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PARTISKHET

Studier kring hållbar prestation och framgång över tid pekar på återkommande faktor. Vikten av 
känslomässig medvetenhet, objektivitet och långsiktighet. Framgång kopplas till förmågan att 
kunna förutse olika framtidsscenarion samt att medvetet fatta objektiva och rationella beslut.  

Dessvärre är vi långtifrån rationella, tvärtom. Något som historien med tydlighet visar är att vi 
istället är subjektiva, känslomässiga och kortsiktiga. Vi är partiska och våra mänskliga tillkortakom-
manden gör att vi fattar irrationella och ologiska beslut. Partiskhet är en del av vår genetiska arv, 
en del i att vara människa. 

Men, detta är inget som behöver hindra oss. Aktiv självmedvetenhet är ett sätt att jobba för att 
minska påverkan av partiskhet.  

Gå igenom dessa 11 aspekter för att medvetet fatta beslut. 

Aspekt Beskrivning Har diskuterat igenom
1 Egenintresse?

2 Överdriven optimism?

3 Överdriven försiktighet?

4 Grupptänkande?

5 Metaforer?

6 Fler alternativ?

7 Vad är det vi missar?

8 Var kommer underlagen ifrån?

9 Tidigare beslut?

10 Värsta tänkbara scenario?

11 Halo?

11 aspekter till bättre beslut
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1. Egenintresse?

Finns det anledning att tro att egenintresse för en eller flera personer kan ha påverkat beslut, 
diskussion, rekommendationer, perspektiv och argument? Alla agerar utifrån egenintresse på ett 
eller annat sätt, det enda som skiljer är hur vi ser, identifierar och definierar oss själva dvs vem är 
“jag”. För någon innebär egenintresse att främst se till sig själv, för någon annan innebär egenin-
tresse att se till sin familj, grupp eller kultur osv. Egenintresse kan förstås genom att förstå vilken 
aspekt som har störst påverkar på en persons identitet. 

• Har diskussionen varit påverkad av olika aspekter egenintresse, på vilket sätt kan detta påver-
ka ett beslutsfattande? 
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2. Överdriven optimism?

Vi har en tendens att blåsa upp positiva aspekter kring det vi tycker om och förminska negativa 
aspekter och dess påverkan. Om vi är hos bilhandlaren påverkas vi av nybilsdoften, glansen i 
lacken och det subtila men ändå robusta och exklusiva ljudet från bildörren när den stängs. Tyck-
er vi om detta påverkas vi känslomässigt och i stunden kommer vi inte att tänka klart. Vi kommer 
mot bättre vetande argumentera att en SUV är bra för den är säker. Det behöver inte vara fel i sig 
men vi låter detta gå före logiken kring varför det behövs ett ca 2 ton fordon för att transportera 
en person på 68 eller 84 kilo (medelvikt för kvinnor/män i Sverige). Det miljömässiga fotavtrycket 
för att producera bilen är enormt, driftskostnaden är hög, serviceprogrammet är omfattande och 
skatten är hög. Allt detta är aspekter vi kan förminska betydelsen av om vi får en bra känsla på gr-
und av exempelvis doft, glans och ljud. Föreställer vi oss dessutom hur vår identitet och självkäns-
la kan förstärkas på grund av bilen kan säljaren ta fram köpekontraktet. Rekommendation kan 
innehålla scenario kring framtiden vilket är en grov missräkning på grund av överdriven optimism. 
Är förslag eller diskussion baserat på en övertro kring eventuell framgång? Innehåller förslaget 
en minimering kring eventuella motgångar och problem som kan uppstå? Sammanfattningsvis, vi 
överdriver positiva aspekter och förminskar negativa aspekter kring det vi gillar. 

• Har diskussionen varit påverkad av överdriven optimism, på vilket sätt kan detta påverka ett 
beslutsfattande
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3. Överdriven försiktighet?

