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Den 30 september 2004 strax 
efter lunch ringde telefonen i 
bilen. Det var min kollega som 

jag vikarierat för under hans pappa-
ledighet från tjänsten som medicinsk 
informationschef.

”Vad pysslar du med?”
”Jag är ute och handlar tårta till av-

delningen. Varför undrar du?”
”Du måste komma in direkt. Vi skall 

upp till VD.”
”Skämtar du?”
”Nej, absolut inte!”
Jag åkte jag tillbaka till jobbet fylld 

Det blev väldigt intensiva timmar och 
veckor för oss. Vi som var med dessa 
dagar med läkmedelsindragningen kan 
nog alla skriva under på att vi lärde oss 
extremt mycket på kort tid. Vi har kanske 
inte skrivit in ”Indragning av läkemedel” 
på våra CV:n, men kanske borde vi det?

Denna och flera händelser och erfa-
renheter i mitt liv gjorde att jag i min 
nuvarande roll som Development and 
Training Manager på Roche blev int-
resserad av att se hur organisationer 
ser på misslyckanden och vad det är 
som gör det så svårt för oss vuxna att 
lära oss lika enkelt av misslyckanden 
som våra barn. De trillar och reser sig 
lika fort upp med ett leende på läppar-
na. Inom idrotten är det också mer na-
turligt att lära av ett misslyckat höjd-
hopp för att kanske klara i nästa försök. 
Eller som det stod uppmuntrande på 
väggen på gymmet där jag tränade ti-
digare ”Viljan att vinna är större än 
rädslan att förlora”. Jag har misslyckats 
många gånger i mitt liv både inom 
idrott och skola och varje gång har jag 
fått med mig ny kunskap även om det 
inte alltid varit lättsmälta lärdomar. 

Värdet av misslyckanden
Med dessa erfarenheter i bagaget blev 

Lärande genom misstag en förutsättning    

av tankar. Vad hade hänt? Jag skulle 
börja min nya tjänst som produktchef 
dagen efter.

Väl upp på VD:s kontor mötte jag en 
upprörd chef.

”I dag är det ingen dag att äta tårta! 
Läkemedlet är indraget. Sätt dig här 
och läs på Q/A-dokumentet. Om 1,5 
timme börjar telefonerna ringa!”

Detta blev startskottet på en av värl-
dens största läkemedelsindragningar. 
Orsaken till den och alla fakta är en 
helt egen historia. För min egen del 
fanns det ingen produkt att bli pro-
duktchef för. Istället fick jag och många 
andra sitta i telefon och svara på ota-
liga frågor från läkare och patienter.
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   för att utveckla en lärande kultur
jag blev nyfiken på att utmana de ut-
tryck som florerar i företagsvärlden 
som till exempel ”Celebrate Failure” Är 
det verkligen sant att vi kan ”fira miss-
lyckanden” eller är det mer en floskel? 
Är utmaningen istället ”hur kan vi 
som individer och organisation lära 
av våra misslyckanden?”. Som profes-
sionella organisationer kan vi, genom 
att allokera tid och lyfta betydelsen av 
reflektion för att förstå våra personliga 
attityder gentemot misslyckanden, ut-
vecklas av dem.

Syftet med denna artikel är att in-
spirera er och ge ny input på misslyck-

anden som ett naturligt sätt att bygga 
en lärandekultur samt dela med sig av 
de erfarenheter vi har från vårt arbete 
inom detta område på Roche.

Arbetar man på ett innovativt före-
tag, som till exempel Roche, gäller det 
att alltid hitta nya möjligheter att ut-
veckla verksamheten. Som bransch är 
vi bra på att fira framgång men för att 
bli ännu mer framgångsrika forsk-
ningsmässigt framöver behöver vi hit-
ta andra sätt för utveckling. I det per-
spektivet kan lärande av misslyckan-
den vara en riktig ”guldgruva”.

När man studerar andra företag och 
branscher ser vi att innovativa företag, 
till exempel Google, Tesla, Virgin och 
Apple, ser sina misslyckanden som helt 
nödvändiga för att ge kunderna bättre 
produkter och tjänster. Dessa företag 
har också en kultur som värderar lä-
rande både på organisations- och indi-
vidnivå och där detta mindset är en 
nyckel för långsiktig och hållbar fram-
gång. De har även gjort lärande från 
sina misslyckanden till en vana. För att 
skapa en ny vana behöver vi utvecklas 
inom flera områden. Det gäller till ex-
empel vår inställning/mindset till 
misslyckande, att öka vår kunskap om 
misslyckanden samt hur vi kan omsät-
ta denna kunskap till färdigheter. När 
färdigheterna praktiseras skapas en 
positiv spiral med nya beteendemöns-
ter och nya vanor kan skapas.

