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Abstract 
The purpose of this study is to critically examine Irving Janis groupthink concept and to 

evaluate if it is a sustainable theory. 

 

The issues I have chosen to examine are: 

 What criticisms have been and can be directed against Irving L Janis Groupthink 

theory? 

 How has the groupthink theory evolved since its creation? 

 

To answer these questions and to achieve my purpose, a literature review was conducted 

based upon a qualitative approach. 

 

The results showed that since Janis coined the term groupthink in 1972, criticism has mainly 

focused on the flawed amount of received support for the theory, its negative form, and Janis 

narrow focus on failures. Based on this critique and my own analytical skills brings me to the 

conclusion that group think theory is not to be seen as a sustainable theory. The way 

groupthink theory developed is that it have given rise to several other possible explanations in 

terms of decision making in groups and that it acted as a catalyst for this area in small-group 

research. 

 

 

Keywords: Decision-making, fiascoes, groupthink, group dynamics, cohesion. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Sammanfattning 
Syfte med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera Irving Janis begrepp groupthink 

samt bedöma om det är en hållbar teori.  

 

De frågeställningar jag valt att behandla är: 

  Vilken kritik har och kan riktas mot Irving L Janis groupthink teori? 

 På vilket sätt har groupthink teorin utvecklats sedan uppkomsten? 

 

För att besvara frågorna och uppfylla mitt syfte så genomförde jag en litteraturstudie där jag 

utgick från en kvalitativ ansats.  

 

Resultatet visade att sedan Janis myntade begreppet 1972 har kritiken främst riktats mot det 

bristfälliga stöd teorin fått, dess negativa utformning samt Janis snäva inriktning på när 

groupthink leder till fiaskon. Utifrån denna kritik och min egna analytiska förmåga kommer 

jag fram till groupthink teorin inte är att ses som en hållbar teori. Det sätt groupthink teorin 

utvecklats på är att den gett upphov till flera andra förklaringsmodeller när det gäller 

beslutsfattande i grupp samt att den verkat som en katalysator för detta område inom 

smågruppsforskningen.  

 

 

Nyckelord: Beslutsfattande, fiaskon, groupthink, gruppdynamik, sammanhållning. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 1 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................................ 1 

1.3 Disposition ..................................................................................................................................... 1 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................................ 3 

3. Metod .................................................................................................................................................. 5 

3.1 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 5 

3.2 Litteratursökning ........................................................................................................................... 5 

3.3 Validitet och reliabilitet ................................................................................................................. 5 

4. Teori ..................................................................................................................................................... 6 

4.1Gruppdynamik ................................................................................................................................ 6 

4.2 Det gruppdynamiska tillvägagångssättet ...................................................................................... 7 

4.3 Groupthink .................................................................................................................................... 7 

4.3.1 Symptom ................................................................................................................................ 9 

4.3.2 Nödvändiga villkor ................................................................................................................ 10 

4.4 Förhindra uppkomsten av groupthink......................................................................................... 12 

5. Analys ................................................................................................................................................ 14 

5.1 Granskning av stödet för groupthink teorin ................................................................................ 14 

5.2 Förväntat negativt utfall .............................................................................................................. 16 

5.3 GGPS modellen(general group problem solving model) ............................................................. 17 

5.4 Tillbakablickande meningsskapande och individens betydelse .................................................. 19 

5.5 New group syndrome .................................................................................................................. 20 

5.6 The social identity approach ....................................................................................................... 20 

5.7 Sammanfattning .......................................................................................................................... 21 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 22 

6.1 Metodkritik .................................................................................................................................. 22 

6.2 Teorikritik .................................................................................................................................... 23 

6.3 Vidare forskning .......................................................................................................................... 23 

6.4 Avslutande reflektion .................................................................................................................. 23 

Referenser ............................................................................................................................................. 25 

 

  



1 
 

1. Inledning 
Dagens arbetsmarknad är i mångt och mycket individualiserad, och fokus läggs ofta på 

individen. De allra viktigaste besluten tas dock allt som oftast i grupper, således bör det vara 

av största vikt att studera hur grupper fattar beslut. Därför vill jag i denna uppsats studera just 

grupptänkande och inte individuellt tänkande. 

 

Enron, Challengerkatastrofen, Titanic och Vietnamkriget är bara några exempel på när 

besluten som tagits av de högst ansvariga i olika ledningsgrupper fått katastrofala följder.  

Vad är det då som leder till att sådana beslut, som i efterhand kan kännas rent irrationella, tas?  

 

Irving L. Janis myntade 1972 begreppet Groupthink vilket är ett tankesätt för grupper vid 

beslutsfattande. Janis beskriver olika symptom samt faktorer som är av betydelse när det 

kommer till groupthink, en av dessa faktorer är trycket att nå enighet. I en intervju i tidningen 

Svensk Polis (2010-06-03) påpekar forskaren Michael Rosander att detta tryck att nå enighet 

leder till huvudlösa beslut, samt att grupptänkande hotar kloka beslut. Vidare anser docent Bo 

Edvardsson att ”många dåliga politiska beslut, företagskonkurser och bankkrascher skulle 

antagligen ha kunnat undvikas om medvetenheten om destruktivt, enighetssökande 

grupptänkande och vetskapen om hur sådant kan hanteras varit mer spridd och tillämpad 

utanför de elementära läroböckerna i socialpsykologi.” (Örebro-Kuriren 1995-11-23) 

 

Kan det vara så att ovannämnda katastrofer föranletts av grupper som hade groupthink 

tendenser, och därmed kunde ha undvikits om dessa grupper varit medvetna om detta? 

 

Det är utifrån Irving L. Janis groupthink teori som jag ämnar undersöka bland annat detta för 

att på detta sätt få bättre klarhet i vilka processer som sker i grupper när de fattar beslut.  Jag 

anser att det finns ett behov av att studera detta fenomen närmare, då merparten av de beslut 

som formar vår värld tas i smågrupper. Jag gör denna studie genom att kritisk granska och 

analysera groupthink begreppet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska samt analysera Irving L. Janis groupthink 

teori samt bedöma om det är en hållbar teori. 

 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 Vilken kritik har och kan riktas mot Irving L Janis groupthink teori? 

 

 På vilket sätt har groupthink teorin utvecklats sedan uppkomsten? 

 

1.2 Avgränsningar 
Då denna uppsats är teoretisk innebär det att jag riktat in mig på den forskning som bedrivits 

inom mitt problemområde efter begreppets uppkomst 1972. Eftersom groupthink teorin är 

komplex finns många aspekter att ta med i beräkningen när man ska analysera den. Det jag 

har gjort är att jag har varit öppen för olika tänkbara förklaringsmodeller samt kritik när det 

kommer till groupthink för att på detta sätt kunna få en så generell bild av fenomenet som 

möjligt, för att utifrån detta kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina två frågeställningar.   

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen började med en inledning där jag beskrev mitt syfte, mina frågeställningar och 

avgränsningar. Efter detta följer kapitel 2 där jag redogör för tidigare forskning på groupthink. 
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I kapitel 3 redogör jag för min metod med underrubriker såsom tillvägagångssätt, 

litteratursökning samt validitet och reliabilitet. I kapitel 4 presenteras mitt teoretiska ramverk, 

Irving Janis groupthink teori, med olika underrubriker relevanta för förståelsen av teorin. 

Kapitel 5 utgörs av analysen där jag utifrån olika teman kritiskt granskar groupthink teorin. I 

detta kapitel besvaras även mina frågeställningar och uppsatsens syfte uppfylls. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion där jag sätter in kritiken och resultaten från analysen i ett vidare 

perspektiv.  
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2. Tidigare forskning 
Nedan kommer en sammanfattning av den tidigare forskning som gjorts på groupthink teorin 

efter att Janis myntade sitt begrepp.  

 

Vad gäller tidigare forskning är groupthink en relativt ny term. Det Irving Janis konstaterade 

då var att, även om groupthink hypotesen
1
 kan användas för att dra sannolika slutsatser om 

grupper så behövs mer forskning kring den (Janis 1972).  

 

Efter 1972 har det gjorts ett flertal empiriska studier på groupthink fenomenet. Dessa studier 

har skett med flera olika metoder och infallsvinklar som utgångspunkter, med fokus på olika 

aspekter av groupthink teorin. Vissa har använt sig av samma metoder som Janis använde sig 

av när han kom fram till teorin, det vill säga fallstudier, medan andra har använt sig av 

kontrollstudier där man varit intresserade av att studera de olika variablerna som hänger 

samman med groupthink (se figur 1). Försök har även gjorts där forskare försökt uppdatera 

modellen genom att antingen ta bort eller lägga till variabler (Rosander 2003:27). Ett exempel 

på detta är Aldag och Fuller (1997:71f) som utifrån groupthink modellen utvecklade sin egen 

modell ”general group solving problem model (GGSP)”. Dessa forskare kommer med stark 

kritik mot hur Janis modell ser ut då de anser denna vara teoribekräftande istället för 

teoritestande. Detta då groupthink modellen (figur 1) har en negativt laddad utformning och 

därmed blir för endimensionell. De menar att deras modell ger en mer nyanserad och 

berikande bild när det kommer till förståelsen för hur grupper fattar beslut, och därmed är ett 

bättre analysverktyg än Janis groupthink modell (Aldag & Fuller 1997:71f). Aldag och Fuller 

refererar till Paul t`Hart, en ansedd forskare inom smågruppsforskningen, som delar deras 

åsikt när det kommer till det faktum att groupthink modellen som Janis utformade den är 

alltför negativt laddad. Paul t`Hart menar att detta flyttar fokus från möjliga positiva effekter 

av groupthink, något som han dock intresserar sig för i sin forskning (Aldag & Fuller 

1997:71).  I analysdelen redogörs mer ingående varför dessa forskare har kommit till dessa 

slutsatser om groupthink teorin. 

