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Ideologi og personlighet. 22. juli i et psykologisk perspektiv
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Siri Erika Gullestad 

Terroren mot regjeringskvartalet og massakren på Utøya har aktualisert spørsmålet om 

ekstrem ideologi som utgangspunkt for handling. Massemorderen er «åpenbart […] 

motivert ut fra ideologi», han er en «lærebok-case av ideologisk temperament», som tenker 

i århundrer, brennemerker sine motstandere og mener han er moralsk berettiget til å redde 

Europa» (Hagtvet, Dagsnytt Atten, 2.9.2011). Men hva får et menneske til å slutte seg til en 

ideologi der uskyldige ofres med henvisning til et overordnet mål? Kan det være at 

demoniseringen av muslimer og Eurabia-ideologien kunne tilpasses et truet univers og en 

morderisk hevntrang, altså at holdningene også må forstås i lys av en indre, psykisk 

dynamikk? Den første rettspsykiatriske erklæringen (Husby & Sørheim 2011) setter dette 

spørsmålet til side: Her er det ikke snakk om noe motiv; de ideologiske overbevisningene er 

vrangforestillinger, som er resultat av sykdom. Uansett diagnose er det relevant å stille 

spørsmålet om psykologiske forklaringsvariabler. Jeg er ikke i posisjon til å gi noen 

uttømmende analyse av Breiviks personlighet – det ville være faglig så vel som fagetisk 

uforsvarlig. Målet er snarere å drøfte tankemodeller og begreper som kan hjelpe oss til å 

forstå en ondskap som i utgangspunktet ikke er til å forstå. 

Begrepet ondskap tilhører først og fremst moralfilosofien, teologien – og 

dagliglivets språkbruk. Etter 22. juli har blant andre terrorforskere hevdet at begrepet ikke 

hører hjemme i vitenskapelig tenkning og at det kan «kortslutte» letingen etter 

årsaksfaktorer. Når psykologilitteraturen bruker begrepet «ond», både som substantiv og 

adjektiv (jf. Baron-Cohen 2011), er det i betydningen onde handlinger. Ondskap kan 

defineres som handling hvor aktøren – bevisst eller ubevisst – har til hensikt å ødelegge 

eller skade offeret, psykisk eller fysisk. Massakren 22. juli er i denne forstand en «act of 

evil». Her var hensikten bevisst å drepe og skade så mange unge mennesker som mulig.  

Psykologifaget rommer ulike tilnærminger til ondskap. Sosialpsykologien har med 

eksperimentell metodikk søkt å belyse hvordan mennesker under innflytelse fra ytre 

omstendigheter påvirkes til onde gjerninger. Den kliniske psykologien har et annet 

utgangspunkt. I terapirommet får psykologen inngående kjennskap til individets indre 

virkelighet – aggressive impulser, misunnelse og hevngjerrige fantasier – følelser vi alle 

kjenner igjen. En gammel diskusjon i psykologien er om aggresjon er et svar på ytre 

frustrasjon eller om den uttrykker et iboende menneskelig potensial. Aggresjon er i 

utgangspunktet en beskyttelseskraft for å markere revir. Kanalisert på rett måte er aggresjon 

en energi for psykologisk selvmarkering. Med denne begrepsbruken er ondskap et spørsmål 

om når aggresjon ikke lenger er konstruktiv handlekraft, men ødeleggende for andre. 

Aggresjon kan også knyttes til lyst – lyst til å pine. Da snakker vi om sadisme. Psyko-

analysen er kanskje den eneste teorien som innreflekterer at det er en lystkomponent knyttet 

til pining – det være seg av dyr eller mennesker. Den gir derved teoretisk rom for et dypt 

urovekkende aspekt ved det menneskelige. 

                                                           
1
 Kapitlet er en noe omarbeidet versjon av en artikkel publisert i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1, 2012. 
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Konformitet og lydighet 

Jeg vil her sette to brede tanke- og forskningslinjer i psykologien opp mot hverandre – 

sosialpsykologien og individualpsykologien. Først til sosialpsykologiske studier av 

konformitet og lydighet. Inspirert av tidligere eksperimenter som hadde vist at selve vår 

persepsjon kan påvirkes av gruppepress, ønsket Milgram (1963) å undersøke i hvilken grad 

mennesker kan være villige til å påføre andre smerte når de får pålegg om å gjøre det. I en 

konstruert læringssituasjon ble forsøkspersonene instruert om å gi elektriske sjokk når 

«eleven» gjorde feil. Milgram fant at et flertall av forsøkspersonene var villige til å gi sjokk 

som tilsynelatende var meget smertefulle, og som til og med kunne vært dødelige, hadde de 

vært reelle. Forsøkspersonene overhørte ofrenes reaksjoner, for eksempel når de skrek at de 

ville ut av situasjonen. 

