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’’Jeg har læst mange management bøger. Men den her 
overrasker. BESLUTNINGSSTRATEGI sætter adfærds-
økonomien i centrum ved afgørende strategiske 
beslutningsprocesser. Blændende godt skrevet – bør finde 
vej til bestyrelses- og direktionslokalerne, hurtigt.’’

Jakob Wedel, partner, Monitor Deloitte

’’Vi mennesker har en tendens til at gå for hurtigt til den 
første løsning, vi får øje på. Med BESLUTNINGSSTRATEGI 
udfordres du på dine antagelser, så du skaber de bedste 
rammer for at få succes med dit strategiske arbejde.’’

Natasha Friis Saxberg, digital strateg og forfatter

’’Hver dag træffer virksomheder store strategiske 
beslutninger uden strategi for, hvordan vi træffer dem. 
Hvordan vi undgår vanens magt, blinde vinkler, forudfattede 
holdninger. Beslutningsstrategi skifter fokus fra, hvilke 
beslutninger vi tager, til hvordan vi tager dem. En af de 
bedste beslutninger jeg har taget er at læse denne bog. 
Jeg håber, du vil gøre det samme.’’

Christina Tønnesen, managing partner, Mensch

’’BESLUTNINGSSTRATEGI rammer direkte og brutalt  
ned i toplederens indre usikkerhed, men giver gode 
eksempler og metoder til at genvinde kvaliteten i 
beslutningssituationen. Bogen leverer et skarpt perspektiv 
omkring beslutningsmetodik og giver læseren en 
oplevelse af at være blevet beriget på rejsen.’’

Rasmus Lynge, koncernkundedirektør, Alm. Brand
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Som leder træffer du hver dag et stort antal beslutninger, 
men når det går hurtigt, kan selv de bedste af os træffe 
ubevidst irrationelle beslutninger og i værste fald skade 
os selv, organisationen og forretningen. 

Det skyldes, at vi i en kompleks og krævende hverdag oftere er påvirket 
af vores mentale biases, altså de tommelfingerregler vi bruger til hurtigt 
at vurdere en situation, og som kan lede os til at tage mangelfulde eller 
irrationelle beslutninger.

Denne bog handler om at lære de beslutningsstrategier, der gør det 
lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i 
beslutningsteori, internationale virksomhedscases og strategisk 
problemløsning skærper bogen bevidstheden om vores kognitive 
biases påvirkning og peger på, hvordan du kan skabe store forbedringer 
i både strategi og eksekvering. 

Studier viser, at virksomheder, som arbejder systematisk med adfærds-
økonomi og beslutningsteknik, øger deres performance med 500%  
– så har du råd til at lade være?

’’En af de bedste beslutninger jeg har 
taget er at læse denne bog. 
Jeg håber, du vil gøre det samme’’.

Christina Tønnesen, 
managing partner, Mensch
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Til min mand, Ulrik. 
Med dig er alt muligt. 
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Introduktion 

»Take a simple idea, then take it seriously«
– Charles Munger

De sidste 50 år har vi været vidne til en sand revolution i strategisk tænk-
ning. Skelsættende arbejde af store tænkere som Michael Porter og Henry 
Mintzberg har banet vejen for en rig og solid managementtradition. I dag 
er de fleste topledere trænet i strategisk ledelse, og store firmaer har ofte 
deres egne dygtige strategiafdelinger. 

Alligevel er erhvervslivet fyldt med eksempler på dårlig strategi og stra-
tegieksekvering med katastrofale konsekvenser. Virksomheder bruger 
store summer på strategiske beslutninger, der ikke realiserer nogen form 
for værdi for virksomheden, og hvad værre er, så står mange virksomhe-
der det ene øjeblik over for en lovende fremtid, for det næste at finde sig 
selv rådvilde og bragt i knæ. 

Næsten halvdelen af de cirka 25 virksomheder, der i sin tid gik igennem 
Tom Peters og Robert Waterman In Search of Excellence smalle nåleøje, ek-
sisterer enten ikke længere, er under konkurs eller har det udpræget dår-
ligt. Og af virksomhederne på Standard og Poors 500 liste fra 1957 er det 
under 15 procent, der i dag fortsat er på listen (Peters & Jr 2006, Power 
2015). 