 

Det man kan konstatera, när det kommer till tidigare forskning, om groupthink teorin är att 

den fått visst stöd från flera olika studier. Anledningen till detta kan förklaras av att beroende 

på vilken metod man använt sig av har man fått olika sorters resultat som stöder olika delar av 

groupthink teorin. Det är främst i de experimentella studierna som forskare haft problem att 

hitta något stöd för teorin. Michael Rosander (2003) anser att man kan ifrågasätta relevansen i 

att bara testa en del av ”hypotesen” och detta med personer som aldrig förr arbetat ihop i 

grupp, han anser vidare att groupthink är ett för komplext fenomen och att det därmed kanske 

inte lämpar sig för vissa studier, dock är groupthink modellen inget annat än en hypotes och 

som sådan gör den inte anspråk i att vara huggen i sten avslutar han (Rosander 2003:31).   
 

Groupthink är enligt Janis, och flera andra som gjort fallstudier utifrån den, att ses som en 

dynamisk process. Så när han valde att göra ett flödesschema av groupthink teorin (1982) 

figur 1 så blev det förvillande då det i denna modell gick att tolka som en variations modell 

där de olika nödvändiga villkoren
2
 kan tolkas fristående, vilket inte är fallet då det endast är 

interaktionen emellan dessa som kan leda till groupthink (Rosander 2003:87). Detta 

                                                           
1
 Janis benämner groupthink till en början som en hypotes men jag kommer fortsättningsvis skriva groupthink 

teorin då jag anser den vara tillräckligt utvecklad för att kallas för teori 
2
 Översättning av Janis begrepp antecedent conditions, detta är inte en ordagrann översättning men visar på 

den relation Janis anser dessa har till de andra komponeneterna i groupthink modellen. Dessa är alltså 
”nödvändiga villkor” för att groupthink ska kunna uppstå i en grupp. 
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förfarande kan vara en av anledningarna till att många studier är att ses som bristfälliga då de 

frångår de grundläggande rekvisiten i groupthink modellen, anser Rosander (2003). 

 

Slutsatsen blir dock att med tanke på de snart fyrtio år som gått sedan Janis presenterade sin 

teori så är det relativt få kvalificerade studier som utförts. 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen är teoretisk vilket innebär att i fokus för mina studier står en teori. Uppsatsen har 

en kvalitativ ansats med utgångspunkt att förstå samt kritiskt granska groupthink teorin.  

 

3.2 Litteratursökning 
Den litteratur och de vetenskapliga artiklar jag använt mig i uppsatsen av sökte jag på fem 

olika sökmotorer, mitt sökord var groupthink och sökningen genomfördes i november 2010. 

Träffbilden såg ut som följer: Google books 87700 träffar, sökmotorn Illumina 145 

träffar(sociological abstracts, sociologial services), Sage 924 träffar samt social sciences 

citation index 172 träffar. Av dessa gav google books en alltför stor träffbild och jag kunde 

även se att flera av träffarna inte var direkt tillämpliga för min studie. Även Sage gav en stor 

träffbild dock fann jag utifrån abstracts en del relevanta artiklar varav jag valde ut en. Jag 

valde dock att lägga mitt fokus på Illumina och SCI där jag utifrån abstract samt titlar valde ut 

ett begränsat antal texter som var direkt relevanta för min studie. 

 

När det kommer till mitt teoriavsnitt har jag använt mig av primärkällan i min redogörelse av 

groupthink teorin det vill säga Irving Janis Victims of groupthink (1972,1982:2nd edition). 

Även i analysen har jag använt mig av mestadels primärkällor även om det i vissa resonemang 

förekommer sekundärkällor.  

 

Genom mitt tillvägagångssätt anser jag kunna ge en nyanserad och rättvisande bild av den 

rådande groupthink forskningen. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet  
Mitt syfte har inte varit att verifiera eller falsifiera groupthink modellen utan istället kritiskt 

granska den, vilket innebär att jag varit öppen för alla möjliga tolkningar och kritik mot 

groupthink. Jag har ansträngt mig för att tolka materialet så förutsättningslöst som möjligt, det 

vill säga inte på förhand ha inställningen att någon av forskarna har rätt eller fel utan ta del av 

deras argumentering och därefter pröva den, detta för att ytterligare öka validiteten.  

Forskning är reliabel när resultaten är upprepbara (May 1997:96) och skulle samma studie 

utföras igen så är jag tämligen säker på att man skulle komma till i princip samma slutsatser 

som jag gjort och därmed anser jag att reliabiliteten i min uppsats får anses hög. Vad gäller 

validiteten så är forskning valid när slutsatserna är hållbara (May 1997:96). Jag anser att jag 

med mitt förfarande ökat tillförlitligheten i mitt material då jag använt mig av många olika 

sökmotorer och därmed borde slutsatserna komma så nära sanningen som det går och 

uppsatsen därmed uppnå hög validitet. 
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4. Teori 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för Janis groupthink teori. Jag gör detta genom att 

först inleda med bakgrunden till hans teori. Därefter beskriver jag alla olika komponenter i 

groupthink teorin. Kapitlet avslutas med Janis förslag på hur man ska förhindra groupthink. 
 

4.1Gruppdynamik 
Grupper likt individer har brister och begränsningar, och ett sätt att försöka kompensera för 

begränsningar hos individer är att man oftast delegerar de allra viktigaste besluten till grupper 

(Janis 1982:3). När Janis beskriver bakgrunden till sin teori så har två forskare varit av stor 

betydelse, nämligen Kurt Lewin och Wilfred Bion. Kurt Lewin, socialpsykologen som 

använde sig av empiriska metoder för att studera gruppdynamik under 1940-talet, 

åskådliggjorde de som krävs för att grupper ska vara effektiva beslutsfattare. Han gjorde detta 

genom att studera de typiska dilemman som olika politiska beslutsfattande grupper ställs 

inför. Det som var av betydelse var att gruppen gjorde objektiva bedömningar av alternativen 

de ställdes inför samt tog reda på fakta för att avgöra om besluten var de korrekta för att nå 

gruppens mål. Han uppmärksammade att om inte detta görs så är risken stor att ”felaktiga” 

beslut tas i gruppen (ibid 1982:4). 

 

Lewin kom även fram till att stark sammanhållning(hög kohesion) inom gruppen var av stor 

betydelse, det vill säga att medlemmarnas positiva bild av gruppen och deras drivkraft att 

fortsätta tillhöra till denna grupp. När grupper har stark sammanhållning så uttrycker 

medlemmarna solidaritet, delad glädje och positiva känslor av att gå på möten och göra 

rutinuppdrag. Lewin var mest intresserad av de positiva aspekterna av stark sammanhållning 

inom gruppen och forskade därmed inte vidare på när medlemmar av sådana grupper gör stora 

misstag och inte rättar till sina felaktiga antaganden om gruppen (ibid 1982:4). 

 

De negativa aspekterna, av stark sammanhållning inom en grupp, belystes däremot av en 

annan teoretiker nämligen Wilfred Bion, som var en framstående gruppteoretiker. Han ansåg 

att effektiviteten i grupper kunde påverkas på ett negativt sätt om medlemmar höll fast vid 

tidigare delade normer och värderingar för att bevara gruppen utan hänsyn till uppgiften 

ifråga. Ytterligare forskning på sammanhållning, med fokus på de positiva aspekterna, har 

utförts av flera socialpsykologer. Dorwin Cartwright sammanfattade denna forskning och kom 

fram till följande 

 ”Other things being equal, as cohesiveness increases there is an increase in a group`s capacity 

to retain members and in the degree of participation by members in group activities. The 

greater a group`s cohesiveness the more power it has to bring about conformity and to gain 

acceptance of its goals and assignment to tasks and roles. Finally highly cohesive groups 

provide a source of security for members which serves to reduce anxiety and to heighten self-

esteem” (ibid 1982:4).  