Olika typer av misslyckanden
Finns det olika typer av misslyckan-
den? Det beror givetvis på vem man 
frågar. Vi som människor har väldigt 
olika syn på misslyckanden. En kollega 
till mig brukar säga ”jag misslyckas 
aldrig ... jag lär mig bara nya saker”. 
Något som känns som ett misslyckan-
de för någon ser en annan person inte 

   pharma industry nr 2-19   63



64   pharma industry nr 2-19

ledarskap

alls som ett misslyckande. Den ameri-
kanska forskaren professor Amy Ed-
mondson är ledande inom forskningen 
om lärande från misslyckanden. Hon 
beskriver misslyckanden utifrån ett 
spektrum som regleras av olika orsaker 
till misslyckandena [se bild 1]. På ena 
sidan spektrumet finns avvikelser där 
en individ väljer att bryta mot till ex-
empel en process på grund av oupp-
märksamhet eller brist på förmåga där 
det inte finns någon medveten hand-
ling från personen som misslyckades. 
På andra sidan återfinns experimente-
rande/undersökande och testning. Det 
som är extra intressant med hennes 
forskning är att om de ”verkliga miss-
lyckanden”, det vill säga fel (errors) 
bara står för 2–5 procent av den totala 
andelen av misslyckanden blir man 
som medarbetare beskylld för 70–90 
procent av misslyckandena. Här finns 
ett stort utvecklingsområde för pro-
fessionella organisationer att arbeta 
med sina medarbetare och chefer för 
att täppa till detta ”gap”. Vi behöver 
ändra synen på misslyckanden som 
något ont till något som är nödvändigt 
för innovationer.

Den moderna forskningen inom 
neuroledarskap visar att rädsla för 
misslyckande inte är något konstigt. 
Det är en del av den mänskliga naturen 
att vara rädd för att misslyckas, ett 
gammalt arv från när vi bodde i grottor 
eller på savannen. Denna rädsla hjälp-
te oss att överleva från yttre hot, till ex-
empel rovdjur. Men i en modern för-
ändringsvärld måste vi som människor 
bättre kunna hantera detta arv för att 
kunna fungera effektivt, utvecklas och 

vara hälsosamma. Vi måste våga spen-
dera tid för att skapa nya vanor och lära 
oss genom att hantera våra misslyck-
anden. Vi måste också förstå att miss-
lyckanden hotar oss från olika perspek-
tiv. Forskaren David Rock, har beskri-
vit detta med modellen för att samar-
beta med andra, SCARF-modellen. 
SCARF står för Status, Certainty, Au-
tonomy, Relatedness, Fairness.

När du väljer att dela ett misstag kan 
det påverka alla dessa domäner. Vad 
händer med min status när jag delar ett 
misstag? Kommer mina kolleger att re-
latera till mig på samma sätt?

 Det är självklart att misslyckanden 
lockar fram starka känslor som begrän-
sar chansen att vi delar misslyckanden. 
Men vi kan tjäna på att bjuda på våra 
erfarenheter av misstag. Forskning har 
visat att medarbetare som väljer att 
dela egna misslyckanden med andra 
gynnas personligen. Människor som 
delar sin egen sårbarhet och ser det 
som en styrka, uppvisar högre grad av 
mod, engagemang, meningsfullhet och 
positiva känslor och är bättre att han-
tera negativa känslor såsom skuld och 
skam.

Hållbara organisationer och med-
arbetare
De svenska forskarna vid Handelshög-
skolan Jonas Dahl och Andreas Werr 
har inriktat sig på ett liknande forsk-
ningsområde inom svenska organisa-
tioner. Forskningen har varit fokuserad 
på vikten av att våga dela erfarenhe-
ter av misslyckanden i organisationer 
när det gäller team och ledarskap. De 
beskriver att ”Forskning pekar på att 

organisationer där medarbetare delar 
sina erfarenheter, inte minst av miss-
lyckande, är både mer hållbara som 
organisationer – de är bättre på att 
anpassa sig till rådande förhållanden 
– och skapar bättre förutsättningar för
sina medlemmars hållbarhet genom att 
bidra till en mer tillitsfull, öppen, posi-
tiv och engagerande miljö.”

