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Sammendrag 
Tema og problemområde  

Denne studien tar for seg læring av feil i en startupbedrift. Innovasjon og teamarbeid har blitt 

stadig viktigere for å opptre som konkurransedyktig og verdiskapende (Edmondson, 2011, 

2012). For å oppnå verdiskaping gjennom innovasjon dukker det opp startups. Likevel er det 

slik at ni av ti startups kommer til og mislykkes (Griffith, 2014). Med dette startes det også 

konsulentfirmaer som ønsker å hjelpe andre startups og organisasjoner innen innovasjon. For 

å få til utvikling og innovasjon er læring av feil blant viktige faktorer, samt elementer i 

teamarbeid som bør være til stede for at læring av feil skal bli mulig. Hensikten med studien er 

å utforske hvordan læring av feil foregår i en startup. Teamet jobber som konsulenter for å bistå 

andre med erfaringer og råd, og tar sikte på å utvikle verktøy som utnytter læringspotensialet 

som ligger i å feile. Dermed er det noen barrierer som må overkommes for at dette blir mulig. 

 

Det teoretiske rammeverket for oppgaven bygger på Amy Edmondson (2011, 2012; Cannon & 

Edmondson, 2005) sitt syn på læring av feil og teamarbeid. Deriblant Edmondsons (2002, 

2012) teori om psykologisk trygghet i team. Oppgaven belyser læring av feil innenfor 

konteksten innovasjon og entreprenørskap.  

 

I denne studien ønsker jeg å se nærmere på disse temaene, og min problemstilling er som følger:  

Hvordan foregår læring av feil i en startup med konsultasjon som formål?  

 

Problemstillingen er brutt ned til følgende forskningsspørsmål:  

1) Hvordan foregår læring av feil i teamet?  

2) Hvordan transformeres erfaringene med læring av feil til virksomhetens overordnede 

filosofi?  

 

Metode  

For å belyse problemstillingen har jeg utført en kvalitativ casestudie av et team bestående av 

ansatte fra startupen Uromaker AS, et konsulentfirma i Oslo. Det empiriske grunnlaget baserer 

seg på intervjuer av teamets fire medlemmer. Studien handler om å få innsikt i hvordan læring 

av feil foregår hos startupen, samt hvordan teamet jobber med læring av feil og på denne måten 

transformerer sine erfaringer med læring av feil til en overordnet filosofi. Studien er gjort hos 

Uromaker som aktivt arbeider med praktiske lærings- og innovasjonsprosesser for å fremme 
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vekst og forbedring. Medlemmene ønsker å bistå andre startups og organisasjoner med 

læringsopplevelser og innovasjonsprosjekter. Startupen har nettopp som varemerke å fremme 

prøving og feiling som en del av slike utviklingsprosesser, hvilket gjør denne casen interessant 

å studere.  

 

Hovedfunn og konklusjon  

Mine analyser med utgangspunkt i Edmondsons (2011, 2012) teori om læring av feil viser at 

teamet har overkommet flere barrierer som er viktige for at læring av feil skal finne sted. For å 

lære av feil på en fruktbar og intelligent måte er læringsmulighetene forklart gjennom tre 

essensielle aktiviteter: identifisering, analysering og bevisst eksperimentering. Alle tre 

prosessene er til stede hos startupen. Det er utviklet forskjellige verktøy for å oppdage feil, 

analysere dem og bevisst eksperimentere gjennom prøving og feiling for å fremme innovasjon. 

Feiling tolkes i denne forbindelse som muligheter, fremfor nederlag. Likevel er ikke feiling i 

seg selv et ønske, dermed utnyttes informasjonen det kan gi til å lære og gjøre smarte endringer. 

 

Teamet jobber etter felles mål om å konsultere andre startups og bedrifter. Da jobben blant 

annet er å utvikle nye løsninger og ideer, dukker det ofte opp ulike utfordringer, og teamet 

vektlegger at dette verken bør skjules eller glemmes for verken hverandre eller deres kunder. 

Det er også et team der medlemmene har skapt trygge rammer hvor de har tillit til hverandre 

og teamet opplever stor grad av psykologisk trygghet (Edmondson & Mogelof, 2006; 

Edmondson, 2012). Dermed indikerer det også at «The Blame Game» ikke er tilstede i teamet 

(Edmondson, 2012). 

 

Utfra Edmondsons (2011, 2012) syn på læring av feil i arbeidslivet finner jeg flere forbindelser 

til det empiriske materialet. Videre er det ikke avgjørende å bekrefte funn, men studien har vist 

at teorien har vært nyttig i denne konteksten, og hvorfor dette er viktig. For eksempel hvordan 

et godt team kan bidra til læring av feil ved å ta med seg verktøy fra entreprenørskap- og 

innovasjons tankesett. Dette ved å jobbe sammen som team med felles ansvar om felles mål, 

som er fleksible nok til å stadig endre seg i takt med samfunnets utvikling. Som startup og 

konsulentselskap er et siktemål å demokratisere entreprenørskap - det vil si at de ønsker at 

innovasjon og entreprenørskap tilgjengeliggjøres for flere enn tilfellet er i dag. Tankesettet om 

feiling dreier seg om at fremgang kan se ut som en rekke feil. Dersom man godtar og erkjenner 

at de vil skje kan det utnyttes til det fulle dersom man har tankesettet og verktøyet til å håndtere 

dem.  
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Forord 
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deres erfaringer. Jeg heier på dere!   
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1 Introduksjon  
1.1 Bakgrunn og aktualitet  
I dagens samfunn er innovasjon blitt stadig viktigere. I kjølvannet av innovasjonen dukker det 

opp flere aktører som har til mål å støtte startups og entreprenørskap, for å forsyne disse med 

nyttige råd og erfaringer. Fortune magazine skrev at ni av ti startups mislykkes (Griffith, 2014), 

og spørsmål stiller seg hvordan startups selv kan dra nytte av det. Hvordan kan de selv lære av 

feil, og hvordan kan konsulentfirmaer bidra her? Blant annet ser vi at en rekke konsulentfirmaer 

har dette som en del av sin portfolio.  

 

I forbindelse med innovasjon er en komponent blant flere andre at det er viktig å lære av feil 

for å få til vekst og endring. Det vises for eksempel ved nye startups som driver 

konsulentfirmaer og har dette som varemerke og filosofi. Startupen jeg har fått tilgang til har 

selv sett hvor viktig det er å prøve, feile og lære i egne innovasjonsprosjekter. Startupen har 

kun eksistert en kort tid, likevel har de sett at dette er en nøkkel. De tester ikke for å feile, men 

for å lære, og det er å sette læring i prosess og struktur som mange trenger hjelp med. Startupen 

jeg har studert har utviklet et tankesett, og jobber i dag som konsulenter for å bistå andre 

startups og store selskaper til å løse sine problemer. Felles for selskap som starter er ønsket om 

å løse et problem ved å tilby et produkt eller en tjeneste. Det bidrar til å skape verdi, ikke kun 

profitt. Denne studien ønsker å undersøke hvordan startupen jobber kontinuerlig for å lære av 

feil. Grunnen til at dette er viktig er at de skal være konsulenter for andre startups og 

organisasjoner som kan dra nytte av deres erfaringer og lærdom. Dermed blir det viktig å belyse 

hvordan startupen og konsulentene i teamet selv lærer av feil for så å spre lærdommen til andre. 

 

Læring av uheldige situasjoner som bedrifter måtte møte er likevel et komplekst fenomen. 

Samtidig viser forskning at det er mulig å identifisere noen av barrierene som hindrer 

organisasjoner fra å lære effektivt av slike tilfeller, og benytte verktøy for å overkomme dem 

(Cannon & Edmondson, 2001; Edmondson, 2011, 2012). Det er forsket på læring av feil i 

helsesektoren, flyindustrien, samt innovasjon. I en startup kan det være spesielt viktig å lære 

av feil i startfasen. Bedriften er sårbar i starten av sin levetid før den har et solid fundament 

samtidig som de må møte det aktuelle markedet. Dersom det begås feil tidlig i prosessen kan 

bedriften lære tidlig for å få til ønsket resultat fortere. Det sies at det er selvsagt at vi ønsker å 

lære av våre feil, det er derimot ikke selvsagt at vi gjør det. Dagens arbeidsmarked har endret 

seg, og dersom en bedrift ønsker å følge utviklingen, må man selv ikke motstå seg endringer. 

I et samfunn som stadig møter på slike endringer, er det spennende å belyse hvordan læring av 
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feil i en slik kontekst kan bidra til å fremme innovasjon på en fruktbar måte. Det hele avhenger 

i tillegg av kontekst og hvordan man forholder seg til feil. Som entreprenører legges ikke feiling 

frem som noe positivt i seg selv, men dersom det læres av feilene kan erfaringene med dette 

bidra til forbedring, utvikling og innovasjon. Det er dermed interessant å se hvordan dette 

foregår i en startup og en bransje preget av tempo og risiko. I tillegg er det spennende å få 

tilgang til en startup med denne typen profil som nettopp arbeider med læring av feil som 

fenomen.  Casen søker å se nærmere på viktigheten av læring av feil i startups hvor det er rom 

for å feile, og at erfaringer med dette kan bidra til verdiskaping slik som Bilde 1 viser.  

 

I litteraturen beskrives det at teamarbeid er gunstig for å nå resultatene som er ønsket og satt. 

Samtidig kan team være nyttig når man møter motgang. Tidligere forskning viser at det er flere 

grunner til at å jobbe i team er komplisert, men nødvendig for å få til utvikling og innovasjon 

(Edmondson, 2011, 2012). For å ha velfungerende team tyder det på at et arbeidsmiljø med 

psykologisk trygghet er en viktig faktor for medlemmene for å handle i ukjente situasjoner 

(Edmondson, 2002, 2012). Videre vil jeg presentere oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål.  

 

 
Bilde 1: Utklipp fra ulike artikler 
 

1.2 Oppgavens problemstilling  
Fra et pedagogisk ståsted er det interessant å studere betydningen av læring av feil i en startup 

og i deres team, for å belyse viktigheten av læring av feil i forbindelse med startups. 

Teamarbeid er relevant for de fleste yrker, samt innovasjon og utvikling. Startups arbeider ofte 

i team for å nå et eller flere felles mål. I startfasen skal mye falle på plass, samtidig kan det like 

raskt kan rase sammen. Oppgaven utforsker om de ansatte har ulike verktøy og tankesett de 

jobber med for å eksperimentere med nye løsninger og ideer, og hvordan dette kan hjelpe andre 

med det samme. Min problemstilling er som følger:  
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Hvordan foregår læring av feil i en startup med konsultasjon som formål?  

 

Problemstillingen er relativt kontekstbasert, men likevel åpen, og det er derfor hensiktsmessig 

å inkludere forskningsspørsmål som kan belyse ulike aspekter av den overordnede 

problemstillingen. Dermed har jeg kommet frem til to forskningsspørsmål som ligger til grunn 

for strukturen hva gjelder valg av teori-, analyse-, og diskusjonskapitlene;  

 

1) Hvordan foregår læring av feil i teamet?  

2) Hvordan transformeres erfaringene med læring av feil til virksomhetens overordnede 

filosofi?  

 

1.3 Avgrensninger 
Av hensyn til oppgavens omfang og tiden jeg har til disposisjon, har jeg måtte gjøre noen 

avgrensninger. Valg av case og metode har vært avgjørende for resultatet når jeg kun har hatt 

et halvt år på å skrive masteroppgaven. I oppgaven har jeg valgt å studere en case med fokus 

på hvordan læring av feil foregår i en startup med konsultasjon som formål. Fokus har vært på 

hvilke forhold som bidrar til læring av feil, og hvordan team arbeider med dette. Samt hvordan 

de ansatte har utviklet et tankesett rundt feiling i startupen for å bistå i andres 

innovasjonsprosesser. Med tanke på tid, har en metodisk avgrensning vært at jeg ikke har fulgt 

teamet ut som konsulenter og studert deres konsulentprosesser. Dersom tid og oppgavens 

omfang ikke var en begrensning ville dette vært interessant å belyse. Videre kunne det vært 

interessant å studere teamets villighet til kunnskapsdeling, samt hvordan det påvirker læring 

av feil i startups. Læring av feil og ledelse ses ofte i sammenheng for teoretikeren Amy 

Edmondson, men da dette ikke er relevant for casen og problemstillingen har jeg valgt å belyse 

andre temaer. Jeg har i tillegg vurdert observasjon, men dette har ikke vært mulig i mitt tilfelle. 

Dette vil forklares nærmere i metodekapittelet.  

 

1.4 Case  
1.4.1 Uromaker AS 
Uromaker AS ble etablert som konsulentfirma i 2016 og hadde den gang tre ansatte på kontoret 

i Oslo. I dag er de fire ansatte med ulik utdanningsbakgrunn og erfaringer innen startupfeltet. 

De tilbyr design og fasilitering av prosesser innen innovasjon og entreprenørskap, samt 

praktiske læringsopplevelser for bedriftsmarkedet og studenter som ønsker å lære mer om 

feltet. Uromaker anser seg for å være et annerledes konsulentselskap skapt av unge gründere 
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med startup-erfaring (Uromaker, 2019). De anvender metodikk, rammeverk og best practices 

fra startup- og entreprenørskapsverdenen til å stimulere til endring og vekst, samt løse 

komplekse problemer for sine kunder. Det kan være utfordringer innenfor strategi, teknologi, 

organisasjonsutvikling eller utarbeidelse av nye idéer og forretningskonsepter. Konsulentene 

hjelper blant annet startups og større organisasjoner til å utvikle intraprenører, det vil si 

nyskaping innad i organisasjonen. Utfra behov designer de løsninger innenfor 

forretningsproblemer, strategisk innovasjon eller om det er å utvikle et produkt. De tilbyr blant 

annet Endringskraft, som er et kurs hvor de veileder organisasjoner ved å lære dem metodikk 

og verktøy for å lære selskaper å realisere innovasjonsprosjekter innad i selskapene, og starter 

for eksempel små startups internt. I tillegg holder de foredrag om ulike temaer innen feltet. 

Videre driver de startup-skolen Early Stage for studenter. Early Stage er et seks ukers praktisk 

entreprenørskapskurs i Bergen der fokus ligger på prøving og feiling fremfor undervisning i 

forelesningssaler (Bilde 2). Fra et pedagogisk perspektiv er dette relevant for å studere hvordan 

de ansatte bruker egne erfaringer med læring av feil i en startup-kontekst til å eksperimentere 

videre og veilede sine kunder til å skape verdier, slik at flere kan bidra til innovasjon.  

 

På deres nettside hevder de at en uromaker først og fremst er opptatt av verdiskaping, som 

ifølge dem er den beste måten å endre verden på. Videre beskrives en uromaker som en som 

ikke er redd for å ta en risiko, og har en trang til å eksperimentere med nye ideer og løsninger. 

De legger også vekt på at dersom det ikke går som håpet, så er en uromaker den første til å 

innrømme feil – med et smil om munnen. «Dette gjør du fordi du vet at et stort ego er din egen 

verste fiende, og du må innrømme feil og utsette deg selv for motgang, for å bli en bedre utgave 

av deg selv» (Uromaker AS, 2019). Det at de selv har fokus på erfaringer med feiling er en fin 

inngang til å kunne studere læring av feil videre. Deres spesialfelt synes å være oppstartsfasen, 

som krever innhenting og analyse av kundeinnsikt og avklaring av det kommersielle 

markedspotensialet til en idé eller tjeneste. Det gjør i tillegg at det er relevant for andre startups. 

 

 
Bilde 2: Utklipp fra Early Stage nettside 
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1.5 Oppgavens struktur  
Oppgaven består av seks kapitler. Kapittel 2 redegjør for teorigrunnlaget til oppgaven. I del 2.1 

blir teori om læring av feil presentert, 2.2 tar for seg læring av feil i team og 2.3 innovasjon og 

entreprenørskap. Kapittel 3 vil ta for seg valg av metode som er brukt og fremgangsmåte for 

studien. Her viser jeg til valg jeg har tatt, refleksjoner jeg har gjort underveis i prosessen med 

masteroppgaven, samt refleksjoner rundt studiens kvalitet og vil gi leseren en mulighet til å 

selv vurdere dens kvalitet. Kapittel 4 består av selve analysen, både en presentasjon av mine 

funn og analyse av dem. Deretter vil kapittel 5 omhandle diskusjon. Her vil oppgavens 

problemstilling besvares ved å diskutere forskningsspørsmålene knyttet til teorigrunnlaget 

presentert i kapittel 2, og funnene presentert i kapittel 4. Avslutningsvis vil kapittel 6 vise til 

mine hovedfunn og jeg vil legge frem noen tanker om studiens bidrag, implikasjoner, 

begrensninger, og forslag til videre forskning.  
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2 Teori  
I dette kapittelet vil det teoretiske rammeverket for oppgaven legges frem. Hensikten med 

teorien er å danne et grunnlag for analysen som kommer senere i oppgaven. Teorikapittelet vil 

ta for seg følgende; læring av feil, team, entreprenørskap og innovasjon.  

 

2.1 Læring av feil  
The word failure encompasses a broad spectrum of phenomena. Similarly, failures in 
organizations can take vastly different forms. Any conversation about how to better 
avoid and learn from failure must include a definition of the term. Simply put, a failure 
is a deviation from desired outcome. This includes both avoidable mishaps and 
unavoidable outcomes of experiments or other risky actions. (…) it’s important to 
understand two facts about the term. To begin with, the word failure carries both 
psychological weight and organizational stigma, so it should be used carefully. Second, 
the word failure is terribly imprecise, covering events that range from small problems 
to major accidents. (Edmondson, 2012, s. 152).  

 

Feil forstås i denne sammenheng som avvik fra ønsket og forventet resultat, hvilket innebærer 

unngåelige feil, og uunngåelige negative utfall i forbindelse med eksperimentering og risiko, 

samt interpersonlige forhold som konflikter og misforståelser (Cannon & Edmondson, 2001, 

2005; Edmondson, 2012). Læring av feil forstås som det å ta lærdom av uheldige situasjoner 

for kontinuerlig forbedring og utvikling, og det kan like gjerne handle om en prosess som et 

utfall. Feil kan bidra med innsikt slik at man i en organisasjon kan gjøre endringer for å forbedre 

en prosess eller et produkt. Amy Edmondson (2012) beskriver at nøkkelen til organisasjonen 

dermed blir å finne ut hvordan man kan finne denne informasjonen og agere på den, fremfor å 

ignorere eller skyve feilene bort som nettopp kan gi verdifull informasjon. Det er likevel verdt 

å merke seg at det er ikke nødvendigvis en proporsjonal sammenheng mellom mengden eller 

betydning av læring og størrelsen eller omfanget av feilen som er begått (Cannon & 

Edmondson, 2001). Som definisjonen viser til kan organisasjoner ta lærdom av selv de minste 

feil. Små og store avvik fra forventede resultater kan gi mye lærdom i stedet for å utelukkende 

ta situasjonen alvorlig når organisasjoner skal håndtere store katastrofer (Edmondson, 2012). 

Det kan dreie seg om mindre skuffelser som at en idé blir avslått på et møte, til større feil hvor 

et nytt produktdesign blir avvist av markedet etter mange måneders arbeid. Avvik fra forventet 

utfall kan være positive og negative, og til og med positive avvik gir muligheter for læring. Det 

trenger ikke å bety at feil burde unngås fullstendig, men at de burde være så små som mulig og 

gi så mye læring som mulig (Cannon & Edmondson, 2005; Edmondson, 2012).  
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Det er bred enighet om at mennesker og organisasjoner burde lære av sine feil, likevel er det 

få organisasjoner som gjør dette systematisk (Cannon & Edmondson, 2005). Det argumenteres 

for at organisasjoner ikke bare skal lære av feil, men også lære av feil på en intelligent måte, 

som en strategi for å fremme læring og innovasjon. Intelligente feil foregår i organisasjoner 

hvor man er avhengig av eksperimentering for å lære og å gjøre fremgang. De kalles 

intelligente fordi feilene gir verdifull informasjon som organisasjonen kan bruke til å utvikle 

seg og sørge for fremtidig vekst (Edmondson, 2012). Vi skal videre utforske ulike faktorer som 

kan muliggjøre læring i arbeidet for å være innovative og utvikle bedriften eller andre 

prosjekter. Teorien til Amy Edmondson (2011, 2012) er utviklet gjennom forskning på ulike 

felt som helsesektoren, flyindustrien, innovasjon og NASA.  

 

Selve kulturen til en bedrift kan ofte ha betydning for hvordan bedriften muliggjør læring. Det 

vil medføre at både en kontekst og type arbeid dominerer hvordan kulturen til en bedrift formes 

og hvordan feil blir behandlet. “Often one context or one kind of work dominates the culture 

of an enterprise and shapes how it treats failure” (Edmondson, 2011, s. 6). Det å tilrettelegge 

for læring vil ligge i strukturen til bedriften. For det første kan man øke muligheten for å lære 

av feil ved at organisasjonens medlemmer har muligheten og er villige til å ta risiko, hvilket 

nødvendigvis vil føre til at noen aktiviteter resulterer i feil. For det andre bør medlemmene 

være i stand til å konfrontere feil, fremfor å dekke dem til (Cannon & Edmondson, 2001). Ved 

å konfrontere feil kan læringsmulighetene forklares gjennom tre essensielle aktiviteter: 

identifisering, analysering og bevisst eksperimentering. For å tilgjengeliggjøre disse for 

organisasjoner er de delt inn i tre mindre prosesser (Edmondson, 2011, 2012; Cannon & 

Edmondson, 2005). 