En hovedfortolkning av Milgrams eksperiment har gått ut på at eventuelle sperrer mot 

onde handlinger svekkes under innflytelse fra autoriteter og ved gruppepress. Helt vanlige 

mennesker flytter sine moralske grenser under innflytelse av situasjonen de befinner seg i – 

vi kan alle bli onde. Eksperimentet belyser også at moralske sperrer svekkes når formålet 

oppfattes som godt – den overordnede begrunnelsen var jo å tjene vitenskapen. I dette 

ligger også eksperimentets relevans for en diskusjon av ideologiers betydning for destruktiv 

handling – ideologier uttrykker mål som helliger midlet. En annen fortolkning av 

eksperimentet (Alford 1997) tar utgangspunkt i en mer nærgående observasjon av 

forsøkspersonenes atferd i eksperimentsituasjonen: De lo hysterisk og virket opphisset. Var 

det en form for lyst knyttet til makten over andre og muligheten for å straffe dem? I dette 

perspektivet er det ikke snakk om onde handlinger uten onde aktører – snarere gir 

eksperimentet anledning til å utfolde sadisme. 

Et litt annet innblikk i ytre prosesser som skaper ondskap, gir Zimbardos The 

Stanford Prison Experiment fra 1971, som hadde som formål å forstå fengselsverdenen 

gjennom å få studenter til å spille henholdsvis innsatte og fangevoktere. Fangevokterne 

skulle selv utforme rollen. Hovedkonklusjonen var at vokterne handlet på måter ingen 

hadde forventet – Zimbardo (2007) bruker begrepet creative evil om de meget ydmykende 

og degraderende aksjoner de innsatte (egne medstudenter) ble utsatt for; de ble kledd 

nakne, spottet og latterliggjort. Ondskapen som utfoldet seg i dette eksperimentet, forklarer 

Zimbardo med henvisning til pulverisering av personlig ansvar fordi man handler innenfor 

en rolle, lydighet overfor autoritet og – ikke minst – avhumanisering av ofrene, den andre 

betraktes ikke lenger som et likeverdig medmenneske. 

Milgrams og Zimbardos eksperimenter konkluderer begge med at den ytre 

situasjonen er det avgjørende – alle kan bli onde under gitte omstendigheter. Ett problem 

med denne teorien er imidlertid at den ikke kan forklare at individer i samme situasjon 

reagerer forskjellig. Noen går på tvers av ordrer, som den helikopterpiloten i My Lai som 

ikke deltok i massakren, men som i stedet reddet 15 vietnamesiske barn. Og forskjellige 

individer som følger ordre, utfolder ulik grad av ondskap. Begrepet creative evil, som ikke 

får noen teoretisk plass hos Zimbardo, innebærer jo at slett ikke alt kan forklares med 

henvisning til ytre situasjon. Den samme slutningen kan trekkes ved å observere krig-

handlinger. Ser vi på folkemordet i Rwanda, var «ordren» utrydding av tutsiene, og den 

ideologiske rammen kolonialisme, etniske skiller og sosial klassedeling. Men det denne 

rammen vanskelig kan forklare, er måten drapene ble utført på. Hvis målet kun var å 

utrydde fienden, kunne man nøyd seg med å drepe. Men ofrene ble utsatt for grotesk 

pining. Selve drapene kan forklares innen rammen av gruppepsykologi: Det var en ordre og 



3 
 

tjente et høyere mål. At soldater også utfoldet ulik grad av sadisme, kan imidlertid ikke 

forklares slik. Nå kan man kanskje innvende at det iblant er en del av ordren å opptre så 

bestialsk som mulig. Uansett – vi kommer ikke unna en tanke om aggresjon som et iboende 

potensial i oss alle. Ordren kan ses som et moralsk frikvarter som tillater den enkelte å 

slippe løs djevelskapen i seg. Den ytre situasjonen er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig 

betingelse for å forklare udådene. I tillegg trengs en hypotese om individuell aggressiv 

beredskap – i psykologisk fagspråk snakker vi om aggresjonens strukturering i 

personligheten. 

Det kan diskuteres hvor relevante de to eksperimentene som er diskutert, er for å 

forstå Utøya. I Milgrams eksperiment ledes individet av en ytre autoritetsperson som 

forvalter et høyere mål eller en «ideologi», nemlig vitenskapen, og hos Zimbardo er det 

vokterrollen som forfører. Utøya-drapene, derimot, utføres med henvisning til en ideologi 

drapsmannen selv har ledet seg inn i. Felles er imidlertid en implisitt forestilling om at 

målet helliger midlet. Også det å handle i ly av en gruppe kan være et felles element som 

bidrar til å rettferdiggjøre handlingene (se senere).  

