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gør det lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i beslutningsteori, internationale
virksomheds-cases 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 adfærdsøkonomi og beslutnings-teknik, øger deres

performance med 500% - så har du råd til at lade være?

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.  
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