 

2.1.1 Identifisering 
Det er forskjell på store og små feil. Å oppdage store og kostbare feil er enkelt. Likevel er det 

mange bedrifter som gjemmer sine feil så lenge det er mulig å unngå betydelig harme. Målet 

er trolig å avdekke små feil før de utvikles til katastrofer (Edmondson, 2012). Å identifisere 

feil er et essensielt første steg for å kunne lære av dem. Det å jobbe for å oppdage feil, fremfor 

å overse dem vil være et viktig steg i prosessen. Å ignorere feil kan nemlig føre til at feilen 

gjøres igjen, og på denne måten kan det utvikle seg til å bli større og større, fra noe som kunne 

vært tatt tak i tidligere. Effektiv og betimelig identifisering av feil krever stor åpenhet i 

organisasjonen, ved å avdekke feil så tidlig som mulig for å lære av dem. Det krever en innsats 

for å skape en kultur der feil tas frem i lyset, og ikke dekke over dem. Ved å tilrettelegge for å 

identifisere og lære av små feil kan man dermed hindre større feil i å forekomme (Cannon & 
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Edmondson, 2005). Dette kan legges til rette ved å respektere rapportering av små og store feil, 

og å verdsette synliggjøring av mislykkede eksperimenter eller å erkjenne at prosjekter ikke vil 

fungere tidlig i prosessen (Edmondson, 2012).  

 

2.1.2 Analysering 
Cannon & Edmondson (2001, 2005) hevder at organisasjoner ikke kan lære av feil dersom de 

ikke analyseres og diskuteres. Dermed kreves også en kultur for å reise spørsmål rundt årsaken 

til feilen og hvordan det kan unngås i fremtiden. Hvilket fører til at både de involverte og andre 

medarbeidere kan lære av feilen. Her kan det utvikles ulike verktøy for å analysere hva som 

gikk galt for å unngå at de samme feilene skjer om og om igjen. For å forstå hva som har skjedd 

og hvordan man skal unngå det i fremtiden krever det imidlertid nøye diskusjon og analyse i 

teamet. Likevel skjer ikke analysering i komplekse organisasjoner spesielt ofte. En barriere kan 

være at det er emosjonelt ubehagelig å dykke ned i våre feil, og de fleste ønsker å gjøre dette 

meget raskt eller unngå det. En annen årsak er at det krever åpenhet og toleranse for å analysere 

organisatoriske feil, hvilket gjør det særlig viktig å bygge en riktig kultur rundt dette 

(Edmondson, 2011).  

 

Det kan for eksempel legges til rette for gjennom å utvikle metoder for å systematisk analysere 

hendelser, og inkludere ulike perspektiver og prosesser i arbeidet. Det å analysere ulike deler 

av arbeidsprosessene er viktig fordi man kan risikere å ta forhastede konklusjoner basert på 

kjappe analyser som ikke tar hensyn til ulike årsaker og effekter. Dersom man analyserer feil 

som har skjedd på feil grunnlag, og for eksempel feiltolker kunders behov, kan produkter eller 

tjenester endres og de vil igjen ta feil retning i forsøket på å forbedre seg (Edmondson, 2012). 

Å danne formelle prosesser og forum for å diskutere, analysere og bruke læringen av feil er 

nødvendig for å sikre seg effektiv læring innad i en organisasjon. Skal man lære av komplekse 

feil kreves dette for å se og diskutere ulike perspektiver, kunne gjenkjenne potensielle feil som 

kan forekomme og finne årsaken til feilene. Det er en fordel dersom medlemmene i 

organisasjonen har erfaringer med slike metoder for å ha forståelse til å finne frem til ulike 

løsninger og årsaker (Edmondson, 2012). Videre er eksperimentering en prosess som fremmer 

læring av feil.  

 

2.1.3 Bevisst eksperimentering  
Eksperimentering betyr at man ikke forventer å ha rett første gang, men heller at man skal lære 

av resultatene av en prosess (Edmondson, 2012, s. 55). Gjennom bevisst og meningsfull 

eksperimentering kan man øke sjansen for å erfare feil og dermed lære av dem. Det kan være 
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utfordrende for organisasjoner å tilrettelegge for dette, da man ofte belønner suksess fremfor 

feiling (Cannon & Edmondson, 2005). «As human beings, we are socialized to distance 

ourselves from failures. Reframing failure from something associated with shame and 

weakness to something associated with risk, uncertainty and improvement is a critical first step 

on the learning journey” (Cannon & Edmondson, 2005, s. 317). Det er dermed ikke slik at de 

fleste organisasjoner ønsker å feile, men feil ses på som et nødvendig «biprodukt» av 

eksperimentering hvor man gjør små korrigeringer for å komme nærmere ønsket resultat. 

 

Intelligent feiling kan anses som «god», fordi det kan gi verdifull kunnskap som kan hjelpe 

organisasjonen til å gå forbi sine konkurrenter og sikre fremtidig vekst (Edmondson, 2011, s. 

5). Dette vil gjelde når eksperimentering er nødvendig for å få svar på noe man ikke kan vite 

på forhånd, fordi det er nytt for den eksakte situasjonen. I slike tilfeller kan man 

eksperimentere, utnytte og formidle informasjonen man innhenter fra hvert forsøk til å stadig 

forbedre og utvikle seg. Og nettopp denne informasjonen ønsker man å skaffe seg fortere enn 

konkurrenter (Edmondson, 2012). For eksempel når en bedrift skal designe et innovativt 

produkt, og teste kunders reaksjoner i et nytt marked kreves det intelligente feil. «Trial and 

error» er et vanlig begrep for eksperimentering i en slik setting. Edmondson (2011, s. 5) 

argumenterer likevel for at begrepet er misvisende da «error», altså feil, indikerer at det i 

utgangspunktet var et «riktig» utfall. Dermed kan man gjennom intelligent eksperimentering 

produsere gode feil raskt. Når det gjelder innovasjonsprosesser er det nødvendig å 

eksperimentere for å utvikle ny kunnskap og benytte seg av informasjonen forsøkene gir, til å 

sikre seg vekst i fremtidige forsøk (Edmondson, 2012). «The detection challenge for intelligent 

failures lies in knowing when to declare defeat in an experimental course of action” 

(Edmondson, 2012, s. 175). Mennesker håper ofte på det beste og prøver å unngå feil, som kan 

gå mye lenger enn hva som er vitenskapelig rasjonelt eller økonomisk forsvarlig. Intuisjonen 

kan forstå at et prosjekt ikke er fruktbart, men det kan gå mange måneder før man erkjenner at 

det er en feil og avslutter det (Edmondson, 2012).  

 

For å få effektiv læring ut av eksperimenteringen kan man strategisk produsere feil, i en gitt 

kontekst, til rett tid og sted, ved systematisk eksperimentering. Dette innebærer at feil vil skje, 

og det vil skje ofte. I enkelte felt vil rundt 70% eller mer av eksperimenter mislykkes 

(Edmondson, 2011, s. 8). Grunnen til at man på tross av den store feilingsprosenten velger å 

fortsette, er for det første fordi man vet at feiling ikke er et valgalternativ i denne typen arbeid. 

Dreier det seg for eksempel om innovasjon, konkurrerer man om å lære og være først til å finne 

opp nye løsninger, og dermed er det en del av jobben. For det andre vil feilene som skjer kunne 
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bidra med verdifull informasjon gjør det mulig å lære av feilene og gjøre det annerledes neste 

gang. Samtidig handler det om å eksperimentere med realistiske løsninger og situasjoner, for å 

kunne møte samme utfordringer i det virkelige liv med det man utvikler (Edmondson, 2011). 

Enkelte organisasjoner går steget videre fra å oppdage og analysere feil, ved å produsere 

intelligente feil med intensjon om å skaffe kunnskap og informasjon til å foreslå alternative 

løsninger (Edmondson, 2012). Team kan videre være viktig i møte med slike problemstillinger.  

 

2.2 Team   
For mange organisasjoner blir team som arbeidsform stadig mer verdsatt for sitt potensiale for 

læring og verdiskaping (Edmondson, 2012). Således er det en kompleks arbeidsform som 

innebærer både utfordringer og muligheter, hvilket vil ha betydning for organisasjonens evne 

til å møte problemstillinger som følger samt forbedre interne prosesser. Derfor er det både 

interessant og aktuelt å studere arbeidsformen nærmere.  

 

2.2.1 Hva er et team?  
Team som begrep har mange ulike definisjoner og forståelser i litteraturen. Assmann (2008) 

benytter denne definisjonen: «Et team er en liten, flerfaglig sammensatt gruppe med et felles 

formål der medlemmene opplever felles ansvar for at de oppnår resultater» (s. 37). Edmondson 

(2012) forklarer i likhet med dette at team tidligere har vært definert som: «an established, 

fixed group of people cooperating in pursuit of a common goal” (s. 3). Videre utfordrer 

Edmondson (2012) denne definisjonen da flere team ofte endres utfra hvem man samarbeider 

med dersom team skiftes eller oppløses, og introduserer «teaming» som et verb. Dette er en 

dynamisk aktivitet, fremfor en bundet, statisk enhet. «It is largely determined by the mindset 

and practices of teamwork, not by the design and structures of effective teams. Teaming is 

teamwork on the fly” (Edmondson, 2012, s. 13). I et samfunn som kontinuerlig endres, vil 

teaming være en prosess som gjør det mulig å følge utviklingen. Teaming beror seg på å være 

fleksible til å møte nye utfordringer, samt at tradisjonelle ferdigheter som å etablere tillit og 

felles mål som også er tilpasses forholdene. Teaming er en prosess for å samle mennesker med 

ulike ferdigheter og ideer fra ulike perspektiver, slik at de sammen kan produsere noe nytt som 

individer alene ikke vil få til (Edmondson, 2013). Dermed kan man sammen å løse problemer, 

koordinere prosesser og utvikle nye ideer, samt bidra til innovasjon (Edmondson, 2012, s. 72).  
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2.2.2 Læring av feil i team  
Som startup kan det kreve ulik ekspertise og aktiviteter for å kunne møte utfordringer og 

arbeidsoppgaver som stadig dukker opp i dagens komplekse organisasjoner. Samtidig øker 

verdien man gir team for potensialet de har til innovasjon, løse problemer og implementere 

endringer. Team utfolder seg imidlertid sjeldent uten at feil forekommer, hvilket gjør læring 

av feil til en særlig viktig ferdighet for team. Samtidig har mange organisasjoner vansker for å 

utvikle felles forståelser av feil og aktiviteter for å lære av dem (Edmondson, 2012).  

 

Å lære av feilene sine i team er lettere sagt enn gjort, og det holder ikke å kun be folk om å 

reflektere over hva de gjorde feil og be dem ikke gjøre noe liknende igjen. For at team i 

organisasjoner skal lære av feil er det nødvendig å gå bort fra gamle kulturer og vedkjenne seg 

det faktum at noen feil er ikke til å komme bort fra i dagens komplekse arbeidsliv. Vellykkede 

organisasjoner gjenkjennes ved at de evner å oppdage, korrigere og lære raskt av feil 

(Edmondson, 2012). I tillegg til å identifisere, analysere og eksperimentere for å lære av feil, 

vil oppgaven videre redegjøre for betingelser som hemmer og fremmer muligheten til å lære 

av feil i team.  

 

2.2.3 Hva hemmer læring av feil?  
Hvorfor er det vanskelig å lære av feil? De aller fleste av oss har vokst opp og lært at vi skal 

sikte etter suksess, og unngå feil fordi feiling ofte forbindes med mislykkethet. Denne 

assosiasjonen fører til at mange organisasjoner, og dermed team, forhindres i å lære effektivt 

av sine feiltrinn. Edmondsons (2011) forskning over de siste 20 årene viser at dette ikke skyldes 

forpliktelsen til å lære, men hvordan man oppfatter feil. Spesielt i en innovasjonskontekst hvor 

eksperimentering foregår, vil feiling være uunngåelig (Edmondson, 2012). For det første er 

ikke feil alltid negativt, hvilket er en oppfatning flere har i arbeidslivet i Edmondsons (2012) 

forskning. Oppfatningen av feil kan derav hemme muligheten for å lære fordi enkelte hevder 

at man ikke kan trekke læring ut av feil, og at det kun er negativt og ødeleggende å feile. 

Teamarbeid kan by på utfordringer da individer jobber sammen mot samme mål. Ved å 

identifisere og erkjenne felles mål, samt analysere dem kan man som team utvikle respekt og 

tillit som kan fremme effektiv fremgang. For det andre er ikke denne læringsprosessen rett 

frem og ukomplisert. Holdninger og aktiviteter knyttes til aktiviteter som å oppdage og 

analysere feil i organisasjoner, og strategier som håndterer kontekst-spesifikk læring 

(Edmondson, 2011). Edmondson (2012) vektlegger noen barrierer som bør overkommes for å 

utnytte læringsmulighetene. 
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Selv når feiltakelser er identifisert, vil sosiale faktorer hemme effektive diskusjoner og 

analyser. Det kan være krevende å diskutere feil, og man ønsker gjerne å legge feilene bak seg 

fremfor å prate om dem, hvilket gjør at man kan gå glipp av verdifull lærdom. For at team skal 

kunne lære effektivt, vil det kreve at medlemmene er komfortable med å prate om det som er 

ukomfortabelt. Dette kan gjøres ved å forme en kultur som er åpen for analyse og diskusjon. 

Igjen vil dette kunne foreligge dersom teamet oppfatter feil som en læringsmulighet fremfor et 

nederlag (Edmondson, 2012).  

 

En annen faktor som kan hemme muligheten for å lære av feil i team er dersom organisasjoner 

straffer teammedlemmer som feiler, eller som oppdager feiltakelser i organisasjonen. Mange 

bedrifter belønner suksess og straffer feiltrinn. En naturlig konsekvens er ofte at team lærer å 

unngå å identifisere feil, hvilket resulterer i at de verken analyseres eller åpner opp for videre 

eksperimenteringer dersom utfallet er usikkert (Edmondson, 2012).  

 

De fleste lærer i løpet av barndommen at å innrømme feil betyr å ta på seg skylden. «The Blame 

Game», går ut på at man vektlegger hvem som har gjort feilen slik at man kan ha noen å skylde 

på, fremfor å bruke krefter på å finne ut hva som har skjedd, hvordan og hvorfor (Edmondson, 

2011, 2012). For å bygge en læringskultur vil det være nyttig å utvikle en forståelse av hva som 

skjedde gjennom identifisering og analysering, fremfor å fokusere på hvem som gjorde feilen. 

Dette krever at team rapporterer feil, store og små, og analyserer dem systematisk; og proaktivt 

søke etter måter å eksperimentere. Desto mer komplekse situasjoner blir, desto vanskeligere 

blir det å skille feil og skyld. Man kan minne hverandre på at «the faster we fail, the faster we’ll 

succeed» (Edmondson, 2011, s. 6).  

 

2.2.4 Hva fremmer læring av feil?  
Interpersonlig frykt kan dominere det moderne arbeidsliv og hindre samarbeid som er svært 

nødvendig i komplekse organisasjoner som eksisterer i dag. Interpersonlig frykt assosieres med 

personlig interaksjon og sosial risiko, hvilket ligger til grunn for mange feiltakelser i 

teamarbeid. Slike problemer finner vi spredt over organisasjoner (Edmondson, 2012). 

Edmondsons (2012) forskning viser at gjennom øvelse på å tenke og jobbe annerledes kan man 

dempe dette problemet på arbeidsplassen. Det kan skapes et miljø hvor ansatte føler seg trygge 

til å utrykke tanker og følelser, søke hjelp samt tolerere feiltakelser. Psykologisk trygghet kan 

fremstå lettfattelig, men det kan være nokså utfordrende i praksis. Vi skal videre se hva 

psykologisk trygghet innebærer og hva som gjør det viktig for at team skal være velfungerende 

og legge grunnlag for å lære av feil. 
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2.2.5 Psykologisk trygghet i team  
I et arbeidsmiljø med psykologisk trygghet, er folk villige til å dele ideer og bekymringer. En 

er villig til å innrømme feil, og når det skjer åpnes muligheter for å lære av det (Edmondson, 

2012, 2016). Behovet for et slikt miljø beror på aksepten om at ingen får til alt i alle situasjoner. 

Gjensidig anerkjennelse og bevissthet rundt dette hjelper å bygge slike miljøer (Edmondson, 

2012). Edmondson (2012; Edmondson & Mogelof, 2006) beskriver viktigheten av å ha et trygt 

arbeidsmiljø for å kunne ta mellommenneskelige risikoer. Det vil si å kunne handle i 

situasjoner hvor man er innstilt på å lære, ved å stille spørsmål, oppsøke hjelp, eksperimentere 

med uprøvde verktøy, være kreativ, samt be om veiledning når man er usikker. I følge 

Edmondson (2002, 2012) har mange ansatte antakelser om at det kan ha store konsekvenser 

for å ta denne typen risiko, fordi de er redde for å oppfattes som uvitende, inkompetente, 

negative eller forstyrrende for andre. Disse fire risikoene er ifølge Edmondson (2002, 2012) 

det mennesker hovedsakelig kan møte på arbeidsplassen. De er alle risikoer som både team og 

individer kan lære av, derav er det viktig å anerkjenne dem og jobbe aktivt med dem.  

 

For det første risikerer man å bli sett som ignorant og uvitende dersom man stiller spørsmål og 

søker informasjon hos de andre i teamet. Det er en typisk tankegang at spørsmål kan være 

dumt, eller at det er informasjon man burde vite, og derfor er enklere å la være (Edmondson, 

2012). I slike situasjoner er det fare for å miste verdifull læring. Dette vil også gjelde dersom 

man som ansatt arbeider med mennesker fra andre felt. Edmondson (2016, s. 6) hevder at å 

anerkjenne eksperimenteringen kan forberede team i en slik kontekst, gjennom å styrke 

psykologisk trygghet og å gi rom for risikotaking:  

 
Pointing out that the work ahead is experimental creates an expectation that risk taking 
(…) is essential. When people understand this context, they are more likely to approach 
their collaborators with open-minded curiosity and feel less concerned about 
committing social blunders or exposing their ignorance. 

  

For det andre er det å tørre å innrømme egne feil, eller si ifra om man oppdager andres feil, 

svært viktig. Ved å innrømme at en arbeidsoppgave ikke resulterte i det en håpet, kan dette 

signalisere at en ikke har ferdighetene som trengs for å gjøre jobben. Dette innebærer den 

personlige risikoen for å bli sett som inkompetent, hvilket kan bety at mange er motvillige til 

å spørre eller å rapportere feil (Edmondson, 2002, 2012). “Those who come forward with bad 

news, questions, concerns, or mistakes should be rewarded rather than shot. Celebrate the value 

of the news first and then figure out how to fix the failure and learn from it” (Edmondson, 

2011, s 6). For å unngå “The Blame Game” bør man verdsette informasjonen feiling gir. 
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For det tredje er refleksjon et nøkkelord både for individuell og kollektiv læring. Skal et team 

lære av sine prestasjoner er det viktig å reflektere over nåværende og tidligere prestasjoner. 

Imidlertid kan mange vegre seg fra å komme med en kritisk vurdering av andres arbeid, da det 

er en risiko for å bli sett som negativ av de andre medlemmene i teamet (Edmondson, 2002). 

Mange frykter å tape ansikt, noe som også̊ vil kunne hindre at man tør å melde fra om sine 

eventuelt negative vurderinger (Edmondson, 2002, 2012).  

 

For det fjerde er det slik at mange unngår å søke informasjon, tilbakemelding og hjelp av andre 

i teamet, i frykt for å utnytte deres tid og vennlighet. Det er spesielt egne prestasjoner enkelte 

er motvillige til å be om tilbakemelding på̊, til tross for at de fleste vet at det finnes klare 

fordeler ved konstruktive tilbakemeldinger. Dette kan følge av at vi ikke vet hva som vil møte 

oss, men det kan også̊ handle om frykten for at andre tror man mangler selvinnsikt 

(Edmondson, 2002).  

 

Kjennetegn på̊ gode, psykologisk trygge arbeidsmiljøer er at ansatte ikke har den antakelsen at 

de vil bli straffet eller sett ned på̊ dersom de begår feil (Cannon & Edmondson, 2005). Sosiale 

hindringer for å lære fra feil starter med de sterke psykologiske reaksjonene som mange har til 

virkeligheten og forståelsen av feil. Å ha et godt rykte blant andre mennesker, spesielt blant de 

man omgås ofte, er et sterkt fundamentalt menneskelig ønske. De fleste mennesker har en 

naturlig motvilje for å avsløre eller til og med anerkjenne feil (Cannon & Edmondson, 2005, s. 