Vi kender alle utallige eksempler på dårlige strategiske beslutninger; Ko-
dak, der missede mulighederne i digital fotografering, en teknologi de 
selv havde opfundet; det schweizisk nationale flyselskab, Swissair, der 
var så økonomisk stabilt, at det var kendt som »den flyvende bank«, men 
som følge af en forfejlet M&A-strategi bukkede under for gæld, eller No-
kia, der valgte markedsfastholdelse over innovation og væltede ud af 
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konkurrencen med ordene: »Vi gjorde ikke noget forkert, og alligevel tab-
te vi.«  

Spørgsmålet er bare, hvorfor dygtige topledere og forretningsfolk bakker 
op om mangelfulde og hullede strategier i en tid, hvor vi har adgang til så 
megen viden? Fejlbehæftet analyse, overdreven ambition, grådighed og 
andre virksomhedslaster er mulige svar. I denne bog forsøger jeg ikke at 
udforske alle årsagerne, men ser derimod på den medvirkende faktor, der 
påvirker alle strategier: den menneskelige hjerne. 

Hvorfor vi tager dårlige beslutninger 
Hjernen er et forunderligt organ. Fra det øjeblik én af vores forfædre 
smed en flintesten på jorden for at lave det første skarpkantede værktøj til 
udviklingen af Mars-rovere og internettet, har vi mennesker altid haft en 
ekstraordinær mental kapacitet til at innovere og revolutionere. Men her-
lighederne på trods så er hjernen ikke den rationelle regnemaskine, vi 
nogle gange forestiller os. Den har i løbet af sin udvikling igennem tusin-
der af år udviklet genveje, heuristikker, simplificeringer, bias og grund-
læggende dårlige vaner. Nogle af dem kan have hjulpet tidlige menne-
sker til at overleve på savanner i Afrika med forenklinger som »hvis det 
ligner en gnu, og alle andre jager det, må det være frokost.« Men det er de 
genveje, der i dag skaber problemer for os og gør hjernen til en misvisen-
de vejviser for god strategisk beslutningstagning (Roxburgh maj 2003). 

Det betyder, at vi ofte tager dårlige beslutninger. Nogle af fejlvurderin-
gerne har relativt små konsekvenser, som når vi gør et fejlkøb, ansætter 
den forkerte medarbejder eller køber den forkerte aktie, mens andre sæt-
ter gang i større strukturelle samfundsproblemer som virksomhedskrak 
og -konkurser, systematisk social uretfærdighed eller en ineffektiv offent-
lig sektor. 

Fejlslutningerne er ikke begrænset til en lille gruppe mennesker, som bare 
skal »tage sig sammen«. Evnen til at træffe dårlige beslutninger er ikke 
forbeholdt en særlig gruppe, men favner bredt. Det betyder, at de mest 
intelligente er lige så modtagelige over for bias som de mindst intelligente 
(Stanovich & West 2008).  
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På tærsklen til en ny adfærdsøkonomisk æra 
Konsekvenserne af vores hjerners mangler er de seneste tre årtier blevet 
nøje undersøgt af især adfærdsøkonomer. De har nærmest gjort det til en 
sport på underholdende måder at demonstrere, hvordan antagelserne 
bag moderne økonomisk teori om mennesker som rationelle beslutnings-
tagere mildest talt er utopisk i den virkelige verden. Vi er ikke de rationel-
le, profitmaksimerende og logiske agenter, som de økonomiske modeller 
gør os til.  