 

Denna ovannämnda forskning om gruppdynamik i allmänhet och social sammanhållning i 

synnerhet, kom att få stor betydelse för Irving L. Janis. Detta då han anser att trots att 

gruppdynamik är ett relativt ungt forskningsområde, och det inte finns inte så många 

generaliseringar och koncept man kan använda sig av ännu, så är det i inom detta fält man 

måste ta sin utgångspunkt om man vill förstå gruppers beteenden när det kommer till politiskt 

beslutsfattande. En del forskare har använt sig av gruppdynamiska teorier för att förstå 

politisk beslutsfattande i regeringar, studier som kan visa sig vara väldigt berikande när det 

kommer till förståelsen av gruppers politiska beslutsfattande (1982:6). En stor anledning till 

att han skrev boken Victims of groupthink var “to increase awareness of social psychological 

phenomena in decisions of historic importance, so that group dynamics will be taken into 
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account by those who try to understand the performance of the leading actors and members of 

the supporting cast. Groupthink is a small group-process.”(Janis 1972:v) 

 

Janis anser att genom använda sig av ett gruppdynamiskt tillvägagångssätt i sina studier av 

grupper, och tillämpa detta på nyligen skedda historiska händelser så utvidgar han den 

forskning som ovannämnda socialpsykologiska pionjärer gjort.  

 
4.2 Det gruppdynamiska tillvägagångssättet 
För Irving Janis innebär det gruppdynamiska tillvägagångssättet att medlemmar i en politiskt 

beslutsfattande grupp, är utsatta för samma tryck som vilka andra ”vanliga” grupper som 

helst, och att detta analysverktyg ger honom möjligheter att förstå hur de kom sig att de 

politiska misstagen begicks, då alla begränsningar som finns i individer och organisationer 

kan förstås genom grupprocesser som skapar delade felkalkyleringar.( Janis 1982:7) I sina 

tidiga studier blev Janis imponerad av både fördelaktiga och mindre fördelaktiga beteenden 

som manifesterades av grupper präglade av stark sammanhållning. Han ger exempel på när 

denna starka sammanhållning mynnar ut i vad han kom att kalla för groupthink teorin detta 

gör han efter att ha iakttagit en grupp rökare som försöker sluta röka med hjälp av 

gruppbehandling. Dessa rökare, eller sluta-röka gruppen, var alla där för att sluta röka det 

rådde dock en stor enighet om att sluta röka helt, det var stört omöjligt, speciellt bland två av 

de mest dominanta medlemmarna var detta ett faktum då de menade att rökning var ett 

beroende som var omöjligt att bryta. På ett av mötena berättade dock en storrökare om att så 

inte var fallet och att han hade lyckats sluta helt bara genom att använda sin viljestyrka och att 

alla andra kunde göra detsamma bara dem försökte. Detta uttalande följdes av vilda 

diskussioner och merparten av gruppdeltagarna gick emot honom och ifrågasatte det han sa då 

han gick emot den enighet/konsensus som rådde i gruppen.  Vid nästa möte kom han med ett 

uttalande ”när jag gick med så lovade jag två saker det första var att göra ett försök att sluta 

röka och det andra var att gå på alla möten. Men jag har insett, av erfarenhet, att i den här 

gruppen går det inte att göra både och så jag har gått tillbaks till att röka två paket cigaretter 

om dagen och kommer göra så tills efter sista mötet, men jag kommer fortsätta gå på alla 

möten.”  Han möttes av entusiastiska applåder och blev välkomnad tillbaks till gruppen.  

Janis var psykologisk konsult i den här sluta röka gruppen och försökte göra gruppen 

uppmärksam på det faktum att de faktiskt var där för att sluta röka men gruppdeltagarna bara 

ignorerade Janis kommentarer och påpekade att rökning var extremt svårt att bli kvitt och kan 

bara ske över en väldigt lång tid. Denna episod är enligt Janis en extrem form av groupthink, 

men var bara en av alla de manifestationer utifrån ett bestämt mönster som gruppen visade 

upp (ibid 1982:9). Man försökte göra allt för att bevara den gemytliga stämningen genom 

vänlighet, enighet på varje viktigt ämne, samt undvek sådant som kunde skapa konflikter.  

Dessa enighets sökande tendenser kunde bara upprätthållas genom att man ignorerade yttre 

signaler(som t.ex. konsulter) och sådant som gick emot de delade normerna att alla hade 

samma problem, missbruksproblem, och hur man såg på detta (ibid 1982:8). 

I denna sluta röka grupp såg han även en annan aspekt av groupthink som han hade observerat 

i vitt skilda grupper nämligen stark sammanhållning. Alla grupper han hade observerat hade 

visat på att stark sammanhållning i samband med enighetssökande tendenser hindrar kritiskt 

tänkande, detta är även de centrala dragen i groupthink teorin. 

 

4.3 Groupthink 
Groupthink förklaras bäst som “a mode of thinking that people engage in when they are 

deeply involved in a cohesive in-group, when the members striving for unanimity override 

their motivation to realistically appraise alternative courses of action. /…/Groupthink refers to 
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a deterioration of mental efficiency, reality testing, and moral judgment that results from in-

group pressures (Janis 1982:9).  

 

För att komma fram till detta, det vill säga groupthink teorin, så gjorde Janis fallstudier, de 

fall han valde ut valdes ut genom att först sammanställa en lista med olika politiska fiaskon. 

Han kortade sedan ner denna lista och valde ut ca 24 stycken som lämpade sig för analys av 

grupprocesser. Han letade i dessa efter exempel på när de undermåliga besluten tagits i en rad 

möten av en starkt sammanhållen grupp. Med undermåliga beslut menar Janis beslut där 

beslutsfattandet lett till extremt dåliga resultat. Fiaskona han sedan valde ut förtjänade, enligt 

Janis, verkligen att kallas för fiaskon på grund av det extremt otillräckliga sättet dessa grupper 

genomförde sina beslut (ibid 1982:9). 

 

Efter att han samlat in dessa fiaskon tittade han på gemensamma nämnare och kom fram till 

att det finns minst sju stora brister i beslutsfattandet som bidrog till misslyckandet att lösa 

problemen grupperna ställdes inför, på ett bra sätt. Dessa sju är: 1) gruppen är begränsad till 

endast ett fåtal alternativ utan att ha en riktig uppfattning om hur många alternativ det 

verkligen finns till hands. 2) gruppen gör ingen riktigt bedömning av hur de ska kunna nå sina 

mål utifrån dessa alternativ och därför blir valet de gör enbart påverkat av gruppens 

värderingar och normer. 3) gruppen misslyckas med att bedöma riskerna med det beslut det 

sedermera tar. 4) Misslyckande med att omvärdera redan förkastade alternativ.5) Dåligt 

informationssökande: genom att bortse från information av betydelse från till exempel 

experter, massmedia och andra utomstående bedömare 6) Urvals-bias man väljer ut vilka 

fakta man ska lyssna på och lyssnar endast till fakta som stöder gruppens beslut. 7) Oförmåga 

att utarbeta sannolikhetskalkyler (ibid 1982:10). 

 

Janis antar att dessa sju brister och några närliggande brister i beslutsfattandet, är att se som 

ett resultat av groupthink. Men självklart, anser Janis, behöver dessa sju brister i 

beslutsfattandet inte ha något samband med groupthink, utan kan säkert härröras till vanliga 

fall av mänsklig dumhet, trötthet, inkompetens, förutfattade meningar och så vidare. Oavsett 

om dessa sju brister är ett resultat av groupthink eller något annat så har ett beslut som tagits 

av en grupp som lider av de flesta av dessa brister liten chans att lyckas (ibid 1982:10). 

 

De fem fallen han sedermera valde att analysera var de som var av störst historisk betydelse 

av alla de bristfälliga beslut gjorda av den amerikanska regeringen. 

Det dessa fall hade gemensamt var att de var lämpliga för analys ur ett gruppdynamiskt 

perspektiv, detta då varje fall påvisar indikationer på att (1) beslutsfattande gruppen var 

sammanhållen och (2) beslutsfattandet var väldigt bristfälligt. När båda dessa två kriterier är 

uppfyllda, är det enligt groupthink teorin väldigt stor sannolikhet att en av anledningarna till 

det bristfälliga beslutsfattandet var ”enighetssökande tendenser”, vilket är drivkraften som ger 

upphov till alla groupthink symptomen (ibid 1982:10). 

  

Det finns enligt Janis en otillräcklig koppling mellan groupthink och fiaskon. Bara för att ett 

gruppbeslut ledde till ett fiasko innebär det nämligen inte att det omedelbart finns en koppling 

till groupthink och var ett resultat av bristfälligt beslutsfattande, lika lite som varje bristfälligt 

beslut som uppstått som en följd av groupthink leder till ett fiasko. Dåliga beslut baserade på 

felaktig information och dåligt omdöme leder ibland till väldigt lyckade resultat. Detta då 

även fienden i till exempel militära operationer kan göra katastrofala misstag, men bara för 

fienden är en idiot gör det inte dig till ett geni. Groupthink är ekvivalent med brister i 

beslutsfattandet, och sådana brister ökar sannolikheten för att besluten ska leda till dåliga 

resultat. Ofta blir då resultatet ett fiasko, men inte alltid (ibid 1982:11). 
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Så även om alla de fall Janis valde ut skulle haft lyckat resultat för gruppen ifråga, skulle ändå 

analysen av beslutet ifråga styrka groupthink teorin. Detta eftersom gruppen ändå skulle 

påvisa stark sammanhållning bristfälligt beslutsfattande och alla de andra symptomen på 

groupthink.  