Indre motivert ondskap 

I det følgende skal jeg belyse hvordan en morderisk handling kan springe ut fra indre, 

aggressive impulser. Jeg skal ta utgangspunkt i et eksempel fra filmens verden.  

I American Beauty møter vi Lester Burnham, en 42 år gammel amerikansk journalist, 

gift og med en 17 år gammel datter. Han innhentes av en følelse av at det livet han lever, er 

fullstendig meningsløst. Han har mistet kontakten med kona så vel som med datteren. 

Gjennom filmen følger vi hans forsøk på å arbeide seg gjennom krisen og frem mot en mer 

genuin livsopplevelse og mer autentisk kontakt med andre mennesker. En sentral del av 

handlingen utløses av nabofamilien som nylig er flyttet inn i strøket. Den består av tidligere 

oberst i US Marines, Fitts, hans deprimerte og apatiske kone, og parets 18 år gamle sønn, 

Ricky. Mitt fokus her er oberst Fitts. Han fremstår som en ytterst autoritær og brutal mann 

– hans ord er lov. Sønnen Ricky blir slått til blods dersom han opponerer. Obersten er 

disiplinens mann, tiltrukket av nazistisk ideologi; han samler på våpen og gamle 

nazieffekter. I tillegg er han fordomsfull. Spesielt provosert er han over homofile menn. 

Hans holdning og verdier kan karakteriseres som militaristiske og patriarkalske – det går 

om ære, maskulin styrke og autoritet. Han provoseres av det han oppfatter som svakhet. 

Når han slår Ricky og denne svarer med å underkaste seg, raser han: «Hvorfor tar du ikke 

igjen, din pyse?» I løpet av filmen blir Ricky kjent med familien Burnham. Han selger hasj 

til Lester – som er på jakt etter nye erkjennelsesformer – og innleder et forhold til datteren 

hans. Obersten observerer i skjul sønnens besøk i nabohuset gjennom et vindu. 

Et klimaks i filmen er en episode der Ricky ruller en hasjjoint til Lester på dennes 

arbeidsrom. Obersten følger med, men misforstår og tolker det som skjer som at sønnen og 

Lester har sex. Ricky blir etterpå slått helseløs av sin far med ordene: «Jeg vil heller se deg 

død enn som en jævla homo.» Oppgjøret ender med at Ricky forlater hjemmet, mens 

marineoffiseren bryter sammen. Oppløst i tårer oppsøker han Lester – som han altså nå tror 

er homofil. En trøstende omfavnelse fra Lesters side utløser Fitts egne skjulte og fornektede 

homofile lengsler: Han klamrer seg til og forsøker etter hvert å kysse Lester – som mildt 

forklarer ham at dette er en misforståelse. Avvist og slukøret forlater Fitts stedet. Samme 

kveld kommer han tilbake og dreper den intetanende Lester med et nakkeskudd. 
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For tilskueren kommer drapet som et sjokk. Åpenbart følte Fitts seg avvist i sine 

tilnærmelser overfor Lester. Men å drepe på grunn av en avvisning? Slik jeg ser det, må vi 

søke svaret i Fitts’ opplevelse av seg selv. Fitts’ identitet er bygd opp omkring manndom 

og styrke, jerndisiplin og kontroll over følelser – US Marines stolthet! Det er rimelig å anta 

at for Fitts er det å være homofil synonymt med svakhet – det er ikke å være ordentlig 

mann. Og det er verre enn alt. Filmens tragedie utløses av at dette som han forakter så 

inderlig, viser seg å være en del av ham selv. Det er utålelig. Den som har sett denne siden 

av ham, må dø. 

Fitts’ selvbilde er basert på en fortrengningsmekanisme. Fortrengning innebærer at 

impulser, følelser og behov som er i konflikt med den vi ønsker å være, avspaltes fra 

bevisst selvopplevelse. Slik beskytter vi oss. I neste omgang kan de uakseptable følelsene 

projiseres på andre mennesker og så hånes som trekk og egenskaper hos den andre. Det vi 

ikke tåler hos oss selv, foraktes hos andre. I American Beauty dreier det seg om homofile 

lengsler. Intensiteten i forakten vitner om at her er det noe personlig som står på spill. 