Det er her, at adfærdsøkonomien kommer ind. For mens én af udfordrin-
gerne ved den klassiske strategiske teori er, at den er afledt af den ratio-
nelle økonomi, er styrken ved adfærdsøkonomien, at den bringer den 
virkelige verden ind i de strategiske processer. Det betyder, at alle der in-
teresserer sig for strategier, der virker, bør interessere sig for adfærds-
økonomi. Det handler ikke om at »flashe« nye trendy »moves«, at bygge 
en større eller mere kompleks organisation eller bygge intern kapacitet til 
fx at håndtere store datamængder. Som Munger-citatet i starten af kapit-
let slår an, handler adfærdsøkonomi om at blive rigtig god til det, som vi 
alle er klar over, men ikke helt ved, hvad vi skal gøre ved: At vi menne-
sker er fejlbare og systematisk irrationelle. Hvis vi tager den kendsger-
ning ekstremt seriøst, betyder det, at vi som konsekvens vil bygge syste-
mer og organisationer, der vil være fleksible og robuste til at håndtere 
menneskelige udskejelser – og det er denne agilitet og robusthed, der vil 
adskille din organisation fra konkurrenternes. 

Idéen lyder simpel, men virkeligheden er alligevel stadig den, at selv om 
enkelte first mover kapitalfonde har indarbejdet adfærdsøkonomi i deres 
investeringsprocesser for at modvirke de systematiske bias, er adfærds-
økonomi endnu ikke trængt igennem til strategi og strategiformulering. 
Revolutionen lader vente på sig, og det er ikke svært at gisne om hvorfor: 
I modsætning til fx marketing, som langt hen ad vejen handler om at ud-
nytte irrationel adfærd hos andre til fx at skabe et salg, handler de mere 
strategiske beslutningsprocesser om at anerkende vores egne fejlbarlig-
hed, når vi træffer beslutninger, og det er svært selv for de bedste af os. 
Og det selv om mange ledere kan nikke genkendende til, at deres strate-
giske beslutningsprocesser er langt fra perfekte. Fx viste en undersøgelse 
af 2.207 ledere i McKinsey Quarterly, at kun 28 procent af lederne var 
enige i, at kvaliteten af de strategiske beslutninger i deres virksomheder 
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generelt var god. Til gengæld mente 60 procent, at dårlige beslutninger 
var omtrent lige så hyppige som gode, mens de resterende 12 procent var 
af den overbevisning, at gode beslutninger ligefrem var sjældne (Lovallo 
& Sibony marts 2010).  

Tænk over det et kort øjeblik: seks ud af 10 topledere mener, at et mønt-
kast er lige så godt til at forudse, om den strategiske beslutning er god el-
ler ej, som ledelsen. Kan du forestille dig de konsekvenser, det kan have 
for dig og din organisation? Vi ved jo alle sammen, at virksomhedsfusio-
ner nærmest rutinemæssigt ikke leverer de fordele og synergier, vi havde 
håbet på; at vores strategiske planer har en tendens til at underspille eller 
neglegere værst-tænkelige scenarier; og at store investeringsprojekter 
igen og igen løber markant mere over budget og tid, selv om en kalkule-
rede buffer har været lagt ind for at tage højde for hvad-nu-hvis’er. 

Alligevel er det de færreste af os, der stopper op og overvejer, om der 
mon kunne være noget i vejen med rationalet, der guider vores strategi-
ske beslutninger (Bazerman & Moore 2013). De fleste af os er i det store 
og hele uvidende om, hvordan vores hjerner virker, og selv introspektion 
og erfaring kommer til kort i at hjælpe os til at forstå os selv bedre. Denne 
manglende viden har store konsekvenser, da vi uden en forståelse af vo-
res sind og adfærd ikke kan forudsige, hvornår de kognitive processer, 
der normalt tjener os vel, kan lede os af sporet (Hastie & Dawes 2010). 

Gode beslutninger kræver teknik 
Vejen til gode beslutninger er brolagt med vigtige erkendelser. Den første 
og vigtigste er, at evnen til at træffe gode beslutninger ikke er kodet ind i 
vores DNA fra naturens hånd, men er en færdighed, som vi ligesom en-
hver anden skal lære og forbedre over tid. Som Benjamin Franklin skrev i 
sit brev til sin ven, Joseph Priestely: »Jeg kan ikke, i mangel af tilstrække-
lige forudsætninger, rådgive dig om, hvad du skal vælge, men hvis du be-
hager, vil jeg fortælle dig hvordan« (Bigelow 1887). Med de ord indkapsler 
han essensen i denne bog: At træffe gode beslutninger handler mindre 
om, hvad du vælger, men snarere om, hvordan du vælger. Det betyder 
konkret i denne bog, at jeg ikke tager stilling til, hvad jeres ønsker, mål og 
forhåbninger skal være, når I træffer beslutninger på vegne af jeres orga-
nisation – hensigten er på ingen måder at forbedre jeres præferencer, 
smag eller etik. Målet er på den ene side at vise, hvor meget bedre I kan 
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performe med mere valkalibrerede, adfærdsøkonomiske beslutningspro-
cesser og på den anden side at give jer de redskaber, som I kan bruge til at 
reducere beslutningsfejl og løfte kvaliteten af beslutningerne i jeres orga-
nisation.  