Vilket företag vill inte skapa en så-
dan organisation?

Dahl och Werr har även fördjupat sig 
i frågan ”Vad är det som får människor 
att dela sina upplevelser av framgång-
ar och misslyckanden i organisationer? 
De studerade denna fråga i två kun-
skapstunga konsultorgansationer. De 
identifierade bland annat att självcen-
sur i båda bolagen var det största hin-
dret. Självcensuren handlade både om 
rädslan att verka skrytsam vid delande 
av framgångar och rädslan att verka in-
kompetent vid delande av misslyckan-
den. Den faktorn som blir den största 
begränsningen för att dela erfarenheter 
inom organisationen är hur delandet av 
erfarenheter påverkar den egna ima-
gen. Ett annat viktigt fynd från studien 
av Dahl och Werr är att en person som 
väljer att dela erfarenheter av misslyck-
anden gör det i ett sammanhang kän-
netecknat av tillitsfulla och medkän-
nande relationer och utgår ifrån att an-
dra inte kommer att använda informa-
tionen för att skada en själv eller någon 
annan. Således är det viktigt att inte 
bara skapa strukturer för delande av 
misslyckanden utan även att det kan 
göras i en kultur som kännetecknas av 
öppenhet och tillit. Detta stöds även av 
annan svensk forskning på lednings-
grupper av professor Anders Wendel-
heim, som visat att att graden av öp-
penhet och tillit står i direkt korrela-
tion till förmågan att lösa komp lexa 
problem tillsammans. 

Vilken relevans har denna svenska 
forskning för oss i läkemedelsin   d u-
strin? Det finns flera likheter. Läkeme-
delsindustrin där vi befinner oss är 
kunskapstung. En viktig faktor som 
gör att vi kan vara extra rädda för att 
dela misslyckanden är att det kan få 
ödesdigra konsekvenser för patienter-
na.  Inte desto mindre kvarstår behovet 
att lära sig av våra misslyckanden. En 
ökad erfarenhet av att till exempel dela 
misstag kan leda till ökad öppenhet 
och därmed ökad chans att kunna lösa 
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Bild 1. Fritt från Amy Edmondson, Harvard Graduate School of Business

Learning from Failure: A Continuum of Root Causes
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mer komplexa uppgifter tillsammans 
såsom vid en läkemedelsindragning 
som i exemplet i inledningen eller då 
en klinisk prövning får avbrytas i för-
tid på grund av oförmåga att möta pri-
mära endpoints.

Roche Sweden Failure Day
Ett av de initiativ vi har tagit på Roche 
för att sätta fokus på hur vi kan lära 
oss mer om hur vi kan lära oss mer om 
misslyckanden var att vi på World Fai-
lure Day (http://dayforfailure.com/) 
den 13 oktober arrangerade en egen 
Roche Sweden Failure Day.

Vi samskapade denna dag med fors-
karen Jonas Dahl. För att få ett objek-
tivt nuläge av synen på misslyckanden 
på Roche Sverige genomförde Jonas 11 
intervjuer med Rochemedarbetare. 
Denna förstudie visade att vår före-
tagskultur har utvecklats mot en miljö 
med mer öppenhet och tillit vilket gör 
medarbetarna mer villiga att dela miss-
lyckanden. Vi fann också att det finns 
både enablers och barriers för att dela 
misslyckanden. Den starkaste enablern 
var att ha en positiv inställning till 
misslyckanden och se dem som en vär-
defull resurs för lärande och innova-
tion. En annan stark enabler var att ha 
gemensamma mål och värderingar 
som leder människor i samma rikt-
ning. Tryggt klimat identifierades ock-
så som en stark enabler. De största hind-
ren för att dela misslyckanden var 
strukturella processer såsom perfor-
mance reviews som fokuserar på mer in-
dividuella prestationer snarare än lä-
rande. Av intervjuerna framkom också 
att chefernas inställning till misslyck-
anden är avgörande. Medarbetarna var 
mer benägna att dela med sig av sina 
misslyckanden om cheferna gjorde det 
först.

Det framkom även att vissa medar-
betare upplevde en risk att om de de-
lade misslyckandena skulle det påver-
ka deras image. I en kultur där det är 
viktigt att vara framgångsrik kanske 
det kunde stämpla dem som en medar-
betare som inte ”levererade”.

På frågan om hur Roches kultur 
skulle gynnas om människor delade 
mer av sina misslyckanden, framkom 
att det skulle kunna minska stress och 
öka välbefinnandet, lärande, innova-
tion, kreativitet, öppenhet, informa-
tionsutbyte och kundnöjdhet!

