse uden at 

stoppe op og tænke.
• Jeg forsøger ofte at undgå projekter, som jeg ved er 

svære.
• Jeg løber nogle gange en risiko bare fordi det er sjovt.
• Når jeg har et alvorligt skænderi med nogen, er det som 

regel svært for mig at tale roligt om det uden at blive 
ophidset. 



Model 5 viser koefficienterne for sammenhængen mellem hhv. begået online og 
begået offline kriminalitet og selvkontrol, når der er kontrolleret for køn, alder og 
en række risikofaktorer. (Ungeprofilundersøgelsen 2016 data)

(1) (2) (3) (4)

Online 

kriminalitet

Online 

kriminalitet

Offline

kriminalitet

Offline 

kriminalitet

Selvkontrol   -0.149*** -0.0951*** -0.206*** -0.157***

Mand 0.127*** 0.0145***

Alder -0.00865*** -0.0122***

Sikker sex 0.0245*** 0.0463***

Usikker sex 0.114*** 0.176***

Delt billede af sig selv 0.180*** 0.162***

Fuld 3 gange eller 

mere

0.0729*** 0.154***

Constant 0.112*** 0.141*** 0.128*** 0.251***

Observations 47699 45199 47048 44582

R2 0.040 0.107 0.056 0.095
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.

Demant, J, 
Jørgensen, KE & 
Harder, SK 2018, 
Unges kriminelle 
adfærd på nettet. 

Kriminalpræventive 
Råd, Polititorvet, 

København.



punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Den gode nyhed – og det vi ikke forstår

• Personlighedstræk kan på den ene side forklare 
hvorfor de unge drikker, tager stoffer og begår 
kriminalitet. 

• Vi kan også se at unge har udviklet højere grad af selv 
kontrol over de sidste ca 20 år 

• Fald i alkoholforbrug, ungdomskriminalitet i mange vestlige 
lande. 

• Foreneligt pga den større fokus på evnen til kontrol og 
udvikling af langtidshorisonten hos unge

Sociologisk Institut Jakob Demant



punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Et historisk perspektiv på kontrol og
kontroltab: Elias og Dunning:

• “Der er blevet færre seriøse kritiske situationer i de 
moderne vestlige samfund sammenlignet med mindre 
udviklede samfund som skaber en tendens hos folk til 
at handle i en ophidset form” (p63).

• Argumentet er at stærkere og mere effektiv kontrol af 
ophidselse skal ses som en reaktion på udviklingen i 
samfundet. 

• Med andre ord at det psykiske liv er skabt af 
samfundets udvikling. 

Sted og navn
Dias 
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punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Skam og selvkontrol (Cas Wouters).

• Skam er den følelse der producer selvkontrol i 
individet. 

• Det ukontrollerede er en form for forlegenhed for den 
der ser på og en skam I individet. 

• Den kontrol som individer udøver på sig selv er 
(delvist) blevet automatiseret. Kontrollen er – til dels-
ikke længere under deres kontrol. Den er blevet en 
indbygget I deres personlighedsstruktur.

Sted og navn
Dias 
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punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Controlled decontrolling

• I de senere år (siden 1980erne?) har vi udviklet nye 
elementer i den del af vores personlighed der knytter 
sig til kontrol. Vi har udbygget det Wauters beskriver 
som streng selvkontrol (1st order personality)

• Vi har en “second-nature-personality” hvor vi er 
forventet at kunne give slip (at slippe kontrollen), men 
samtidig at fastholde kontrollen over en fremstilling af 
hvem vi er. 

Sted og navn
Dias 
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“…will processes of an emancipation of emotions and controlled decontrolling of emotional controls continue and eventually 
come to include more feelings of superiority and inferiority?” (154)

“The comparison of old and new forms of shaming and shamecultures reveals a trend towards developing increasingly reflexive 
and flexible regimes of self-regulation, demonstrating a rising level of reflexive ‘civilizing’ of social and psychic authorities. […] 
If continued, feelings of inferiority and superiority will be further admitted into consciousness, while, at the same time, they
come under a stronger, a more comprehensive, more stable and subtle internal (self-)control, one that is sharply scrutinised
and thus backed up by external social controls.”  (158



punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

Hvordan håndtere vi kontrolleret kontroltab? 
(give slip men fastholde selvbillede)

• Cannabis brug som ex:

• Markant ændring i unges holdninger til hash fra de er 
14-15 år, til de er 17-19 år. 

• 38 pct. af de 17-19-årige har prøvet hash

• 14-15-årige: alkohol ufarligt – ”hash og andre stoffer” 
farlige

• 17-19-årige: alkohol og hash ufarligt – kategorien 
”stoffer” omfatter ikke længere hash   

Sted og navn
Dias 
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Järvinen, M & Demant, JJ 2011, 'The 
Normalization of Cannabis Use among 

Young People: Symbolic Boundary Work 
in Focus Groups' Health, Risk & Society, 

vol 13, nr. 2, s. 165-182. 



punktopstilling, brug 

”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i 

3. mønster:
Fire praktikker til at blive cannabisbruger
• Vi identificerer fire teknikker blandt vore 17-19-årige 

fokusgruppedeltagere. Teknikker, som bliver brugt til at 
definere hash som et rusmiddel, der (hvis det indtages på den 
rette måde og af de rigtige grunde) er ”normalt” at bruge. 

• Disse neutraliseringsteknikker handler bl.a. om 
• hashens status som feststof; 

• om de unges holdninger til hashrusen som kontrollabel eller ukontrollabel

• om hash set i forhold til andre rusmidler (alkohol vs. hårde stoffer)

• om en differentiering mellem sporadisk hashrygning og et mere regelmæssigt 
brug af stoffet. 
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Kontrolleret kontroltab:
Fastholder at være smart og
vide hvad man skal (normer). 
Men undgår at glide ud i en
forkert form for kontroltab.



Hvilke forandringer er der i alkohol 
kulturen (9.klasse, fra 2006 => 2017)?

+ Alkoholpraksis er stadig med til at selektere de unge i 
smarte og mindre smarte. De unge der drikker ses i nogen 
grad stadig som ”foran” og mere modne

- Fravalg af at drikke er accepteret og udbredt
Også blandt de drikkende

- Performance-orientering

- Refleksion omkring konsekvenser af alkoholbrug

- Kontrol- og risikoperspektiv (Tryghed & Sundhed)

Der sker en opdeling i
normalkulturen hvor dem
der tager chancer på sigt

kan blive ekskluderet



Hvis man ikke kan håndtere kontrolleret 
kontroltab (2th nature personality)?

• Uoverensstemmelse 
mellem de kulturelle 
forventninger 
(normer) og de 
intentionelle rammer 
(ens muligheder)

• Løsning på sin 
situation?

• Fatalisme, innovation 
eller subkultur?
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Cohen 1995: Definition of a Subculture:
”The emergence of these ’group 

standards’ of this shared frame of 
reference, is the emergence off a new 
subculture. It is cultural because each 
actor’s participation in this system or 

norms is influenced by his perception of 
the same norms in other actors. It is 
subcultural because the norms are 

shared only among those actors who 
stand somehow to profit from them and 
who find in one another a sympathetic 
moral climate within which these norms 

may come to fruition and persist”



Tak for opmærksomheden
@jakobdemant
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