Den næste erkendelse er, at det er umuligt for de fleste af os at forbedre 
vores strategiske beslutninger ved viljens kraft alene, for de færreste – 
hvis nogen – har viljestyrke nok til at være vedholdende og konsistente 
nok over tid. Så selv om vi som en anden Baron von Münchhausen forsø-
ger at trække os selv op ved håret for at undslippe vores sump af irratio-
nelle beslutninger og adfærd, er det usandsynligt, at det uden de rette 
redskaber lykkes for os. For som nobelprisvinderen Kahneman under-
streger, så er vores beslutningsprocesser altid irrationelt, også i de strå-
lende situationer, hvor vi når frem til det rigtige svar. Hvorfor? Fordi vi 
»hviler på et begrænset antal ... mentale modeller af virkeligheden, som
undertiden resulterer i fornuftige konklusioner og undertiden fører til al-
vorlige og systematiske fejl i vores beslutninger« (Kahneman & Tversky
1973:48). Vi kan selvfølgelig komme frem til en rational og fornuftig be-
slutning i én situation, men det betyder ikke, at vi så for evigt har over-
kommet vores kognitive begrænsninger; i en lignende situation med en
anden frame kan vi sagtens træffe en mindre rationel og optimal beslut-
ning. Det forklarer, hvorfor selv de mest erfarne ledere kan træffe dårlige
beslutninger, og hvorfor gode beslutninger ikke handler om mentale
muskler og stamina, men om at tillære den rette teknik og proces.

For at kunne holde hånd i hanke med vores irrationelle jeg har vi brug for 
at re-tænke vores organisationsstrategi, opbygning, systemer, processer, 
kompetencer og kultur, alt fra hvordan vi indsamler data, bruger analogi-
er og håndterer møder, til hvordan vi sætter KPI’er og mål. For mens ad-
færdsøkonomi kan føre til nogle sjove og lidt indlysende åbenbaringer 
om menneskelig adfærd, som fx hvordan vi kan nudges til at smide 
skrald i affaldsspanden, og hvordan størrelsen på tallerkenen kan få os til 
at spise mindre, kan det også i de rigtige hænder radikalt innovere den 
måde, vi driver forretning på, og ikke mindst øge organisationens per-
formance mere, end de fleste af os tror muligt. 
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Værdien af gode beslutningsprocesser 

Tænk på den sidste store forretningsbeslutning, som dit firma eller orga-
nisation kastede sig ud i. Det kan være en ny, større virksomhedsoverta-
gelse, et nyt større virksomhedsopkøb, beslutningen om en større investe-
ring, udvælgelse af et nyt IT-system, ændring af jeres strategi eller lance-
ring af et nyt produkt. Med stor sandsynlighed indgik der tre ting i den 
beslutningsproces: Beslutningen involverede en vis grad af dataindsam-
ling og analyse; den hvilede også på en række ledende medarbejderes 
vurderingsevne og indsigt (nogle gange bare én person, nemlig lederen); 
og beslutningen blev truffet ud fra en – formel eller uformel – proces, 
hvor en masse data og vurderinger blev omsat til en beslutning. 

Når det gælder helt store beslutninger, insisterer de fleste ledere på at ud-
føre grundige analyser og mængder af data for at sikre, at de træffer den 
bedste og mest oplyste beslutning. Men modsat hvad de fleste af os tror, 
fører en grundig og god analyse i hænderne på ledere med en god døm-
mekraft ikke automatisk til gode beslutninger og sikre successer. Den 
tredje faktor, nemlig selve beslutningsprocessen, er meget afgørende for 
kvaliteten af beslutningen, og det er her adfærdsøkonomien kommer ind.  

