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29 %

71 % 46 %
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100 %

37 %

Jeg bekymrer meg noen ganger 
for beslutningskvaliteten på min 

arbeidsplass

50 %

26 %87 %

ELISABETH
JENKMAN

3 %

MÅLSETNING
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MÅLSETNING

At dere vil bli overbevist om at... 

Litt om hvordan vi tar beslutninger

...de likevel skaper trøbbel

...og at vi må legge ned en innsats for 
å begrense skadevirkningene

...fordommer er bedre enn sitt rykte
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ASSOSIASJONER

SNARVEIER

KONSEKVENSER

HVA KAN VI GJØRE?

MÅLSETNING

At dere vil bli overbevist om at... 

Litt om hvordan vi tar beslutninger
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...og at vi må legge ned en innsats for 
å begrense skadevirkningene

...fordommer er bedre enn sitt rykte
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ASSOSIASJONER

SNARVEIER

KONSEKVENSER

HVA KAN VI GJØRE?

KOST

NYTTE
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KOST

NYTTE
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PONNI

HEST
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TOLKNINGER OG SNARVEIER

Laget av Akiyoshi Kitaoka (2009)
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TOLKNINGER OG SNARVEIER
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HEURISTIKKER En flytemadrass og en badeball
koster tilsammen 110 kr

Raske måter gjøre vurderinger på 
som stort sett funker ganske bra... 

…men som også fører til systematiske 
skjevheter (kognitiv bias) i beslutningene våre

26
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Haidt (2012) The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion

“Små glimt av positive eller negative følelser
får oss til å nære oss eller unngå noe”

FØLELSENE SOM GUIDE
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ERFARINGER
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EKSPONERING
MERE EXSPOSURE EFFECT

31

EKSPONERING
MERE EXSPOSURE EFFECT

Kjenner du til det fra før?

Ja

Nei Trå varsomt!
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EKSPONERING
MERE EXSPOSURE EFFECT
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ASSOSIASJONER
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HUSKER DU?

41

snill

omsorgsfull

feminin

mor
flinkmuskler

maskulin

sterk

skjeggenkel

ORDENE DERE BRUKER
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supermenneske
attraktiv

effektiv

pliktoppfyllende

rensligskitten

egoistisk

sta

griseterotete

ORDENE EN BRUKTE HVA ER PROBLEMET?

53

HVA ER PROBLEMET?

supermenneske
attraktiv

effektiv

pliktoppfyllende

rensligskitten
egoistisk

sta
grisete

rotete
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ASSOSIASJONER

SNARVEIER

KONSEKVENSER

HVA KAN VI GJØRE?

KOST

NYTTE

56

Helene er 46 år gammel, singel, frittalende og veldig
intelligent. Hun har en master i filosofi og som student var 
hun svært opptatt av diskrimineringsspørsmål og sosial
rettferdighet. Hun deltok også på demonstrasjoner mot 
rasisme og engasjerer seg veldig i #metoo.

HVA GJØR HELENE NÅ?

Tversky & Kahneman (1983) Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment
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Jobber som fondsforvalter

Er aktiv i SV

Jobber som sykepleier

Er lærer og Røde kors-frivillig

Er aktiv i SV og jobber som fondsforvalter

AKTIV I SV

AKTIV I SV
+

FONDSFORVALTERFONDSFORVALTER

HVA GJØR HELENE NÅ?

Tversky & Kahneman (1983) Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment
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60

Busetta et al (2013) Searching for a job is a beauty contest 

n=11.008

n=5.504

n=5.504

n=2.752

n=2.752

39 %

13 %

50 %

17 %

n=2.752

n=2.752

ITALIENSK CV-STUDIE

65



29/11/2022

15

Witteman et al (2019) Are gender gaps due to evaluations of the applicant or 
the science? A natural experiment at a national funding agency. 

Predicted probabilty of success was
4.0 percentage points lower for female applicants

than male applicants

KVINNER I FORSKNING

69

MENN STRAFFES HARDERE

Kvinner har 2,5 større sannsynlighet for å 
gå fra en påstand om ubetinget straff til en 

betinget straff i domstolen

Kvinner får 53 % større 
reduksjon i straff enn menn  

Dagbladet (2018) Ulikhet for loven

1.118 PROMILLEDOMMER
FORDOMMER OG ALKOHOLMISBRUK

Kilian et al. (2021) Stigmatization of people with alcohol use disorders: 
An updated systematic review of population studies
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«Stigmatiseringen av personer med 
alkoholmisbruk er fortsatt relativt høy og er 
forskjellig fra andre rusrelaterte lidelser.»

Kilian et al. (2021) Stigmatization of people with alcohol use disorders: 
An updated systematic review of population studies

“De ble oppfattet som mer farlige og
ansvarlige for tilstanden deres.”

”Ønsket om sosial avstand var større
overfor personer med alkoholmisbruk”

FORDOMMER OG ALKOHOLMISBRUK

72

HVA KAN VI GJØRE?

“Det korte svaret er at lite kan bli
gjort uten betydelig innsats”

«Stigmatiseringen av personer med 
alkoholmisbruk er fortsatt relativt høy og er 
forskjellig fra andre rusrelaterte lidelser.»

Kilian et al. (2021) Stigmatization of people with alcohol use disorders: 
An updated systematic review of population studies

“De ble oppfattet som mer farlige og
ansvarlige for tilstanden deres.”

”Ønsket om sosial avstand var større
overfor personer med alkoholmisbruk”

FORDOMMER OG ALKOHOLMISBRUK
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“Det korte svaret er at lite kan bli
gjort uten betydelig innsats”

“Jeg har hatt langt mer sukess med å
gjenkjenne andres feil enn mine egne”

HVA KAN VI GJØRE?

GRUPPER

Cass Sunstein

75

“Det korte svaret er at lite kan bli
gjort uten betydelig innsats”

“Jeg har hatt langt mer sukess med å
gjenkjenne andres feil enn mine egne”

SYSTEM > INDIVID

HVA KAN VI GJØRE?

Det finnes ingen enkle løsninger

76
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BLINDING

HVA KAN VI GJØRE?
Det finnes ingen enkle løsninger

.. og det er uklart hvilke tiltak som virker

“Caution is thus advised when it comes to 
programs aiming at reducing biases.”

Fitzgerald et al (2019) Interventions designed to reduce implicit prejudices 
and implicit stereotypes in real world contexts: a systematic review

“This does not weaken the case for 
implementing widespread structural and 
institutional changes that are multiply justified."

78

HVA KAN VI GJØRE?
Det finnes ingen enkle løsninger

BLINDING

.. og det er uklart hvilke tiltak som virker

EKSPONERING
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HVA KAN VI GJØRE?
Det finnes ingen enkle løsninger

.. og det er uklart hvilke tiltak som virker

EKSPONERING
Vi må bygge erfaringer som nyanserer de 

bevisste og ubevisste assosiasjonene vi har 
dannet oss gjennom livet
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Jeg er relativt fordomsfri Folk er relativt fordomsfrieMEN GJELDER 
DET MEG?

61 %

19 %

82
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HOVEDBUDSKAP: OVERKONFIDENS

100 %

50 %

19 %

61 %

Folk er relativt fordomsfrie

MEN GJELDER 
DET MEG?

PONNIHISTORIEN

83

PONNIHISTORIEN

VOKSEN
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MÅLSETNING

At dere vil bli overbevist om at... 

Litt om hvordan vi tar beslutninger

...de likevel skaper trøbbel

...og at vi må legge ned en innsats for 
å begrense skadevirkningene

...fordommer er bedre enn sitt rykte

91


