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Att lyckas misslyckas.
Om en fallskärmshoppare faller fel i landningen kan han skada sig. En fallskärmshoppare lär
sig därför att falla rätt. Hur är det med oss andra i våra dagliga liv, i våra karriärer och när vi
håller tal? Lär vi oss att att falla rätt? Att lyckas med att misslyckas?
I förra veckan hade jag nöjet att lyssna på amerikanen Dr David Birch, en ledande
auktoritet inom sysselsättning, affärstillväxt och ekonomisk förändring. Han har sedan 60talet samlat data om utvecklingen i 40 miljoner företag och kommit fram till att allt och alla
här i världen har en genomsnittlig misslyckande-frekvens om 67%, d v s 2/3. Kanske det ger
tröst till alla som förgäves ägnar sitt liv åt perfektion. Och det där strävandet är ju just det
mest hämmande av alla fel, nämligen att inbilla sig att man inte får fela eller misslyckas.
Det är bra att äntligen få vetenskapligt belägg för människans felbarhet. Allt prat om
framgång har historiskt inte bidragit till mer framgång. Vi fortsätter att misslyckas och det är
precis det som leder till framgång. Misslyckandet måste därför uppvärderas!
Man skulle kunna tolka Dr Birch så att 1/3 är lyckade människor som alltid har gjort allt rätt
och 2/3 är obotligt misslyckade figurer. Men så är det inte. Det är snarare så att alla som
har lyckats, har gått igenom en rad misslyckaden först. Det är de misslyckade försöken som
lett till framgång. Det hör helt enkelt ihop. Frågan uppstår nu hur man skall värdera ett
ständigt misslyckande? Är det värdelöst? Nej, absolut inte. Många vetenskapsmän och
uppfinnare har aldrig hunnit komma till något positivt slutresultat. MEN, de har, många
gånger omedvetet, lagt till en liten bit i det pussel som småningom blev färdiglagt av
andra. Utan den biten hade pusslet aldrig blivit komplett och utvecklingen hade stagnerat.
Ofta har också en upptäckt, uppfinning eller teori blivit förkastad av omvärlden då den
varit före sin tid. Ett misslyckande i tiden, men ett lyckligt resultat med tiden. Dr Birch gick så
långt som att förespråka att misslyckandet och felandet aktivt borde läras ut och visst är
det så. Det är en överväldigande majoritet som upplever det men har svårt att hantera
det. Analyser av misslyckade affärer ingår visserligen i praktikfall på handelshögskolorna
men dessa berör inte den personliga hanteringen av misslyckandet. Hur reagerar
omvärlden? Hur reagerar vi inför omvärldens fördömmande attityder? Hur kan vi minska
denna brist på feltolerans hos omvärlden? Varför är vi så rädda för ett misslyckande när
det är en oumbärlig del av framgången?
Kanske vore det bra om prinsessan Viktoria inte bara årligen delade ut ett pris till det mest
framgångsrika nyföretagandet, utan även till årets mest framgångsrika misslyckande.
Kanske skulle omvärldens negativa attityd gentemot dem som inte lyckas, men som aldrig
ger upp att försöka, ändras från nedlåtande fördömnade till respekt och uppskattning. Det
är nämligen dessa försökskaniner som lärt sig konsten att falla rätt och som modigt och
tålmodigt bidrar till sin egen och därmed världens utveckling. De är målmedvetna och
riskbenägna individer till skillnad från kritikerna som inte säger något, inte gör något och
inte ÄR något! Kritiker vars fallskärmar inte ens lär veckla ut sig om de nu alls vågar hoppa.
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