For ikke længe siden gik nogle forskere sammen med McKinsey for at 
undersøge, hvad resultatet af kritiske beslutninger i 1.048 globale virk-
somheder mellem 2004-2009 var blevet. De var interesserede i at under-
søge de faktorer, som havde ført til de bedste resultater og performance i 
så forskellige beslutninger som investeringer i nye produkter, M&A-
beslutninger og store anlægsinvesteringer (figur 1) (Dye, Sibony et al. ja-
nuar 2009, Lovallo & Sibony marts 2010).  
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Figur 1: Inddeling af de analyserede beslutninger, i procent 
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Helt konkret blev lederne bedt om at svare på, i hvilket omfang de havde 
anvendt 17 forskellige praksisser til at nå frem til deres beslutning. Otte af 
disse praksisser havde med analysemængde og -detaljeniveau at gøre, fx 
om de havde udviklet en detaljeret finansiel model eller udført følsom-
hedsanalyser. De resterende ni praksisser handlede om beslutningspro-
cessen, fx om de udtrykkeligt havde udforsket, rejst og diskuteret væsent-
lige usikkerheder eller synspunkter, der modsagde den øverste leders. 
Procespraksisserne var udvalgt ved at identificere nogle af de pro-
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cesegenskaber, som igennem eksperimenter og akademiske studier havde 
vist sig at være effektive til at overvinde irrationelle beslutningsfejl (Dye, 
Sibony et al. januar 2009). 

Konklusionen var, at de virksomheder, der fik de bedste resultater, havde 
statistisk færre beslutningsfejl og dermed en højere kvalitet i deres be-
slutningsprocesser. Faktisk viste undersøgelsen, at i vidt forskellige stra-
tegiske beslutninger betød beslutningsprocessen markant mere end arten 
og typen af analyserne. Virksomheder med gode beslutningsprocesser 
performede 500 procent bedre end virksomheder, som primært fokusere-
de på en god og grundig analyse, altså en performanceforskel på en fak-
tor 6 (figur 2)! Det skyldtes, at virksomhederne ved at eliminere eller re-
ducere beslutningsfejl lykkedes med at forbedre deres evne til at efter-
prøve deres idéer, vurdere datagrundlaget, inddrage de rigtige syns-
punkter på de rigtige tidspunkter og anlægge en mere realistisk vurde-
ring af virksomhedens kapacitet. 

Figur 2: Effektivitetsandel forklaret ved forskellige elementer (regressionsanalyse), 
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Det er ikke det samme som at sige, at analysen dermed var uvæsentligt, 
da en nærmere uddybning af undersøgelsen viste, at næsten ingen be-
slutninger foretaget igennem en god beslutningsproces blev understøttet 
af en dårlig analysefase. Det skyldes, at en af de faktorer, som en god be-
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slutningsproces vil opsnuse, er dårlig analysearbejde. Det omvendte er 
ikke tilfældet, da en superb analyse er ubrugelig i en dårlig beslutnings-
proces. 

Decision Quality Scoreboard (DQS) 
Læren fra McKinsey undersøgelsen er, at højere performance ikke kom-
mer af at gøre gode beslutninger bedre, men af at eliminere de beslut-
ningsfejl, der spænder ben i vores vej til succes. Derfor er hensigten med 
denne bog at give et framework for, hvordan I kan identificere og arbejde 
med de beslutningsfejlslutninger, der skævvrider og systematisk fjerner 
jer fra, hvad I har sat jer for at opnå i jeres team, ledergruppe eller organi-
sation. Det kalder jeg Decision Quality Scoreboard eller DQS, hvilket er 
en indeksering af den håndfuld heuristikker og de par hundrede bias, der 
adskiller vores beslutninger fra, hvad de præskriptive, rationelle modeller 
forudsiger og derfor giver klassiske økonomer grå hår i hovedet. I næste 
kapitel giver jeg en mere udførlig definition af heuristikker og bias, men 
for nu rækker det at vide, at heuristikker er mentale modeller eller tom-
melfingerregler, som vi bruger til at simplificere verden, og bias er syste-
matiske beslutningsfejlslutninger. 

