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När bilderna från Abu Ghraib-fängelset i Irak visades, chockade de en hel värld, men  
även den mest övertygade pacifist är redo att utöva tortyr, om ett mäktigt kollektiv  
raderar ut hans personlighet. Det hävdar den amerikanske psykologen Philip Zimbardo  
i sin bok The Lucifer Effect – och en lång rad forskarkollegor instämmer. 

Brutala Bödlar
Gruppmentalitet gör oss till

Verkligheten 2004 …

Miljön i Abu Ghraib-fängelset var 
som gjord för att utveckla ondska. 
De amerikanska soldaterna gjorde 
därför helt fasansfulla saker, som 
de annars aldrig skulle ha gjort. 
ThE wAshINGToN PosT/EPA/scANPIx
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K ärleksfull far och omtänksam 
make, på alla sätt normal. Så lyder 
psykologens värdering av den ame-

rikanske soldaten Ivan ”Chip” Frederick. 
I tre månader arbetade han i Abu Ghraib-
fängelset i Bagdad, där amerikanerna efter 
invasionen av Irak placerade terrorist-
misstänkta. Ett år senare står han inför 
rätta. ”Jag är ingen sadist”, säger han vid 
den inledande domstolsförhandlingen, 
och detta trots att han har misshandlat 
och förödmjukat fångar, tvingat dem att 
onanera framför ögonen på medfångar 
och lagt dem nakna ovanpå varandra, så 
att deras kroppar bildade en pyramid. 

I motsats till den gängse uppfattningen 
var det inte Fredericks och hans medskyl-
digas personlighet som var orsak till 

våldet och förödmjukelserna, utan i 
stället det anarkistiska tillståndet i Abu 
Ghraib. Det var först och främst bristen 
på regler och kontroll, gruppbeteendet 
och de därav följande fördomarna. Det 
hävdar den amerikanske socialpsyko-
logen Philip Zimbardo, som intervjuade 
Frederick och utfärdade hans psykologiska 
profil. ”I en ättikslag är det omöjligt att 
vara en söt gurka”, säger Zimbardo.  

Gruppen förändrar individen 
Den från Stanford University nu pensio-
nerade professorn har under många år-
tionden arbetat med frågan om vad som 
får vanliga människor att plötsligt handla 
omoraliskt. Fallet Frederick kan mycket 
väl förefalla extremt, men sådana för-

vandlingar är i en mildare version häp-
nadsväckande utbredda och ses överallt 
där en individ blir inlemmad i en grupp. 
I det läget sker det nämligen ofta det att 
gruppmentaliteten radikalt förändrar 
den enskildes beteende och inställning. 
Psykologen Susan Fiske vid Princeton 
University i USA tvivlar inte efter att ha 
analyserat resultaten av omkring 25 000 
socialpsykologiska undersökningar:  
var och en av oss kan utöva tortyr eller 
annan ondska, om vi befinner oss i en 
”olycklig social kontext”. 

Enligt Philip Zimbardo är det omöjligt 
att bekämpa fenomen som tortyr, själv-
mordsattentat och folkmord, om vi inte 
har förstått socialpsykologins makt. 
”Ondskans psykologi” kallar han sitt 

I Stanford Prison-
 experimentet tog  
de deltagare som  
valts ut att vara  
vakter sin uppgift på  
synnerligen stort allvar. 

”Olydiga” fångar fråntogs alla sina 
 kläder och förbjöds att gå på toaletten.

Till följd av den brutala behandlingen 
bröt fångarna samman en efter en.

… Bekräftade försöket från 1971
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forskningsfält, som han redogör för i 
boken ”The Lucifer Effect” från 2007. 

För att undersöka människors beteende 
i en fängelsemiljö inledde han 1971 det 
så kallade Stanford Prison Experiment, i 
vilket han demonstrerade hur lätt det 
är att få människor att göra saker, som 
de aldrig skulle ha trott sig kunna göra. I 
källaren under universitetet inredde 
Zimbardo ett fängelse. Tjugofyra försöks-
personer, däribland välkända medbor-
garrättskämpar och pacifister, delades 
slumpvis in i fångar och vakter. Den 
senare gruppen utrustades med polis-
batonger, handfängsel och mörka solglas-
ögon och fick i uppgift att upprätthålla 
ordningen under de följande 14 dagarna. 
Fångarna försågs med fotbojor och bar 
fängelsekläder utan underkläder under. 
I stället för sina namn fick de nummer. 
Grupperna lämnades åt sig själva, men 
allt som hände spelades in på video.  