302). Dette kan være grunn til at det er vanskelig å få til en kultur der prøving og feiling er 

akseptert. Cannon & Edmondson (2005) nevner viktigheten av å forme kulturer som fremmer 

feilidentifikasjon og rapportering. For eksempel har barnesykehuset i Minneapolis utviklet et 

«blameless reporting»-system, for å oppfordre ansatte til ikke bare å kjapt identifisere 

medisinske feil, men også̊ å dele tilleggsinformasjon som kunne brukes til å analysere årsaker 

til feilen. På̊ samme måte motiverer US Air Force sine medarbeidere til å fortelle om feilene 

de begår med en gang, ved å gi negative sanksjoner til piloter for ikke å rapportere feil innen 

24 timer. Feil rapportert umiddelbart etter hendelsen blir ikke straffet, de som derimot ikke 

rapporteres, men som oppdages senere behandles alvorlig (Cannon & Edmondson, 2005). 

psykologisk trygghet er dermed spesielt viktig når man må konfrontere feil. Gjennom en studie 

av team i sykehus beskriver også Edmondson (2018) at jo sterkere opplevelse teamet hadde av 

psykologisk trygghet desto større var viljen til å rapportere feil. Således gjøres det oftere, og 

feilene kan diskuteres, fremfor at teammedlemmer frykter straff. Mange team jobber med 

komplekse problemstillinger der det blir avgjørende å kunne spørre andre om hjelp når man 

står fast, og derfor blir det viktig å fremme et miljø hvor psykologisk trygghet er til stede.  
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Psykologisk trygghet er nødvendig for at organisasjoner skal oppnå endring. For at ansatte skal 

være i stand til å forandre seg er det nødvendig at de føler seg trygge. Likevel betyr ikke 

behovet for et trygt læringsmiljø at det til enhver tid må være fravær av press og problemer, 

eller at det må det må dannes et koselig miljø der alle er nære venner. I et arbeidsklima der det 

er psykologisk trygghet vil fokus kunne være på fruktbare diskusjoner og å tidlig oppdage 

problemer, noe som kan være positivt for å nå felles mål, utvikling og innovasjon. Den 

psykologiske tryggheten vil variere fra team til team, og organisasjon til organisasjon. Samtidig 

er det ofte medlemmer opplever noe psykologisk trygghet i lik grad fordi når man jobber tett 

sammen og utvikler seg utfra viktige felles erfaringer. Har man som team for eksempel erfart 

at en feiltakelse ikke førte til latterliggjøring, dannes det felles erfaringer rundt at å diskutere 

feilen var verdsatt. Psykologisk trygghet synes å være formbart og dynamisk, og de daglige 

interaksjonene i team determinerer hvor trygt det vil være å ta risiko med innovasjonsprosjekter 

(Edmondson, 2012). Det vil ikke utelate problemer i team dersom psykologisk trygghet er til 

stede, men det kan gjøre at problemer blir møtt på en mer produktiv måte enn alternativet 

(Edmondson & Mogelof, 2006). For å skape effektiv læring i team hevder Edmondson (2012) 

at det er helt elementært med et arbeidsmiljø med psykologisk trygghet. Nyere forskning viser 

også at organisasjoner som evner å skape psykologisk trygghet gjør større suksess, da det er 

rom for prøving og feiling, som igjen åpner opp for eksperimentering og kreativitet 

(Edmondson, 2018).  

 

“Although psychological safety shares some overlap with trust, psychological safety is 

conceptually different as it focuses on how group members perceive a group norm, whilst trust 

focuses on how one person views another” (Newman, Donohue & Eva, 2017, s. 522).  

Tillit defineres forskjellig i litteraturen, og kan bli blandet med psykologisk trygghet når det 

gjelder kreativitet. Tillit handler om å ha troen på at andres handlinger vil være gunstige for 

ens interesser (Edmondson & Mogelof, 2006). Newell, Robertson, Scarbrough & Swan (2009) 

hevder det er to faktorer som står sentralt når det gjelder å definere tillit. For det første handler 

det om å møte risiko og usikkerhet, og for det andre å akseptere sårbarhet. Har man tillit til en 

person vil man i en situasjon som føles usikker og opplever risiko, tørre å vise sin sårbarhet og 

stole på at den andre vil reagere og opptre på en akseptabel måte. Når mennesker opplever 

psykologisk trygghet på jobb betyr det at de er komfortable med å dele sin usikkerhet og feil, 

og det produseres en form for sikkerhet om at gruppen ikke vil slå ned på andre som snakker 

ut om det ukomfortable, og at det er trygt og settes pris på når man stiller spørsmål. Det viser 

at det er tillit og respekt mellom kolleger, fremfor at man er redd for at sine handler vil føre til 

egen ydmykelse eller nedvurdering (Edmondson, 2018). 
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Da teamet jeg studerer jobber innenfor innovasjon og entreprenørskap, ser jeg det som 

hensiktsmessig å ha med noen teoretiske perspektiver på dette feltet. Videre vil oppgave ta for 

seg noen elementer som er viktig av hensyn til å lære av feil i denne forbindelse.  

 

2.3 Innovasjon og entreprenørskap 
2.3.1 Hva er innovasjon?  
I det store og hele kan innovasjon beskrives å være noe som genererer og fasiliterer endring i 

praksis (Tuomi, 2002, s.10). Dermed må man se innovasjon i lys av at den implementeres. Er 

det kun en idé så vil det ikke føre med seg endring. Innovasjon trenger ikke være at noe helt 

nytt skapes og som ingen har sett før. Det kan også være en videreutvikling av noe som allerede 

finnes (Newell et al., 2009). “A modern company leaves competitors in the dust through 

continuous innovation” (Ries, 2017, s. 41). 

 

Evnen man har til å være innovativ er kritisk for organisatorisk suksess i en verden som stadig 

er i endring, som betyr at team må møte aktiviteter som involverer risiko, usikkerhet og feiling 

(Edmondson & Mogelof, 2006). Læring av intelligente feil blir dermed essensielt for 

innovative selskaper (Cannon & Edmondson, 2001). «A modern company rewards productive 

failures that lead to smart changes in direction and provide useful information” (Ries, 2017, s. 

40). Mange har imidlertid antagelser om at innovatører er mest kreative for seg selv, men i dag 

skjer innovasjon som oftest i team. «Innovation occurs when new ideas and new solutions 

emerge at the intersections between areas of expertise, which happens through teaming” 

(Edmondson, 2012, s. 277). Hvilket betyr at innovasjon både går ut på å utvikle kreative, nye 

produkter eller tjenester som løser et problem. For å få til dette på en gunstig måte hevder 

Edmondson (2013) at teamarbeid må til. “Innovation is part creative inspiration and part 

persuasion; part team problem solving and part organizational change” (Edmondson, 2012, s. 

278). Innovative prosesser har en tendens til å være vage og ha ambisiøse mål som krever 

nettopp eksperimentering, «trial and error» og idéutvikling i samarbeid med andre 

(Edmondson, 2012). Derav kan nettopp teaming være svært tilfredsstillende arbeid, og 

avgjørende for innovasjon. «Innovating (experimenting to develop new technologies and 

business models) is essential to making progress” (Edmondson & Reynolds, 2016, s. 186).  

 

 “In innovation operations, the key to success are thinking big, taking risks, and experimenting, 

while remaining fully aware that failure and dead ends are inevitable on the road to innovation” 

(Edmondson, 2012). Edmondson & Reynolds (2016, s. 9) forklarer at dersom man skal utvikle 
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en visjon, starter det med små handlinger. Små, tentative handlinger som er ment som 

eksperimentering for å få nødvendig informasjon kjapt. Gjennom slike gjentakende prosesser, 

tilbakemeldinger og læring, som både forventer og tolererer feiling, gås veien til suksess. 

Innovasjon krever feiling, samtidig som at læringen av dem må skje raskt. Det er uten tvil et 

kappløp om å være de neste til å finne opp «det neste store» (Edmondson & Reynolds, 2016, 

s. 53). Derfor blir det viktig å ta med seg verdifull informasjon selv fra de små hendelsene som 

gjør at man kan lære i aksjon, og utvikle visjonen gjennom disse små handlingene eller 

endringene underveis, altså innovasjon. En bedrift med visjon som motstår faktum av konstant 

endring er dermed i trøbbel. Visjon er på den annen side ikke nok i seg selv til å holde en 

nystartet bedrift gående. Gjennom å spre visjonen til bedrifter som er interesserte i å innovere 

seg kan inspirere og åpne opp for nye perspektiver. Samtidig er det ikke en forretningsmodell, 

da det er behov for en slik trekkraft for nye bedrifter (Edmondson & Reynolds, 2016).  

 

Som medlem av et team synes det som man ofte er motvillig til å bidra med nye ideer i frykt 

for å ta feil eller for å ta risikofylte valg. Vi har sett hvordan psykologisk trygghet kan være 

faktor for å mestre denne frykten og med dette støtte videre læring, innovasjon og utvikling i 

organisasjoner (Edmondson & Mogelof, 2006). Som team kan man i et psykologisk trygt miljø 

komme med nye ideer, justere dem til levedyktige alternativer, teste og avgrense og videre 

produsere de nye og nyttige mulighetene. Eksempler går fra den første hybridbilen til Toyota 

til Water Cube, vannanlegget som ble utviklet for Beijing Olympics (Edmondson, 2012, s. 

277).  

 

2.3.2 Hva er entreprenørskap?  
Begrepet entreprenørskap har blitt en del av dagligtalen, men innen akademia eksisterer det 

mange ulike definisjoner. I det følgende vil jeg derfor ta for meg noen definisjoner som setter 

begrepet i kontekst.  

 

Den mest fremtredende teoretikeren innen entreprenørskapsfeltet er den østeriske økonomen 

Joseph Schumpeter (1883-1959). Entreprenørskap anses som en prosess som forstyrrer 

likevekten i økonomien, og bidrar til flyt og fremgang. Grunnleggende ved entreprenørskap er 

innovasjon, som omfatter nye varer, metoder, prosesser eller markeder. Entreprenører er 

personer som fyller disse funksjonene for konseptet entreprenørskap, og suksessfulle 

entreprenører kjennetegnes for eksempel ved at de er innovative, kreative og risikovillige 

(Schumpeter, 1934).  
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I likhet med teaming, er entreprenørskap dynamisk og ingen lineær yrkesvei. 

“Entrepreneurship doesn't take place in a vacuum — a whole host of factors determine how 

easy (or difficult) it is to start up” (Global Entrepreneurship Monitor, 2019). Entreprenører vil 

ha flere viktige oppgaver i en organisasjon, og forstås som en funksjon der vekst og læring 

oppnås, ikke kun ved å starte et selskap. Det kan være ved å utfordre og konkurrere med det 

bestående, og stimulere til endring. For det første søkes en oversikt over potensielle 

vekstintensiver, som team kan være en del av ved å eksperimentere med hensikt om å 

identifisere og forfølge muligheter, som knyttes til praksis og læring. For det andre er det viktig 

å spre et tankesett som er fleksibel og gjentagende gjennom eksperimentering (Ries, 2017, s. 

44).  

 

En startup definers som: “a human institution designed to build a new product or service under 

conditions of extreme uncertainty” (Ries, 2017, s. 309). Entreprenørers ansvar og funksjon kan 

være å ha en oversikt over selskapets «startup-DNA», som gjør det mulig å innføre et tankesett 

som fremmer kontinuerlig innovasjon. Og med tankesett og visjon kan man også snu underveis 

hvis det er behov for endringer, likefullt betyr det at en kan snu ved å endre strategien, uten å 

endre visjonen. Ikke bare er det vist til at det er fordelaktig å oppdage feil, identifisere dem og 

analysere dem for å justere til det bedre (Edmondson, 2011, 2012). Å ikke kun evne å oppdage 

feil, men også snu, kan redde startups før det er for sent. På en annen side handler det ikke om 

å snu en prosess kun for å snu den. Det burde være en gjennomtenkt hendelse hvor endringene 

er basert på analyse, slik at man kan lære noe av å endre retning (Griffith, 2014). “The vision 

is the part of the team’s mission that is nonnegotiable. It’s what you’d rather go out of business 

for than compromise on. It’s the essential resistance against which teams can push in order to 

find unusual breakthrough strategies” (Ries, 2017, s. 81-82). Startups er avhengig av å være 

villige til å ta risikoen for å feile slik at de finner frem til svar og lære av dem. Å ha et felles 

tankesett eller forståelse av feiling innad i et team er ikke fordelaktig i seg selv, snarere er 

innholdet kritisk, for eksempel har et støttende miljø og klare mål for teamet vist seg å være 

styrkende i tidligere forskning (Cannon & Edmondson, 2001, s. 173). 

 

Hastighet er en viktig faktor for startups, i likhet med andre små selskaper. Tradisjonelt har 

større selskaper kredibilitet og ressurser, mens små bedrifter kan være smidige og få til 

endringer relativt kjapt. Det kan gå fortere å ta beslutninger, og å gjøre endringer etter 

markedets behov (Edmondson & Reynolds, 2016). For å forfølge kontinuerlig innovasjon og 

finne frem til nye kilder for vekst, kan enkelte organisasjoner ha behov for intraprenørskap, 

altså innovasjon og nyskaping innad i (etablerte) virksomheter. Som svar på nye og varierte 



 19 

utfordringer, vil evnen til å transformere organisasjonen sin kunne bidra gjennom å benytte 

metodikk, tankesett, risikovillighet og fart. «It would be a shame to transform only once. When 

a company has figures out how to transform, it can – and should – be prepared to do it many 

more times in the future” (Ries, 2017, s. 10).  

 

For å skape vekst i samfunnet synes det hensiktsmessig å ha evnen til å eksperimentere kjapt 

med nye produkter og forretningsmodeller, verdsette kreative ansatte og fremme innovative 

prosesser gang på gang (Ries, 2017). Definisjonen av entreprenørskap kobles til etablering av 

nye virksomheter, samtidig som det inkluderer evnen til å stimulere til vekst. Det er innen 

entreprenørskap og innovasjon vanskelig å forutse resultater. Det betyr at det heller ikke vil 

være en garanti for suksess i slike prosjekter. Igjen vil tilrettelegging for læring av feil være 

viktig i denne sammenheng.  

 

Innovasjon og entreprenørskap er brede felt, hvilket indikerer at jeg ikke får tatt for meg hele 

spekteret av begrepene i denne oppgaven. Jeg har trukket frem aspekter ved innovasjon som 

vil være relevant for studien.  

 

2.4 Analytisk rammeverk  
Teorikapittelet avsluttes ved å vise hvordan de teoretiske betraktningene jeg har redegjort for 

skal danne en ramme for min videre analyse og diskusjon av empirien.  

 

Feiling i organisasjoner kan vise seg i mange forskjellige former, og for å lære av dem er det 

nødvendig å definere begrepet. Edmondson (2012) forklarer feil som avvik fra ønsket resultat, 

hvilket innebærer både psykologiske følger samt at det vektlegges ulikt i organisasjoner. Likeså 

rommer det store som små feiltakelser. Å ta lærdom av uheldige situasjoner vil derfor være 

viktig for kontinuerlig utvikling og forbedring, for å unngå at de gjentar seg. For å overkomme 

barrierer som ligger i å lære av feil, vil en essensiell del være å innhente nødvendig informasjon 

og konfrontere feil, fremfor å skjule dem og gå glipp av læringspotensialet. Som organisasjon 

kan man bryte det ned til de tre aktivitetene: identifisere feil, analysere feil og bevisst 

eksperimentering.  

 

Det er ulike definisjoner av hva team er, og i denne oppgaven anvendes Edmondsons (2012) 

perspektiv på team og teaming, da det gir en moderne forståelse av hva teaming kan bidra med 

i dagens samfunn som er preget av stadig endringer. Teaming forstås her som en dynamisk og 

viktig prosess, hvor læring av feil blir viktig for å kunne bevege seg fremover. Team kan med 
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fordel etablere felles forståelser rundt felles mål, samtidig som det inkluderer fleksibilitet og 

forskjellige perspektiver. Psykologisk trygghet fremmes som viktig i team, og mangelen av det 

kan ha flere konsekvenser. Blant annet er læring av feil vanskelig da det er ubehagelig å prate 

om, og i noen organisasjoner blir «The Blame Game» en hindring for at læring av feil skal 

foregå i team. En konsekvens er at det kan skje små og store feil fordi teammedlemmer ofte 

holder meninger for seg selv fremfor å risikere å ta feil eller bli oppfattet som dum. En annen 

viktig konsekvens er at det blir mindre eller ingen innovasjon som kan bety at man går glipp 

av mange muligheter. Team som har fravær av psykologisk trygghet har lavere sjanse for å 

engasjere seg kreativt, det være seg å foreslå nye ideer, kritisere andres ideer, utfordre status 

quo, eller innrømme feil (Edmondson & Mogelof, 2006). 

 

 For å fremme læring av feil kan man skapes arbeidsmiljøer med trygghet, tillit og respekt 

gjennom å være åpen for at teammedlemmer kan innrømme feil, stille spørsmål, utveksle idéer 

og i tillegg reflektere sammen. For eksempel vil det kunne være lettere å ta risiko og 

eksperimentere med det ukjente dersom man opplever tillit og trygghet innad i teamet og 

miljøet som er dannet, fremfor frykten av å bli straffet eller sett ned på (Edmondson, 2012; 

Cannon & Edmondson, 2005; Edmondson & Mogelof, 2006). Jeg vil i analysen bruke det 

teoretiske rammeverket for å forstå hva som er viktig når man skal lære av feil.  
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3 Metode  
Metodisk tilnærming i forbindelse med en vitenskapelig studie handler om hva slags 

planmessige fremgangsmåter som er brukt for å komme frem til slutningene i studien. Som 

Kvale & Brinkmann (2015) skriver betyr metode opprinnelig «veien til målet» (s. 83). I denne 

studien handler det om hvilke valg jeg har tatt underveis i prosessen for å kunne besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene mine.  

 

I det følgende kapittelet vil oppgaven redegjøre for og begrunne for valget av metode. Del 3.1 

tar for seg forskningsdesignet for oppgaven, hva en kvalitativ casestudie er og kvalitativ 

metode. Del 3.2 omhandler hvordan jeg har gått frem for å samle inn data med hensyn til 

kvalitativ metode. Jeg har valgt å bruke intervju som metode for å innhente empiri. Del 3.3 

forklarer hvordan datamaterialet er analysert, og i del 3.4 og 3.5 beskriver jeg refleksjoner rundt 

studiens kvalitet og etiske forhold, mens del 3.6 oppsummerer metodekapitlet.  

 

3.1 Forskningsdesign  
Et forskningsdesign er en plan eller skisse for hvordan undersøkelsen skal struktureres og 

beskriver retningslinjene for hvordan prosjektet er tenkt utført. Retningslinjene beskriver hva 

undersøkelsen skal fokusere på, hvem som er aktuelle deltakere, hvor undersøkelsen skal 

utføres og hvordan den skal utføres (Thagaard, 2013, s. 54).  

 

I min studie er undersøkelsens hva spørsmålet om hvordan læring av feil foregår i en startup 

med konsultasjon som formål, hvordan læring av feil viser seg i teamet og på hvilken måte det 

transformeres til en overordnet filosofi for virksomheten. Forskningsdesignets hvem er de fire 

ansatte i startupen Uromaker, og undersøkelsen ble gjennomført i deres lokaler i Oslo, som 

besvarer undersøkelsens hvor. Hvordan går ut på hvilken metode jeg har valgt, som er 

kvalitativt forskningsintervju.  

 

Formålet med undersøkelsen kan knyttes til ulike typer design, og i kvalitativ forskning er det 

viktig at prosjektets design gir grunnlag for fleksibilitet. På̊ bakgrunn av informasjonen dataene 

gir, må̊ det være rom for endring av fremgangsmåte underveis i prosessen (Thagaard, 2013, s. 

54). Det er også nødvendig fordi de ulike fasene av å forme en problemstilling, hente empiri 

og analysering vil ha en gjensidig påvirkning og ofte overlappe hverandre (Thagaard, 2013).  
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For å kunne gjennomføre denne studien var det nødvendig å gjøre grundige forundersøkelser, 

både av startupen og dagens entreprenørskapsverden. Dette gav en bedre forståelse av 

konteksten til Uromaker som selskap og hvordan det å lære av feil er en viktig del av deres 

forretningsidé. Etter forundersøkelsene ble det klart at Uromaker var en aktuell case.  

  

3.1.1 En kvalitativ casestudie  
Yin (2014, s. 4) beskriver casestudier som en metode man kan bruke dersom studien ønsker å 

gå i dybden på ett eller flere aktuelle, komplekse fenomener for å studere dem i sin naturlige 

kontekst. Dermed kan man fokusere på én case og samtidig beholde et helhetlig og 

virkelighetsnært perspektiv, samt at det som studeres foregår ‘her og nå’ (Yin, 2014). 

Hensikten er å forstå dynamikken som er til stede i en bestemt setting (Eisenhardt, 1989, s. 

534). Dersom studien søker å forklare «hvordan» eller «hvorfor» et sosialt fenomen fungerer, 

vil casestudie være relevant som metode. Basert på hva Yin (2014) beskriver, vurderer jeg 

casestudie som riktig metode da den ønsker å belyse hvordan læring av feil foregår i en startup 

med konsultasjon som formål.  

 

En casestudie kan utføres både singel og multippel. En multippel casestudie går ut på at flere 

caser undersøkes og sammenlignes, hvilket ville vært både aktuelt og interessant i dette tilfellet. 

På grunn av tidsbegrensninger har jeg valgt en singel casestudie, og denne studien vil derfor 

være en kvalitativ studie innenfor casestudie (Yin, 2014).  