Ingen kan jonglere med hundrede beslutningsfejl i en beslutningsproces, 
og med DQS er det heller ikke meningen. Ved hjælp af syv indekser, der 
systematiserer de mange bias i internt konsistente kategorier, kan vi rela-
tivt let teste, hvad og hvor de svageste områder i vores beslutningspro-
cesser er, og hvilke modreaktioner og »counter measures« vi efterfølgen-
de kan gøre brug af for at reducere dem.  
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Figur 3: Decision Quality Scoreboard (DQS) 
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Tabsaversion er ikke en bias i sig, men vores aversion mod tab og risici le-
der os til en lang række irrationelle beslutninger, når vi skal prioritere vo-
res præferencer, værdisætte vores arbejde og services og meget mere.  

Emotionelle bias er en kategori for sig og adskiller sig fra de kognitive, da 
disse helt stilistisk sat op primært foregår i kroppen og ikke i hjernen. De 
beskriver fx vores modstand mod forandringer, og hvordan vores emotio-
ner determinerer adfærd længe før, vores hjerne processerer det. 

Etiske bias henviser til vores etiske blindpunkt, dvs. vores tendens til ikke 
at se eller ønsket om at bortforklare vores egen uetiske adfærd og interes-
sekonflikter, mens vi er langt mindre tolerante, når vi vurderer det sam-
me hos andre. 

De syv indekser udgør tilsammen DQS, som har det formål at identificere 
de områder, hvor vi er mest udsatte for beslutningsfejl i kritiske beslut-
ningsprocesser. Det kan bruges på individuelt niveau til at identificere 
svaghederne i vores egne beslutningsprocesser, men det er især anvende-
ligt på team- eller organisationsniveau, da det giver mulighed for at ag-
gregere og sammenligne beslutningskvaliteten på tværs af enkelte teams 
og forskellige dele og niveauer af organisationen for at få en bedre forstå-
else for, hvor og hvordan vi skal sætte ind. 

Fra kapitel 2 til 8 handler afrundingerne om, hvordan I helt konkret kan 
måle DQS for at teste jeres egen beslutningskvalitet med forslag til for-
skellige modreaktioner, som I kan gøre brug af for at mitigere effekten af 
de forskellige bias, og kapitel 9 samler op på DQS med konkrete råd og 
anbefalinger. 

Strukturen for bogen 

Bogen er skrevet til den erfarne, kompetente og succesrige leder, som er 
klar til at tage sine beslutningskompetencer til det næste niveau for at rea-
lisere virksomhedens potentiale. I bogens kapitler gennemgår jeg forskel-
lige typer af ledelsesbeslutninger i større organisationer og giver et bud 
på, hvor I i ledelsesteamet kan sætte ind for at forhindre de negative sne-
boldseffekter: 
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Kapitel 1: Den gode beslutnings- og adfærdsøkonomi: Jeg starter ud 
med at udforske, hvad adfærdsøkonomi er, anatomien i beslutningspro-
cesser og de væsentligste begreber og definitioner. 

Kapitel 2: Heuristikker: Jeg identificerer og illustrerer den serie af speci-
fikke bias, som knytter sig til identificerede heuristikker, der påvirker alle 
lederes dømmekraft.  

Kapitel 3: Bekræftelsesbiasen og Blackberry: Vores tendens til at søge 
bekræftende information kan lede os til at fejlagtigt at holde fast i vores 
forældede strategier, at ignorere nye markedsændringer og tendenser og 
forsømme alternative scenarier.  

Kapitel 4: Afgrænset bevidsthed og Challenger: Jeg undersøger, hvor-
dan den essentielle menneskelige evne til at fokusere kan forhindre os i at 
opdage kritisk information. Kapitlet præsenterer ny forskning, der viser, 
hvordan vores systematiske måder at skærpe vores opmærksomhed kan 
have den utilsigtede effekt at degradere kvaliteten af vores beslutninger. 

