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Verden er et forvirrende sted. Folk gør ting, der ikke 
giver mening, tænker ting, der ikke understøttes af 
fakta, udholder ting, de ikke behøver at udholde, og 
angriber brutalt dem, der forsøger at gøre dem 
opmærksom på disse ting.

Hvis du nogensinde har undret dig over hvorfor, 
er du kommet til det rette sted.

Enhver tilfældig læser af det alternative medie‐
landskab vil i sidste ende komme op med en 
henvisning til Stanley Milgram eller Philip 
Zimbardo, "Asch-eksperimentet" eller måske alle tre.

"Kognitiv dissonans", "ansvarsfralæggelse" og 
"indlært hjælpeløshed" er udtryk, der jævnligt går 
igen, men hvor kommer de fra, og hvad betyder de?

Her er de vigtige psykosociale eksperimenter, 
som lærer os om den måde, som mennesker tænker 
på, men mere end det, forklarer de faktisk, hvordan 
vores moderne verden fungerer, og hvordan vi er 
havnet i dette rod.

-------

1. Milgram-eksperimentet
Eksperimentet: Lad os 
starte med det mest ber‐
ømte. Fra 1963 gennem‐
førte Yale-psykologen 
Stanley Milgram en 
række eksperimenter, der 
i dag kaldes Milgram-lydighedseksperimenterne.

Opsætningen er enkel, forsøgsperson A får be‐
sked på at udføre en hukommelsestest på forsøgsper‐
son B og give ham elektriske stød, når han begår fejl. 
Selvfølgelig eksisterer forsøgsperson B ikke, og 
elektrochokene er ikke virkelige. I stedet græder 
skuespillerne, beder om hjælp eller lader som om, de 
er bevidstløse, mens forsøgsperson A opfordres til at 
fortsætte med at give stød.

Langt de fleste forsøgspersoner fortsatte med 
testen og gav stød, på trods af "forsøgsperson B's" 
smerte.

Konklusionen: I sin artikel om dette forsøg 
opfandt Stanley Milgram udtrykket "ansvars-
fralæggelse", som beskriver den psykologiske proces, 
hvorved en person kan undskylde eller retfærdiggøre 
at gøre skade på nogen, hvis vedkommende tror, at 
det ikke er hans skyld, at han ikke vil blive stillet til 
ansvar, eller at han ikke har et valg.

Anvendelsen: Næsten bogstaveligt talt uendelig. 
Alle institutioner kan bruge dette fænomen til at 
presse folk til at handle i strid med deres eget 
moralkodeks. Hæren, politiet, hospitalspersonale - 
overalt hvor der er et hierarki eller en opfattet 
autoritet vil folk benytte ansvarsfralæggelse.

BEMÆRK: Der er lavet en god film om Milgram 
og den modreaktion hans eksperimenter forårsagede, 
kaldet Experimenter. I de seneste år har der været et 
stort tilbageslag på dette eksperiment, med artikler i 
mainstream medier, der angriber resultaterne og 
metodologien, og nye "forskere", der hævder, at "det 
beviser ikke det, du tror, det gør".

-------

2. Stanford-fængselsforsøget
Eksperimentet: Kun
lidt mindre berømt end 
Milgrams arbejde er 
Philip Zimbardos 
fængselseksperiment, der 
blev gennemført på 
Stanford University i 1971. I forsøget blev der 
indrettet et midlertidigt fængsel i en uge, hvor en 
gruppe forsøgspersoner blev udpeget som "vagter" 
og den anden gruppe som "fanger".

Begge parter fik uniformer, og fangerne fik et 
nummer. Vagterne blev beordret til kun at tiltale 
fangerne ved deres nummer, ikke ved deres navn.

Der var en række andre regler og procedurer, som 
er beskrevet her.

Kort sagt blev vagterne i løbet af ugen mere og 
mere sadistiske, idet de uddelte straffe til ulydige 
fanger og belønnede "gode fanger" for at forsøge at 
splitte dem. Mange af fangerne tog simpelthen imod 

mishandlingerne, og der opstod indbyrdes kampe 
mellem "ballademagerne" og "gode fanger".

Selv om undersøgelsen teknisk set ikke er et "ek‐
speriment" i reneste forstand (der var ingen hypotes at 
teste og ingen kontrolgruppe) og måske påvirket af for‐
ventede egenskaber hos fanger og vogtere, afslører den 
interessante adfærdsmønstre hos forsøgspersonerne.

Konklusionen: Fængselsbetjente blev sadistiske. 
Fangerne blev lydige. Alt dette på trods af, at der 
ikke blev brudt nogen reelle love, ingen reelle 
juridiske beføjelser og ingen reelle krav om at blive 
her. Hvis man giver folk magt og dehumaniserer 
dem, der står under dem, bliver de sadistiske. Hvis 
man sætter folk i fængsel, vil de opføre sig som om 
de er i fængsel.

Kort sagt, folk vil opføre sig som de bliver behandlet.

Anvendelsen: Igen, uendelig. Vi har set det hele 
gennem Covid, hvis man begynder at behandle folk 
på en bestemt måde, vil flertallet gå med på det og 
give den minoritet, der nægter at samarbejde, 
skylden. I mellemtiden fik politistyrker rundt om i 
verden pludselig nye beføjelser og misbrugte dem 
prompte, fordi de maske- og uvaccinerede var blevet 
dehumaniseret i deres øjne. Disse reaktioner var 
planlagte, ikke tilfældige.

-------

3. Asch-eksperimentet
Eksperimentet: Endnu 
et eksperiment om kon‐
formitet, ikke så brutalt 
som Milgram eller 
Zimbardo, men måske 
mere foruroligende i sine 
resultater.

Forsøget blev først gennemført af Solomon Asch i 
1950'erne og er ganske enkelt. Man sammensætter et 
panel af forsøgspersoner, en ægte forsøgsperson og 
en håndfuld falske forsøgspersoner.

En efter en bliver forsøgspersonerne stillet en 
række multiple-choice-spørgsmål, hvor svaret altid 
er indlysende, og alle de falske forsøgspersoner får 

5 psykologiske eksperimenter, der 
forklarer den moderne verden
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