Vi kan agera överdrivet optimistiska men även överdrivet pessimistiska. Vi förstorar upp risker och 
till slut kan detta leda till rädslor och passivitet vilket i sin tur leder till att vi inte agerar. Aningslöst 
agerande utan eftertanke eller utifrån partiskhet är inte bra men prokrastinering och att ständigt 
skjuta upp beslut på grund av överdriven rädsla för allt som kan gå fel är inte heller bra. Båda 
aspekterna behöver ifrågasättas.

• Har diskussionen varit påverkad av aspekten överdriven försiktighet, på vilket sätt kan detta 
påverka ett beslutsfattande?  
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4. Grupptänkande?

Tänker alla i gruppen på samma sätt, verkar alla tycka lika? Det kan vara oerhört svårt för en 
person att lyfta fram en avvikande åsikt och gå emot gruppen. Innan beslut tas bör allas åsikter 
undersökas och respektfullt hanteras. Det kan finnas värdefull information som inte lyfts fram 
p.g.a. rädsla att bli mindre omtyckt/accepterad, ansedd som mindre kompetent eller rädsla för 
minskat inflytande. Vi är flockdjur och med det har vi flockbeteenen. I likhet med andra prima-
ter har vi beteenden av mobbing och utfrysning som upprätthåller status quo. På så sätt behålls 
interna positioner och på ytan stärks även sammanhållning och vi-känsla. Det är lättare att spela 
med än obehaget det innebär att hamna utanför den rådande normen. Detta förklarar delvis irra-
tionella beteenden och tillfällig masshypnos som uppkommer i grupper. Det finns även personer 
som påverkar gruppens beteenden i större utsträckning än andra. De har av olika anledningar fått 
eller tagit sig ett tolkningsföreträde och kan påverka vad gruppen ska tycka. Ofta är detta chefen/
ledaren men det kan även vara informella ledare och påverkare. Gruppbeteenden kan vara en 
starkt påverkande faktor.

• Har diskussionen varit påverkad av grupptänkande, på vilket sätt kan de ha påverkat diskus-
sionen? 
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5. Metaforer?

Berättelser, historier och liknelser är exceptionellt effektiva. Det är betydligt lättare att förstå, 
komma ihåg och motiveras av en målande berättelse jämfört med siffror och logik. Budskap talar 
till känslor och inte till logik. När vi presenterar logiska fakta och underlag sätter vi mottagaren i 
ett vaket tillstånd där man är på alerten. Vi behöver ta ställning kring om vi håller med eller inte. 
All information hanterar vi på samma sätt, antingen bekräfta eller avvisa. Vi gör det överallt, även i 
detta stycke. Antingen höll du med om ovanstående eller så höll du inte med! Men när det kom-
mer till en berättelse, metafor eller målande uttryck händer något annat. Vi är inte på vår vakt för 
det är bara en berättelse. Vi kanske tycker att berättelsen var mer eller mindre bra men utöver det 
gör vi inget aktivt val. Av precis den anledningen är berättelser effektiva, de tar sig förbi våra van-
liga försvar av misstänksamhet, de påverkar oss obemärkt och är dessutom lätta att komma ihåg. 
En effektiv berättelse eller berättare kan påverka beslut. 

• Har metaforer används och på vilket sätt kan de ha påverkat diskussionen?  



www.lewren.se I Magnus Lewrén AB I © 2020
s. 8

6. Fler alternativ?

När beslut skall tas finns det då fler alternativ att välja mellan? Om det har funnits fler alternativ 
har alla alternativen fått samma möjlighet och behandling utifrån objektivitet och fakta? Detta är 
en aspekt som kan vara extra viktigt för en ledningsgrupp, styrgrupp eller en rådgivande grupp 
till ett projekt. Att agera motvikt till projektet och be om fler alternativ samt säkerställa att alterna-
tiv behandlats objektivt.  