 

For å besvare problemstillingen var det mest hensiktsmessig å gjennomføre kvalitative 

intervjuer av teamet i Uromaker. Gitt at casen imøtekommer teoriens forutsetninger, kan man 

i et enkeltcasedesign bekrefte, utfordre eller utvide teorien (Yin, 2014), og jeg ønsket i dette 

tilfellet å se om Edmondsons (2011, 2012) rammeverk om læring av feil er anvendbart for si 

noe om hvordan læring av feil foregår i en startup som konsulterer bedriftsmarkedet.  

 

Casestudien er gjort hos startupen Uromaker som er et konsulentfirma i Oslo. Teamet består 

av fire ansatte som alle har erfaring fra startups. Derfor er det også interessant å få innblikk i 

hvordan læring av feil viser seg i startupen, og hvordan ulike metoder anvendes i møte med 

deres kunder for videre utvikling, innovasjon og kontinuerlig læring av feil. Jeg synes det er 

fascinerende hvordan en kompleks arbeidsform som team kan fungere i arbeidslivet, og hva 

som blir viktige elementer for å lære av feil i team og som virksomhet. Det var svært interessant 

å få tilgang til en startup som har som varemerke nettopp å jobbe med prøving og feiling, og å 

få muligheten til å forme en case som utforsker hvordan læring av feil foregår i en kontekst.  
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3.1.2 Kvalitativ metode 
I denne studien har jeg valgt kvalitativ metode, og vil begrunne hvorfor i denne delen. Vi skiller 

mellom to former for metode; kvalitativ- og kvantitativ metode. Hvor kvalitativ metode har 

som formål å gå i dybden, og vektlegger betydning, fokuserer kvantitativ metode på utbredelse 

og antall. Med kvalitativ metode, og spesielt casestudie, kan man dermed studere 

underliggende forhold og sammenhenger, fremfor å eksempelvis kartlegge frekvensen av noe 

(Yin, 2014). I pedagogisk forskning er sosiale fenomener særlig noe vi søker å forstå, og derfor 

er kvalitative metoder ofte brukt.  

 

Metodelitteratur skiller mellom en induktiv og deduktiv tilnærming (Alvesson & Sköldberg, 

2018). En induktiv tilnærming tar utgangspunkt i enkelthendelser og antar at denne koblingen 

er valid på et generelt grunnlag, og dermed gir et riktig bilde av hendelsen. En deduktiv 

tilnærming går ut fra å anvende en generalisert regel, for eksempel en teori, til å forklare et 

enkeltfenomen (Alvesson & Sköldberg, 2018). Det er en risiko ved dette, hvilket er at man på 

forhånd antar hva som skal forklares og at teorien alltid stemmer, og videre anta at det vil 

stemme også neste gang. Det betyr at en deduktiv tilnærming kan være for lite åpen for nye 

forklaringer, da den har en forutbestemt forklaring på en enkelthendelse. Dette begrunner 

hvorfor jeg har valgt å bruke et alternativ til induksjon og deduksjon, nemlig abduksjon. 

Abduksjon blir ofte brukt i casestudier. Her vil enkelthendelser tolkes ut fra et hypotetisk 

mønster, som kan være en problemstilling med tilhørende forskningsspørsmål. Dersom de 

hypotetiske antakelsene, forstått som for eksempel forskningsspørsmål, kunne bekreftes, ville 

de bidra til å forklare casen (Alvesson & Sköldberg, 2018).  

 

I min oppgave har teori vært med på å forme grunnlaget for datainnsamlingen, og 

enkelttilfellene fra empirien er analysert opp mot generelle teorier (Kvernbekk, 2002, s. 27). 

Kvernbekk (2002, s. 27) hevder at det er vanlig å kombinere elementer fra både induktiv og 

deduktiv tilnærming i praksis. Alvesson & Sköldberg (2018) fremmer samtidig at abduksjon 

ikke er en blanding av induksjon og deduksjon, selv når tilnærmingen inneholder elementer fra 

begge deler. Abduksjon tillegges heller nye, spesifikke elementer, og går ut på å utvikle empiri 

samtidig som teorien justeres underveis, hvilket foreslås å være det hypotetiske mønsteret. I 

likhet med induksjon starter abduksjon fra et empirisk utgangspunkt, men inkluderer også 

forståelse. Dermed vil ikke abduksjon ta avstand fra teoretiske forståelser. Det vil si at man 

med abduksjon forsøker å finne ut om noe stemmer eller ikke, samt hvorfor det er tilfellet 

(Alvesson & Sköldberg, 2018).  
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3.2 Datainnsamling  
Når det gjelder valg av metode for innhenting av data bestemte jeg meg for å ha en kvalitativ 

tilnærming. Grunnen til dette er at vi med kvalitativ forskning ønsker å forstå sosiale fenomener 

(Thagaard, 2013). Kvalitativ metode har ulike fremgangsmåter for datainnsamling. Jeg valgte 

å bruke intervju som metode for datainnsamling for å kunne få en bred forståelse av hvordan 

deltakerne lærer av feil i teamet og transformerer det til en overordnet filosofi. Thagaard (2013) 

understreker at hun unngår å kalle de hun intervjuer for ‘informanter’, da dette indikerer at de 

som intervjues er spesielt informative om temaene som studeres (s. 97). I mitt tilfelle har jeg 

valgt å bruke begrepet ‘informant’ på grunn av at de jeg intervjuer er de som sitter med 

informasjonen jeg er ute etter. De er informative, og det er de som vet hvordan læring av feil 

foregår i sitt selskap og team, og hvordan de drar nytte av disse erfaringene til å fremme prøving 

og feiling. 

 

I prosessen med å finne gode metodiske fremgangsmåter, vurderte jeg å samle inn data ved å 

bruke observasjon, en metode som er egnet for å studere relasjoner mellom mennesker, og 

hvordan de forholder seg til hverandre i sosiale situasjoner (Thagaard, 2013). Jeg fant dog ut 

at dette ikke lot seg gjøre. For det første er medlemmene meget travle, og de jobber ofte på 

ulike prosjekter parallelt, hvilket betyr at teamet befinner seg ulike steder i Oslo eller utenbys 

i løpet av uken. For det andre består konsulentoppdrag av mange ulike ledd - fra de får et 

oppdrag, til planlegging, design, utvikling av produkt med og uten kunde. Observasjon lot seg 

ikke gjøre, og av hensyn til tiden jeg hadde disponibelt, vurderte jeg at det likevel ikke ville 

gitt et helhetlig bilde. Derfor valgte jeg å bruke tid på å bli kjent med virksomheten gjennom å 

lese meg opp på deres nettsider og årsrapport, og prate med dem da jeg var tilstede på deres 

kontorer. Dermed var jeg også forberedt til å utarbeide intervjuguiden. Videre vil jeg gå 

nærmere inn på intervju som fremgangsmåte for datainnsamling.   

 

3.2.1 Intervjuer 
Intervju som metode egner seg godt til å få data om personlige opplevelser samt beskrivelser 

av et fenomen (Kvale & Brinkmann, 2015). Det finnes ulike typer intervjuer, hvor jeg valgte 

intervju med enkeltpersoner, som er den vanligste fremgangsmåten, fremfor gruppeintervju 

(Thagaard, 2013). Det ville vært interessant å gjennomføre gruppeintervju etter individuelle 

intervjuer for å få en diskusjon rundt læring av feil, men av tidsmessig hensyn har ikke dette 

blitt mulig. I et individuelt intervju står informanten i fokus og formålet er å få tilgang til deres 

erfaringer og opplevelser av et fenomen. Slik kan man få fyldig informasjon om perspektiver i 
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forhold til gitte temaer, samt hvordan personen opplever og forstår seg selv og sine omgivelser 

(Thagaard, 2013). For min del var dette viktig for studien fordi målet med undersøkelsen var å 

få informasjon om hvordan læring av feil foregår i en startup og hvordan teamet jobber med 

dette for å bistå andre. «I et kvalitativt forskningsintervju produseres kunnskap sosialt, det vil 

si gjennom interaksjon mellom intervjuer og intervjuperson» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

83). Det kjennetegnes også av et nært forhold mellom forsker og de som studeres, og kontakten 

som skapes vil ha en sentral rolle for det materialet forskeren sitter igjen med. Denne nærheten 

mellom forsker og informant i intervjuet kan gi fyldige data ved at forsker får tilgang på 

fenomener som ellers er vanskelig å studere, men kan i tillegg gi ulike utfordringer. Når 

informanter forteller om sine erfaringer, kan dette ses på som en sosial handling fordi personer 

deltar i en interaksjon med forskeren når de beskriver sine erfaringer (Thagaard, 2013). 

 

Kvalitative studier tar for seg strategiske utvalg, og det er viktig å etablere kontakt med 

personer som kan gi tilgang til det miljøet hvor studien skal utføres (Thagaard, 2013). En vanlig 

metode for å velge deltakere er «snøballmetoden», som jeg har brukt. Metoden går ut på at 

forskeren først kontakter noen personer som har de egenskapene eller kvalifikasjonene som er 

relevant for problemstillingen og studiens teoretiske perspektiver (Thagaard, 2013, s. 61). I 

mitt tilfelle pratet jeg med en bekjent om tematikken, som ba meg kontakte et av medlemmene 

i startupen. Etter å ha snakket med det som ble min kontaktperson spurte vedkommende de 

andre i teamet om de ønsket å delta i undersøkelsen, hvilket de alle svarte ja på i løpet av kort 

tid. Et problem med snøballmetoden er at utvalget kan bestå kun av personer innenfor samme 

nettverk eller miljø, men da de er et team med ulik faglig bakgrunn, og jobber i en relativt ny 

startup var ikke dette et problem. Jeg hadde et strategisk utvalg av informanter da jeg ønsker 

informanter med noe ulik fagbakgrunn og erfaringer med startups. Spredning i faglig bakgrunn 

ser slik ut:  

 

Informanter  Antall  

Entreprenør  1 

Fintechkonsulent 1 

Softwareutvikler 1 

Siviløkonom 1 

Tabell 1: Informasjon om informantene. 
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Valget av fire informanter var bevisst og tilstrekkelig da dette er en casestudie og alle 

medlemmene er intervjuet. De fire intervjuene ble gjort der teamet har sitt kontorlokale i Oslo. 

Intervjuene varte mellom 45 og 70 minutter. Jeg startet hvert intervju med en kort introduksjon 

om tema og formål med studien, før jeg gikk igjennom samtykkeerklæring og spurte om det 

var greit at jeg gjorde lydopptak, noe som var i orden for alle. Intervjuene ble gjennomført i to 

omganger. Den første dagen jeg kom til deres lokaler gjennomførte jeg to intervjuer som var 

avtalt i forkant. Deretter gjennomførte jeg de to siste intervjuene to uker senere, hvilket var et 

bevisst valg fra min side. Jeg ønsket å legge til rette for at jeg kunne gjøre endringer og 

tilpasninger i intervjuguiden for å få mest mulig ut av intervjusituasjonen og forbedre 

spørsmålene dersom det var nødvendig.  

 

Intervjuguiden jeg hadde laget på forhånd var delt inn i fire deler, slik som «tre-med-grener-

modellen» (Thagaard, 2013). I mitt tilfelle er hovedtemaet læring av feil, med følgende grener 

med enkelte temaer. Her forsøkte jeg som forsker å finne en balanse mellom å gå i dybden på 

hvert tema og komme igjennom alle temaene i løpet av intervjuet. Generelt bør det legges opp 

til pauser underveis i intervjuet slik at forsker får tid til refleksjon, og informant får mulighet 

til å utfylle tidligere spørsmål om det er ønskelig (Thagaard, 2013). Jeg fulgte intervjuguidens 

temaer, og det ble flere oppfølgingsspørsmål underveis for å få et dypere innblikk i 

informantenes meninger og vurderinger i lys av mer konkrete erfaringer fra arbeidshverdagen. 

Det ble i tillegg lagt inn noen naturlige pauser mellom temaene, og noen ganger la informantene 

til noe i disse pausene. Jeg brukte den samme intervjuguiden for alle informantene, men jeg 

justerte spørsmålene noe etter første dag med de to første intervjuene.  

 

Jeg startet intervjuene med noen spørsmål om deres individuelle erfaringer med startups for å 

bli litt kjent med informantenes bakgrunn og utvikling før jeg gikk videre til de neste temaene. 

Temaene jeg tok for meg i intervjuguiden var startups og individuelle erfaringer, teamet, skolen 

Early Stage og programmet Endringskraft, samt entreprenørskap og innovasjon. I de neste 

intervjuene gikk jeg gjennom hele intervjuguiden, og gjorde tilpasninger utfra hva de selv 

pratet om og hva som dekket intervjuguiden. Et intervju er som nevnt tidligere i kapittelet en 

situasjon som er preget av fleksibilitet slik at forsker kan tilpasse sine spørsmål som respons 

på det informanter forteller (Thagaard, 2013). Ved mitt neste besøk, pratet jeg en stund med 

informantene før de neste intervjuene skulle finne sted. Det var en uformell setting som kan 

legge til rette for tillit mellom forsker og de som intervjues, og som passet fint før to delvis 

strukturerte intervjuer (Thagaard, 2013).  
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3.2.2 Transkribering  
Å transkribere vil si å transformere, å skifte fra en form til en annen. Transkripsjoner er 

oversettelser fra talespråk til skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205). Jeg transkriberte 

intervjuene kort tid etter jeg hadde foretatt dem for å ha det informantene sa friskest mulig i 

minne, samt stemningen og eventuelle reaksjoner eller misforståelser. Det er viktig å være klar 

over at transkribering av intervju er en fortolkningsprosess der ulikhetene mellom talespråket 

og de nedskrevne tekstene kan skape praktiske og prinsipielle problemer (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 204). Jeg valgte å bruke lydopptak på iPhonen min da jeg gjennomførte intervjuene 

fremfor å bruke båndopptaker. Årsaken til dette var at det for de fleste er mer naturlig at det 

ligger en telefon mellom oss, hvilket kan gjøre at informantene glemmer at de er i en 

intervjusituasjon. Jeg hadde to telefoner liggende ved siden av hverandre, og brukte et program 

for lydopptak utviklet av UiO kalt Nettskjema-Diktafon. I tillegg førte jeg notater på PC for å 

få med meg viktige stikkord underveis, samt å ha sikkerheten dersom det skulle skje noe med 

lydopptaket. Lydopptak var likevel hovedredskapet mitt slik at jeg kunne fokusere på 

intervjuets emne og dynamikk (Kvale & Birkmann, 2015, s. 205). Ved å gjøre lydopptak fikk 

jeg med ordbruk, tonefall og pauser, slik at jeg senere kunne bruke dette i arbeidet med 

transkripsjon og meningsfortolkning av intervjuet.  

 

I transkripsjonene valgte jeg å skrive så ordrett som mulig, ved å inkludere «latter», «hmm», 

«eh» eller andre pauser. Grunnen til dette var at jeg ønsket å gjenskape intervjuet så godt som 

mulig, slik at jeg kunne huske situasjonen bedre i etterkant. I selve analysen fjernet jeg disse 

uttrykkene, da de ikke ville ha noen betydning for å besvare problemstillingen, samt at sitatene 

blir tydeligere å lese. I arbeidet med transkripsjonen av forskningsintervjuer er det flere valg 

som skal tas (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg valgte å transkribere intervjuene selv for å få 

med viktige detaljer som ville være relevant for analysen, samt at det ville føles unaturlig at 

noen andre skulle gjøre denne jobben for meg. Det er en tidkrevende, men en lærerik prosess 

for å lære å kjenne sin intervjustil (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 208). Ved å transkribere de 

to første intervjuene, fikk jeg muligheten til å vurdere om det var behov for å gjøre noe 

annerledes til de neste intervjuene. Jeg lastet ned lydopptakene til min pc, og oversatte fra lyd 

til tekst i et Word-dokument. I tillegg til å bruke Word, brukte jeg programmet F5trakskript 

som er et verktøy for transkribering av intervjuer.  
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3.3 Analyseprosessen  
Jeg vil nå forklare selve analysen av dataene. Den muntlige samtalen under intervjuet tok jeg 

opp ved bruk av lydopptak, og deretter oversatte jeg den muntlige samtalen til skriftlig tekst, 

for å gjøre intervjusamtalen tilgjengelig for analyse.  

 

Som tidligere nevnt i kapittel 3.1.2 valgte jeg en abduktiv tilnærming til analysen. Kvalitative 

tekster har ofte en tematisk tilnærming, hvor begreper knyttes til mønstre og tendenser i 

materialet. Samtidig vil forholdet mellom teori og empiri variere mellom studier (Thagaard, 

2013). Teorien har tatt del i å forme grunnlaget for datainnsamlingen, i tillegg til at 

enkelttilfellene fra empirien er analysert opp mot generelle teorier (Kvernbekk, 2002, s. 27).  

 

Jeg valgte å bruke tematisk analyse og har hentet inspirasjon fra Braun & Clarke (2006, s. 79) 

som forklarer det som en fleksibel metode for å identifisere, analysere og rapportere temaer i 

et datamateriale uten å være teoriavhengig. Slik kan man organisere og beskrive mønstre i 

detalj. Braun & Clarke (2006) har utarbeidet en metode med seks steg for å gjøre en tematisk 

analyse. Ifølge dem er ikke denne metoden unik for sin sjanger, ei heller et sett med regler. Det 

er en guide som viser seks steg og prosessen som følger, og i kvalitativ forskning er den sjelden 

lineær. Steg 1 handler om å bli kjent med de empiriske dataene (Braun & Clarke, 2006, s. 87). 

Jeg gjorde dette ved å lytte gjennom lydopptakene og transkribere dem over i et Word-

dokument.  Underveis i prosessen satt jeg inn kommentarer i sidemargen for å tydeliggjøre 

viktige deler av dataene. Dette gjorde at jeg ble kjent med dataene og startet prosessen med å 

se etter mønstre av betydning og hvilke koder som kunne være aktuelle for analysen. Jeg leste 

transkripsjonene flere ganger og oppdaget nye detaljer og sammenhenger jeg kunne bruke 

underveis. Steg 2 er et steg for å lage koder på tvers av dataene og systematisere disse, for så å 

samle dataen under relevante koder. Jeg identifiserte 14 koder som fremsto som relevante for 

mitt teoretiske utgangspunkt og datamateriale. Noen av kodene ble også identifisert underveis 

ettersom jeg oppdaget nye ting som ble relevante å ta med. Steg 3 handler om å finne temaer 

ved å samle koder til passende temaer. Temaene jeg valgte var læring av feil, team, innovasjon 

og eksperimentering, læringsprosesser og verktøy, samt utvikling av tankesett. Steg 4 går ut på 

å gjennomgå temaene og sjekke om de er passende til kodene som er lagd. Jeg gikk igjennom 

temaene noen ganger for å se til at data og analyse hang sammen med temaene, og dette gjorde 

jeg kontinuerlig etter hvert som analysekapittelet ble skrevet. I steg 5 defineres og navngis 

temaene for å fortelle om sentrale temaer i undersøkelsen. Her gikk jeg igjennom temaene og 

så til at de var tydelige. Steg 6 er det siste steget i analyseprosessen og går ut på å produsere 

rapporten. Den tematiske analysen skal legge frem historien til dataene på en måte som 
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overbeviser leseren om analysens validitet. Den skal presentere en logisk og sammenhengende 

historie som har betydning for hva dataene forteller, både innenfor og på tvers av temaene 

(Braun & Clarke, 2006, s. 93). Jeg forsøkte å finne relevante elementer i forbindelse med 

fenomenene jeg ville belyse, samtidig som funn skulle baseres på eksempler fra informantene 

og logiske slutninger. I analysedelen har jeg har forsøkt å legge frem dataene på en oversiktlig 

og troverdig måte.   

 

3.4 Undersøkelsens kvalitet 
En viktig del av å utføre en studie er å reflektere rundt undersøkelsens kvalitet. Hensikten med 

datamaterialet er at det skal kunne belyse problemstillingen i det enkelte studiet, og dataene 

som er innsamlet må dermed ses i lys av hva datamaterialet skal brukes til (Grønmo, 2015). 

Forskeren skal være sin egen kritiker og kunne begrunne valg gjennom hele prosessen (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Valg av problemstilling, tema og relevante teorier vil gjerne ha betydning 

for hvilken forståelse man har, som er med på å påvirke hvordan studien blir og vil ha 

innvirkning på hvordan dataene tolkes. Jeg hadde en idé om hvilke tema jeg ønsket å studere, 

og fant det interessant å studere dette ved hjelp av pedagogiske problemstillinger og å benytte 

casestudie for å få innsikt og belyse dem.  

