
Rent evolutionärt är det en fikarast sen som 
vi bodde i grottor, vi har stenåldershjärnor 
och  lever i en ultramodern värld där beslut 
fattas i ett allt högre tempo. Valmöjligheter-
na är oändliga, informationsmängden enorm 
och osäkerheten stor. Detta  ställer  oss inför 
stora utmaningar i såväl affärsvärlden som i 
livet i stort. Så frågan är; hur fattar vi våra 
beslut och framför allt - hur kan vi göra det 
bättre?

Med detta som utgångspunkt tar Ari Riabacke, 
fil. dr. i risk- och beslutsanalys, med oss på en 
oförglömlig upptäcktsfärd i beslutsfattandets 
mångfacetterade värld. Med avstamp i sin egen
forskning guidar han oss på ett tankeväckande, 
bitvis provokativt och mycket underhållande 
sätt in i en värld som är oss främmande - en 
värld om oss själva och våra beslut.    
    
Ari har på sitt oortodoxa vis lyckats göra forsk-
ning sexigt och han väcker lusten hos åhörarna 
att vilja veta mer om ett ämne som kan låta lag-
om intressant vid en första anblick. Han under-
håller och upplyser på ett fantastisk samman-
hållet sätt - han är en mästare på Edutainment.
  

Ari har på kort tid seglat upp som en av Skandi- 
naviens mest anlitade talare och han passar lika 
bra på högsta ledningsnivå som på en kick-off 
eller ett kundevent. På senaste 200 utvärderin-
gar har han ett snittbetyg på 4.91 (skala 1-5).  

Ari har bland annat arbetat som risk- och 
beslutsexpert åt Svensk Kärnbränslehantering 
(SKB), när beslut fattades om var kärnbränslet i 
Sverige ska förvaras de nästkommande 100.000 
åren, och han var  tidigare Head of Business In-
telligence på det största svenska Management- 
och IT-konsultbolaget Connecta AB.  

I dag är Ari verksam som konsult, forskare, 
talare och rådgivare. Han är medlem i Decide 
Research Group vid Stockholms universitet, 
krönikör i CFO World och föreläsare på IFL 
vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Han har ritat om tusentals människors och 
otaliga företags beslutskartor och han har fått 
människor att ta livsavgörande beslut. Efter att 
hört Ari tala så kommer du garanterat att be-
trakta verkligheten ur ett helt nytt perspektiv. 
Du kommer fatta beslut du inte visste fanns. 
Vågar du lyssna?

”... heta talare med näringslivsanknytning är hälso-
experten Hans Rosling, beslutsanalytikern Ari Ria-
backe, ledarskapstalaren Kenneth Jönsson och förre 
statsministern Göran Persson.”         
 - Dagens Industri

”Att lyssna på Ari är oerhört spännande, lärorikt och 
inte minst underhållande och precis som en bra film 
väcker det nya tankar för lång tid framöver. ”
– Ursula Tengelin, Generalsekr. Cancerfond. 2003 - 2011
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