
Abileneparadoxen

Syfte: Att uppmärksamma gruppen på grupp
tänk i motsats till genomtänkta åtaganden och 
beslut.

Tid: cirka 1,5 timmar

Det här behöver ni:
• Blädderblocksblad
• Tuschpennor
• Tejp
• Papper och penna
•  Ett rum med bekväma arbetsytor och väggar 

att hänga upp blädderblocksblad på.

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
Grupptänk är ett psykologiskt fenomen. Det kan uppstå 
när ingen gruppmedlem egentligen säger vad hen 
tycker. Viljan att uppnå enighet är större än ett prö-
vande förhållningssätt gentemot gruppens lite löst 
tänkta allmänna mening. Grupptänk kan få negativa 
konsekvenser eftersom besluten som tas blir dåligt 
underbyggda med svaga åtaganden. Låt oss reflektera 
en stund över vad grupptänk är och vår grupp.

Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 15 minuter
En het och kvalmig eftermiddag – individuellt
Be gruppdeltagarna läsa igenom texten under 
punkt A: »En het och kvalmig eftermiddag«.  
B. Reflektera över situationer där de har sagt 
»ja« men inte riktigt menat det.

 30 minuter
Vad beror grupptänk på? – gruppen
Dela in gruppen i mindre grupper om 3–4 per
soner och be dem diskutera texten »En het och 
kvalmig eftermiddag«. Be dem dela med sig av 
slutsatserna i punktform på ett blädderblocks
blad och hänga upp dem på ena väggen. Se 
också till att varje grupp kort kommenterar sina 
slutsatser och på det viset delar med sig av sam
talet till de andra i gruppen.

 30 minuter
Är arbetsgruppen på väg  
mot Abilene? – gruppen
Be gruppmedlemmarna fundera över det som 
sagts och diskutera frågeställningarna under 
punkt 2 samt dra några slutsatser.

ÖVNING

5
Åtagande

INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN
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En het och kvalmig eftermiddag

A. Läs igenom följande text.
Föreställ dig en het och kvalmig söndagsefter
middag i en liten stad Coleman, Texas. Det är i 
mitten av juli. Svärsonen är på besök hos svär
föräldrarna med sin hustru. De sitter utomhus 
på en veranda, spelar domino och dricker kall 
lemonad. Det är 40 grader i skuggan. Plötsligt 
utbrister fadern: »Varför inte åka till Abilene 
och äta middag på cafeterian?«

Svärsonen tänker tyst för sig själv: »Abilene? 
Det är ju åtta mil dit på dammiga vägar och om 
jag inte minns fel så fungerar luftkonditione
ringen dåligt i den gamla Buicken.« 

Han sneglar mot hustrun.
»Det låter som en bra idé älskling«, säger 

hon med ett leende på läpparna.
Svärsonen vänder sig mot svärmor.
»Vad säger svärmor? Det är okej för mig att 

åka, men vad säger du?«
Svärmor tittar upp från dominobrickorna.
»Varför inte … jag har inte varit i Abilene på 

länge.«
Fyra timmar senare är de tillbaka, svettiga och 

utmattade efter att ha ätit junkfood på en cafe
teria som kan beskrivas som ett hål i väggen.

När alla sjunkit ner i stolarna på verandan 
framför fläkten och suttit tysta en lång stund 
utbrister svärsonen sarkastiskt: »Det var en 
härlig tripp eller hur?«

»Sanningen att säga hade jag helst velat vara 
hemma. Jag hade inte åkt med om inte ni tre 
hade varit så entusiastiska och pressat mig«, sa 
svärmor.

Svärsonen kunde inte tro vad han hörde.
»Vad menar du? Jag var inte entusiastisk. Jag 

åkte med bara för att ni andra ville det.«
Hustrun såg chockad ut.
»Jag åkte med bara för att göra dig, mamma 

och pappa glada.«
»Helvete«, säger svärfar. »Jag hade inte hel

ler någon lust att åka. Jag tänkte bara att ni ung

domar ville ut och åka för att det var tråkigt att 
sitta på verandan och spela domino med oss i 
värmen.«

B. Handen på hjärtat?
Har du någon gång sagt ja till saker fast du inte 
riktigt menat det?

ABILENEPARADOXEN

Beskriv situationen här

Varför hände det?
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1. Vad beror grupptänk på?
Texten ni läst är ett sammandrag ur boken The 
Abilene Paradox and Other Meditations on Manage-
ment (Lexington books, 1988) av Jerry Harvey, 
professor i Management Science (det är han 
som är svärsonen). Boken tar upp frågan om 
grupptänk. Situationer då en grupp individer är 
överens om en handling baserat på tanken att 
gruppen vill, trots att det går emot det som 
gruppmedlemmen själv innerst inne önskar.

A. Diskutera texten i mindre grupper om 
3–4 personer.
Vad beror grupptänk på? Dra några slutsatser 
om varför vi ibland säger ja, fast vi inte menar 
det. Beskriv gärna situationer för varandra.

B. Skriv upp slutsatserna i punktform på ett 
blädderblocksblad och häng sedan upp bla-
den på väggen.

C. Varje grupp kommenterar kort sina 
slutsatser.

2. Är gruppen på väg mot 
Abilene?

Samla hela gruppen och diskutera följande 
frågeställningar:

•  Kan vi se några varningssignaler på blädder
blocksbladen som talar om för oss att vi som 
grupp är på väg mot en situation likt berättel
sen om Abilene?

•  Vad kan vi göra för att förhindra att gruppen 
kör in på vägen mot Abilene?

•  Vad kan gruppen göra om vi upptäcker att vi 
är på väg mot Abilene?

•  Vad kan vi – gruppen och enskilt – dra för 
slutsatser av Abileneparadoxen?

Arbetsgruppens respektive mina slutsatser

ABILENEPARADOXEN 
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