 

Reliabilitet og validitet er sentrale begreper knyttet til en forskers troverdighet (Thagaard, 

2013). Reliabilitet omhandler vurdering av forskningens pålitelighet. Jeg har forsøkt å gi 

oppgaven reliabilitet ved å reflektere over fremgangsmåtene jeg har brukt underveis i 

håndteringen av mine data. Jeg startet med å sette meg inn i virksomheten og feltet for å få en 

grundig forståelse av casen og det jeg skulle studere. For å ivareta reliabiliteten forsøkte jeg å 

beskrive fremgangsmåter og analysemetoder, slik at trinnene kan vurderes hver for seg 

(Thagaard, 2013). Målet er å minimere sjansen for feil og skjevheter i forskningen dersom man 

gjentar prosessen (Yin, 2014). For å styrke reliabiliteten er også formuleringen av spørsmål i 

intervjuene sentralt. Ledende spørsmål vil kunne være en svakhet om forskerens reliabilitet 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Derfor jobbet jeg nøye med spørsmålsformuleringene i 

utarbeidelsen av intervjuguiden, og valgte et delvis strukturert intervju for å følge 

informantenes fortelling og være åpen for variasjon underveis. Samtidig er jeg ingen erfaren 

intervjuer, og det kan være spørsmål jeg burde stilt som jeg ikke stilte, eller jeg kunne stilt 

andre spørsmål som ville gitt andre svar. Jeg foretok intervjuene i to omganger for å kunne 

vurdere endringer i spørsmålene til neste gang. Jeg transkriberte også de to første intervjuene 

for å høre om spørsmålene var gode nok, og være klar over min rolle som intervjuer før neste 

runde med intervjuer. Det at jeg brukte lydopptak kan også ha påvirket hva deltakerne ønsket 
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å si og eventuelt ikke si. En av styrkene ved å bruke intervju er at man kan få personlige 

beskrivelser satt i kontekst, og casestudie har et målrettet fokus på studiens temaer. En svakhet 

ved intervju er at metoden kan lede til refleksivitet, altså at personen som blir intervjuet blir 

påvirket av intervjuer og svarer basert på det en tolker at intervjueren ønsker. En slik mulig 

svakhet kan være vanskelig å unngå fullstendig, men å være var og klar over at det hender, kan 

gjøre intervjuene bedre (Yin, 2014). 

 

Validitet handler om gyldighet av tolkninger jeg har kommet frem til, med hensyn til at 

resultatene som er presentert representerer virkeligheten som er studert (Thagaard, 2013). 

Økologisk validitet har sammenheng med om en studie er gjort i naturlige omgivelser eller har 

blitt utført på et sted som ligner det den skal si noe om, hvor dagligdagse forhold kan fanges 

opp (Cicourel, 1982, s. 15). Det vil si at studien bør være nært knyttet til konteksten den skal 

si noe om. I min studie har jeg forsøkt å ivareta en naturlig omgivelse for informantene ved at 

jeg utførte intervjuene i deres arbeidslokale i Oslo. Å observere teamet kunne vært styrkende 

for den økologiske validiteten og for å danne felles forståelser, fordi det vil være en mulighet 

for at formuleringer av spørsmålene og svarene som blir gitt, blir forstått forskjellig av forsker 

og deltakere (Cicourel, 1982). Det kan være en potensiell begrensning for å styrke den 

økologiske validiteten.  

 

Underveis i intervjuene forsøkte jeg som forsker å være fleksibel ved å stille spørsmål som 

respons på det informantene mine fortalte. Samtidig ønsket jeg et gjensidig forhold ved å lytte, 

vise forståelse og sensitivitet som svar på deres åpenhet til å fortelle om sine erfaringer og 

perspektiver (Thagaard, 2013). Spesielt ønsket jeg å vise forståelse hva gjelder å snakke om å 

gjøre feil, som kan være et tabubelagt område å snakke om og man kan ha ulike oppfatninger 

av begrepet. Jeg ønsket ikke at de skulle føle noen form for anklagelse da vi snakket om feiling, 

men heller at de skulle forklare hvordan de som startup arbeider med dette og har erfaringer 

med læring av feil. Dermed ønsket jeg å forberede meg på forhånd slik at jeg kjente til 

virksomheten så godt det lot seg gjøre, og samtidig være åpen for ulike vendinger.  

 

For å styrke forskningens validitet har jeg forsøkt å vise gjennomsiktighet ved å tydeliggjøre 

grunnlaget for tolkninger som er gjort i analysen og hvordan jeg har kommet frem til 

konklusjoner. For å styrke validiteten har jeg i tillegg tatt en kritisk gjennomgang av analysen 

og for å se om alternative perspektiver kan være av betydning for alternativ forståelse 

(Thagaard, 2013, s. 205). Validiteten styrkes når tolkninger fra andre studier bekrefter 

hverandre (Thagaard, 2013, s. 208). Jeg har ønsket teoretisk gjennomsiktighet ved å beskrive 
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det teoretiske ståsted som representerer basen for studiens tolkninger. Det er lagt mest vekt på 

lydopptak fra intervjuer, som vil være mer uavhengig av mine oppfatninger enn notater som er 

tatt underveis, fordi de kan være preget av min rekonstruksjon av hendelser og utsagn. Dette 

er viktig for at leseren skal kunne skille mellom primærdata og mine egne vurderinger 

(Thagaard, 2013, s. 203).  

 

3.5 Etiske retningslinjer 
Ved å gjøre studier som innebærer intervju, knyttes en nær kontakt mellom forsker og de 

personer forskeren studerer (Thagaard, 2013, s. 25). Dette gjør at det foreligger noen etiske 

retningslinjer som skal følges. Prosjekter som inneholder personopplysninger er meldepliktige 

og skal meldes til NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste). Forskeren må motta en 

godkjenning av prosjektet fra NSD før datainnsamlingen kan starte (Thagaard, 2013), hvilket 

sikrer deltakernes personvern. Godkjenningen var klar i god tid før intervjuenes tidspunkt ble 

avtalt.  

 

Thagaard (2013, s. 26-30) beskriver tre viktige etiske retningslinjer for studier som behandler 

personopplysninger, noe min studie gjør. De tre retningslinjene er informert samtykke, 

konfidensialitet og konsekvenser av å delta i forskningsprosjektet. Informert samtykke dreier 

seg om at deltakerne skal vite hva studien handler om og være klar over hvilke opplysninger 

om dem som skal deles med andre. Informantene skal være innforstått med at de til enhver tid 

kan trekke fra seg fra prosjektet uten å forklare årsak eller at det skal få negative konsekvenser. 

Konfidensialitet handler om at deltakernes identitet skal holdes skjult, at deltakeren skal 

anonymiseres i oppgaven og at studien ikke skal skade enkeltpersoner som forskes på basert 

på formidling av informasjon. For å overholde disse retningslinjene har jeg anonymisert både 

notater og transkripsjoner slik at deltakernes navn eller andre identifiserbare opplysninger ikke 

har vært oppbevart på min data. Konsekvenser av å delta i forskningsprosjektet omhandler 

hvorvidt prosjektet kan ha noen konsekvenser for deltakerne. Jeg har vurdert hvordan jeg 

bruker sitater i analysen min og hvordan jeg kan være tro mot informantene i respekt av deres 

privatliv for å unngå negative konsekvenser for deltakerne.  
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3.6 Oppsummering  
Metodekapittelet tar for seg hvordan jeg har gjennomført studien og begrunner valgene jeg har 

tatt underveis i prosessen. I studien valgte jeg å anvende kvalitativ metode da jeg ønsket å forstå 

et sosialt fenomen for å belyse dets hvordan. Det er en casestudie som egnet seg godt til å få 

forståelse av hvordan læring av feil skjer i en startup da de har nettopp dette som element i sin 

overordnede filosofi. Jeg vurderte observasjon som supplerende metode, men valgte i dette 

tilfellet kun å bruke intervju. Ved å søke på deres nettsider og enkelte rapporter og artikler 

knyttet til bedriften, utarbeidet jeg en intervjuguide delt inn i ulike temaer med teori som 

rammeverk. Intervjuene ble utført i deres lokaler i Oslo, og jeg transkriberte intervjuene kort 

tid etter at de var gjennomført ved hjelp av lydopptak. Dette var både for å ha intervjuene friskt 

i minne og for å kunne justere på spørsmålene for å legge til rette for de neste intervjuene et 

par uker etterpå. Deretter leste jeg transkripsjonene mine, for å bli kjent med materialet, og for 

å systematisk tematisere dem etter hva jeg ønsket å få med i oppgaven. Jeg har hatt en abduktiv 

tilnærming til prosessen, da jeg underveis har vekslet mellom teori og data. Analysen har tatt 

utgangspunkt i det teoretiske grunnlaget jeg har valgt å benytte meg av, samtidig som temaer 

og kategorier har blitt til underveis i prosessen med å arbeide med datamaterialet. Jeg har 

reflektert over de etiske problemstillingene underveis og søkte om, og fikk godkjenning, fra 

NSD i god tid før intervjuene. I tillegg hadde jeg et tydeliggjørende samtykkeskjema til 

informantene der deltakerne fikk informasjon om studien, konfidensialitet og konsekvenser av 

å delta i prosjektet som alle signerte. Jeg har også reflektert rundt studiens kvalitet og i dette 

kapittelet har jeg forsøkt å beskrive hvordan dette arbeidet er gjort i praksis.  
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4 Funn og analyse 
Formålet med denne oppgaven er å få innsikt i hvordan læring av feil skjer i en startup, hvordan 

det finner sted i teamet og hvordan erfaringer med dette har blitt transformert til en overordnet 

filosofi for virksomheten. Hva kan være elementer i arbeidet for å forfølge videre utvikling og 

innovative løsninger for sin startup, andre startups eller organisasjoner? Teamet jeg har studert 

jobber som konsulenter i startupen Uromaker. Teamet består av fire ansatte som jobber på 

kontoret deres i Oslo, samt reiser rundt til kunder. Medlemmene bistår andre startups, 

organisasjoner og studenter med å realisere og løse sine utfordringer innenfor blant annet 

innovasjon, strategi- og organisasjonsutvikling. Teammedlemmene denne oppgaven fokuserer 

på har erfaringer fra startup-verdenen, en bransje i konstant bevegelse i takt med samfunnet. 

Startups er preget av eksperimentering, tempo og risiko, og andre elementer som både kan 

fremme og hemme mulighetene for læring av feil for å lykkes.  

 

Grunnet anonymisering har jeg ikke kategorisert informantene, eller presisert hvilke roller eller 

ansvarsoppgaver de har på arbeidsplassen.  

 

I det følgende kapittelet vil jeg presentere og analysere funnene fra datainnsamlingen min. 

Kapittel 4.1 tar for seg læring av feil i teamet og hvordan de jobber med denne tematikken, 

kapittel 4.2 går inn på psykologisk trygghet og tillit i teamet, 4.3 omhandler tankesett og 

rundt feiling. mens 4.4 handler om innovasjon og eksperimentering. Til slutt vil jeg legge 

frem en oppsummering av analysen i del 4.5. Siktemålet med analysen er å fremheve en 

forståelse av innholdet fra datamaterialet.  

 

4.1 Læring av feil i teamet  
Cannon & Edmondson (2005) argumenterer for at organisasjoner ikke bare skal lære av feil, 

men også lære av feil på en intelligent måte, som en nødvendig strategi for å fremme læring. 

Særlig i innovasjonsbedrifter må team møte aktiviteter som involverer risiko, usikkerhet og 

feiling for å oppnå suksess. De fleste bransjer vil møte situasjoner hvor innovasjon kreves, og 

for en startup handler det ofte om å utvikle nye løsninger på et problem (Edmondson & 

Mogelof, 2006). Edmondson (2012) beskriver hvordan det å danne formelle prosesser og forum 

for å diskutere, analysere og bruke læringen av feil er nødvendig for å sikre seg effektiv læring. 

Diskuteres komplekse feil fra ulike perspektiver, kan team gjenkjenne potensielle feil og finne 

årsaken til feilene.  
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4.1.1 Ventilen – forumet for å identifisere og analysere feil  
Å identifisere feil er et essensielt første steg for å kunne lære av dem. Det å jobbe for å oppdage 

feil, fremfor å overse eller gjemme dem kan være et viktig steg i prosessen for å unngå å gjenta 

de samme små eller store feilene gang på gang. Dette krever en åpen kultur som gjør det mulig 

å avdekke feil for så å lære av dem (Cannon & Edmondson, 2005; Edmondson, 2011, 2012). 

Mine informanter hevdet selv at de jobber nokså uformelt med å identifisere feil. De fortalte at 

de gjerne prater om jobbrelaterte ting uten å føre notater eller samtaler spesielt strukturert. De 

kunne sitte i sofaen deres og ta en prat eller kommunisere over Slack som er et nettbasert 

samleverktøy for ulike arbeidsplasser.  

 

En annen form for å identifisere feil er et fysisk møte de har på kontoret hver fredag som de 

kaller Ventilen. Det er et mer formelt forum hvor man kan lufte ting om man har noe på hjertet. 

Alle informantene fortalte at dette er et åpent og fritt forum hvor man kan ta opp små og større 

situasjoner som har skjedd den siste uken, hvor tanken er å «intensjonelt legge opp den type 

arenaer og sette av tid til å lufte ting som ikke nødvendigvis man tar opp uten at det blir satt av 

et rom til det» (informant 4). For å ta opp ting har de: «lagd et system for hvordan vi skal gjøre 

det» (informant 3). En av de andre medlemmene (2) oppfattet det nærmest som rituelt, når 

samlingen starter med at en leser opp høy fra et A4 ark og forklarer hvorfor de har Ventilen. 

Informanten fortalte at det ble innført som svar på et «behov for en strukturert måte for å snakke 

og gi feedback, både positiv og negativ. Vi setter på musikk, også sitter vi og reflekterer over 

ting vi har lyst til å si». Mens sangen spiller skriver de ned på hvert sitt ark hva de ønsker å 

prate om. Når sangen er ferdig leser de høyt for hverandre hva de har skrevet ned etter tur. 

Informant 1 la til: «Man kan komme med alt mulig. Alt. Det er derfor det heter Ventilen, for 

du kan bare ventilere». Etter at temaene presenteres for de andre i teamet avsluttes innlegget 

med frasen «åpen» eller «lukket». Dersom de sier «åpen» er innlegget åpent for diskusjon og 

de kan prate om det i teamet, komme med tilbakemeldinger og finne ut hva de kunne gjort 

annerledes. Dersom medlemmet avslutter med «lukket», er det ikke åpent for kommentering, 

men vedkommende får likevel mulighet til å fortelle om noe en har på hjertet. Alle fire 

medlemmene var enige om at dette var en fin måte å sette kontekst til forumet for å prate om 

ting som kan være vanskelig. Informant 1 sa at da de er et team som er opptatt av læring og 

feiling, «så hadde det vært helt tøysete om ikke vi hadde hatt et sånt forum internt». I samme 

bane uttrykte en annen informant med mild tone:  
 
Vi er jo stadig ute og snakker om feiling i foredrag og oppfordrer studentene til å ta 
sjanser og prøve på ting, så det er litt «practice what you preach» ting da, så vi må 
prøve å holde på med det selv og (informant 4).  
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Sitatene kan tyde på at det er viktig for informantene å kunne prate om feil for å lære av dem, 

men da det kan være vanskelig å prate om, legges det også opp til at de kan «lukke» samtalen. 

En annen tolkning kan være at de ønsker å lufte positive og negative tanker fordi de ønsker at 

kundene sine skal gjøre det, og da er det nødvendig at de går gjennom de samme prosessene 

selv. Samtidig kan det indikere at de har tilrettelagt for å identifisere og rapportere store og 

små feil, fremfor å skjule dem, ved å lage et system i form av forumet Ventilen.  

 

Informanten beskrev hvordan Ventilen fungerte godt for dem som strategi for å oppdage og 

snakke om feil, men at de benyttet seg av mye identifisering underveis i arbeidsoppgaver. Som 

for eksempel under en workshop eller på vei hjem fra en samling med kunder. Det kunne være 

hvordan de: «fasiliterte en workshop, og da har vi kontinuerlige diskusjoner om hvordan vi 

skal gjøre dette bedre til neste gang» (informant 2). Informant 1 beskrev på en annen side at 

det er ment å være en arena hvor de lærer om seg selv, av hverandre og om hvordan de burde 

samarbeide gjennom å kommunisere. Her identifiseres både positive situasjoner og hendelser 

som får konstruktiv kritikk. Informant 1 fortalte om et eksempel fra Ventilen:  

 
Det er en veldig fin form for læring, fordi man kan hver fredag enten fortelle noe du 
har lyst til å si til teamet, som ikke egner seg å si (ellers), for eksempel: «jeg synes vi 
har det hyggelig for tiden, jeg synes det er god stemning– la oss fortsette med det. Eller: 
«jeg synes det er litt dårlig stemning for tiden, skal vi snakke om det?» Det kan være 
på alle nivåer. Men læringsdelen ligger ofte i det at man kan for eksempel si til en 
annen: «denne uken har vi jobbet sammen en del, og jeg synes at vi kan evaluere det 
samarbeidet, jeg synes kanskje ikke det fungerte optimalt.» Også har man et forum hvor 
man enten kan være alle, eller bare to etterpå. Å ta opp og evaluere hvordan det har 
gått. Så det er et veldig åpent og fritt forum.  

 

Dette sitatet indikerer at forumet oppfattes som åpent for å identifisere hendelser på flere 

nivåer, for eksempel problemer som det er behov for å evaluere videre. På en annen side er det 

ikke nødvendigvis et forum kun for å oppdage feil, men også prate om hvordan teamet har det 

sammen. Likevel kan det utfra dette sitatet indikere på at informanten anser at det ligger læring 

i å kunne ytre tanker og åpne opp for videre diskusjon for å forbedre samarbeidet dem imellom. 

Videre fortalte informant 1 om hvorfor det var viktig å med en fast dag: 

 
Vi ønsker å sette av tid. For alle fire er enige i at vi har lyst til å gjøre det, alle fire er 
enige om at vi burde gjøre det fordi alle vil lære. Og dette er en arena hvor vi lærer 
veldig mye om oss selv, og lærer av hverandre og lærer om hvordan vi burde 
samarbeide. Altså, det er bare læring, fordi det er konstruktiv kritikk. (...) det står i 
kalenderen, og det skjer hver uke i en time. Fordi, vi var redd for at det skulle skli ut. 
At vi i perioder hvor vi har mye å gjøre, ikke prioriterer det. så det har nok to av oss 
vært mer på da, men når vi først har det i kalenderen så respekterer alle fire det. 
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Utfra sitatet kan det tyde på at forumet kan være viktigere for noen, men at de likevel 

respekterer at er fast for å sette av tid. Alle medlemmene uttrykte enighet om at forumet 

gjennomføres hver uke av respekt overfor hverandres behov for å sette av tid.  

 

4.1.2 Analysering av feil  
Etter å ha identifisert ulike feil som kan ha skjedd på en arbeidsplass eller i en arbeidssituasjon. 

For å komme et steg videre fra å ha oppdaget feilen, er det nødvendig med analyse og diskusjon 

for at de samme feilene ikke skal gjenta seg på samme eller ulike måter. Analysering blir 

dermed en viktig faktor for å lære av feil i team (Cannon & Edmondson, 2005; Edmondson, 

2011). Edmondson (2012) argumenterte for at forum kunne dannes for å diskutere, analysere 

og anvende feilene for å sikre seg effektiv læring. Ventilen kan synes å være nettopp en form 

for å både identifisere feil, men også analysere og diskutere feilene som har forekommet den 

siste uken. Edmondson (2011) fremmer likevel at det kan være emosjonelt ubehagelig å dykke 

ned i våre feil, som kan resultere i at mange unngår det fullstendig. Informantene for at Ventilen 

oppfattes som en uformell, men systematisk måte å identifisere og analysere feil. En av 

informantene forklarte videre hvordan de kan analysere feil som skjer, og sa at dersom man 

sier «åpen» kan det komme opp ulike situasjoner:  

 
(...) man bestemmer selv om man vil, noen ganger kan det være: «det oppdraget vi 
hadde hos kunden, jeg synes ikke vi forberedte oss godt nok.» Så kan jeg si «åpen», for 
jeg vil at vi skal diskutere det. Og så kommer alle med feedback: hva kunne vi gjort 
annerledes? Hva gikk galt? Hva kunne gjort, hvis vi skulle gjort det om igjen? 
(informant 1)  

 

Sitatet kan indikere at «åpen» er en tiltenkt strategi for å analysere og diskutere prosessene sine 

i teamet for å finne ulike årsaker, samtidig som de kan diskutere ulike deler av prosessene og 

eventuelt endre strategi til neste gang arbeidsoppgaven skal utføres.  

 

Informantene var også opptatt av å evaluere egne salgsprosesser annenhver fredag. Da var det 

mulig å diskutere hva som var bra og hva som var mindre bra prosesser. Her kunne de for 

eksempel ta opp hendelser som var identifisert i Ventilen. Etter eksterne programmer med 

kunder gjennomføres evalueringsmøter, hvor hele programmet gjennomgås. Informantene 

beskrev at de diskuterer ulike situasjoner basert på hva de selv opplevde og hva de fikk av 

tilbakemeldinger gjennom et nettskjema fra kunder.  
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Dette ber de om etter workshops med studenter og selskaper de har samarbeidet med. Alle 

informantene sa at de basert på tilbakemeldinger og diskusjoner i teamet gjør endringer 

fortløpende, og at dette er en meget flytende og fleksibel prosess. Informant 1 utdyper med å 

fortelle at:  

 
Grunnen til at jeg lærer mye av Ventilen er at alle fire har til felles at vi er 
problemløsere, vi er veldig glad i å løse problemer. Og det betyr at vi alltid, hver gang 
noen sier noe, går i problemløsningsmodus. 

 

Sitatet indikerer at Ventilen kan gi muligheter for læring da alle oppfattes som problemløsere. 