• Har det inför diskussion funnits flera alternativ, på vilket sätt  kan antalet alternativ påverka ett 
beslutsfattande?  



www.lewren.se I Magnus Lewrén AB I © 2020
s. 9

7. Vad är det vi missar?

Diskussioner kan vara långrandiga och utmattande. Det kan skapa känslor av inte vilja dra ut på 
det utan snabbt bli klara. Istället för att fatta underbyggda beslut kan beslut tas på knapphändig 
information. Det intressanta är då att fundera på vad som missas. Om vi, hypotetiskt, skulle fatta 
detta beslutet om ett år, vilken information vill vi ha då? Finns det något sätt vi kan få den infor-
mationen redan nu? 
 

• Har det inför diskussion funnits en stress och en önskan om att bli klar snabbt på bekostnad av 
ytterligare information eller noggranhet? På vilket sätt kan högt tempo ha påverka ett besluts-
fattande?  
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8. Var kommer underlagen ifrån? 

Det vi har framför oss som underlag, vad baserar sig detta på? Är det kvantifierbar data, 
bedömningar eller gissningar och antaganden? Är det påståenden som grundar sig på någon 
persons individuella, subjektiva och partiska erfarenhet eller en kundundersökning med 1000 
svar? 

• Har diskussionen inför beslut haft objektiv data att fatta beslut på? Har det funnits en diskus-
sion kring underlagen i sig? Hur kan detta påverka ett beslutsfattande?    
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9. Tidigare beslut?

Är vi påverkade av tidigare beslut eller tidigare erfarenheter som inte nödvändigtvis har någon 
koppling till den befintliga situationen? Vi har alla varit i en situation där någon yttrat orden “det 
där har vi gjort innan, det fungerade inte”. Då använder vi en tidigare negativ erfarenhet som 
argument i ett helt annat sammanhang. Vi kan även använda en tidigare positiv upplevelse som 
argument till agerande. Att jämställa ett befintligt problem med en tidigare erfarenhet kan leda 
till felaktiga beslut. Men ändå görs detta på grund av behändighet, vi har redan tänkt igenom 
situationen en gång innan vilket gör att vi nu kan gå på autopilot. Används det rätt leder det till 
snabbt och rätt men i andra lägen blir det istället snabbt och fel.

• Har det i diskussionen refererats till liknande områden, på vilket sätt kan det ha påverkat disk-
ussionen? 
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10. Värsta tänkbara scenario? 

Har värsta tänkbara scenario tagits i beaktande? Detta är ett bra sätt att väga upp överdriven 
optimism. Tänk igenom allt som kan gå fel, vad är det värsta som kan hända? Det finns ett talesätt 
som kommer med ett råd kring den här partiskheten vilket lyder “hoppas på det bästa men plan-
era för det värsta”. I ett yrkesmässigt sammanhang hanterar vi detta genom att göra riskanalys-
er.   

• Har diskussionen inför beslut även innefattat en diskussion om värsta tänkbara scenario, Hur 
kan detta påverka ett beslutsfattande?    
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11. Halo?

Haloeffekt är en form av glorifiering vi ägnar oss åt. En person som är expert inom ett område 
kan i andras ögonen upphöjas till att även få inflytande inom andra områden. Det här tolknings-
företrädet kan vara bra men även omotiverat. Problematiken med haloeffekt är att påstående och 
förslag inte ifrågasätts. På arbetsplatser är det vanligtvis chefer som får tolkningsföreträde och 
inflytande även utanför sin expertis och ansvarsområde. Det motsatta är också sant dvs personer 
som inte har inflytande och därmed inte har möjlighet att påverka, negativ halo. Ibland kan halo 
och negativ halo vara motiverat men negativ halo leder exempelvis till outnyttjade resurser. På 
alla arbetsplatser finns det personer som inte har inflytande, samma personer som privat rest jor-
den runt, pratar flera språk, lett projekt, är ordförande i en idrottsförening och delägare i företag 
mm. Det finns resurser, möjligheter och kapacitet i mängder av människor på alla arbetsplatser 
som reduceras i negativ halo.

• Har diskussionen inför beslut påverkats av att någon person har omotiverat högt inflytande 
och tolkningsföreträde, på vilket sätt kan det ha påverkat diskussionen? 
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