Ingen fick lov att gå på toaletten 
Första dagen förlöpte lugnt, men natt-
patrullen hade tråkigt, och klockan 02.30 
väckte de fångarna och tvingade dem att 
bädda sängarna. Var de inte nöjda med 
resultatet, rev de upp bäddningen igen. 

Fångarna hämnades. På morgonen 
barrikaderade de sina celler och slet av 
numren från sina kläder. Vakterna reage-
rade snabbt. De sprutade med eldsläckare 
mot fångarna, tog sängarna ur cellerna och 
lät fångarna sitta nakna. Upprorsledaren 
sattes i isolering i ett skåp. Efter 36  

timmar bröt fånge 8612 samman och bad 
Zimbardo om att bli släppt. Professorn 
bad honom i stället att bli hans spion. 

Fånge 8612 fick nu intrycket att ingen 
fick lämna källaren och började skrika 
hysteriskt, tills han fick gå. De följande 
dagarna bröt ännu f ler fångar samman. 
Samtidigt blev vakterna alltmer sadistiska. 
De vägrade bland annat låta fångarna  
gå på toaletten och tillät dem inte ens att 
tömma cellernas latrinhinkar, vilket 
gjorde att allt till sist stank av avföring. 

”När försökspersoner får rollen som 
fångvaktare och definierar sina kollek-
tiva jag på detta sätt, blir aggression den 
så kallade situationsspecifika normen”, 
förklarar Bernd Simon, socialpsykolog 
vid universitetet i Kiel i Tyskland. Allmän-
specifika normer, såsom att vara vänlig 
mot andra, hamnar i skymundan. 

Tack vare sådana normer kommer 
försökspersoner normalt att behandlas 

endast individer väcker känslor
Ett försök har visat hur man kan bryta 
ned fördomar mot vissa grupper. För-
sökspersonerna, som var amerikanska 
studenter, betraktade bilder av  
människor från olika sociala skikt. 
under tiden studerade psykologerna 
Lasana harris och susan Fiske vid 
Princeton university med så kallad 
magnetresonanstomografi aktiviteten 
i en region av hjärnan som kallas medi-
ala prefrontala cortex, mPFc. området 
är aktivt när människor har med andra 
människor att göra. När en försöks-

person såg till exempel en narkoman, 
registrerades så gott som ingen  
aktivitet i mPFc. Personerna betraktade 
med andra ord inte narkomanen som 
en människa, troligen som en följd  
av en rad djupt liggande fördomar.

Visade forskare emellertid 
 bilderna med en fråga som till 
 exempel ”Vilka frukter tror du denna 
tiggare tycker om?”, registrerades 
genast full aktivitet i mPFc. sådana 
mycket enkla frågor förvandlar 
 personen till en individ. 

”I en ättikslag 
är det mycket 

svårt att vara 
en söt gurka”
Philip Zimbardo ger sin förklaring  

på hur en soldat i Abu Ghraib kunde 
 förvandlas till en avtrubbad bödel.

väl, men så var inte fallet vid Stanford-
experimenten, som avbröts först efter 
sex dagar. ”Det var alltför sent”, beklagar 
Zimbardo i dag. Han hade själv låtit sig 
dras med i händelserna. Först då en kollega 
ifrågasatte hur han etiskt kunde försvara 
försöket, insåg han att han muterat från 
forskare till fängelsedirektör. 

Det finns klara paralleller mellan 
Stanfordexperimenten och det som 
skedde i Abu Ghraib. I båda fallen såg 
vakterna fångarna inte som individer utan 
som anonyma objekt. Samtidigt lämnades 

MPFC

L.T. hArrIs/s.T. FIsKE/PrINcEToN uNIVErsITy

Hjärncentret MPFC blir 
 aktivt bara när vi ser en 
människa som individ.
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vakterna utan tillsyn och utan klara  
instruktioner om hur de skulle bete sig. 

Ett av resultaten var att vakterna 
snabbt utvecklade en massiv motvilja 
mot fångarna. Enligt en av socialpsykolo-
gins grundprinciper föredrar människor 
sin egen grupp och förknippar lätt ett 
”dåligt beteende” med medlemmar av 
andra grupper. Gruppfenomen uppstår, 
om det hos enskilda personer uppstår ett 
”kollektivt jag” som en följd av tillhörig-
hetsförhållandet till en grupp. Ju mer en 
människa ser sig själv som en del av en 
grupp, desto mer accepterar hon gruppens 
värden och regler. Egna intressen anpas-
sas till kollektivets, och hon är i yttersta 
konsekvens redo att offra livet för ”det 
gemensamma bästa”. Det är mot denna 
bakgrund man skall se de senaste årens 
många självmordsangrepp. 