Informantene uttrykte at de her får sagt hva de har på hjertet og selv velge om det er åpent for 

videre samtale. Med dette forteller de at de får feil som har skjedd opp i lyset og delt med 

hverandre. På denne måten ønsket som oftest medlemmene å hjelpe hverandre dersom en feil 

er gjort og endringer må gjøres. Informant 2 fortalte også om at de går inn i en løsningsmodus 

hvor alle var forberedt på at det kan komme ris og ros. «Jeg tror vi alle har litt det genet at vi 

må prøve å komme oss til en aktivitet hvor det går an å fikse på det. Vi går litt i løsningsmodus» 

(informant 2). Informanten trakk også frem at de blir «enig i at det er et problem, eller det 

skjedde, hvordan sørger vi for at det ikke skjer eller hva kan vi gjøre». I og med at teamet synes 

å oppfatte seg selv som problemløsere kan det ofte føre til diskusjon i teamet som igjen som 

regel fører til konkrete gjøremål, løsninger eller tips, som for eksempel å sette av tid til samtaler 

fordi det har vært behov for en strukturert måte å snakke og gi tilbakemeldinger.  

 

I tillegg til å ha nettskjemaer, har de også satt de også av tid etter hver samling til å snakke med 

deltakerne om hvordan det hadde gått. En informant 4 forklarte at: «etter hver samling så hadde 

vi «check in» og «check out», som er et åpent forum for å diskutere og ofte svare på spørsmål. 

Da stiller vi spørsmål som «hva har vært vanskelig siden forrige samling?», eller hva skjedde 

når man har hatt en oppgave i forrige workshop. Og så har det gått varierende grad av bra eller 

dårlig, og får da kommunisere hva som funket og ikke funket og hva man lærte av begge deler.»  

 

Da det er et forhåndsbestemt forum kan teamet møte forberedt til å diskutere, og komme i hva 

flere kalte «problemløsningsmodus». Eksempelvis beskrev informant 2 at:  

 
Nedsiden er at det er jo emosjonelt tyngre å drive å snakke om hva vi skal gjøre bedre, 
enn å ikke snakke om noe i det hele tatt. Det er en kostnad emosjonelt å sette seg selv i 
modusen: nå skal jeg bare skru av egoet litt og så skal vi fokusere (...) man vokser veldig 
mye på det.  
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Dette kan indikere at oppleves som krevende å analysere hva de gjør, men at det også kan føre 

med seg vekst hvis man setter egoet til side. «Jeg tror ikke jeg lærer uten at det gjør litt vondt» 

(informant 2). Informant 1 fortalte hvordan det ble satt pris på et åpent miljø, men at det noen 

ganger kunne oppleves ubehagelig å åpne opp og fortelle om feil. Samtidig «setter andre veldig 

pris på det, fordi da lærer man masse, men samtidig kjenner jeg at det kan gjøre litt vondt noen 

dager». For å møte det emosjonelle ubehaget det kan være å diskutere feil, kan det at de har 

innført strategien for å «åpne» og «lukke» tilfeller tenkes å fungere som tilrettelegging slik at 

feil likevel kommer frem i lyset. På en annen side er det ikke nødvendigvis en sammenheng 

mellom det å ha vondt og det å lære av feil. Teamet ga likevel uttrykk for at forumet var tenkt 

å fungere som et fritt forum hvor det åpnes for analyser og diskusjoner.  

 

I tillegg til Ventilen har uromakerne en prosess for å utvikle seg og å bli bedre på sine 

arbeidsoppgaver som team. Det er en type digital avtale på mandager. Prosessen går ut på at 

de legger inn individuelle mål for uken på en Slack-kanal de har opprettet. Det kan være én 

stor oppgave, eller flere små gjøremål. Informant 1 forklarte videre:  

 
Internt merker jeg at vi alle fire er veldig preget av å jobbe i startups fordi vi for 
eksempel hver fredag evaluerer uken som har gått, (...) det gjør vi fordi det rett og slett 
er mer effektivt på lang sikt. At du har konkrete mål du skal få gjort, istedenfor en lang 
to-do-liste (...) og bruker tid på ting som ikke er viktig. 

 

Samtidig kan de andre se hva hverandres mål er. Informanten fortalte videre at det legges en 

viss stolthet i disse målsettingene, og derfor legger de opp til at de andre kan se om man har 

fått det til eller ikke. Informanten legger til: «Du skriver målene dine så alle vet hverandres 

mål, og på fredagen skriver man i den samme kanalen hvordan det gikk.» Dermed åpnes det 

for evaluering av de individuelle målene og medlemmene kan diskutere hvordan det gikk og 

hvorfor de eventuelt ikke nådde målene sine, hva som kunne vært gjort annerledes for å nå 

målet eller om målet i seg selv skulle vært annerledes. De diskuterer hva man har lært og om 

man skulle satt mål som var mer kvantifiserbare, altså lettere å måle. Denne metoden anvendes 

for å synliggjøre egne kortsiktige og individuelle mål, samt at de som team kan bruke hverandre 

til å evaluere og analysere prosessen hver uke.  

 

4.1.3 Eksperimentering gjennom prøving og feiling  
Når bedrifter og team som jobber med innovasjon og entreprenørskap skal utvikle nye 

produkter, innføre eller gjennomføre innovasjons- eller endringsprosesser står de overfor en 

betydningsfull og merkbar usikkerhet. For team handler det om å møte de kreative prosessene 
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ved å ta risiko, eksperimentere, og ofte feile på veien (Edmondson & Mogelof, 2006). Gjennom 

bevisst eksperimentering kan man gjøre små eller store endringer for så å prøve på nytt (Cannon 

& Edmondson, 2005). Informantene er alle åpne om at eksperimentering er en stor del av deres 

hverdag, samt deres kunders hverdag. Informant 4 sa at: «Ja det er vel egentlig det eneste vi 

holder på med, å prøve ut nye ting». Videre forklarer informanten hva det kunne innebære: «Vi 

eksperimenterer med alt fra produktene og tjenestene vi utvikler, til måten vi kommer i kontakt 

med folk på, måten vi selger på, måten vi organiserer oss selv på som team.» Sitatet kan 

indikere at eksperimentering synes å være en viktig del av deres virke, og at dette kan vise seg 

i ulike deler av arbeidet deres for å prøve og feile seg frem mot nye, innovative produkter og 

tjenester. 

 

For å få effektiv læring ut av eksperimenteringen kan man produsere feil, i en gitt kontekst, til 

rett tid og sted, dermed gjennom strategisk eksperimentering. Dette vil medføre at feiling vil 

skje, og det vil skje ofte (Edmondson, 2011). Grunnen til at folk fortsetter er fordi de vet at 

feiling ikke er et valgalternativ i deres arbeid. Skal man drive med innovasjon og konkurrere 

om å lære og være først til å finne opp nye løsninger, vil det være en del av jobben. På den 

annen side vil feilene som skjer kunne bidra med verdifull informasjon gjør det mulig å lære 

av feilene og gjøre det annerledes neste gang. Samtidig handler det om å eksperimentere med 

realistiske løsninger og situasjoner, for å kunne møte samme utfordringer i det virkelige liv 

med det man utvikler av læring (Edmondson, 2011). Alle mine informanter ga uttrykk for at 

når de eksperimenterer så omhandler det realistiske situasjoner som skal demonstrere at feil 

kan skje uten at det nødvendigvis blir katastrofalt og at det handler om å lære noe av det 

gjennom å for eksempel eksperimentere i teamet. Informant 2 gikk videre ved å si:  

 
Så hvis jeg har valget mellom å gjøre noe bra eller å gjøre noe dårlig, så mener jeg 
ikke at man skal gjøre det dårlig for derfor å feile. Men, feiling er helt uunngåelig, og 
da er det bedre innstilling å bare løfte de fram i lyset hver gang, uansett.  

 

Sitatet kan indikere at feiling er uunngåelig i deres bransje, og at det feilene som skjer derfor 

burde anerkjennes. Det kan samtidig tyde på at eksperimentering vil avhenge av tid og sted for 

hva som passer seg og hvordan man skal eksperimentere, men at det også kan være viktig å 

godta at med eksperimentering så kommer også feiling, og da handler det om å utnytte 

informasjonen man kan finner her. En annen informant trakk frem:  
 
I «entreprenørskapens» verden er alt så dynamisk og udefinert at man må gjøre ting på 
løpende basis uten å ha nok informasjon til å ta det perfekte valget eller kunne predikere 
hva som kommer til å skje rundt neste sving (informant 4).  
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Sitatet kan tolkes som at i likhet med forrige sitat er det bevissthet rundt at eksperimentering 

er en viktig del av arbeidet, og det er slik de kan finne svar, da det er vanskelig å forutse 

resultatene. En annen informant (3) meddelte:  

 
Min personlige mening handler om at vi ser på feil som en mulighet. Istedenfor å se på 
det som et nederlag, så ser vi på det som svar. Det er det klareste svaret eller faktaene 
du får, så du vet at du må gjøre noe annerledes.  

 

Sitatet kan tyde på at det er flere måter å se på feil, og at feil i sammenheng med 

eksperimentering ses på som svar og noe å agere på, fremfor noe man ønsker å unngå. For å 

sikre fremgang og fremtidig vekst kan det virke som det er verdifullt å gjøre dette i et gunstig 

tempo, slik at ikke alle konkurrenter løper forbi med løsningene. Hastighet er en viktig faktor 

for startups, da de som mindre bedrift kan være smidige og få til endringer relativt kjapt. Det 

kan gå fortere å ta beslutninger, og å gjøre endringer etter markedets behov (Edmondson & 

Reynolds, 2016). Samtidig handler det ikke kun om å være rask, men faktisk lære noe av de 

feilene man som team vil møte på veien. Informant 3 uttrykte det slik:  

 
En veldig viktig ting som gjennomlyser alt vi gjør er hastighet. En viktig del av det vi 
gjør er å hjelpe kunder å forstå hvor fort man kan få svar på ting. Men det krever mye 
mot. Og det merker jeg spesielt nå som vi jobber med (...) hvis man ikke er vant til å 
bevege seg så fort og få så tøffe, direkte og ærlige svar fort. Hele den prosessen krever 
mye mot. Det med å bevege seg raskt, definitivt. 

 

Det kan indikere at hastighet er essensielt, men også krever mot for andre som ikke driver med 

dette på daglig basis. Feil vil nødvendigvis skje når man eksperimenterer med nye løsninger. 

Sitatet kan indikere at informanten mener det kreves mot for å bevege seg kjapt med å utvikle 

nye ideer, fordi man med dette også utsetter seg for å feile. Det kan tyde på at informanten ser 

på innovasjonsprosjekter hvor man kjapt kan innhente svar gjennom eksperimentering, fremfor 

å bruke unødvendig mye tid. En annen informant (1) trakk frem:  

 
Heldigvis har jeg turt å gå ut av komfortsonen og bare gjøre ting, og feile skikkelig 
hardt, og reise meg igjen, og se at det var kjempeverdifullt, istedenfor å gå en sikrere 
vei. Fordi det hadde tatt meg lenger tid å lære alt jeg lærte.  

 

Det kan indikere at det krever risikovilje å ta sjansen, samtidig som det i dette tilfellet kan 

tolkes som at feil har ført med seg verdifull læring. Jeg forstod det som at innenfor dette feltet 

kan det å lære kjapt være noe å søke etter, for ikke å bli forbigått av konkurrenter. Videre la 

informanten til (om eksperimentering):  
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Det jeg kjenner litt på noen ganger er at fordi vi er opptatt av å prøve og feile, så er vi 
utrolig opptatt av å eksperimentere, og så er man jo utrolig opptatt av da å være helt 
transparent og ærlig, hvis ikke så fungerer det ikke (informant 1)  

 

Det kan indikere at eksperimentering vil vise seg i flere ledd i teamet. Det kan i tillegg synes 

som at de er opptatt av å ikke skjule feilene sine etter eksperimenter er gjennomført, men heller 

være ærlige på hvordan det har gått. For å tilvende seg eksperimentering jobber informantene 

tett med kundene for å vise hvordan eksperimentering kan gi informasjon på en effektiv og 

rask måte, men som likevel vil kreve sitt av deltakerne. Workshopene kan ta teamet og 

deltakerne gjennom ulike steg for å lære hvordan prøving og feiling kan være nyttig. 

 

For eksempel er «Trial and error» et vanlig begrep for eksperimentering når en bedrift skal 

designe et innovativt produkt, og teste kunders reaksjoner i en nytt marked kreves det 

intelligente feil. Dermed kan man gjennom intelligent eksperimentering produsere gode feil 

raskt (Edmondson, 2011). Informant 1 sa at de i teamet lærer mye av å eksperimentere og prøve 

seg frem, ved å spørre noen eller sette seg inn i tematikken for arbeidsoppgaven, for så å prøve 

igjen. Dette ble ansett som bedre enn å sette seg inn i en hel del, og så gå ut og prøve fordi det 

vil ta for mye tid uten at man finner noen svar fordi man ikke tester ut ideen. Når det gjelder 

entreprenørskap, enten det gjelder å starte et selskap, lansere et produkt eller få ut en idé, burde 

man ikke sitte i ti år og finpusse ideen sin og forberede deg «fordi du er aldri nok forberedt, du 

kommer til å gjøre feil uansett». I likhet med dette fortalte informant 4:  

 
Istedenfor å kaste alle eggene i én kurv. Innen entreprenørskap så handler jo det stort 
sett om å lage enkle prototyper og sjekke av mot markedet og kunder underveis. 
Istedenfor å bruke fem år på å utvikle noe som ingen tilslutt har lyst på. Så jeg tror det 
er mere egentlig med hvordan man evaluerer og lærer av feilen etter at den har skjedd 
som skiller om man får noe verdi ut av det eller ikke. 

 

Som informanten beskrev, handler det om å teste enkle prototyper mot markedet for å finne ut 

om noen faktisk har lyst på dem. Samtidig kan det tolkes som at eksperimentering og 

evaluering av feil underveis vil ha betydning for hvorvidt man kan trekke ut verdifull læring 

av forsøket. Informant 4 forklarte videre hvordan de ønsker å vise dette og dermed legger opp 

til feiling i workshops med kundene sine:  

 
Det var for eksempel en øvelse vi kalte «60 minutes to launch» hvor man skal lansere i 
løpet av en time. Det er en live nettside med animasjonsvideo, en salgsvekst og en 
betalingsløsning (...), «done is better than perfect». Og du har en time (...) men det er 
hele poenget, at man skal slippe det ut i verden, før man sitter og «gnukker» på det til 
det blir perfekt.  
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Informantene fortalte om ulike metoder de har for å vise kunder sin tilnærming til prøving og 

feiling, og at de selv må eksperimentere, og ikke kun få det forklart i form av et foredrag. 

 

Informant 1 eksemplifiserte videre hvordan de kan gjøre det i praksis for å hjelpe sine kunder 

med å tilnærme seg mer eksperimentering i sin arbeidsform. Når teamet for eksempel fasiliterer 

innovasjonsprosesser og kurs, ber de alltid deltakerne om å gjøre en oppgave uten å gi spesielt 

mange instrukser på forhånd. Etter første forsøk holder medlemmer av teamet et foredrag som 

forteller kundene hvordan de kan gjøre ting basert på teamets erfaringer, og deretter skal de 

gjøre oppgaven på nytt. Grunnen til at rekkefølgen gjennomføres på denne måten, er for å gi 

deltakere noen «knagger» å henge informasjonen de får på slik at de kan relatere seg til 

oppgaven, eksperimentere på egenhånd, lære av hva de gjør, for så å gjøre det igjen, og alt 

dette på kort tid, forklarte informant 1, og eksemplifiserte hva de kan få av tilbakemeldinger 

fra deltakerne etter foredraget og første forsøk:  

 
(...) så får de en del knagger, og da henger de med under foredraget eller instruksjonen, 
fordi «Ja det gir mening, jeg opplevde at jeg snakket med den kunden» for eksempel, 
hvis det er kundeintervjuer de skal gjøre, så opplever de kanskje at «Ja, det var litt 
vanskelig det kundeintervjuet, det gikk ikke helt som jeg håpet.» Så får de et foredrag 
og så sier de at «Nå skjønner jeg hvorfor.» Og når de da prøver igjen, så blir 
læringsutbyttet ekstremt mye større, enn hvis de hadde fått et foredrag eller en 
instruksjon, «sånn gjør du det», også hadde de ikke helt klart å relatere seg til det. Det 
blir en lenger prosess. 

 

Sitatet kan indikere hvordan de har lagt opp til at deltakerne skal eksperimentere med 

realistiske problemstillinger. Ved hjelp av foredrag får deltakerne tips til hvordan de kan gjøre 

justeringer som står nært til de arbeidsoppgavene de pleier å ha. Sitatet kan gi uttrykk for at det 

å teste relevante oppgaver i praksis kan gi en form for forklaring på feil som kan forekomme, 

og at foredragene viser til hvordan deltakerne oppfordres til å prøve på nytt. Det kan også 

indikere at de ønsker å legge vekt på at de ikke vil pålegge en oppskrift for kundene sine, men 

heller signaler om viktigheten av å eksperimentere. 

 

Det kan synes som at de ønsker å vise kundene at det er greit å prøve og feile, dersom de 

analyserer for å få en forståelse av hva som gikk galt og hvorfor, gjøre endringer, for deretter 

å prøve på nytt. «Ved å prøve og feile, så lære, og så prøve igjen, da mener vi at man har 

kommet lenger på kortere intervall» sa informant 1. Ved å prøve seg frem på denne måten kan 

det tolkes som at de har erfart at dette kan gi større læringsutbytte på kortere tid, som kan være 

en fordel når man skal holde kurs for mange deltakere. For eksempel fortalte en informant (1) 

at dette blant annet bygger på tidligere erfaringer fra en annen startup hvor de istedenfor å lage 
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prototype kjapt, altså en test av et produkt, for så å se om det passer til problemet man skal 

løse, heller brukte altfor lang tid på produktutvikling. Det kan indikere at teamet jobber med 

bevisst eksperimentering gjennom å gjøre oppgaver uten instrukser slik at deltakerne på denne 

måten kan lære av feil underveis. Det kan tolkes som en fleksibel, men strategisk form for å 

lære av sine feil gjennom eksperimentesing og testing på veien til et nytt produkt, eller en annen 

innovasjonsprosess. Informant 3 fortalte om hvordan de kan tilnærmer seg kundene:  

 
Ja, det er jo ikke positivt å feile i seg selv. Det er kun positivt hvis man lærer av det 
egentlig. Feiling er jo egentlig dumt i seg selv. Det betyr at man går i feil retning på en 
måte. Så feiling er kun positivt hvis man lærer av det og klarer å gjøre en forandring. 
Måten vi gjør det på er at vi setter de i situasjoner der vi vet at de kommer til å feile, 
og så hjelper vi de til å lære av det. Og det kan være ved at vi setter opp kundene våre 
i for eksempel en sirkel der vi stiller de spørsmål hvor vi ber de om å reflektere rundt 
og snakke om hva de har gjort, og hvorfor de gjorde det og hva som var grunnen til at 
det som skjedde. Det er en veldig typisk greie vi gjør.  

 

Som informanten beskrev, er feiling positivt når en klarer å snu fra å gå gal retning i utvikling, 

til å reflektere seg frem til en forandring i retning. I praksis blir det til at kurs legges opp slik 

at deltakerne skal gjøre mest av jobben for å komme frem til svarene, for de selv har erfaringer 

med å sitte i en forelesningssal med entreprenører som ikke har startet prosjekter selv. Så det 

handler om å «gjøre fremfor å høre, og noen ganger må du ha en liten instruksjon, men da er 

regelen: «Gjøre, høre, gjøre igjen» (informant 1). Det kan tolkes et ønske om å produsere 

intelligente feil i en kontekst hvor de kan jobbe sammen for å forstå hvordan og hvorfor det 

eventuelt oppstår feil, og trekke ut den informasjonen de trenger for å hjelpe dem å forbedre 

seg og bidra til vekst. Det kan indikere at de har lagt opp et løp for å oppdage feil, analysere 

dem og finne muligheter som kan løse problemene de har møtt. Det kan også indikere at de 

gjør det basert på hva de har lært er bra, og følger ikke en streng mal for å oppnå læring av feil. 

Likevel kan det tyde på at det er slik de forsøker å jobbe selv innad i teamet, og slike prosesser 

de ønsker å fremme for sine kunder.  

 

Intelligent feiling kan anses som «god», da det kan gi verdifull informasjon om ukjente 

situasjoner, og gjennom å utvikle seg basert på informasjonen kan hjelpe organisasjonen til å 

gå forbi sine konkurrenter og sikre fremtidig vekst (Edmondson, 2011, s. 5). Informant 4 hadde 

noen tanker om hva som kan være gode feil: Først kan feiling være bra dersom man gjør det 

«raskt, billig og lærer av det etterpå».  

 

(...) et godt utgangspunkt tenker jeg når noe går galt. Så vet man jo i forkant når man 
skal i gang med et ellet annet risikabelt, at det er en viss sjanse for at noe går galt. Og 
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så var jeg litt inne på det, hvis man bare kan kappe nedsiden og prøve å isolere tabbene 
litte gran sånn at man ikke går helt nedom og hjem hvis det går galt. Det er lurt. (...) 
Gi spillerom til å prøve ut ting.  