Kapitel 5: Selvovervurdering og Irak-krigen: Selvovervurdering er et af 
de mest potente og vedholdende bias og faciliterer en lang række andre 
kognitive bias. Jeg gennemgår, hvordan selvovervurdering kan være fatal 
i ledelsesbeslutninger, og hvordan vi ved at tøjle det kan hindre en række 
andre mangler og bias. 

Kapitel 6: Tabsaversion, framing og eskalering af engagement og New 
Coke: Nogle af de vigtigste og mest slående bias handler om, hvordan le-
derens aversion mod tab og den uhensigtsmæssige effekt af framing af 
informationer kan påvirke adfærd og beslutninger. Vi ser, når ledere 
eskalerer deres engagement til én bestemt strategi og træffer suboptimale 
beslutninger for at legitimere deres tidligere beslutninger med konse-
kvenser for alt fra produktudvikling til performancevurderinger. 

Kapitel 7: Emotionelle bias og Wang Labs: Nogle af vores bias er en 
konsekvens af vores emotioner og af vores selvservicerende præferencer 
snarere end rent kognitive fejlslutninger. Dette kapitel komplementerer 
de tidligere kapitler ved at give et bud på de emotionelle og motivationel-
le bias, der præger vores beslutninger. 
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Kapitel 8: Afgrænset etik og Lehman Brothers: Hvorfor engagerer men-
nesker sig i etiske tvivlsomme handlinger og beslutninger i modstrid med 
deres værdier og principper? Hvorfor går vi op i fairness, og hvorfor er vi 
villige til at få mindre udbytte for at straffe andre for deres unfair hand-
linger? Dette kapitel undersøger vores afgrænsede etik og den måde, vi 
tænker omkring fairness. 

Kapitel 9: Bedre beslutningsstrategier og Berkshire Hathaway: Mens de 
forrige kapitler og cases har beskæftiget sig med beslutningsfejl, tager 
dette kapitel afsæt i casen om, hvilke formidable resultater man kan opnå 
ved at bruge strategisk adfærdsøkonomi. Kapitlet samler eksplicitte stra-
tegier for at forbedre dømmekraft og kvaliteten af kritiske beslutninger 
for at realisere din og virksomhedens potentiale.  

Læseguide: Jeg har valgt at gå ret grundigt ned i de forskellige bias og bi-
askategorier, men i en travl hverdag kan det være godt med en guide til, 
hvor du kan skimme, og hvor du skal fokusere for at få hovedbudskaber-
ne med fra bogen. Start hvert kapitel med at læse casen og boksen, som 
kategoriserer biasen med en over-bias og en række følgebias. Skim be-
skrivelsen af de forskellige bias igennem – eller spring den over – indtil 
du når opsamlingen på kapitlet. Læs den mere grundigt, da det er her du 
får præsenteret forskellige redskaber som DQS og specifikke spørgsmål 
og tjeklister, som du kan bruge i din organisation for at reducere effekten 
af biasene og forbedre performance. I det afsluttende kapitel er der et 
oversigtsskema, der samler op på DQS og giver forslag til at forbedre be-
slutningskvaliteten på tværs af de forskellige biaskategorier i alle lag og 
niveauer i organisationen. 

For at give dig et godt overblik over de forskellige bias har jeg fra kapitel 
3 kategoriseret biasene i grupperinger, som hvert kapitel er bygget op 
omkring. Dertil er der i slutningen af bogen en alfabetisk oversigt over en 
række af de mest væsentlige bias, der er præsenteret i denne bog, med en 
kort definition knyttet til hver. 

God læselyst! 
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#1: Hvad er gode beslutninger? 

»Stupid is as stupid does«
– Forrest Gump

Christine, som er direktør i en mellemstor medievirksomhed, er rådvild 
om, hvorvidt hun skal fyre Anna, sin marketingsdirektør. Igennem de se-
neste år har Anna konsekvent ikke leveret mere, end hvad der som mi-
nimum kræves af hende. Hun er på alle måder talentfuld, intelligent og 
har en evne til at finde billige og gode løsninger på væsentlige marke-
tingsopgaver. Men hun tager sjældent initiativ. Og hvad værre er, hun 
har en negativ og skadelig holdning. Til møder er hun ofte kritisk og 
endda spydig over for andre medarbejdere og skyder næsten altid deres 
idéer ned. 