På denne bakgrunnen fremgår det at holdninger og ideologier kan være tuftet på 

ubevisst drifts- og følelsesdynamikk. De kan ha som funksjon å avverge utålelige impulser 

og følelser, eller de kan, i overført og symbolsk form, uttrykke ubevisste ønsker og 

fantasier. Bevisste holdninger kan også være en overbygning som rommer helt motsatte, 

ubevisste holdninger. Studier av rasisme har for eksempel vist at mennesker som ser på seg 

selv som antirasistiske, kan ha et underliggende fordomsfullt holdningssett, og at de to 

holdningssettene kan eksistere helt uavhengig av hverandre (Larsen mfl. 2008). De 

ubevisste holdningene er ofte bestemmende for atferd. Sosialpsykologisk forskning viser 

eksempelvis at personer som kan være krystallklare i sine antirasistiske holdninger, kan 

uttrykke noe helt annet gjennom sin faktiske atferd (Westen 1999). Forklaring av handling 

kan således ikke utelukkende baseres på de grunner individet selv angir, men må inkludere 

ubevisste motivasjonslag. 

Ideologier: Ubevisste fantasier og ønsker 

American Beauty hjelper oss imidlertid ikke langt på vei når det gjelder Utøya. 

Likvideringene 22. juli var ikke, som drapet i filmen, en handling utløst av et øyeblikks 

affektive gjennombrudd. De var resultat av årelang, nitid planlegging med utgangspunkt i 

ideologisk overbevisning og et innelukket hat. Men filmens belysning av hvordan 

militaristiske og sterkt homofobe holdninger kan forklares med utgangpunkt i ubevisst 

driftsdynamikk, gir utgangspunkt for å stille ytterligere spørsmål om hva slags følelser og 

mekanismer som kan ligge under voldelige handlinger. Kan tilsvarende mekanismer ligge 

til grunn også for mer utbygde ideologier? Psykoanalytikere etter Freud har siden 1930-

årene arbeidet med å analysere de irrasjonelle, voldelige og destruktive ideologiene som 

vokste frem i det 20. århundre – nazisme og fascisme –, ideologier som i stor grad rammet 

psykoanalytikerne selv; mange av dem var jøder og forkjetret i Hitlers Tyskland. En av 

dem var Wilhelm Reich, som emigrerte til Norge og kom til å prege norsk psykoanalyse, og 

som i tillegg til å være jøde og psykoanalytiker også var kommunist. La meg her presisere 

at en psykoanalytisk tilnærming kun representerer ett perspektiv i denne sammenhengen. 

For å forstå fremveksten av nazismen kreves inngående analyser av historiske, økonomiske, 

sosiale og kulturelle forhold. For en uttømmende forståelse kreves imidlertid også en 

psykologisk undersøkelse. Reich var brennende opptatt av spørsmålet om hvordan vi kan 

forstå at masser av mennesker ble tiltrukket av og identifiserte seg med nazismen og dens 

antisemittisme. Hva slags personer blir nazister? Hvordan formes de personligheter som 



5 
 

tiltrekkes av ideologien? Slike spørsmål ligger til grunn for verket Fascismens 

massepsykologi (Reich 1933 ), et arbeid som ble videreført av Frankfurterskolens 

undersøkelser av den autoritære personlighet (Fromm mfl. 1936; Adorno mfl. 1950). 

Nazismens tiltrekningskraft har, ifølge disse studiene, opphav i den patriarkalske 

familiestruktur og i en seksualfornektende barneoppdragelse: En autoritær oppdragelse 

fører til en autoritær personlighetstype med aggressive følelser, som ikke kan rettes mot 

foreldrene eller personer med makt, men som i stedet rettes mot de svake i samfunnet og 

mot minoritetsgrupper. 

Et foruroligende spørsmål som springer ut av disse studiene, er om individet ikke 

bare tvinges, men tvert imot kan ønske seg inn i hierarkiske, autoritære strukturer – en 

«autoritær lengsel» (Hagtvet mfl. 2011), en trang til flukt fra friheten (Fromm 1941). Dette 

motivet utdypes i nyere psykoanalytiske studier som søker å identifisere dypstrukturer som 

er felles for autoritære ideologier (Bohleber 2010). En kjerne er fantasier om enhet og 

renhet. Ideen om enhet viser til en forestilling om å være ett med noe større: Nazismen 

hadde ideen om nasjon og folk, radikal islamisme har forestillingen om umma, nyere 

høyreradikalisme har tanken om et homogent Europa som demmer opp for Eurabia. «Flukt 

fra friheten» ses her som uttrykk for en søken etter trygghet og tilhørighet. På et ubevisst 

nivå rommer «nasjonen» – «fedrelandet» – kanskje en representasjon av trygge 

foreldrefigurer. Trygghet kan skapes gjennom tilhørighet til en «flokk» – man underordner 

seg de lover som gjelder i gruppen, kanskje med en farsskikkelse i førersetet. 