 

Sitatet kan tolkes som at informanten mener feiling kan være nyttig dersom den er billig, rask 

og føre med seg læring gitt en kontekst, tid og sted. Med isolering ble det forklart slik at man 

kan prøve ut små prosesser først for å nærme seg et satt mål. Ved å isolere feilene sine, tolkes 

ikke dette som at de skal gjemmes. Heller at det er et forsøk på å eksperimentere med små og 

noe forutsigbare ideer til å starte med, for å bruke informasjonen man kan hente av feilene til 

å teste større senere uten å satse alt man har på å finne frem til målet. Eksperimentering er 

nødvendig da man ikke har svarene på forhånd, og testing er en mulig vei for å finne 

informasjonen knyttet til den nye situasjonen. En annen av informantene fortalte (3) hvordan 

de har testet seg frem i utviklingen av nye tjenester mot sine kunder:  

 
Vi har et produkt som heter Endringskraft. Vi lærer selskaper å starte prosjekter innad 
i selskapene. Så vi starter små startups innad i selskapet. Og første gang når vi gjorde 
det i (...), så hadde vi 11 samlinger, nå hos (...) har vi 5. Med 12 hos (...), så tenkte vi 
«Nå har vi altfor god tid» og noen ganger så slet vi med å fylle timeinnholdet. Vi følte 
at vi kan lære dette mye kortere (tid). Vi gjorde en drastisk endring, fordi når du skal 
lære så fort som mulig, så tror jeg det er viktig å gjøre drastiske endringer. Og ikke 
gjøre små endringer, for hvis du gjør små endringer så lærer du mindre da, for da kan 
det hende at du må gjøre en liten. Da tar det lang tid å komme fram. Vi gikk fra 11 til 
5 (samlinger), og nå ser vi at alt ble pushet på tid. Ting går ekstremt fort, eller for fort. 
Nå vet vi at nesten gang så må vi ha en plass mellom 5 og 11 da, kanskje 7.  

 

Sitatet kan tolkes som at de gjør ulike forsøk for å finne frem til hvordan de skal designe 

effektive prosjekter for sine kunder. Det kan indikere at svarene ikke ligger rett foran dem da 

teamet utvikler nye produkter, og for å lære ble det gjort en drastisk endring i dette tilfellet. 

Samtidig kan sitatet indikere at små feil ikke vil gi store nok resultater i denne sammenheng. 

Ved å produsere intelligente feil som «trial and error» er eksempel på, beskriver Edmondson 

(2012) begrepet som misvisende da «error», altså feil, indikerer at det i utgangspunktet var et 

«riktig» utfall. På spørsmål om hvordan de går frem når de tester svarer informanten:   

 
Vi prøver bare noe. Vi setter oss ned, og diskuterer vi oss fram til en løsning og tar vi 
et valg. Tingen er at vi vet jo ikke uansett hva som er riktig. Og det er ingenting som er 
riktig. Også vil det mest sannsynlig variere ut ifra hvem kunder er også. Det er så 
mange faktorer som gjør det umulig å ta riktig valg. Da må vi ta et valg som er ganske 
bra, og ikke bruke for mye tid på å ta det valget. Så tester man det ut og lærer av det.  
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Dette sitatet kan tolkes dit hen at det er vanskelig, om mulig i det hele tatt, å vite hva som er 

riktig i tilfeller hvor nye produkter utformes. Basert på å teste seg frem kan feil forekomme, og 

dersom de gjenkjennes kan designet endres uten å dvele for lenge ved valget.  

 

4.1.4 Oppsummering  
Læring av feil kommer til syne i ulike former i teamet, samtidig uttrykker alle at det er noe som 

jobbes med på daglig basis. Forumet «Ventilen» har de selv etablert for å åpent kunne 

identifisere feil som skjer innad i teamet eller ute med kunder. Analyseringen av feil som skjer 

tolkes som en mer ubevisst handling, da de forteller at dette skjer fort og at de endrer på ting 

nokså kjapt så lenge det oppfattes som et behov. Andre ganger diskuterer de frem og tilbake 

hva de kan gjøre for å forbedre prosesser og produkter, og med dette går de grundigere til verks 

for å forstå hva som har skjedd og hvordan de kan endre det ved å gå i problemløsningsmodus. 

Jeg forstod at eksperimentering var viktig for alle og en stor del av deres arbeidshverdag. Mye 

av deres arbeid beror på å eksperimentere seg frem til nye løsninger og produkter.  

 

Informantene la vekt på at deltakerne selv må erfare og eksperimentere på kurs, og kun få noen 

forklaringer ved hjelp av et foredrag, før de igjen skal eksperimentere bevisst for å legge til 

rette for læring gjennom å forstå hva som kunne gjøres bedre og hvorfor. Det kan synes som 

teamet er opptatt av å jobbe i team for å få ulike perspektiver og tanker inn i prosessene sine, 

og dra nytte av de ulike medlemmenes erfaringer.  

 

4.2 Psykologisk trygghet og tillit i teamet  
Et arbeidsmiljø som bidrar til innovasjon, kalt psykologisk trygghet, er åpent for læring og 

forandring ved å gjøre det mulig for folk å stille spørsmål og innrømme feil. For å ta slike 

mellommenneskelige risikoer er det behov for å skape et miljø hvor team tør å konfrontere feil 

uten å være redd for å straffes eller miste ansikt (Edmondson, 2012; Edmondson & Mogelof, 

2006).  

 

På spørsmål om hvordan teamet jobber rundet feiling i hverdagen sa informant 3: «Jeg føler vi 

har en kultur der det er lov til å gjøre feil. Og det blir ikke sett ned på å gjøre feil.» Det kan 

tolkes som at informanten mener at de ikke ser ned på hverandre i teamet dersom noen gjør 

feil. Informant 4 utrykte i likhet med dette: «Som sagt, det er ganske lav takhøyde for å ta opp 

og informere andre om både ting som går bra og dårlig.» Sitatet kan indikere at det er åpent for 

å både rapportere om gode og mindre gode ting i teamet, samt det å informere andre. Det kan 
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tolkes som at det siktes til kunder, da det var teamet og kunder vi pratet om. Newell et al. 

(2009) beskriver hvordan tillit blant annet handler om å akseptere andres sårbarhet. I et trygt 

miljø kan dette føles sikkert, selv i usikre og risikofylte situasjoner, og uten frykt. En annen 

informant fortalte hvordan det er å jobbe i et miljø innenfor entreprenørskap:  

 
Og hver gang du føler litt på den, i forskjellige situasjoner, så merker man at man fordi 
man er i et «prøve og feile»-miljø, og alt er greit og være helt åpen og snakke ut om for 
eksempel egne styrker og svakheter, egne verdier, visjoner, meningen med livet. Også 
når man er så utrolig åpen om disse tingene så blir man også veldig sårbar. Så jeg vet 
ikke om det direkte har med prøving og feiling å gjøre, men jeg opplever at det å være 
i et miljø hvor vi er så opptatt av personlig utvikling, alt er lov, konstruktiv kritikk, 
positiv feedback, som jeg elsker, så er det jo en bakside av det som gjør at du er så åpen 
noen ganger at du går så ut av din egen komfortsone (informant 1).   

 

Som informanten beskriver, kan det kjennes at man jobber i et trygt miljø som synes å være 

opptatt av eksperimentering ved å gi rom for å prøve og feile, og å være åpne med hverandre. 

Det kan også indikere at en i et slikt miljø ikke vil oppfattes som forstyrrende og negativ da 

prøving og feiling synes å være en del av miljøet. I og med at det ble forklart at ved åpenhet 

kan man bli sårbar, kan det indikere at man ikke alltid vil åpne seg da det kan være krevende 

samt utenfor komfortsonen. Samtidig kan det også tyde på at det er usikkert, men likevel 

oppleves som trygt å vise sin sårbarhet. Tillit forstås også som å ha troen på at andres 

handlinger vil være gunstige for ens interesser (Edmondson & Mogelof, 2006). En annen 

informant sa:  

 
En ting som jeg merker ofte er at vi tar mye avgjørelser. Vi er veldig flinke til å ta de 
med en visshet om at det er feil avgjørelse. Men så stoler vi nok på hverandre til å stole 
på avgjørelsen som den personen tar. Hvis de gjør en feil så vet jeg at jeg kunne like 
gjerne gjort den samme feilen. Og den måten å tenke på, ligger litt til grunn for en 
kultur der det er lov å gjøre feil. Men det kommer ned til tillit, eller for meg da hvert 
fall (informant 3).  

 

Sitatet kan indikere at informanter føler en tillitt til de andre medlemmene i teamet og de vil 

handle i favør med interessene. En annen tolkning kan være at tilliten i teamet kan åpne for å 

prøve ut nye ting i et miljø hvor det er lov å gjøre feil. Informanten la til: «Men det er også at 

vi har mye erfaring med det (diskutere feil). At vi har en kultur for det». Sitatet kan i tillegg 

indikere at psykologisk trygghet i teamet innebærer at ikke legges skyld og ansvar over på 

andre, men fremmer heller diskusjon.  
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4.2.1 «The Blame Game» 
Edmondson (2011, 2012) beskriver videre «The Blame Game» som en type felle for at team 

skal være velfungerende. Det går ut på at team eller organisasjoner bryr seg mer om hvem som 

har begått feil fremfor hva som har skjedd og hvorfor. Det vektlegges at man som team ikke 

kommer noen vei med slikt fokus. For å bygge en læringskultur vil det være nyttig å utvikle en 

forståelse av hva som skjedde, fremfor å fokusere på hvem som gjorde feilen. Hvilket krever 

at ansatte rapporterer feil, analyserer dem systematisk, og proaktivt søker etter muligheter for 

å eksperimentere (Edmondson, 2011). Informantene fortalte at de er mer opptatt av hva som 

har skjedd og hva som kan endres på eller gjøres bedre neste gang. Det kan også tenkes at 

Ventilen er opprettet for å få feil og andre tanker frem i lyset, fremfor å rette fokus mot personen 

som har gjort feilen. «Åpen» og «lukket» verktøyet kan også være en form for å avvæpne 

«budbringeren», derav den som legger frem en hendelse, og heller analysere det som ble 

identifisert fremfor personen som fortalte det.  Informant 4 sa det slik:  

 
Jeg vil vel egentlig si at det ikke spiller noen rolle hvem som har gjort den altså. Men 
vi prøver jo å finne ut hva som gikk galt og hvorfor egentlig. Så er det dette med å få 
«fuckupsene» opp i lyset, og opp i dagen, og få delt dem med hverandre. Eller så kan 
vi gjøre akkurat samme tabben flere ganger på hver vår tur igjen.  

 

Det kan indikere at de ønsker å finne ut hva som har skjedd og hvordan de kan jobbe for å 

unngå de samme feilene i fremtiden. Da ikke kun individuelt plan, men for at hele teamet skal 

lære sammen og avverge at de samme feilene skjer på nytt. Informant 3 gikk videre på dette 

ved å fortelle at:  

 
Jeg tenker nesten alltid når en person har gjort en feil, så er det ikke den personen som 
har gjort en feil, men det er vi som har gjort en feil. Vi er ansvarlige for de tingene vi 
gjør, ikke enkeltpersonene. Vi er alltid skylden for feilene.  

 

Det informanten beskrev kan indikere at «The Blame Game» ikke finner sted i teamet, men 

heller oppfatningen om et felles ansvar som team, og at det alle er skyld fremfor én. 

Informanten legger til at det handler om måten man tenker på feilene, og det selv oppfattes som 

et felles ansvar, og med en gang begynner å tenke hva man kunne gjort annerledes for denne 

personen. Informant 1 sa at man hele tiden risikerer å feile når man jobber i startups og prøver 

ut ting man ikke har gjort før, og at det dermed var viktig å analysere hva som skjedde etter at 

feil oppstod. «Jeg kunne aldri skylde på andre enn meg selv». Enten det gjaldt første styremøte, 

første fusjonæravtale, eller første gang man skulle be om millioner fra investorer, fortalte 

informanten at det nærmest var en trøst at det var en selv som var ansvarlig. Det kan tolkes 
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som at teamet ikke er ute etter noen å skylde på, og tar felles ansvar. Det kan også indikere at 

medlemmer ikke uttrykker eksplisitt at de legger skyld på andre. Likevel handler «The Blame 

Game» ofte om at ansatte latterliggjør hverandre foran resten av teamet.  

 

4.2.2 Innrømme feil  
Første gang jeg møtte (...), var når (...) sto på scenen på Startup Extreme for snart 2 år 
siden og snakket om hvor dårlig det gikk med selskapet. Og (...) snakket om hvor dårlig 
det gikk mens (...) prøvde å hente penger. Og det er noe av det feteste jeg har sett.  

 

Sitatet kan indikerer at det å innrømme feil ikke ble direkte koblet til inkompetanse, men heller 

en form for hyllest over åpenheten. Ved å innrømme feil, enten det er egne eller andres, kan 

det risikere at andre tenker at man ikke er kompetent til å utføre jobben som er planlagt 

(Edmondson, 2012). Når det gjelder samarbeid med andre fortalte en av informantene hvordan 

reaksjoner de kunne få ved å prate om prøving og feiling, og sa at enkelte «(...) setter likhetstegn 

mellom det at vi snakker om feil og at vi ikke er kompetente» (2). Det kan indikere at de møter 

ulike forståelser av feil, likevel synes det som de innad i teamet har en åpenhet og aksept rundt 

feiling. Informanten fortalte også sitt første møte med et av medlemmene i teamet:   

 
Men jeg tror i vårt daglige virke, hvis du hadde fått ringt alle de siste ti menneskene som 
har betalt en faktura til oss, og gjort den type undersøkelse, så hadde de skåret høyt på noe 
sånn ærlighetsgreier. Nesten unødvendig ærlighet. Ingen av oss fire sitter og lyver eller 
skjuler ting, vi er nesten demonstrativt tydelige for de tingene som gikk til helvete 
(informant 2).  

 

Informanten synes å forklare at deres kunder kan tenkes å oppfatte dem som ærlige, da de ofte 

snakker om feiling. Det kan tyde på villighet til å rapportere om feil. En annen informant 

fortalte om hvordan en uenighet i teamet løste seg etter at vedkommende hadde innrømmet 

feil:  
Vi klarte å lage en løsning, og vi har lagd et system for hvordan vi skal gjøre det 
fremover. En veldig liten ting, men det er sånne småting, som jeg tror på mange andre 
arbeidsplasser ikke vil bil tatt opp. Og så bare vil bli, siden man egentlig er sur der og 
da, også glemmer man. Men jeg tror ikke man glemmer det, jeg tror det ligger der og 
ulmer (informant 3).  

 

Sitatet indikerer at det kan med fordel diskuteres små feil, for at de ikke skal utvikle seg til å 

bli store problemer. En nøkkel kan heller være å forme system for å innrømme, rapportere, 

reflektere og diskutere rundt feil som forekommer, fremfor å skjule dem.  
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4.2.3 Tilbakemelding  
Mange unnlater å søke informasjon eller tilbakemeldinger da man kan være redd for å ta opp 

andres tid eller velvilje. Selv vel viten om at konstruktiv kritikk kan være gunstig, er det mange 

som unngår å be om tilbakemeldinger på eget arbeid (Edmondson, 2002, 2012). Samtidig kan 

det bety at tillit vil være viktig, da man går inn i noe usikkert da det er utenfor egen kontroll. 

Informant 1 fortalte hvordan Ventilen kunne gjelde her:  

 
Du lærer veldig mye av å være sårbar. Og du lærer mer av å være sårbar, og kunne 
snakke åpent om følelser, behov, og få kritikk.» For det er jo ofte det som skjer i disse 
tingene, at du kan få kritikk, du kan få beskjed om at: «denne uken synes jeg du har 
gjort noe du ikke burde gjøre.» Eller: «kan du ikke være, neste gang du gir meg beskjed, 
kan du gjøre det litt annerledes?» Altså, det er veldig mye konstruktiv kritikk. 

 

Sitatet kan indikere at frykten for å få konstruktiv tilbakemelding gjør at det kan føles sårbart 

å åpne seg. Det kan også tolkes som at det å vise sårbarhet kan fremme læring ved at man som 

team åpner seg som å snakke om ting som kan være vanskelig, samt kritikk som kan komme 

angående prestasjoner. På den annen side forklarte informant om hvordan de ofte kan gi 

uformelle tilbakemeldinger underveis i en dag, fremfor på avsatt til i Ventilen:   

 
Men jeg tror den der uformelle feedback-greien, den er vanskelig å måle. Litt vanskelig 
å sette i system og veldig personavhengig, men for oss som er her så fungerer det veldig 
bra. Det er vanskelig å lære bort å ta feedback (informant 2).  

 

Som informanten forklarte kan tilbakemeldinger være vanskelig å måte da de kan skje på gata 

på vei hjem fra en workshop, og ingen del blir systematisert. Likevel uttrykte informanten at 

dette kan funke som en læringsform, men at det vil være vanskelig å lære bort hvordan man 

skal ta imot konstruktive tilbakemeldinger. Informant 3 forklarte hvordan tilbakemeldinger ble 

delt inn i anledning for når det passer for at læring kan finne sted:  

 
Det er de tingene som man må ta underveis, og så er det de tingene som man må ta opp 
etterpå. Og de tingene som man tar underveis, det kan være mindre ting. Så lenge jeg 
ikke tar det opp foran alle, eller i en trygg setting.  

 

Det kan indikere at å be om eller å gi tilbakemeldinger kan gjøres i ulike settinger. Samtidig 

bør det gjøres i en trygg setting. Dette kan tolkes som for eksempel Ventilen, som er deres 

avgrensede forum for å snakke om feil og andre ting på dagsorden. Informanten fortalte i tillegg 

om hvordan de kan diskutere i teamet: «Det vi er flinke på er at folk tør å si: «Jeg føler at vi 

har gjort dette feil». Sist gang så gjorde jeg det, jeg følte at vi hadde «pushet» deltakerne for 
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lagt utenfor komfortsonen sin, at de ikke var trygge, og derfor ikke lærte.» Etter de fikk tilbake 

hva informanten kaller «data» i form av tilbakemeldingsskjemaer, viste det seg at dette ikke 

var tilfellet. Likevel hadde hendelsen blitt diskutert på evalueringsmøtet, og det kan indikere 

at de fikk gått gjennom workshopen det var snakk om. På en annen side var 

evalueringsskjemaet det som ga svar på om det hadde skjedd en feil eller ikke akkurat i dette 

tilfellet. Hadde det blitt registrert en feil ville imidlertid neste steg vært: «Det blir å identifisere 

hva vi gjorde feil helt konkret og så endre på det til neste gang. Så enkelt er det» (informant 3).  

 

Videre beskrev informantene at det både var formelle strukturer som åpne, individuelle 

målsettinger og forum som Ventilen, men for det meste uformelle diskusjoner og 

tilbakemeldinger «der og da». Informant 2 hevdet på den annen side at de er bedre på de 

uformelle strukturene enn de formelle fordi de har det travelt, og at de derfor satt av en fast tid 

for å ha Ventilen. Informanten utdypet hvorfor de uformelle strukturene oppfattes som bedre 

ved å si:  

 
Fordi at vi har det travelt. Og jeg synes vi kan bli bedre på å for eksempel sette av 
prosjektspesifikk tid til retro og «debrief» og gjennomgang. Jeg tror vi i mindre grad 
enn andre selskaper trenger det, fordi vi har så mye uformell «on the fly» evaluering. 
Men jeg tror vi mister litt av å ikke evaluere oss selv litt mer, tror jeg.  

 

Sitatet kan gi uttrykk for at da de har en travel hverdag, kan noen ganger evaluering av eget 

arbeid falle bort. Samtidig kan det tolkes som at informanten mener at de har mye evaluering 

«on the fly» som kan bety at det tar opp feil i mindre formelle settinger. Edmondson (2012) 

legger således vekt på at teaming tilpasser seg omstendighetene, og ofte for å være effektive 

an jobb og tilbakemeldinger melde seg nettopp «på farta».  

 

Det er forskjell på store og små feil. Å oppdage store, vonde og kostbare feil er enkelt. Likevel 

er det mange bedrifter som gjemmer sine feil så lenge det er mulig å unngå betydelig harme. 

Målet er trolig å avdekke små feil før de utvikles til katastrofe. Det å jobbe for å oppdage feil, 

fremfor å overse dem kan være et viktig steg i prosessen (Edmondson, 2011). Informant 1 

beskrev hvordan de etter hvert samling med kunder sender ut et tilbakemeldingsskjema. På en 

felles kanal på Slack, det nettbaserte samleverktøyet for ulike arbeidsplasser, la de ut 

tilbakemeldingene slik at alle deltakere kunne se:  

 
Ja så vi har laget en gruppe med alle deltakerne. Og så postet vi feedbacken som var 
anonym i gruppen. Sånn at da ble det veldig transparent. For vi er veldig opptatt av det 
å være ydmyke og ikke skjule det at vi gjør feil. 
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Det kommer frem at informantene delte feedback fra kunder for å gjøre de synlige for de som 

ønsket å se hva som inngikk. Med dette oppdages både feil samtidig som de deles med ikke 

bare teamet, men også deltakere som deltok på workshops eller andre programmer. I tillegg 

sender se ut et tilbakemeldingsskjema slik at de blir evaluert av kundene sine for deretter at de 

som har lagd og gjennomført prosessen kan se på dette. Er det for eksempel tilbakemelding om 

for lang intro så diskuterer de rundt dette og tar det med seg inn i arbeidet med neste prosess. 

