
Effektivt beslutsfattande  

 ➜ Bli medveten om tankefällor och hur du undviker dem
 ➜ Öka kunskaperna om beslutsstilar och eget beslutsfattande
 ➜ Så hanterar du komplexitet och osäkerhet i samband med beslut

För dig som vill fatta välgrundade beslut även i osäkra och komplexa tider

Fatta rätt beslut även under tidspress och osäkerhet
Oavsett vilken roll du har så fattar du varje dag ett antal beslut. Vissa är 
enkla och rutinartade, andra mer komplexa med större konsekvenser för 
dig och andra. I en omvärld som kännetecknas av ökad komplexitet och 
osäkerhet kan det vara svårt att avgöra vad som är rätt sak att göra. Trots 
det måste vi ta ut en kompassriktning och våga ta beslut.

Effektivisera beslutsprocessen
Företagsuniversitetets kurs "Effektivt beslutsfattande" ger dig ökade 
kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer - som individer eller 
i grupp.Du får veta mer om hur du kan förbereda dig och vara uppmärksam 
på de vanligaste tankefällorna. Kursen ger dig flera konkreta verktyg för att 
visualisera frågeställningar du eller din grupp ställs inför när ni ska gå från 
problemformulering till lösningsalternativ och beslut. Vi ägnar också tid åt 
att förstå hur vi som beslutsfattare kan hantera den ökade komplexiteten.
 Kursen ger dig också flera konkreta verktyg för att visualisera 
frågeställningar som du eller din grupp ställs inför.
 Välkommen till en praktisk kurs som ger dig verktyg och metoder för 
att bli en effektivare beslutsfattare!
 Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. 
Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra 
kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, 
servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.
 Nästa kursstart är den 18 oktober 2021 i Stockholm. Du kan boka dig 
på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt: 
foretagsuniversitetet.se/2027



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

PROGRAM FAKTA

Fatta beslut i ökad komplexitet och 
osäkerhet
• var det enklare förr?
• hur tilltagande volatilitet påverkar 

oss
• gamla tankesätt som inte fungerar 

längre

Hur är du som beslutsfattare?
• inte så rationella som vi tror
• analys av egen beslutsstil
• vilken stil passar bäst när
• sätta samman en grupp med olika 

personligheter
• att styra sig själv

Deltagare
Kursen vänder sig till chefer och andra 
som vill lära sig metoder för att bli mer 
effektiva i sitt beslutsfattande.

Mål
Målet är att ge kunskaper som behövs 
för att

 ➜ fatta väl underbyggda beslut och 
effektivisera beslutsprocessen

 ➜ få insikt om din egen beslutsstil och 
hur du kan anpassa den efter situation

 ➜ förbereda och leda effektiva besluts-
möten

 ➜ visualisera beslut och värdera alterna-
tiv

 ➜ coacha fram beslut hos andra

 ➜ meddela obekväma beslut.

Kursledare
Bengt Kallenberg

Effektivt beslutsfattande 
– vägen till bättre, säkrare och snabbare beslut

DATUM Ort Kursavgift

18 oktober 2021 Stockholm 6 900

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan 
bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality 
Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se

Tid, 10.00-17.00.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För 
information och kursrådgivning ring 
08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.

Att gå från problemanalys, välja 
alternativ till beslutsmöte
• ringa in problemet
• metoder för omvärldsanalys
• tankefällor att se upp med
• våga fråga "hur kan vi ha fel"
• problem eller polaritet
• metoder för att bedöma och 

välja bästa alternativ

Beslut under osäkerhet
• utanför komfortzonen, vad 

händer?
• fallgropar i möten
• risken med grupptänkande
• att få det beslut du vill ha
• utveckla beslutsmötena


