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Beslutsfattande – Att kunna ta Rätt Beslut 
 
En ny VD i ett svenskt storbolag har nyligen tagit ett beslut. Ett beslut om att flytta en 
fabrik. En fabrik som tillverkar en vital del. En vital del som majoriteten av bolagets 
produkter utgörs av. Från vilken majoriteten av omsättningen och lönsamheten 
kommer. I och med detta besked om flytt av fabriken. Har fabrikschefen tillsammans 
med majoriteten av de anställda i fabriken sagt upp sig. Inget är dokumenterat. Varken 
processer eller rutiner. Och nu när kompetensen flyr. Riskerar bolaget att bli av med 
större delar av sin verksamhet. På grund av ett felaktigt beslutsfattande av VD:n. 

Vad är Beslutsfattande? 
Beslutsfattande är handlingen att ta ett beslut. Ett definitivt beslut inom ett område. Beslut 
handlar i sin tur om ”slutlig dom” och ”yttrande i ett fall”. Men också ”förmågan att kunna 
bestämma sig snabbt”. Bestämma sig snabbt genom traditionen att förstå, väga in och 
därigenom kunna ta rätt beslut. Rätt beslut som gynnar alla. 
 
I praktiken handlar detta om att kunna skapa sig en uppfattning. En förståelse om vad man ska 
besluta om. Dels genom att förstå helheten, men också genom att förstå alla de kritiska 
delarna i beslutet. Detta för att kunna väga. Väga alla vägval med alla utgångar. När allt detta 
är gjort blir beslutet enkelt att ta. För man vet vad som är rätt beslut. För bästa möjliga utgång. 

Varför Misslyckas VD:ar & Chefer att ta Rätt Beslut? 
Det finns flera anledningar till att VD:ar och chefer tar fel beslut. Men de flesta fel kommer 
ifrån två misstag. Det första är att de redan vet vilket beslut som är rätt. Men de vågar inte 
göra rätt och därmed tar de medvetet ett felaktigt beslut. Det andra felet är att de slarvar och 
inte skapar sig en ordentlig förståelse om vad de ska besluta om. Och därav tar fel beslut. 
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Det faktiska exemplet i början av artikeln kan jag inte uttala mig om. Men i de flesta sådana 
fall handlar det om fel nummer två. Att det saknas en ordentlig förståelse för beslutet. Och då 
menar jag hela beslutet. Att flytta fabriken må exempelvis vara rätt. Men sättet som man 
utförde beslutet på, var fel. Och därav blir hela beslutet felaktigt. Och misslyckas. 

Hur tar en Ledare Rätt Beslut? 
Så hur tar man då ett korrekt beslut? Ett beslut som inte leder till misslyckande som i det 
nämnda exemplet. Säkerställ att du verkligen förstår och är medveten om vad du tar beslut 
om. Väg sedan alla vägval med dess utgångar. Och förstå konsekvenserna i varje vägval. Var 
sedan beslutsam och ta beslutet om det är rätt och ni är redo för det. 
 
Missa inte att tänka på följderna av beslutet. Och vilka konsekvenser det får. Om det finns 
negativa konsekvenser. Hur ska ni hantera dem efter beslutet? Säkerställ i vissa fall att alla  
frågetecken och risker hanteras innan beslutet tas. Så att allt går smidigt och bra när väl 
beslutet ska implementeras och genomföras. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 
 
 
 
 