 

De historiska händelser Janis väljer ut för sina fallstudier är: Grisbukten, Koreakriget, Pearl 

Harbor, Vietnamkriget och Watergate. Jag ämnar inte göra någon djupare beskrivning av 

dessa händelser utan väljer istället att lyfta fram endast det som är centralt för groupthink 

teorin. I dessa fem fall lyfts beslut fram som var starkt influerade av groupthink och det fall 

groupthink symptomen syns extra tydligt enligt Janis är invasionen av grisbukten, men Janis 

redogör även för två händelser där groupthink var frånvarande i beslutsfattandet, nämligen 

krisen kring Kubas missiler samt skapandet av Marshall planen. 

Det centrala temat i Janis analys kan enligt honom själv  sammanfattas i denna generalisering 

“The more  amiability and esprit de corps among members of a policy making in-group, the 

greater is the danger that independent critical thinking will be replaced by groupthink, which 

is likely to result in irrational and dehumanizing actions directed against out groups“ (Janis 

1982:13). 

 

Nedan följer de slutsatser om groupthink Janis kom fram till efter sina fallstudier av de 

ovannämnda historiska händelserna. 

 
4.3.1 Symptom 

I dessa fallstudier kunde han se att de var åtta symptom (se figur 1) som var närvarande i 

fiaskona och som sällan var närvarande när det kom till de två fall där groupthink var 

frånvarande i besluten (Janis 1982:174). 

Dessa symptom(C) kan delas in i tre huvud grupper, och är välkända drag i sammanhållna 

grupper observerade inom gruppforskningen. 

 

Typ I: Överskattning av gruppen- gruppens makt och dödlighet 

1. En illusion av osårbarhet, delad av de flesta eller alla medlemmar, vilket skapar överdriven 

optimism och uppmuntrar extremt risktagande.  

2. En ej ifrågasatt tro på gruppens innebodda “moral”, vilket resulterar i att man bortser från 

de etiska och moraliska konsekvenserna besluten man tar får. 

 

Typ II: Inskränkthet 

3. Kollektiv rationalitet som ett medel för att kunna bortse från varningar och annan 

information som kan få gruppen att börja ifrågasätta sina tidigare fattade beslut. 

4. Stereotypa bilder av fienden och andra utgrupper, som antingen för ondskefulla för att man 

ska kunna lita på dessa när det kommer till seriösa förhandlingsförsök, eller för dumma och 

svaga för att kunna räkna ut vilka riskabla handlingar som man planerar för att besegra deras 

intentioner. 

 

Typ III: Ett tryck på likformighet inom gruppen 

5. Självgranskning 

6. En illusion av överensstämmelse i gruppen. 

7. Direkt tryck på oliktänkande  

8. Självutnämnda försvarare av gruppens värderingar och normer 

(ibid 1982:174) 
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När en beslutsfattande grupp visar upp de flesta eller alla symptom i var och en av de tre olika 

kategorierna, så kommer medlemmarna i gruppen utföra sin uppgift ineffektivt och kommer 

troligtvis inte lyckas med att uppnå sina gemensamma mål som ett resultat av 

enighetssökande. 

 

Jag gick tidigare igenom sju symptom på undermåligt beslutsfattande utifrån tidigare 

forskning i regeringar, industrin och andra organisationer. När alla eller de flesta groupthink 

symptomen är närvarande är sannolikheten stor att gruppen också visar upp dessa sju 

bristfälliga beslutsfattande (D) symptom (Janis 1982:175). 
 

4.3.2 Nödvändiga villkor 

Förutom dessa förväntade observerbara konsekvenser så måste en teori om groupthink 

innehålla observerbara orsaker, dessa är de nödvändiga villkor (A) som producerar eller 

förenklar uppkomsten av groupthink (ibid 1982:176). Ett antal sådana nödvändiga villkor har 

kunnat urskiljas utifrån analys av de fallstudier Janis gjorde.  Ett viktigt villkor som Janis ofta 

återkommer till är graden av sammanhållning i gruppen. I grupper där medlemmarna ogillar 

varandra och inte bryr sig nämnvärt om att tillhöra gruppen är risken att man stöter på 

groupthink inte särskilt stor. I grupper som präglas av svag sammanhållning är däremot 

sannolikheten stor att de visar upp symptom på bristfälligt beslutsfattande. Däremot så är 

groupthink med största sannolikhet aldrig anledningen till deras undermåliga beslutsfattande. 

Bara när en grupp av politiska beslutsfattare är präglade av en måttlig eller hög grad av 

sammanhållning, och gruppen arbetar kollektivt på ett eller annat viktigt politiskt beslut, kan 

vi förvänta oss att groupthink uppkommer. Även om så är fallet så är sammanhållning ensamt 

inte tillräckligt för att groupthink symptomen ska kunna inverka så till den grad att det stör 

beslutsfattandet i gruppen. Det krävs alltså att ytterligare nödvändiga villkor är närvarande 

(ibid 1982:177). 

 

Vilka är då dessa ytterligare nödvändiga villkor? De två andra viktiga nödvändiga villkoren är 

(B1) de strukturella felen inom organisationen och (B2) situationens provokativa kontext.  

Vad innebär då dessa två nödvändiga villkor?  

De strukturella felen i organisationen innebär att den sammanhållna gruppen blir ”isolerad” 

från omvärlden vilket får till följd att det blir svårare för gruppen att få tag på objektiva 

bedömningar från utomstående både inom och utanför organisationen. En andra brist när det 

kommer till de strukturella felen är ledarskapet, där chefen istället för att uppmuntra kritiskt 

tänkande istället använder sig av sin makt eller prestige för att få gruppen att välja det 

alternativ han/hon föredrar.  En tredje brist är en avsaknad av värderingar och normer när det 

kommer till metodologiska tillvägagångssätt i beslutsfattande vilket får till följd att man inte 

har någon direkt struktur i sitt beslutsfattande och att beslutsfattandet därmed blir godtyckligt. 

Den sista strukturella bristen som Janis identifierade är den att medlemmarna i gruppen sett 

till ideologier och social bakgrund är väldigt homogen. Han kom även till den slutsatsen att 

det är lättare för gruppmedlemmarna i en starkt sammanhållen grupp som delar bakgrund och 

ideologi att acceptera vilket förslag som helst som läggs fram av ledaren (ibid 1982:248ff). 

Vad gäller situationens provokativa kontext så pekar Janis främst på psykologiska faktorer 

som påverkar gruppen som upplevd extern och intern stress. Han pekar på att bara en hög 

grad av stress i sig självt inte behöver ha någon inverkan på gruppen utan det är 

kombinationen av en starkt sammanhållen grupp samt de strukturella felen som kan ha en 

”nerbrytande” effekt på gruppen (Janis 1982:250). I groupthink modellen kan man se att en 

grupp som upplever hög stress och som inte har några högre förväntningar på att hitta en 

”bättre” lösning än den som finns till hands för tillfället, är i riskzonen för att ”drabbas” av 

groupthink. Hög stress från yttre ”hot” gör att medlemmarna måste förlita sig på varandra för 
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socialt stöd men kommer leda till ett ökat enighetssökande ifall gruppen förlitar sig på 

ledarens ”vishet” och tillförlitlighet. Om denna ledare sedermera inte kan uppfylla gruppens 

förväntningar så kommer gruppens sammanhållning minska och med detta huvudrekvisit 

frånvarande så är sannolikheten att gruppen ska visa upp groupthink tendenser mindre 

sannolik. Även om detta inte finns något upplevt yttre ”hot” så kan det finns interna 

stresskällor. Janis nämner tre exempel som kan påverka en grupp till att bli mer 

enighetssökande, och innefattar att självförtroendet, som resultat av situationella 

provokationer, blir lägre för tillfället. Dessa är: 1) misslyckanden som skett nyligen som lett 

till att medlemmarna är medvetna om sina ”tillkortakommanden”; 2) en komplicerad och svår 

uppgift som innefattar beslutsfattande, som uppfattas ligga över gruppens kompetens vilket 

sänker medlemmarnas självbild; och 3) ett moraliskt dilemma där det inte verkar finnas något 

annat alternativ än ett som bryter mot medlemmarnas etiska uppförandekoder (Janis 

1982:255). 

 

Dessa var de olika komponenterna som ingår i groupthink teorin och nedan följer groupthink 

modellen där bokstäverna i parentes i teoriavsnittet(A, B1, B2, C och D) motsvarar de i 

modellen vilket är medvetet då jag anser att de underlättar förståelsen av både texten och 

modellen. 

 

1982 kom denna modell utarbetad av Janis med groupthink teorin i ett flödesschema, dock är 

groupthink enligt Janis att ses som en dynamisk process vilket inte framgår alltför tydligt av 

hans modell, dock visar den på ett bra sätt de olika komponenterna som ingår i groupthink 

teorin. 

