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Beslutsfattande – 3 Underrättelsetips för Bra 
Beslut 
 
Jag har lätt för att ta bra beslut som jag står för med gedigna resultat. Men min 
omgivning har många gånger gjort det motsatta. Allt ifrån första chefsnivå upp till 
styrelsenivå. Beslut som har varit irrationella, känslostyrda och som fått katastrofala 
följder. Jag har inget emot att ta in känslor och magkänsla i ett beslut. Men om fakta 
och all rationalitet slängs ut genom fönstret. Kommer beslutsfattandet få negativa 
konsekvenser. För att eliminera detta, kommer här tre underrättelse tips till dig som VD 
och chef. Som gör att du kan ta rätt beslut. Beslutsfattande med enkelhet, kvalité och 
resultat.  

Opartiskhet – Inga åsikter eller tro i beslutsfattande 
Folk uppfattar mig som rak och ärlig. Och det är något jag är. Och det är något som kommer 
naturligt för mig. Precis som att jag aldrig har en riktig åsikt om något. Detta kanske låter 
konstigt, men så är det. Jag säger bara saker som de är. Och på så vis kan jag aldrig ha fel. 
Precis som jag aldrig uttrycker mig om något som jag inte kan eller vet någonting om. 
 
Detta bör du också lära dig som ledare. Om du ska kunna fatta bra beslut. Måste du sluta ha 
åsikter eller någon form av tro. Du måste se världen som den är och vara opartisk. Opartiskhet 
kommer göra att du ser på saker annorlunda än alla andra. Du går inte på lögner och 
vinklingar. Och du kommer upptäcka om någonting inte står rätt till snabbare och enklare.  
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Källor – Så väljer du rätt källor för bra beslut 
Det finns många troende personer där ute. Även fast de är ateister, forskare eller experter. Du 
kommer förstå detta snabbt om du börjar bli opartisk. Och när du börjar kolla på alla sorters 
källor, så brister de flesta på fakta. Det finns oftast intressefrågor, åsikter, tro eller 
uppfattningar om saker och ting. Som blandas med information och kunskap. Du som ledare 
måste förstå dina källors avsikter och dess produktion av information och kunskap. 
 
Det du bör se upp för, är framför allt källor med starka intressefrågor. Myndigheter, 
verksamhet eller företag som driver en viss agenda. De kan antingen ge helt eller delvis 
felaktig bild eller så visar de bara en viss vinkel. De ger dig inte ett helhetsperspektiv om 
sanning med fakta. Vilket du bör sträva efter att få som ledare. 

Data – Beslutsfattande ska göras med rätt fakta 
Säkerställ att den data, den information och kunskap du eller ni samlar in är baserat på fakta. 
Att försöka hitta ursprungskällan och göra en 100 procent validering av materialet är inte 
nödvändigt. Det är bara resurs- och tidskrävande. Du måste lära dig själv att konstatera snabbt 
om något är sant eller falskt. Med detta krävs träning. 
 
Hur du gör detta som ledare finns det flera enkla metoder för. Du kan exempelvis ställa dessa 
frågor: Är informationen eller kunskapen trovärdig? Är materialet logiskt, det vill säga 
realistiskt? Är det som presenteras motsägelsefullt? Är det i linje med rådande fakta? Är 
materialet fakta och inte en teori eller hypotes? Är materialet användbart och praktisk? Är 
materialet försåtligt och enkelt, inte obegripligt? Och så vidare… 

Summering – 3 Underrättelse tips för Bra Beslut 
Säkerställ att du är opartisk. Att du inte har åsikter och en tro på saker och ting. Som gör att 
du gör felaktiga beslut ifrån början. Se till att har rätt källor. Och vad medveten om deras 
intressent och hur de producerar sitt material. Och sist men inte minst. Ha rätt data. Validera 
datan genom enkla logiska frågor. Frågor som testar om informationen och kunskapen är rätt 
och inte vinklad eller osann. Om du gör allt detta kommer ditt och ert beslutsfattande bli 
mycket bättre. Med mer enkelhet, kvalité och resultat. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Eller behöver 
du hjälp med ert eller ditt ledarskap eller underrättelse? Kontakta mig på: 
Per@GrowthMind.se. 