Tar det kollektiva jaget över kontrol-
len, skiljer man inte längre mellan 
”jag” och ”du” utan bara mellan ”vi” och 
”dem”, och de sistnämnda uppfattas i 
regel som fientliga. När likasinnade slår 
sig samman, kommer gruppen därför 
ofta att inta en mer radikal hållning än 
dess individuella medlemmar. 

En viktig drivkraft bakom terror som 
utövas i grupp är paradoxalt nog behovet 
av ett skydd mot tankar om döden. Enligt 
den så kallade terror management-teorin, 
som lanserats av bland andra psykologi-
professorn Tom Pyszczynski vid Univer-
sity of Colorado i USA, använder vi vår 
kultur och våra normer som ett försvar 

mot vår egen dödsångest. Konfronteras vi 
med vår egen dödlighet – till exempel vid 
dödsfall i familjen eller terrorhandlingar 
– blir vi i betydligt högre grad redo att 
acceptera extrema handlingar inom våra 
egna kulturella normer.  

Socialt beteende tyglar ondskan 
Tom Pyszczynski bad till exempel iranska 
studenter att tänka på sin egen död. Det 
fick dem att först bli positivt inställda till 
terrorhandlingar mot USA, men då han 
efteråt presenterade dem för en under-
sökning, enligt vilken de f lesta iranier 
var emot självmordsattentat, bytte de 
åsikt igen. I motsvarande försök fick han 
amerikanska studenter att först vara för 
”förebyggande angrepp” mot terrorgrup-
per, sedan att åter vara emot sådana. För-
söket ger en viktig fingervisning om hur 
gruppmentalitet kan bekämpas. 

Även Philip Zimbardo har en rad för-
slag på hur man bäst undviker att falla 
 offer för ondskans psykologi. Man skall 
alltid vara redo att erkänna fel och att 
ändra uppfattning. Det är en god idé att 
vara socialt aktiv och att också engagera 
sig i grupper, men man skall komma ihåg 
att fortfarande uppträda som individ, 
inte blint följa alla regler. Om nödvändigt 
skall man utöva civil olydnad, om staten 
uppträder omoraliskt. Det är inte alltid 
lätt, erkänner Zimbardo, men det är å 
andra sidan inte heller omöjligt. 

försökspersoner  
ville bestraffa 
med stötar
Ett av de mest banbrytande 
 försöken inom socialpsykologin 
utfördes på 1960-talet av stanley 
milgram vid yale university. I 
försöket, som uppkallades efter 
honom, fick deltagarna veta att 
testet gick ut på att undersöka 
det exakta sambandet mellan 
inlärning och straff. 

Genom lottdragning valde 
man ut en ”lärare” och en ”elev”. 
Läraren skulle nu ge eleven en 
stöt på mellan 15 och 450 volt, 
om eleven inte kunde lösa en 
uppgift. För varje gång ett fel 
begicks skulle läraren under 
överinseende av en forskare  
öka spänningen med 15 volt. I  
verkligheten var lottdragningen 
manipulerad, så att eleven alltid 
var en skådespelare. Det kom 
ingen ström ur apparaten, men 
skådespelaren reagerade på 
”stötarna” med fingerad smärta. 

Det egentliga syftet med 
 försöket var att undersöka hur 
långt människor är redo att gå 
när de får en uttrycklig order. I 
det konkreta fallet om de var 
 villiga att utsätta en person som 
de inte kände för smärta, även 
när det uppenbarligen gav dem 
skuldkänslor. Tvekade ”läraren” 
inför att öka spänningen, 
 uppmanande försöksledaren 
honom genast att fortsätta  
och underströk att det inte 
fanns något annat alternativ. 

Då raden av experiment var 
slut, var resultatet att försöks-
personerna – oberoende av 
ålder, utbildning och kön – i 
hela två tredjedelar av fallen 
hade fullföljt försöket och till sist 
hade gett ”dödliga” stötar, och 
det även om eleven hade bönat 
och bett om att försöket skulle 
avbrytas, skrikit av smärta eller 
slutat att reagera på de frågor 
som ställdes. Försöket har sedan 
upprepats i cirka 40 länder, varje 
gång med samma resultat. 

Philip Zimbardo var 1971 ledare för Stanford Prison-experimentet. Han blev så 
 uppslukad av det att han fullständigt levde sig in i rollen som ”fängelsedirektör”.

Läs mer om ämnet på www.illvet.com
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