Figur 1 Teoretisk analys av groupthink (Janis 1982:244 figure 10.1) 
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4.4 Förhindra uppkomsten av groupthink 
Som man kan se på modellen så har grupper som lider av groupthink tendenser inte särskilt 

stor sannolikhet att lyckas med sina uppgifter då deras beslutsfattande är bristfälligt. För att 

förhindra konsekvenserna av groupthink anser Janis att man måste ta steg för att förhindra att 

gruppen hamnar i de omständigheterna där groupthink frodas. ( Janis 1982:259) Detta anser 

Janis att man kan göra på flera olika sätt, ett självklart sätt är att utse en person som tar alla 

viktiga beslut och på detta sätt eliminera alla gruppdynamiska problem. Men detta är 

självklart inte en bra lösning då endast den mest auktoritära ledaren misslyckas med att se 

faran med att bara lita till sina egna tankar. För att kunna arbeta konstruktivt måste 

medlemmarna i en grupp ha något så när liknande värderingar och visa varandra ömsesidig 

respekt. Medlemmarna i gruppen måste även lägga egna maktkamper och dylikt åt sidan när 

man arbetar som en grupp. Detta kommer inte ske förrän gruppen är någorlunda 

sammanhållna. Men i och med att gruppen är sammanhållen så kan det ge upphov till 

enighetssökande tendenser och detta i sin tur kan leda till att gruppen drabbas av groupthink 

symptomen. Hur kan då dessa grupper tjäna på de positiva aspekterna av att vara starkt 

sammanhållna utan att drabbas av de negativa aspekterna av groupthink?(1982:260) 

Detta är en viktig fråga då en stark sammanhållen grupp utan groupthink är väldigt effektiva, 

konstruktiva och kritiska beslutsfattare (1982:171). 

Janis utarbetade sju punkter på hur man ska göra för att förhindra att groupthink uppkommer.  

1. Ledaren bör tilldela varenda gruppmedlem en roll som kritisk utvärderare där denna har rätt 

att fritt komma med invändningar och tvivel.  

2. Hierarkiskt högre uppsatta medlemmar bör inte säga sin åsikt om uppgiften ifråga när de 

delar ut den till gruppen.   

3. Organisationen bör inrätta flera från varandra fristående grupper, som arbetar på samma 

problem. 

4. Alla effektiva alternativ skall tas hänsyn till och undersökas. 

5. Varje medlem i gruppen skall diskutera gruppens idéer med personer utanför gruppen som 

de känner att de kan lita på. 

6. Gruppen bör bjuda in utomstående experter, medlemmarna i gruppen bör sen få möjlighet 

att diskutera med samt ifrågasätta dessa experter. 

7. Åtminstone en i gruppen skall vid varje möte få rollen som djävulens advokat(ta upp 

motargument). Detta bör vara olika personer vid varje möte (1982:262ff). 

 

Med dessa punkter i åtanke samt vetskap i gruppen om groupthink, så bör sannolikheten för 

att gruppen ska drabbas av groupthink om inte elimineras helt så i alla fall bli betydligt 

mindre.(1982:275–76)  

Janis citerar George Santayana som hävdar “Those who cannot remember the past are 

condemned to repeat it”(Janis 1982:276) när han kommer till följande slutsats“perhaps a 

better understanding of group dynamics among government leaders will help them avoid 

being condemned to repeat the fiascoes  of the recent past described in this 

book.”(Janis1982:276) 

 

Detta citat får avsluta min teoridel då det på ett bra sätt fångar syftet Janis har med sin 

groupthink teori och sin socialpsykologiska forskning nämligen en strävan efter att inte bara 
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iaktta gruppers beslutsfattande och därefter dra en slutsats, utan även vara med och påverka så 

att grupper får de bästa förutsättningarna att nå sina mål, och på detta sätt hjälpa till att 

undvika så att inte nya fiaskon äger rum.  
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5. Analys 

I detta kapitel ämnar jag att utifrån olika problemområden samt gruppdynamiska perspektiv 

problematisera samt kritisera groupthink teorin för att på detta sätt också få en fördjupad 

förståelse för den. Jag inleder kapitlet med att kritisera de stöd groupthink teorin har fått sedan 

den presenterades för cirka 40 år sedan. Efter det redogör jag för vilken innebörd det har fått 

för groupthink forskningen att Janis groupthink teori är negativt utformad. Jag ger även 

exempel på en modell, som får ses som en utveckling av groupthink modellen, och vilken 

betydelse den kan få för vidare smågruppsforskning. Jag fortsätter sedan med att presentera en 

annan tänkbar förklaringsmodell vad gäller beslutsfattande i grupp. Avslutningsvis 

presenterar jag ett synsätt som får ses stå i skarp kontrast till Janis groupthink och av denna 

anledning är intressant.  

 

5.1 Granskning av stödet för groupthink teorin 
Jag inledde min teoridel med följande definition av groupthink teorin “a mode of thinking that 

people engage in when they are deeply involved in a cohesive in-group, when the members 

striving for unanimity override their motivation to realistically appraise alternative courses of 

action. /…/Groupthink refers to a deterioration of mental efficiency, reality testing, and moral 

judgment that results from in-group pressures (Janis 1982:9). Vad får denna då definition för 

innebörd när det kommer till grupthink forskningen? Jag hittade två forskare som har följande 

åsikter kring detta. Denna definition anses av forskarna Aldag och Fuller ge upphov till 

sökande av bevis som endast bekräftar detta resonemang. Detta är inte till teorins fördel då det 

finns en stor fara i att utföra forskning som är teoribekräftande istället för teoritestande. 

Studier där forskare redan på förhand har en stark tro på hur resultatet kommer att se ut bör 

ifrågasättas. Aldag och Fuller anser att när gruppbeslutsfattande processer studeras ska det 

göras förutsättningslöst och med ett öppet sinne (Aldag och Fuller 1997:89).   

 

Merparten av den forskning som ger stöd åt groupthink teorin (förutom Janis egen forskning) 

bygger på retrospektiva fallstudier. I dessa har fokus legat på själva beslutsfiaskona, istället 

för att jämföra de processer som ligger bakom ”bra” respektive ”dåliga” beslut (Aldag och 

Fuller 1997:90). 

 

Experimentella studier på groupthink tar oftast bara en del av modellen i beaktande.  Detta 

utan att använda sig av en sammanhållen grupp, dessa studier genomförs ofta även i 

situationer som inte uppfyller Janis nödvändiga villkor. Vidare har man bara använt sig av 

studenter som fått arbeta med hypotetiska eller simulerade beslut. Man har alltså inte använt 

sig av riktiga beslutsfattare, som till exempel militärer och politiker.  På detta sätt bortser man 

i laboratoriet från saker som händer i den ”riktiga” världen såsom maktkamper, politiskt 

rävspel och annat som inverkar på gruppers karakteristika. Det är detta som är anledningarna 

till att det kan vara problematiskt att använda sig av experimentella studier vid studiet av 

groupthink teorin. Dessa typer av experimentella studier kan dock vara värdefulla för att 

undersöka ett flertal av de frågeställningar som har att göra med problemlösning i grupp 

(Aldag och Fuller 1997:69).  

 

Empiriska studier av groupthink tenderar även att använda sig av kvalitén hos snabba beslut 

som det enda måttet på hur gruppens beslutsfattande ser ut, därmed blir den interna validiteten 

inte särskilt hög (Aldag och Fuller 1997:69). 
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Janis gav inte sitt stöd till någon av de experimentella studierna då han ansåg att de var 

otillförlitliga och därmed skulle bortses ifrån. Hans resonemang om groupthink utgår således 

endast från fallstudier och anekdoter. Janis har dock uttryckt faran i att förlita sig till 

anekdoter och har föreslagit ”modus operandi”
3
 som ett mer rigoröst sätt att arbeta med 

fallstudierna. Det har dock ännu inte utförts några studier på groupthink där denna metod har 

använts (Aldag och Fuller 1997:69).  

 

Ett flertal studier på groupthink har fokuserat på diverse kombinationer av Janis nödvändiga 

villkor, i dessa studier har man sällan varit trogen originalmodellen, där sammanhållning är att 

ses som en nödvändig förutsättning. I merparten av studierna operationaliserade man inte 

heller modellen som Janis definierade den. En annan viktig aspekt angående tidigare 

forskning rör situationerna man valde att studera, då groupthink får ses som väldigt restriktivt 

när det kommer till föreställningar om fenomenet. Detta eftersom det är ett så snävt fokus på 

de nödvändiga villkoren och den politiska kontext i vilken groupthink utvecklades. Alla Janis 

slutsatser kommer från de stora fiaskona han studerade, som i princip är liknande politiska 

händelser. Tidiga fallstudier visade även stöd för groupthink teorin, dock var även dessa fall 

snarlika de Janis studerat. Den starka sammanhållningen och de tydliga målbilderna, får 

kanske ses som speciella när det kommer till grupper som håller på med militära operationer 

och naturkatastrofer, och är kanske inte något man vanligtvis stöter på i andra mindre extrema 

miljöer. Detta får till följd att groupthink modellens generaliseringsanspråk kan ifrågasättas 

(Aldag och Fuller 1997:70). Detta till trots så har det flesta fältstudier och 

enkätundersökningar ägt rum i miljöer väldigt långt ifrån Janis föreställningsvärld. Sådant får 

en att ifrågasätta lämpligheten i all tidigare forskning kring groupthink, anser Aldag och 

Fuller (Aldag och Fuller 1997:70). 