Nært knyttet til enhetstanken er forestillingen om renhet. Innen gruppen nedtones 

individuelle forskjeller og erstattes av en identifikasjon med gruppemedlemmene som 

utgjør ens «egne». Her blir forskjellighet og annerledeshet noe urent. I nazismen var det 

jødene som ble bærere av forestillingen om den utålelige fremmede som forurenser – 

«jordens berme», en pariakaste. I høyreradikale ideologier av i dag kan det være muslimer. 

Når fantasier om enhet og renhet dominerer en gruppe, bekreftes identitet gjennom 

«speiling» fra gruppemedlemmer som er lik en selv. Grupper av denne typen har en 

innebygd tendens til å bli stadig mer radikale: Intet avvik kan tolereres; renhet kan bare 

oppnås gjennom eksklusjon – og i neste instans utrenskning. På denne måten avler tanken 

om idealiserte, «rene» samfunn forfølgelse og vold. 

Ideologier som dyrker eget folk og forviser «den fremmede», er selvsagt også svar på 

reelle sosiale og politiske frustrasjoner og opplevelser av tap – for eksempel av jobb eller 

status som mann. Som et medlem av den høyreekstreme English Defence League i England 

uttrykte om muslimer i 2011: «De kommer her og tar jobbene og damene våre.» Uttalelsen 

tyder på at den hvite, vestlige mannens tap av tradisjonelle privilegier på kvinner, familie 

og samfunn kan være en sterkere beveggrunn enn vi liker å erkjenne. Frykt for tap av 

posisjon kan utgjøre en mektig drivkraft! Tilslutningen til autoritære ideologier finner sted i 

alle aldersgrupper – eldre mennesker kan eksempelvis føle sitt «kjente» univers truet av «de 

fremmede». Men også mange unge søker seg inn i militante bevegelser på et tidspunkt i 

livet der man løsriver seg fra foreldre og er forventet å etablere en selvstendig sosial 

identitet gjennom valg av yrke og partner. Her kan det være fruktbart å analysere 

tiltrekningen til ideologier med utgangspunkt i en separasjons- og individuasjonsprosess, 

som alltid finner sted innenfor et spesifikt sosialt rom. Kanskje utgjør identifikasjonen med 

en nasjon og et «rent» folk en løsning dersom det individuelle identitetsprosjektet blir for 

vanskelig? Spørsmålet «hvem er jeg» erstattes av spørsmålet «hvem tilhører jeg», og 

personen slipper utfordringen med å utforme en avgrenset, individuell identitet. Da slipper 

han eller hun samtidig unna sammenlikning og konkurranse med jevnbyrdige. At 
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høyreradikale ungdomsgrupper plasserer sine drømmer og lengsler i forestillingen om et 

enhetlig og «rent» Europa, kan fortelle oss noe viktig om hvor vanskelig det individuelle 

identitetsprosjektet kan være i vårt multikulturelle samfunn. I forståelsen av identitets-

dannelse veves sosiale og psykologiske variabler sammen. Men selv om ideologier 

representerer opplevde «løsninger» på reelle problemer, peker den følelsesmessige 

intensiteten de forsvares med, samtidig også mot ubevisste lag i personligheten: Måten «de 

fremmede» som gruppe fremstilles på, udifferensiert og uten individuelle variasjoner, tyder 

på at selve persepsjonen av dem, og av de historiske og sosiale begivenheter de er involvert 

i, farges av fantasier og projeksjoner. Det er dette projektive elementet psykoanalysen 

bidrar til å forklare.  

Ønsket om å inngå i en «ren» enhet er åpenbart relevant for å skjønne tiltrekningen til 

autoritære ideologier. Et problem med en forståelse som legger vekt på ubevisste fantasi-

strukturer, er imidlertid at den lett blir for generell. Fantasien om å være ett med noe større 

er en allmennmenneskelig forestilling – en trang til hengivelse, til å bli omsluttet av en 

trygg favn. Mange har slike fantasier uten å tiltrekkes av det autoritære. Fra en psykologisk 

synsvinkel er spørsmålet ikke om vi har ubevisste fantasier, men hvordan disse er 

organisert i personligheten. Igjen er det spørsmål om nødvendige og tilstrekkelige 

betingelser. For å forstå 22. juli er det nødvendig med en mer spesifikk beskrivelse av 

individuell personlighetsstruktur. 