Baserat på insikterna från förstudi-
en designade vi vår Roche Sweden Fai-
lure Day. Det faktum att cheferna är 
viktiga som förebilder för att dela sina 
misslyckanden gjorde att vi bad några 
högre chefer att dela med sig av sina 
personliga misslyckanden från karriä-
ren – deras egna stories. Detta blev ett 
bra sätt att katalysera öppenhet och 
tillit. Vi hade även flera andra storytel-
ling-övningar där deltagarna fick dis-
kutera sina erfarenheter av misslyck-
anden och ge varandra feedback. Prak-
tiska övningar varvades med föreläs-
ningar för att öka kunskapsnivån inom 
ämnesområdet, som en uppdatering 
om forskning på misslyckanden samt 
neuroledarskap. Vi arbetade även 
praktiskt med SCARF-modellen indi-
viduellt och i grupp utifrån hur våra 
egna rädslor påverkar vårt beslutsfat-
tande. Vi diskuterade bland annat vik-
ten av att hitta en bättre balans i affärs-
frågor, mellan vilka beslut där det be-
hövs konsensus och när det är bättre 
att enskild person beslutar. Summa 
summarum blev vår Failure Day en 
framgång och något vi kommer ge-
nomföra igen i höst. 

Viktiga lärdomar
Så vad har vi lärt oss på Roche genom 
att sätta spotlighten på misslyckanden?

En insikt är vikten av att utveckla en 
ledarkultur som verkligen visar ett be-
teende i ord och handling som innebär: 
”Jag kommer inte att anklaga dig för 
att du gjorde fel. Jag kommer istället att 
fråga dig: Vad har du lärt dig?”

Ett annat område där förståelsen för 
den mänskliga naturen kring misslyck-
anden är viktig för utvecklingen av Ro-
che är vårt beslutsfattande. Hur kan vi 
på ett djupare plan förstå och kartlägga 
våra beslutsmönster? Vad är det som 
gör att vi som individer tvekar att fatta 
vissa beslut? Är det på grund av att vi 
är så rädda för att göra fel? Varför kon-
sulterar vi andra? Är det för att vi verk-
ligen är intresserade av andras åsikter 
eller samråder vi för att sprida ansvaret 
av vårt beslut? Om vi som individer 
skulle förstå, när det är riktigt effektivt 
att konsultera och när det bara är att 
agera och fatta sitt eget beslut, skulle vi 
fatta snabbare beslut. Genom att göra 
detta kan vi lyckas med vår uppgift att 
se till att rätt patienter får snabbast möj-
liga tillgång till våra läkemedel.

Vad blir nästa steg för oss på Roche? 
Det är ett arbete där vi med gemensam-
ma krafter försöker utveckla oss och 
transformera organisationen under 
mottot ”Together we transform 
healthcare for patients”. För att lyckas 
med detta har vi några agila principer 
som vi vill i stör-re grad skall prägla 
vår organisation. De innefattar 
snabbare beslut, en team-miljö som 
präglas av lärande och tillit samt mer 
samskapande med kund. I denna 
transformation kan lärandet av 
misstag vara en viktig hävstång som 
kan gynna vår förändringsresa. Även 
om denna förändringsresa bara har 
startat ser vi redan tidiga tecken på en 
förändrad kultur: 

Vi vågar testa mer agila metoder, 
våra projekt är ”mer baktunga än fram-
tunga” – det vill säga vi lägger mindre 
tid på våra projekt i förväg och ser       
istället till att lägga mer tid att på ut-
värdera projekten med After Action Re-
views över vad som gick bra och vad 
som skulle kunna gjorts annorlunda.

Avslutningsvis tror jag att såväl i vår 
miljö på Roche som på andra läkeme-
delsbolag finns det mycket att vinna på 
att bättre förstår dynamiken av rädsla 
för misslyckanden. Det kan till exem-
pel vara att fatta snabbare beslut och 
våga söka nya samarbeten så att inno-
vationer snabbare kommer patienterna 
till nytta. 

Jag hoppas att jag med denna text 
motiverat både dig och din organisa-
tion att i större utsträckning se miss-
lyckanden enligt akronymen FAIL – 
First Attempt In Learning. Eller som  
Nelson Mandela beskrev det: 
”I never lose. I either win or learn.”

PÄR SKOGLUND FINQUIST 
Development and Training 

Manager, Roche
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