 

Om man utgår från ovan förda resonemang så kan man se att det verkar finnas lite stöd för 

hela groupthink modellen. Aldag och Fuller anser sig inte ha hittat en enda studie som fullt ut 

har testat modellen, det var inte heller någon studie där resultaten var konsekventa med 

modellen. Ytterligare har inte det som Janis anser vara den centrala faktorn nämligen 

sammanhållning visat sig spela en konsekvent roll. Flowers går så långt att han anser att en 

revidering av Janis teori är rättfärdigad och att i denna skulle sammanhållning tas bort som en 

viktig variabel (Aldag och Fuller 1997:70). Detta är motsatsen till vad Janis anser då han 

menade att stark sammanhållning framkallat eller intensifierat av stress tillsammans med 

enighetssökande är de centrala delarna i groupthink teorin(Janis 1982:9).   

 

Den variabel som fått mest stöd av alla variabler i groupthink teorin är det direkta ledarskaps 

villkoret. Detta kan ifrågasättas då mycket av det som detta villkor ger upphov till även 

uppkommer utan enighetssökande vilket får antas vara en förutsättning för att det ska vara att 

ses som groupthink. Det är svårt att uttyda om det är groupthink som ger upphov till dåligt 

beslutsfattande eller ledarskapet i sig, då detta villkor blir väldigt överlappande och får en att 

undra över vilken betydelse ledarskapet har för att gruppen ska löpa risk att drabbas av 

groupthink (Aldag och Fuller 1997:71). 

 

Om man tittar på groupthink modellen kan man se att den har en förmodad orsakskedja, det är 

dock tveksamt om symptomen och bristerna kan delas in i olika grupper på det sätt Janis gjort. 

                                                           
3
 Modus operandi (används ofta i förkortad form MO) är en latinsk fras vilket på ett ungefär betyder 

"tillvägagångssätt". I pluralform modi operandi. Frasen används ofta inom polisarbete för att beskriva en 
brottslings tillvägagångssätt. Under en polisuttredning kan modus operandi användas för att spåra en viss 
mördare/brottsling. http://sv.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi 
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Stöd för detta har bara funnits i anekdoter, orsakssambands observationer och intuition 

snarare än noggrann forskning. Eftersom det inte har gjorts någon studie på detta är det därför 

svårt att säga att groupthink teorin skulle vara så strukturerad som den ter sig i modellen 

(Aldag & Fuller 1997:71). 

 

Aldag och Fuller kommer till den slutsatsen att skulle man titta på de forskare som står bakom 

modellen så är groupthink teorin att ses som ett lika stort fiasko som de fiaskona Janis själv 

studerade. Detta då forskarna som ger sitt stöd åt teorin agerar helt i enlighet med hur en 

grupp drabbad av olika symptom i groupthink modellen skulle göra. Detta då forskarna 

försvarar modellen genom felaktiga antaganden och normer, delar konsensus och fungerar 

som försvarare av denna modell trots att det inte finns någon forskning som har kunnat ge 

stöd åt modellen (Haslam 2004:118). 

 

5.2 Förväntat negativt utfall 
Redan i inledningen i min uppsats kan man få uppfattningen att groupthink är något negativt, 

Bo Edvardsson benämner det till och med destruktivt grupptänkande och Irving L Janis boks 

titel är Victims of groupthink. Jag kommer i detta avsnitt redogöra för olika forskares åsikter 

om groupthink teorins negativa utformning och vilken innebörd detta får.  

 

Aldag och Fuller menar på att denna negativa terminologi kring groupthink kan leda till att 

individer(forskare eller respondenter) redan på förhand rättar sig efter ett negativt synsätt och 

till följd av detta blir påverkade att agera utifrån detta synsätt. Det vill säga om 

respondenterna får frågor som är i samklang med den negativa synen så är det inte konstigt att 

även svaren får negativa utfall (Aldag & Fuller 1997:71). Detta synsätt har också lett till att 

forskare i många fall har letat upp misslyckade beslut och därefter letat efter symptom på 

groupthink. Det finns forskningsunderlag som pekar på att när en individ får veta om ett 

negativt utfall dras även slutsatsen att processen också varit negativ (Guzzo, Wagner, 

Maguire, Herr and Hawley 1986 i 1997:71). Vidare så leder ett fokus endast på sambandet 

mellan groupthink och negativa utfall att man får en korrelation som är 

vilseledande(illusorisk). Vad Aldag och Fuller anser än mer fundamentalt är att denna 

negativa groupthink terminologi lett till att istället för att undersöka kvalitén i beslutsfattandet 

hos grupper istället lagt fokus på att studera misstag. Janis säger till och med att hans beslut 

att studera fiaskon var för att studera misstag som begåtts i utrikespolitiska beslut.(Janis 

1982:9) Paul t` Hart gör jämförelsen mellan amerikansk fotboll och gruppers beslutsfattande, 

då jag är mer insatt, likt jag antar de flesta av mina läsare, i fotbollstermer så gör jag en 

översättning av hans jämförelse till fotbollstermer. Ett lags prestation får då antas innehålla 

mer än frånvaron av offsides och felpass likt det är mer till en grupps beslutskvalité än 

frånvaron av misstag (`t Hart 1991 i Aldag & Fuller 1997:71).  

 

Genom denna fokusering på negativa utfall så leds uppmärksamheten bort från sådant som är 

positivt med groupthink karakteristiken som till exempel grupp synergi. Paul t` Hart för en 

argumentation om de positiva effekterna av groupthink. Dessa innefattar: esprit de corps
4
, 

snabbt beslutsfattande, konsensus inom gruppen samt undvikandet av kostsamma beslut. Han 

anser att Janis förslag om att förhindra groupthink kan äventyra även de ovannämnda positiva 

effekterna och inte bara förhindra de förväntat negativa utfallen (Aldag & Fuller 1997:72). 

Det finns även en fara i att kategorisera alla dåliga beslut som groupthink utan en noggrann 

                                                           
4
 Esprit de corps: kåranda, den känsla av gemensamma plikter och gemensamt ansvar, vilken sammanhåller 

medlemmarna av en truppavdelning, en officerskår, en poliskår och så vidare. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Esprit_de_corps 
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analys, då man genom detta förfarande riskerar att använda groupthink som en bekväm etikett 

utan något som helst forskningsvärde vare sig det gäller analys eller som förklaringsmodell 

(Rosander 2003:32).  

 

Aldag och Fuller är inte sena med att se ironin i groupthink litteraturen, för det första genom 

att det på grund av den överdrivna fokusen på fiaskon hindrar ett generaliseringsanspråk på 

alla andra beslutssituationer som använts för att testa validiteten på groupthink fenomenet. För 

det andra gör fokus på fiaskona därmed det svårt att ens säga något om slutsatserna kring 

fiaskona man studerat (Aldag och Fuller 1997:72). 

 

Det som behövs, anser Aldag och Fuller, är forskning som ser bortom de negativa aspekterna 

av groupthink för att få en mer nyanserad och komplex bild av fenomenet.(Janis 1972:72) 

 

5.3 GGPS modellen(general group problem solving model)  
Aldag och Fuller har konstruerat en modell vilken de anser ska kunna fungera som ett 

ramverk för framtida forskning och teorier inom smågruppsforskningen. Denna modell 

bygger på den tidigare forskningen om groupthink, samt litteratur som bygger på gruppers 

problemlösning och utifrån direkta teoretiska utmaningar mot ”fastslagna” groupthink 

antaganden (1997:81). 

 

Det som skiljer denna modell från Janis modell är för det första att alla element i General 

Group Problem Solving model (GGPS) är neutrala, detta för att undvika antaganden på 

förhand. Detta kan visa sig vara värdefullt för framtida empiriska studier, anser Aldag och 

Fuller. För det andra är de nödvändiga villkoren mer politisk inriktade och dessutom fler och 

mer varierade i sin utformning. De anser sig i denna modell ha tagit mer hänsyn till hur 

verkligheten verkligen är beskaffad än vad Janis gör i sin modell (1997:81).  
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I denna version av Aldag och Fullers modell är även feedback loopar inkluderade, för att 

tydligt visa på dynamiken i denna modell, och att beslutsfattande bör ses som en process.  

 

 

 
 

(Figur 2 General group problem solving model 1997:82) 

 

 

Aldag och Fuller menar att groupthink har spelat ut sin roll och att mer omfattande modeller 

behövs för att vägleda forskare i studier kring processerna vid problemlösning i grupper. 

Groupthink modellen har fungerat som en katalysator och spelat en viktig roll när det gäller 

att skapa intresse för forskningsområdet dock har den på nästan två decennier fått begränsat 

empiriskt stöd samt att den är väldigt snäv i sitt omfång.  Den senaste forskningen och 

teorierna visar att det finns behov för en utökad modell när det kommer till problemlösning i 

grupp.  Av anledningarna redan nämnda ovan anser Aldag och Fuller att GGPS modellen är 

ett sådant ramverk (1997:82). 
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 Det citat som följer tycker jag på ett tydligt sätt klargör vilken roll Aldag och Fuller anser 

groupthink ska spela i framtida forskning och får ses som en passande avslutning på detta 

avsnitt  ”…there is a territory to be explored in the region beyond groupthink. To explore 

them, we must discard groupthink as a metaphor for malice and negligence. We must get off 

the groupthink path, remove the groupthink blinders, cut free from the groupthink anchor, and 

mix as many other metaphors as are needed to drive home this important, but remarkably 

elusive, point.” (Aldag och Fuller 1997:93).   