Selvdannelse og splitting 

De bedømmelser av gjerningsmannen som foreligger på det nåværende tidspunkt (april 

2012) har form av to rettspsykiatriske erklæringer som konkluderer ulikt, henholdsvis med 

diagnosen paranoid schizofreni og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Når det gjelder 

den første erklæringen (Husby & Sørheim 2011) er det, uten å ta stilling til diagnosen, 

grunn til å kritisere den fra faglig ståsted: Forbindelsen mellom premisser, observasjons-

grunnlag og konklusjon fremstår som utilstrekkelig begrunnet, og erklæringen er så å si 

blottet for kritisk refleksjon over de kliniske vurderinger som er foretatt, til tross for den 

iboende usikkerheten som hefter ved denne type vurderinger. Et hovedankepunkt er etter 

mitt syn erklæringens mangelfulle refleksjon over den sammenheng personens symptomer, 

væremåte og fremtreden står i. Breiviks begrepsbruk («suicidalmarxist», «suicidal-

humanisme», «nasjonaldarwinist») stemples som «neologismer» som indikerer «bisarre 

vrangforestillinger» (Husby & Sørheim 2011, 225) og bruken av ordet «vi» kategoriseres 

som «uklar identitetsopplevelse og depersonalisasjon» (ss., 226) – begge deler uten å 

vurdere den politisk-ideologiske kontekst de hører hjemme i: å bo på gutterommet hos en 

mor som sørger for mat og klesvask, beskrives uten argumentasjon som et «totalt 

funksjonstap»(ss., 233).  

Uansett diagnose er det vesentlig å diskutere mulige psykologiske faktorer som kan 

belyse handlingene 22. juli. I det følgende skal jeg trekke frem to begreper jeg finner 

nyttige i denne sammenheng, nemlig splitting og personlig myte. Psykoanalytisk forståelse 

av selvutvikling er etter min mening relevant for den diskusjon av personlighet som 

fremtvinger seg om man skal søke å forstå morderen fra Utøya. 

Utvikling av et avgrenset og sammenhengende selv med en positivt ladet selvfølelse, 

er en sårbar og uhyre kompleks prosess, der det følelsesmessige samspillet med nære 

omsorgspersoner er avgjørende. Mens Freuds teori la hovedvekten på aggresjon og 

seksualitet som drivkrefter, retter moderne psykoanalyse, i tråd med nyere utviklings-

psykologisk forskning, søkelyset mot nettopp det emosjonelle samspillet. I tillegg til de 
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driftsbehovene som stod i sentrum av Freuds teori, kommer det vi kan kalle relasjonsbehov 

(Gullestad & Killingmo 2005). Relasjonsbehovene dreier seg om trangen til å være trygt 

tilknyttet, verdsatt og anerkjent. Tre typer av relasjonsbehov fremstår som særlig sentrale: 

trygghet, selvbekreftelse og fellesskap. Det første refererer til barnets behov for tilknytning 

til en «trygg base» som barnet kan søke til når det føler seg sårbart. Det andre viser til 

barnets behov for tilbakemeldinger som bekrefter følelsen av å være et selv i egen rett og 

med egen verdi. Barnet kan etter hvert ta opp i seg anerkjennelsen og begynne å verdsette 

seg selv. Fellesskapsbehovet viser til trangen til å dele subjektiv opplevelse – at andre skal 

se og forstå hva jeg erfarer og tenker. 

Ved avgjørende mangel i tidlige samspill kan resultatet bli splitting av selvet. Når 

selvbildet er preget av splitting, kan personen med én del av seg være uovervinnelig – på 

den andre siden går selvaktelsen mot null. Selvbildet er organisert omkring en enten/eller- 

mekanisme, og selvopplevelsen svinger mellom ekstremer. Splitting kan også farge 

persepsjon og tenkning: Verden fremstår i svart-hvitt, uten nyanser av grått. Splitting gir 

oss et menneske uten mellomveier og kan føre til utforming av en personlig myte. Myter 

uttrykker metaforiske identiteter, heltebilder og forbilder som individet kan strekke seg 

mot, og har fra et psykoanalytisk ståsted en ønskeoppfyllende funksjon. «Intet er umulig for 

meg» er eksempel på en myte som innebærer at selvet «heroiseres» (Gullestad 1995), og 

som derved beskytter mot underliggende følelser av svakhet og udugelighet. Kanskje kan 

man tenke at Utøya-morderens forestillinger om seg selv som en «europeisk 

redningsmann» er uttrykk for en slik personlig myte, et bokstavelig talt «oppbolet» 

selvbilde som avverger en taperopplevelse? 