Udfordringen er blot, at Anna sidder tungt på de ansvarsområder, hun 
har, og evner bedre end nogen anden at fastholde virksomhedens kritiske 
partnere. At miste hende vil skabe relativt store problemer på den korte 
bane. Hvad vil du rådgive Christine til? Skal hun fyre Anna? 

Hvis du reflekterer lidt over din mentale aktivitet, mens du læste indled-
ningen på det her kapitel, er det bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt du 
dannede dig en holdning. De fleste af os har, når vi reflekterer over Anna-
situationen, en følelse af, at vi allerede ved nok til at begynde at rådgive 
Christine. Måske vil du råde hende til at fyre Anna, eller måske vil du op-
fordre hende til at tage en snak med Anna og give hende en chance mere. 
Men du er med stor sandsynlighed ikke i fuldkommen vildrede (Heath & 
Heath 2013). 

»Det er et bemærkelsesværdig aspekt af vores mentale liv, at vi sjældent
bringes ud af fatning,« siger Kahneman, »vores bevidsthed befinder sig
normalt i en tilstand, hvor vi har intuitive følelser for og holdninger til
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næsten alt, hvad vi oplever. Vi kan lide eller ikke lide mennesker, længe 
før vi ved noget særligt om dem; vi har tillid til fremmede uden at vide 
hvorfor; vi har på fornemmelsen, at en virksomhed vil få succes, uden at 
analysere denne fornemmelse nærmere. Vi læner os op ad en bevisførel-
se, som vi hverken kan forklare eller forsvare« (Kahneman 2011:119). 

Ifølge Kahneman er vi hurtige til at drage konklusioner, fordi vi lægger 
for meget vægt på den information, der er umiddelbart tilgængelig for os. 
Han kalder denne tendens for »det, du ser, er det, der er« eller tilgænge-
lighedsheuristikken (Kahneman 2011). Situationen med Anna er et ek-
sempel på tilgængelighedsheuristikken: Når vi får informationer om An-
na – hun opfylder kun minimumsbarren, hun har en negativ holdning, og 
Christine overvejer at fyre hende – finder vi det ret let at drage vores 
konklusioner på baggrund af den information, vi får tilbudt.  

Men tilgængelighedsheuristikken ser naturligvis kun på det, der er til-
gængeligt. Alt udenfor dette snævre fokus bliver ikke taget i betragtning. 
Så i Annas situation tænker vi ikke på alle de mere oplagte spørgsmål, 
som fx hvorfor Christine ikke bare ændrer Annas rolle i virksomheden, så 
den matcher hendes styrker bedre. Hun er jo åbenbart god til at skabe 
prisdygtige løsninger og fastholde partnere. Kunne de kompetencer ikke 
udnyttes bedre i en anden funktion? Det er få mennesker, som går på ar-
bejde med det erklærede mål at gøre deres arbejde så dårligt som muligt, 
så måske er der noget andet i spil? Kan hun muligvis have udfordringer, 
som presser hendes performance? Kan hun mon få gavn af at blive mat-
chet med en mentor, som vil kunne hjælpe hende med at overkomme 
eventuelle udfordringer og sætte mål, der er bedre i tråd med hendes in-
teresser og virksomhedens behov? Og hvis vi gravede lidt dybere, kunne 
det være, at vi opdagede, at Annas kollegaer jo faktisk er ret glade for 
hendes ligefremme facon og ser hende lidt som marketingsafdelingens 
ligefremme Dr. House. Ikke mindst kunne vi spørge mere ind til, om 
Christines opfattelse af Anna er helt korrekt. Hvad nu, hvis det faktisk er 
Christine, der er en dårlig leder, og det at fyre Anna ville skade virksom-
heden?  

Når vi skifter fokus fra, hvad der er umiddelbart tilgængeligt for os, vil 
vores konklusioner se meget anderledes ud. Det er hovedsageligt det, 
som er udfordringen i beslutningsprocesser. Det, som er tilgængelig in-

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 