 

Nedan vidgar jag resonemanget om groupthink genom att gå igenom ytterligare kritik som jag 

funnit relevant och som kan riktas mot groupthink teorin. 

 

5.4 Tillbakablickande meningsskapande och individens betydelse 
Henningsen et al(2006 nr 37 s36) fortsätter på Aldag och Fullers linje om att groupthink 

nästan har blivit synonymt med dåligt beslutsfattande. I närmare 40 år har groupthink 

modellen haft en framstående plats när det kommer till studiet av beslutsfattande i grupp. 

Detta trots att lite stöd har kunnat hittas som bekräftar teorin. Henningsen et al (2006) 

ifrågasätter Janis syn på groupthink som en avskild process och gör en studie för att visa på 

groupthink som två olika processer. Dessa processer är beroende av vilken självsäkerhet 

individerna i gruppen haft när det kommer till beslutsfattandet i gruppen, detta kommer jag 

återkomma mer till nedan. Henningesen et al vill belysa individens ställning i gruppen när det 

kommer till gruppers beslutsfattande, något de tycker glöms bort i Janis modell. En annan 

argumentationslinje de för är att i tidigare kvalitativ forskning tenderade att göra en illusorisk 

koppling mellan groupthink symptomen och beslutet ifråga genom så kallat tillbakablickande 

meningsskapande (retrospective sensemaking). Detta sker först när individer har bevis på att 

gruppen har tagit ett dåligt beslut, och inte under själva processen. För att få stöd för detta 

påstående utför Henningsen et al (2006) en studie även på detta fenomen. 

 

Det de kom fram till i sina studier var att groupthink modellen som Janis presenterat den, det 

vill säga som en avskild process, snarare är att ses som två distinkta processer som sker 

samtidigt fast hos flera olika gruppmedlemmar där olika gruppmedlemmar upplever olika 

processer. Dessa processer är att se som två olika fall av enighetssökande. Det första där vissa 

gruppmedlemmar är väldigt självsäkra vad gäller beslutsfattandet och får sina normer och 

värderingar stärkta av andra, medan andra kanske känner sig mer tveksamma, men upplever 

ett större tryck att bete sig efter gruppnormen och agerar därför i enlighet med dessa normer 

och värderingar.  Henningsen et al lägger fram att båda dessa former av enighetsökande leder 

till liknande brister i beslutsfattandet (ibid 2006:62). 

 

Om det nu är två processer som sker samtidigt i groupthink hur kom det sig att Janis i 

fallstudierna kom fram till att groupthink är att ses som en avskild process. Detta förklaras 

med tillbakablickande meningsskapande det vill säga när man i efterhand analyserar ett dåligt 

beslut tenderar individer att se det dåliga besluten som problem i gruppens beslutsprocesser 

eftersom det läggs fram som sådant, därmed undviker man att se att det kan vara flera 

processer som skett samtidigt hos flera olika individer i gruppen (ibid 2006:61). Även 

Granström och Stiwne (referererade i Rosander 2003:90) föreslår att groupthink är att ses som 

ett bipolärt fenomen där social interaktion har stor betydelse och att Janis groupthink modell 

därmed blir för statisk för att förklara processerna som sker i en grupp vid beslutsfattande 

(Rosander 2003:90). 
 

Henningsen et al (2006:62) ställer, utifrån slutsatser de drog från studier, sig frågande till om 

groupthink teorin verkligen är lämplig som teoretisk guide när det kommer till 
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smågruppsforskning då den verkar innehålla många felaktigheter. De går dock inte lika långt 

som Aldag och Fuller och säger att vi ska överge Groupthink som teoretiskt ramverk, dock 

anser de att det behövs än mer forskning kring begreppet för att utröna om det är ett bra 

verktyg när det kommer till forskning om beslutsfattande i grupp.  

 

5.5 New group syndrome 
En intressant alternativ förklaringsmodell när det gäller gruppers beslutsfattande är vad Stern 

och Sundelius benämner newgroup syndrome. 

 

 I de fallstudier Janis utförde var det två fall där den beslutsfattande gruppen bestod av exakt 

samma medlemmar, nämligen Kennedy och hans ”närmaste män”. I det ena beslutet blev det 

ett fiasko som resultat(grisbukten) medan det andra beslutet fick en lyckad utgång(kubanska 

missil krisen). Janis förklarade skillnaden med att de stod emot trycket att nå konsensus och 

groupthink tendenserna då de andra gången inte längre var naiva och hade lärt sig av sina 

misstag och därför hade mod att kritisera de andra medlemmarna i gruppen vilket hindrade 

enighetsökande och därmed minimerades risken för groupthink (Janis 1982:145). 

 

Newgroup syndrome visar på att när en grupp precis satts samman som i många politiska 

sammanhang så saknas i denna bildningsfas (forming stage) väl utvecklade normer och 

subkulturer. Detta tomrum har benägenhet att skapa osäkerhet hos gruppmedlemmarna som 

med stor sannolikhet reagerar genom att bli nervösa, blyga samt osjälvständiga. Detta sin tur 

leder att medlemmarna sätter stor tillit till sådant som starka ledare eller andra framträdande 

personer i gruppen.  Detta beteende kan visa sig leda till konformitet i gruppen.  

 

I princip alla nya grupper har dessa latenta tendenser, men detta betyder inte att alla grupper 

utvecklar syndromet. En viktig del i detta har gruppens ledare som genom att sätta normer, 

värderingar och andra grundregler bryter in och visar på allas lika värde i gruppen för att på 

detta sätt förhindra newgroup syndrome (Stern och Sundelius 1997:166). Den slutsats Stern 

kommer till angående varför exakt samma män som tog beslut som ledde fram till ett fiasko 

bara 18 månader senare tog beslut som ledde till betydligt bättre resultat. Han ställer frågan 

om kontrasten i gruppens beslutsfattande har att göra med att i första fallet får vi se en grupp 

som tar beslut i bildningsfasen, som då ”föll offer” för newgroup syndromet och i andra fallet 

är gruppen i Presterandefasen(performing stage) och visar inte några newgroup tendenser 

längre, detta är något som tål att tänkas på (Stern & Sundelius 1997:167). Janis beskriver även 

det faktum att gruppen var helt ny som en möjlig bidragande faktor till grisbukten fiaskot i sin 

egen studie, dock förkastar han det senare genom att påpeka att detta är otillräckligt som 

förklaring (Stern & Sundelius 1997:189, Janis 1982:31,33).  

 

Hur stort inverkande newgroup syndrome har på gruppers beslutsfattande är ännu inte helt 

klart dock anser jag att den visar på alla de dimensioner som finns när det kommer till 

forskning på gruppdynamik och då speciellt gruppers beslutsfattande. 

 

5.6 The social identity approach 
Ett synsätt som står i skarp kontrast till Janis negativa syn på groupthink är the social identity 

approach. Enligt detta synsätt bygger groupthink likt många andra kollektiva processer på att 

huvudsyftena med grupper är att a) vara psykologiskt effektiva och kreativa b) ha sin grund i 

medlemmarnas sociala liv samt c) ha potential att vara socialt berikande. Detta synsätt verkar 

dock ha varit svårt för forskarna att ta till sig och det har inte genomförts några omfattande 

studier på beslutsfattande med the social identity approach som utgångspunkt (Haslam 
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2004:199). Haslam anser att social identity approach är att föredra men anser dock att Janis 

modell, trots sina brister, har bidragit med mycket till smågruppsforskningen då den har 

identifierat och fångat mycket av de processer som sker i beslutsfattande inom grupper 

(Haslam 2004:119). 

 

5.7 Sammanfattning 
Det som framgår av ovan beskrivna modeller och gruppdynamiska perspektiv är att det finns 

en mängd förklaringsmodeller som gör anspråk på att bättre förklara groupthink samt 

beslutsfattande i grupp. Betyder detta att Irving Janis groupthink teori inte är en hållbar teori 

eller är det endast så att den har vissa brister som kan åtgärdas? 
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6. Diskussion 
”nothing is as practical as a good theory” (Kurt Lewin 1951:69) 

 

Detta citat tycker jag tydligt belyser med vad jag nu anser vara den stora bristen i groupthink 

teorin, nämligen att det inte är en god teori i bemärkelsen praktiskt användbar och hållbar. Jag 

kommer nedan visa på flera skäl till min ståndpunkt och gör detta utifrån den analys och de 

resultat jag redovisat i analysdelen.  