Diagnose – og personlighetsbeskrivelse 

En psykiatrisk diagnose tar utgangspunkt i personens symptomer, tankemønstre og 

væremåte med henblikk på plassering i en sykdomsgruppe. Siktemålet er korrekt 

kategorisering snarere enn forståelse av individet. Det er heller ikke mye å «forstå» dersom 

man ser tilstanden som uttrykk for en biologisk basert sykdomsprosess. En psykodynamisk 

personlighetsbeskrivelse, derimot, søker å bygge opp en forståelse av individets psykiske 

utvikling og fungering, selv om det skulle dreie seg om en psykose. I sammendraget i 

erklæringen skriver de sakkyndige at det ikke finnes en enkeltstående organisk årsak til 

schizofreni, og at psykologiske og sosiale prosesser kan spille inn. Erklæringen inneholder 

imidlertid ingen refleksjon over eventuelle psykologiske prosesser. Dersom det dreier seg 

om paranoide tankeformer, er det, etter mitt syn, interessant å analysere hva slags 

opplevelse av trussel som ligger til grunn for følelsen av å bli forfulgt, eller følelsen av å bli 

fratatt noe. Selv om trusselfølelsen skulle være realitetsbristende (psykotisk) og ha et 

biologisk/genetisk grunnlag, utelukker ikke dette at den samtidig kan belyses fra en 

psykologisk synsvinkel. En paranoid schizofren pasient fra min egen praksis opplevde sin 

egen mor som en «heks» med overnaturlige evner – hun kunne for eksempel kontrollere 

tankene hans. En psykotisk forestilling, men som hadde sitt opphav i en særdeles 

invaderende mor som hadde bundet sønnen til seg i en symbiotisk allianse. Om 

forestillingen om et truet Europa er paranoid-psykotisk i sin karakter, kan kjernen like fullt 

være en ubevisst, men psykologisk forståelig følelse av tap og trussel – for eksempel mot 

egen posisjon og identitet. Og om den grandiose tanken om å være «redningsmann» skulle 

være av psykotisk art, kan den samtidig være uttrykk for en personlig myte betinget av 

splitting, som avverger en underliggende opplevelse av å være taper. Med de sakkyndiges 

psykiatriske sykdomsbriller eksisterer ingen forståelig sammenheng mellom diagnosen og 
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terroristens ideologiske univers – at han tilslutter seg ideen om et truet Europa fremstår som 

et rent «mekanisk», utvendig forhold, og de velger å se totalt bort fra Breiviks egne 

begrunnelser og hans manifest. Med psykologiske briller, derimot, blir det et «innvendig» 

forhold mellom (eventuell psykotisk) tankemåte og personlighetsutvikling. Istedenfor en 

rent beskrivende diagnostisk merkelapp åpnes muligheten for, i hvert fall delvis, å forstå 

hvorfor gjerningsmannen følte seg truet og deretter kallet til handling og selvforsvar – og 

det knyttes forbindelseslinjer mellom hans egen selvforståelse – hans beveggrunner – og de 

underliggende psykologiske årsaksforhold. Samtidig åpnes forbindelsen til det kulturelle, 

sosiale og politiske Norge som også har formet hans personlighet. I dette perspektivet 

tolkes ideologier, med Ricoeurs (1965) begreper, både gjennom en mistankens 

hermeneutikk, med henblikk på psykologiske årsaker, og teleologisk, med henblikk på de 

verdier og intensjoner personen selv identifiserer seg med.  

Uansett om vi velger tradisjonell psykiatrisk diagnostikk eller individuell, dynamisk-

strukturell personlighetsbeskrivelse, gjenstår hovedproblemet: å forklare overgangen fra 

tanke og forestilling til handling. Etter mitt syn har ikke psykologien noen synsmåter som 

gir et uttømmende svar her. Et forhold som er verdt å bringe inn, er imidlertid 

kommunikasjonen på nettet. Jeg har fremhevet at tilhørighet til gruppen utgjør en sterk 

drivkraft for onde gjerninger: Bødler og torturister handler ikke som seg selv, men i kraft av 

å tilhøre en kollektiv identitet. Utøya-drapene, derimot, er tilsynelatende en einstøings verk, 

planlagt på gutterommet. Men kanskje er det også her en gruppe? I det minste en illusorisk 

sådan? I internettspillenes fiktive verden kan oppblåste selvbilder og myter iscenesettes og 

spilles ut. Spillet World of Warcraft erstatter reell mannjevning; spørsmålet «hvor mange 

skjøt jeg» skaper grunnlag for imaginære heltebragder. Den fiktive verdenen gjør det også 

mulig å danne den gruppen man trenger for å føle tilhørighet – ikke gjennom møter med et 

reelt «du», men gjennom speiling fra anonyme meningsfeller, et ekkokammer. I dette feltet 

formes ideologi – som i neste omgang tjener til å rettferdiggjøre ens handlinger. Med et 

perspektiv som dette kan utøvelse av terror springe ut av personlig motivert hat og 

hevntrang, altså et subjektivt krigsscenario, men som forskyves og legitimeres med 

henvisning til en krig «der ute». Individet skaper den ideologien som i neste omgang gjør 

handling såkalt nødvendig. Forholdet mellom psykologiske motiver og ideologi blir her 

dialektisk: Man søker en ideologi som «passer til» hensiktene, men ideologien er 

nødvendig for å legitimere handling. Ideologien kan ikke bare reduseres til noe bakenfor-

liggende – den må også analyseres ut fra seg selv. 