 

En anledning till att jag anser att groupthink inte är en hållbar teori är att det finns lite 

empiriskt material som kunnat visa att groupthink teorin stämmer. Janis själv säger att innan 

han vet om det är ”god” teori, det vill säga en teori som är väl underbyggd av stöd från olika 

typer av studier (experimentella studier, korrelationsstudier samt fallstudier) får groupthink 

teorin ses som rent spekulativ. Detta ser jag som ett stort problem då det på det drygt fyrtio år 

som gått sedan Janis presenterade sin teori inte har varit en enda studie som fullt ut testat 

groupthink modellen, och i de fall där man testat olika delar av den har den fått begränsat 

empiriskt stöd. Är det då metoderna det har varit fel på eller är det teorin som har brister? 

Nedan kommer även en diskussion om detta att föras. 

 

6.1 Metodkritik 
Vad gäller metoden Janis använde sig av när han kom fram till groupthink teorin så sällar jag 

mig till den skara av kritiker som anser att hans tillvägagångssätt är bristfälligt. Att som Janis 

bygga en teori utifrån retrospektiva fallstudier där det empiriska materialet till största del 

består av anekdoter och andrahandskällor ser jag som väldigt problematiskt. Jag anser att 

forskning ska göras förutsättningslöst och när Janis beskriver sin forskning får jag inte den 

uppfattningen att hans utför sin forskning förutsättningslöst, hans forskning känns snarare 

onyanserad och teoribekräftande.  Hans sätt att gå tillväga framstår som om att han bara letar 

efter det som bekräftar hans teori (så kallat confirmation bias) och bortser från det som inte 

bekräftar teorin. Han skriver dessutom att hans syfte är att studera undermåliga beslut som 

den amerikanska regeringen fattat, då har han redan på förhand dömt ut vissa beslut som 

undermåliga.  

 

Om han istället för att studera undermåliga beslut skulle studerat beslutsprocesser hade hans 

teori fått högre trovärdighet. Om det visar sig att besluten är undermåliga kan man därefter 

dra slutsatser och se vilka processer som föranleder bra respektive dåliga beslut. Vidare gör 

hans fokus på fiaskon och då speciellt stora politiska fiaskon att hans teori enligt mig förlorar 

sitt generaliseringsanspråk då de fall han studerade är så extraordinära så det inte går att 

tillämpa hans groupthink modell inom något annat område.  Detta tror jag även är 

anledningen till att ingen annan forskare har kunnat hitta empiriska underlag som stöder hela 

groupthink modellen. Janis(1997:69) kom flera år senare med kritik mot sitt tillvägagångssätt 

och pekade på att det finns en fara i att utföra forskning på hans sätt och att man borde arbeta 

mer rigoröst när man utför forskning. Det jag finner märkligt är att teorin, trots sina 

metodologiska brister och brist på empiriskt stöd, vunnit sådant anseende inom 

smågruppsforskningen. Jag anser nämligen att Janis teori på grund av sin bristfälliga 

metodologiska utformning bör förkastas då den dominerar området och leder till att forskning 

på groupthink främst blivit teoribekräftande. Istället bör forskare som väljer att studera 
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gruppers beslutsfattande göra detta förutsättningslöst med många förklaringsmodeller i åtanke 

istället för att vara låst vid en, detta tror jag skulle berika smågruppsforskningen.  

 

6.2 Teorikritik 
Vad gäller teorikritiken så är det främst Janis negativa utformning av groupthink teorin som 

jag vill lyfta fram. Detta då jag anser att det är groupthink teorins största tillkortakommande, 

och även den främsta anledningen till groupthink teorin i sin nuvarande form bör förkastas 

eller göras neutral. I analysdelen problematiserade jag vad detta negativa språkbruk kan leda 

till, till exempel får man en väldigt onyanserad bild om beslutsfattande processer om bara 

misstag studeras, vilket jag återkommer till i de avslutande reflektionerna. Det som behövs är 

istället att fokus läggs på kvalitén i besluten. Att som Janis försöka förhindra groupthink, när 

han inte ens vet om det leder till dåliga beslut, är som att förbjuda folk från att tala för risken 

finns att någon säger något dumt som kan leda till en katastrofal händelse. Om man istället tar 

bort fokus från den negativa terminologi som förekommer i groutphink teorin så kan vi få en 

mer nyanserad bild av hur gruppers beslutsfattande ser ut. Vidare så finns det inget stöd för 

Janis förmodade orsakskedja som så tydlig som den framstår i groupthink modellen(se figur 

1). Därför borde hänsyn ha tagits till att beslutfattande i grupp kan innefatta flera processer 

och inte som Janis groupthink bara en process, även om han påpekar senare att groupthink är 

att ses en dynamisk process så är det svårt att i modellen uttyda detta, så ytterligare en nackdel 

med groupthink teorin är att den är så stel.  

 

6.3 Vidare forskning  
Vad gäller vidare forskning så anser jag att fallstudier utifrån Janis definition av groupthink 

har spelat ut sin roll, detta då inte bidrar med något mer än felaktig bekräftelse, av ett av mig 

och flera andra ifrågasatt begrepp. Faran finns även i att det säkert i denna stund jag skriver 

detta är någon som precis påbörjar sin fallstudie på något stort fiasko utifrån Janis teori och 

tror sig kommit till insikt när det visade sig att i hans fall visade gruppen vara påverkad av 

groupthink. Detta är inte den forskning som behövs utan istället behövs ifrågasättande 

kritiska, och problematiserande studier där man undersöker processer istället för fiaskon för 

att inte forskningen på beslutsfattande i grupp ska stagnera.  

 

Att göra de olika nödvändiga villkoren och konsekvenserna i groupthink teorin, som Aldag 

och Fuller (1997) gjort, neutrala(se figur 2) framstår som ett bra sätt att utvidga groupthink 

begreppet och få en utökad förståelse för gruppers beslutsfattande processer. Detta då det 

negativa förhållningsättet Janis framhöll lätt får till följd att du som forskare arbetar 

teoribekräftande och inte teoritestande, detta ser man inte minst i alla fallstudier där man utgår 

från fiaskon och bara tillämpar modellen på dessa för att se om gruppen var influerad av 

groupthink eller ej, istället för att forska kring vilka processer som föranledde beslutet. Jag 

delar Aldag och Fullers uppfattning att det kan betyda mycket för forskningen om man väljer 

att använda sig av neutralt förhållningsätt, och anser att vidare forskning inom detta område 

bör utgå från ett neutralt förhållningsätt. 

 

6.4 Avslutande reflektion 
När det kommer till andra tänkbara förklaringar än groupthink på både Janis fall samt mina 

exempel i inledningen finns det en uppsjö av förklaringar.  Kanske därför groupthink snarare 

tenderar att bli en notis i en hel värld av förklaringsmodeller. Är groupthink då att ses som ett 

överflödigt begrepp?  Jag tycker man ska vara försiktig med att dra denna slutsats, detta då 

groupthink teorin har betytt mycket när det kommer till att förstå beslutsfattande inom 

smågrupper och på detta fungerat som en katalysator som i sin tur gett upphov till en rad 
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intressanta modeller och resonemang inom området. Dock har begreppet som Janis utformade 

det i sin groupthink teori spelat ut sin roll. 
 

Jag anser vidare att begreppet som det används av både Bo Edvardsson och Michael Rosander 

blir alltför lättvindigt och onyanserat och att båda drar likhetstecken mellan groupthink och 

dåligt beslutsfattande bidrar till förvirringen som råder kring begreppet.  Det finns en fara med 

detta och även det faktum att Bo Edvardsson(1995) föreslår att man ska arbeta preventivt för 

att förhindra groupthink kan visa sig vara problematiskt av de anledningar jag skrev innan. 

Detta då de positiva aspekterna av groupthink som både Paul `t Hart(1997) och S.Alexander 

Haslam(2004) pekar på, såsom stark sammanhållning, effektivitet och kreativitet, då även 

kommer att motarbetas vilket kan få till följd att insatserna för att förhindra dåligt 

beslutsfattande i grupp får motsatt effekt och kan för att hårdra det även leda till att gruppen i 

slutändan inte kan ta några beslut alls eller att dessa beslut tar en otroligt lång tid om man ska 

följa Janis punkter för att förhindra groupthink. Slutsatsen av detta är att istället för att göra så 

att gruppen blir bättre beslutsfattare blir den kontraproduktiv genom vetskapen om 

groupthink. En annan sak jag ställer mig väldigt frågande till är det att Janis säger att 

groupthink inte bara behöver föranleda dåliga beslut utan det kan även vara närvarande vid 

beslut som visar sig ”lyckade”. Om så är fallet hur kommer det sig att i alla de fall groupthink 

varit förekommande så har beslutsfattandet lett till fiaskon eller dåliga beslut, varför har 

forskningen inte kunnat visa på fall där beslutet var lyckat men gruppen ändå hade groupthink 

tendenser?   Detta anser jag mig inte få något tydligt svar på och lämnar därför denna fråga 

öppen för vidare studier.  

För att besvara frågan jag ställer i inledningen om katastroferna kunde förhindrats genom 

medvetenhet om groupthink så ställer jag mig tveksam till det. Till och med Janis själv anser 

att många av de fiaskona han själv studerade kanske ändå skulle ägt rum till följd av 

ekonomiska och politiska beslut vilket kanske även skulle kunna gälla katastroferna i 

inledningen.   
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