22. juli hadde i gjerningsmannens øyne et budskap: et truet Europa, med 

massemorderen som frelser. Drapsmannen vil at vi skal se på ham, og det er som 

redningsmann han ønsker vi skal se ham. Men iscenesetteren har ikke kontroll over scenen. 

«Helvete, det er de andre», sier Sartre – et helvete, fordi vi ikke kontrollerer hvordan de 

andre ser oss. Psykoanalysen har vært kritisert for sitt «avslørende» blikk, for å 

gjennomskue de grunner personen selv angir for sin handling. I møte med så ekstreme 

handlinger som Breiviks, er det avslørende blikket ikke bare tilrådelig, men også vanskelig 

å unngå. Massemorderen har regissert en scene – uniformer, medaljer, spesielle 

kroppspositurer. Han vil vi skal se ham på en bestemt måte, mens det vi ser, snarere er en 

som vil bli sett på denne bestemte måten! Anders Behring Breivik får det ikke som han vil. 

Det verden ser i møtet med ugjerningene, er ikke det han vil vi skal se. Det vi ser, er en 

stakkarslig skikkelse – og bunnløs ondskap.  

I dette kapitlet har jeg prøvd å belyse hvordan onde gjerninger kan utforskes med 

psykologiens metoder. Når vi kaller onde gjerninger for «umenneskelige», er det vel fordi 
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vi opererer med et begrep om mennesket som et vesen som er omsorgsfullt og empatisk. 

Jeg har forsøkt å vise at det empatiske menneske ikke kan være vårt utgangspunkt. Om 

kimen til empati er biologisk gitt, tilsier både klinisk erfaring og forskningsbasert kunnskap 

at evne til innlevelse er avhengig av at man selv er blitt møtt med empati. Man blir ikke 

født som et fullverdig, empatisk menneske – det er et resultat av en utviklingsprosess i nært 

samspill med et emosjonelt tilgjengelig «du». 

Referanser 

Adorno, T.W., E. Frenkel-Brunswick, D.J. Lewinson & R.N. Sanford 1950. The 

authoritarian personality. New York, Harper 

Alford, C.F. 1997. What evil mean to us. London, Cornell University Press 

Baron-Cohen, S. 2011. Science of evil : on empathy and the origins of cruelty. The Perseus 

Books Group. 

Bohleber, W. 2010. Destructiveness, intersubjectivity and trauma : the identity crisis of 

modern psychoanalysis. London, Karnac Books 

Fromm, E. 1941. Flukten fra friheten. Oversatt av xxxxx, 1965. Oslo, Pax  

Fromm, E., M. Horkheimer, H. Mayer & H. Marcuse 1936. Autorität und Familie. Paris, 

Felix Alcan 

Gullestad, S.E. 1995. «The personal myth as a clinical concept». International Journal of 

Psychoanalysis 76, 1155–1166 

Gullestad, S.E. & B. Killingmo 2005. Underteksten : psykoanalytisk terapi i praksis. Oslo, 

Universitetsforlaget 

Hagtvet, B., Ø. Sørensen & B.A. Steine 2011. Ideologi og terror, totalitære ideer og 

regimer. Oslo, Dreyer 

Husby, T. & S. Sørheim 2011. Rettspsykiatrisk erklæring avgitt den 29.11.11 til Oslo 

Tingrett i henhold til oppnevnelse av 28.07.2011 

Larsen, K.S., R. Ommundsen & K. van der Veer 2008. Being human : relationships and 

you : a social psychological analysis. Amsterdam, Rozenberg Publishers 

Milgram, S. 1963. «Behavioral study of obedience». Journal of Abnormal and Social 

Psychology 69, 137–143 

Reich, W. 1933. Massenpsychologie des Fascismus.  

Ricoeur, P. 1965. De l’interprétation. Essai sur Freud. Paris, Edition du Seuil  

Westen, D. 1999. «The scientific status of unconscious processes. Is Freud really dead?» 

Journal of the American Psychoanalytic Association 47, 1061–1106 

Zimbardo, P. 2007. The Lucifer Effect : understanding how good people turn evil. London, 

Rider  