Informant 3 fortalte i tillegg hvordan de går frem for å gjøre feil om til mulighet, ved å 

eksemplifisere med en tenkt case:  

 

Jeg skal vise deg en ny prototype, og dette løser absolutt ikke det problemet som du har, 
så jeg får feedback fra deg om det, og der har jeg gjort en feil. Eller, for mange så vil 
det føles som et nederlag å få den dårlige tilbakemeldingen. Men da stiller vi heller 
spørsmål som handler om: «Løser det du har laget her det problemet til den personen 
i det hele tatt?» Hvordan kan du endre denne tingen til å løse det problemet på en bedre 
måte? Hva er det egentlige problemet? Jeg fokuserer på deg da, og på ditt behov. Jeg 
fokuserer på at du skal ha det bra og lage noe som faktisk er bra for deg, istedenfor å 
fokusere på hvilke feil jeg har gjort. Man fokuserer utad. Det tror jeg er litt nøkkelen. 

 

Dette sitatet kan indikere at det i dette tilfellet ikke var noen tydelige tegn til frykt for å spørre 

eller søke om hjelp, for å kunne løse problemet som de var der til å gjøre, i en tenkt situasjon. 

Fremfor å fokusere på kritikken, forstod jeg det som at informanten ønsket å stille spørsmål 

tilbake for å få tak i informasjonen som var nødvendig for å løse «kundens» behov.  

 

4.2.4 Oppsummering  
Psykologisk trygghet er svært viktig for team som jobber med innovasjon. Er det fravær av et 

psykologisk trygt arbeidsmiljø, kan det hemme muligheten for å lære av feil (Edmondson, 

2012). Teamets fire medlemmer synes alle å karakterisere et arbeidsmiljø som støtter 

psykologisk trygghet og tillit. De er opptatt av å kunne innrømme feil, spørre hverandre dersom 

de står fast med oppgaven. Det er ingen tydelige tegn på medlemmer er redde for å bli straffet. 

Ventilen kan fungere som et sted for å identifisere feil, men også reflektere over dem i et trygt 

tema som tilrettelegger for. Det synes også som medlemmene ikke er opptatt av å skylde på 

noen når feil oppdages, men spørre seg hva og hvorfor for å endre til neste gang. 

 

4.3 Tankesett rundt feiling  
Innovative prosesser har en tendens til å være vage og ha ambisiøse mål som krever nettopp 

eksperimentering, «trial and error» og idéutvikling i samarbeid med andre (Edmondson, 2012). 

For å jakte innovasjon, blir det essensielt å utvikle felles, samt fleksible mål som kan tilpasses 
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teamet underveis. For å møte endringene sitt tempo i samfunnet er det viktig å spre et tankesett 

som er fleksibel og gjentagende gjennom eksperimentering, samtidig som det evner å snu 

dersom det identifiseres behov for det (Ries, 2017). Informantene fortalte om et tankesett de 

har, som ikke oppfattes som en fast forretningsmodell, men en form for startup mindset. 

Informantene fortalte det inngår mye eksperimentering, prøving og feiling, som tilrettelegger 

for ulike verktøy slik at læring av feil kan bil mulig. Dette for å kjapt finne fram til de beste 

løsningene på problemer de vil løse for kundene sine. Informant 1 forklarte at de har en filosofi 

med et kraftuttrykk: «Do fuck up, learn, do again». Informant 1 sa videre at innad i teamet har 

de felles forståelse om at når det gjelder entreprenørskap og innovasjon: «finnes det aldri noen 

fasit. Det handler om å prøve seg fram, gå ut av komfortsonen og teste hele tiden.» Det handler 

igjen om tid, og informanten uttrykte at et selskap ikke burde gå i 10 år med en idé i tankene 

uten å prøve den ut. Informant 3 forklarte det på en annen måte:  

 
Jeg tror det har mye med at vi har en så sterkt kultur for det hos oss. Vi lager prosesser 
der de kan få lov til å utvikle nye ting(...), måten vi reagerer på feil på smitter. Hvis 
man skal si det enkelt. Det tror jeg er hovedgreien. Vi sier det ikke sånn eksplisitt alltid. 
(...), begge de to har foredrag om feiling, men det er jo ikke alltid at vi har hatt foredrag 
om feiling. Det handler mer om reaksjonen vår når de feiler. At vi på en måte, reagerer 
på en positiv måte, når en feil skjer, en læringsrettet måte smitter over (informant 3).  

 

Sitatet indikerer hvordan de designer prosesser som kundene deltar i, gjennom praktisk arbeid. 

I møte med kundene kan det synes som at de ønsker å fremme en positiv reaksjon, for igjen å 

vise at det er greit å feile for å rette fokus mot læringsdelen av feilen. Informant 1 beskriver 

hvordan de lærer bort et tankesett til sine kunder, fremfor en oppskrift eller prosess på hvordan 

ting skal gjøres:  
 
Og så mener vi også at det gir signal utover bare den ene oppgaven du lærer, da de 
signalene dette gir, dette med å tørre å ta risiko, hoppe i det. Fordi det vi egentlig lærer 
bort er et mindset, ikke nødvendigvis sånn «dette er sånn du kundeintervjuer, dette er 
sånn du tester en prototype» (...).  

 
Det store mindsetet handler bare om, rett og slett, å gjøre ting raskt, og bare få ting ut. 
De gangene jeg har jobbet i store bedrifter så er det «Kanskje vi skal lansere et nytt 
produkt?» Og så bruker man to år og flere millioner på å forbedre det eller snakke om 
det. Vi prøver å få vekk den kulturen og heller få på plass startup-mentaliteten som er: 
«Kanskje vi skal få til det?» Da setter vi av én uke, til å kjapt lage hypoteser om 
løsningen og hva den innebærer og hvilke problemer den løser, og hvem som har de 
problemene og hvordan løsningen skal se ut, også kjapt validere. Og så kan man ta 
stilling til om man skal ta den produktideen videre eller ikke. Det kan man gjøre på en 
uke, isteden for to år.  
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I likhet med informant 3 kan det indikere at det også legges vekt på signalene de gir som 

konsulenter når det holder samlinger workshops for kunder. For å skape vekst eksperimenterer 

de kjapt med nye produktideer for å se om ideen skal forfølges. Informant 4 fortalte også at:  
 

Hvis man lærer seg å være verdiskapende for andre i markedet med egne ideer og egne 
ferdigheter og leverer verdi selv, så står man mye tryggere (...) Og det spinner jo. Det 
er litt sånn høna og egget, om man har den type mindset først, og så basert på det tør 
å prøve ut ting, eller om man prøver ut ting og så når du skjønner at det ikke var enden 
på verden, så bygger du det mindsetet.  

 

Startup definers som: “a human institution designed to build a new product or service under 

conditions of extreme uncertainty” (Ries, 2017, s. 309). Informant 1 sa videre: «Du må et visst 

tankesett for å kunne drive en startup, du må for eksempel ikke være redd for risiko, og du må 

se det store bildet». Informant 4 utdypet ved sette dette i kontekst: «Det gjelder jo å finne sine 

arenaer. Og igjen, feile bare for å feile er jo ikke noe poeng. Så det er kun en nyttig oppgave å 

prøve å dytte en organisasjon, eller en kultur i den retningen hvis målet er å bli mer innovativ 

eller nyskapende». Informant 4 fortalte hvordan et av deres program fungerer i praksis:  

 
Endringskraft er et eksempel som handler om å lage interne endringsagenter som 
forstår innovasjonsprosesser hos bedrifter, som de kan designe og fasilitere. Og bruke 
verktøy og mindset som kommer fra startups til å lede innovasjon internt. Vi går jo 
sjeldent inn og sier at «Vi skal selge dere feilingstrening.» Det går inn under 
innovasjonsparaplyen. Det eneste unntaket er (...) som spurte om vi kunne eksplisitt 
designe en hel Failday. Det var jo veldig tydelig rundt akkurat det, men ellers kommer 
den type tematikk egentlig bakveien inn via innovasjon.  

 

Uromakerne holder i tillegg et kurs kalt «Failday» for kunder som måtte være interessert i å 

være mer innovative, og hvordan de kan møte feil som skjer på veien og lære av dem. Informant 

1 sa at de da: «framstiller feiling som den mest naturlige ting. For å fjerne tabuene». For det 

kan tenkes at det er mange som har en negativ forståelse av begrepet. «Det er alltid en eller 

annen deltaker som mener at akkurat jeg kan ikke gjøre feil. Da pleier vi alltid å finne en 

situasjon hvor det er greit at de gjør feil» (informant 3). Det kan være gjennom enkle oppgaver 

som både er relevante, meg også enkle for å signalisere at det ikke nødvendigvis er så farlig å 

feile. Informant 4 fortalte videre om programmet:  

 
Og så arrangerte vi en hel «Failday» i (...) for noen par måneder siden, hvor vi smalet 
100 stykker til en hel dag som bare var dedikert til akkurat det vi sitter og prater om. 
At hvis man skal få til noe nytt så er man nødt til å ta valg som har en risiko for å gå 
skeis, og nå skal vi visst nok finne på mye nytt, ergo må vi også tørre å gå på snørra. 
(...) Så prøve å bejuble de som faktisk tør, uavhengig av resultat. For det er prosessen 
som er viktig, ikke nødvendigvis korttidsresultatene.  
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På en annen side fortalte en annen informant at deres filosofi er et komplekst tema, fordi det 

ikke kun kan genereres til å handle om forretningsfilosofi, da det er en kombinasjon av 

personlig utvikling, noe jeg tolker dit hen at det bygger på deres tidligere erfaringer. 

Forretningsmodellen deres er ikke en rigid oppskrift, men fleksibelt formet basert på deres 

erfaringer. Informant 2 sa:  

 
Enkelte feil skal man ikke gjøre. Men den type feil som, det negative med det er at den 
gode type feil, den typen feil som vi er nødt til å elske og forstå og snakke om og 
innrømme, og studere, forsvinner i samme dragsuget. Det gjemmes på samme måte.  

 

Dette kunne være tilfeller da ulike felt møtes og har forskjellige syn på feiling. Informant 1 

forklarte videre deres store visjon som startup:  
Vår store visjon er å demokratisere entreprenørskap da, vi ønsker at alle skal, hvis noen 
går rundt med en idé i magen, eller noen har lyst til å starte noe, enten det er en ansatt 
i en bedrift, som vil starte et internt prosjekt, eller om det er noen som vil slutte i jobben 
sin og starte noe eget, så skal alle vite, alle skal være i stand til å ta kjapt, agere da. 
Det er det vi mener med å demokratisere entreprenørskap, alle skal kunne drive med 
entreprenørskap. Fordi før var det veldig, gründere ble sett på som noe spesielt, og 
entreprenørskap er noen medfødt egenskap. Og vi prøver å fortelle folk at det er det 
ikke. (...) så lenge du har dette mindsettet, og det kan alle lære. Vårt mål med Uromaker 
er at hele verden skal ha det mindsettet, sånn at hvem som helst som går rundt og lurer 
på noe bare kjapt (knipser) finner ut av, er det verdt å gruble mer på eller burde vi 
jobbe på noe annet? 

 

Det kan indikere at det å tilgjengeliggjøre entreprenørskap er en ønske de som startup har. 

Det kan også indikere at entreprenørskap kan tolkes som neo egent og medfødt, men 

informanten synes å mene at det er noe alle kan lære seg.  

 

4.3.1 Oppsummering  
Tankesettet rundt feiling synes å romme et mindset som fremmer at dersom man skal lære av 

feil så er man nødt til å bli enige om hva feil betyr og hva man kan gjøre med det. Gjennom 

psykologisk trygghet og bevisst eksperimentering kan man som team finne frem til mindset 

som kan bidra til vekst, samtidig som det er viktig å lære av feil på veien. Samtidig som 

tankesettet ikke er noe fast, men fleksibelt slik som team synes å være.  
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4.4 Oppsummering av analysen  
Jeg har i dette kapittelet tatt for meg funn jeg fikk fra intervjuene. Jeg valgte å følge nokså lit 

struktur som mine forskningsspørsmål er delt inn i. Kapittelet har tatt for seg læring av feil i 

team og ulike elementer som bør være til stede, samt tankesett sett i lys av startupen, 

innovasjon og entreprenørskap. Det er tatt ut ulike eksempler for å illustrere det som var mest 

fremtredende, og ulike sammenhenger er trukket frem. Teorien er brukt som verktøy for å 

belyse funn i denne studien.  
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5 Diskusjon 
Hensikten med dette kapittelet er å drøfte oppgavens problemstilling opp mot det teoretiske 

rammeverket og mine funn fra analysedelen. Problemstillingen min er som nevnt 

innledningsvis: «Hvordan foregår læring av feil i en startup med konsultasjon som formål?», 

og følgende forskningsspørsmål skal besvares:  

 

1) Hvordan foregår læring av feil i teamet? 

2) Hvordan transformeres erfaringene med læring av feil til virksomhetens overordnede 

filosofi?  

 

For å besvare problemstillingen er den som nevnt innledningsvis brutt ned til to 

forskningsspørsmål. Kapittelet deles inn i tre deler. Del 5.1 vil diskutere elementer i teamet for 

å besvare det første forskningsspørsmålet og del 5.2 diskuterer forhold med mål om å besvare 

det andre forskningsspørsmålet. I del 5.3 oppsummerer jeg diskusjonen hvilket legger grunnlag 

for å besvare problemstillingen.  

 

5.1 Hvordan foregår læring av feil i teamet?  
Amy Edmondson (2011, 2012) introduserer ulike essensielle prosesser for at team skal 

fungere effektivt og lære av feil. Det er ofte uunngåelig at feil skjer i teamarbeid, og læring 

av feil blir dermed en viktig aktivitet. Nøkkelen synes å være å finne ut hvordan man kan 

samle og utnytte, fremfor å ignorere og undertrykke den verdifulle informasjon feil kan gi.  

Min analyse har vist at uromakerne er positive på disse trekkene. De har definerte og felles mål 

om å konsultere andre og dermed tilgjengeliggjøre entreprenørskap, de kjennetegnes av 

psykologisk trygghet, og de møter feil uten å gå i fellen av å bruke «the blaming game». Vi ser 

hvordan dette danner grobunn for å virkelig kunne lære av feil. I tillegg ser vi viktigheten av 

at team arbeider sammen for å lære av feil. «Practice what you preach» sa informant 4 for å 

understeke viktigheten av å ha strategier for å lære av feil innad i teamet for å ha et grunnlag å 

stå på når de fremmer strategier for sine kunder i jobben som konsulenter. De har selv erfart 

viktigheten av å lære av feil i en kontekst av innovasjon og entreprenørskap. De ønsker selv å 

lære for å kunne hjelpe andre til å lære og tørre å se sine feil i øynene. Dermed har de utviklet 

metoder og prosesser for å lære av feil, og utnytte dem best mulig.   
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5.1.1 Felles mål og visjon  
Uromaker er sammensatt av fire ansatte, med flerfaglig bakgrunn, samtidig som de jobber om 

felles mål som er å tilby konsulenttjenester innen innovasjon og utvikling som kan hjelpe andre 

til å beherske sine innovasjonsprosjekter. Gjennom konsultasjon ønsker de å bistå andre 

startups, organisasjoner eller studenter til å ta fatt på entreprenørielle utfordringer. Det 

fremkommer i intervjuene at teamet føler på felles ansvar for å få fremgang i slike prosesser 

og prosjekter, og at dette bidrar til at startupen skal overleve og utvikle seg. Teamet er satt 

sammen av personer med ulik faglig bakgrunn, ulike ferdigheter og ideer for å oppnå vekst 

innenfor innovasjonsfeltet. Å skape nye prosesser eller produkter slik vil være vanskelig å få 

til alene (Edmondson, 2013). Samtidig jobber de med mange ulike kunder som konsulenter 

hvilket kan synes å hjelpe dem med å holde blikket utover, og ikke bli inne i sitt eget univers. 

De har fokus utover, ber om tilbakemeldinger fra kunder og markedet som sådan, og holder 

seg oppdatert på relevant litteratur. Kommunikasjon er også viktig for teamet, og de deler viktig 

informasjon både på sin nettkanal, på tilrettelagte samlinger for teamet, og utad med og til sine 

kunder, hvilket sier noe om personlig interaksjon i teamet. Gjennom intervjuer fikk jeg 

inntrykk av at de er svært opptatt av å kommunisere innad i teamet for å utvikle seg selv, samt 

utnytte at de er et team med forskjellige ideer og ferdigheter som kan føre til utarbeidelse av 

nye produkter eller forbedring av eksisterende prosesser. Alle er trekk som gjør det mulig å 

lære av egne feil. Samtidig setter de individuelle mål hver uke for å jobbe med kreative 

løsninger, og be om tilbakemeldinger og mulighet for å be om hjelp underveis. Dette kan også 

synes å være en metode for å styrke deres overordnede mål. 

 

Hva kan de lære bort? De fremstiller det det som at «learning by doing» har dannet grunnlag 

for at de ønsker å lære bort, samtidig som det har dannet et godt grunnlag for å kjenne til hva 

som fungerer og ikke. De mener selv det er viktig å dra på sine erfaringer og fortsette 

læringsprosesser innad i teamet og utad ved å bruke ulike metoder. Det er en blanding av at de 

drar på egne erfaringer i teamet og vender blikket utover for å hjelpe andre med å utvikle seg. 

Det vokser frem konsulentselskaper som gir råd til startups, og dette teamet er begge deler. Det 

vokser frem startups i Norge i et hurtig tempo, likevel er det svært mange som ikke overlever 

startfasen. Uromaker har dermed startet en egen bedrift med formålet om å hjelpe de andre som 

starter bedrifter med andre formål. De drar på erfaringer fra startupbransjen som konsulenter 

fordi de ønsker å hjelpe andre. De har ikke holdt på i mange år, og dermed kalles de fremdeles 

startup, men de er i det minste noen steg foran de startupene som vokser til i dag og trenger 

drahjelp for å vite hvor fellene er.  
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5.1.2 Psykologisk trygghet og tillit  
Som Edmondson (2012, Edmondson & Mogelof, 2006) påpeker er psykologisk trygghet og 

tillit viktig i teamarbeid. For å kunne ta mellommenneskelige risikoer er det avgjørende å ha et 

trygt arbeidsmiljø slik at for eksempel innovasjon kan være mulig. I min analyse viser det at 

det er mange tegn til at det finnes stor grad av psykologisk trygghet i teamet.  

 

Av analysen kommer det frem at teamet har på sin nokså korte levetid i startupen forsøkt å lage 

rom for godt samarbeid gjennom å gi rom for å innrømme feil uten at man skal føle seg ignorant 

eller i frykt av å tape ansikt. Informantene forteller heller at dette nærmest heies frem både i 

strukturerte former og mindre formelle former. Analysen viser at teamet er opptatt av å 

innrømme feil både overfor hverandre i forumet de har dannet kalt Ventilen, samt gjennom 

hverdagen for å lære av det, men også foran kunder. De forteller at feiling er greit og at det 

ikke betyr at man er inkompetent. Når man innrømmer, eller retter oppmerksomheten mot feil, 

ber om hjelp eller aksepterer høy sannsynlighet for feil som følge av det å eksperimentere, 

innebærer det en risiko å bli sett på som inkompetent (Edmondson, 2012). I en startup som 

arbeider med innovasjon, prøving og feiling på daglig basis er det avgjørende for å komme 

frem til det beste produktet. Som team reflekterer de rundt feilene som de føler de kan 

innrømme uten å føle seg uvitende, da det skal være mulig å spørre om hjelp når man står fast 

i en prosess eller har gjort en feil.  

 

Analysen viser også hvordan tillit er tilstede ved at de stoler på hverandre til å ta avgjørelser 

av betydning, og dersom feil skulle inntreffe kan er de alle ansvarlige og ønsker å løse de 

sammen, fremfor å gi noen straff eller stempel som inkompetent. I dette teamet har alle blitt 

ansatt på bakgrunn av sin kompetanse og erfaring, og det virker som om alle stoler på at 

kvalitetssikringen av teamets medlemmer er blitt gjort, det er lite som tydet på at noen er i tvil 

om andres erfaringer var nyttige. Det kom også frem av intervjuene at de legger mye vekt på å 

prøve og feile, slik at de selv kan lære av og bort basert på sine erfaringer, og ingen vil stå igjen 

alene som syndebukk hvis det blir begått feil. Da vil de heller diskutere feilene i trygge 

omgivelser, for så å se hva de kan gjøre for å unngå den samme feilen i fremtid.  

 

Det kommer også frem at tilbakemeldinger er av betydning i deres arbeid. De bruker Slack 

som nettbasert verktøy for å legge inn evalueringer og tilbakemeldinger fra hverandre og 

kunder de samarbeider med. Dette kommer frem både i Ventilen og evalueringsskjemaer fra 

kunder. Det bygger på ønsket om åpenhet og transparens for igjen ikke å skjule feil, men 

innrømme dem for å bli bedre ta til seg tilbakemeldinger og dermed lære av feilene.  
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5.1.3 «The Blame Game»  
«The Blame Game» handler om hvor vidt man som team eller organisasjon legger vekt på 

«hvem som gjorde det» fremfor å finne ut hva som skjedde dersom feil inntreffer. Analysen 

viser ingen åpenbare tegn til at teamet faller i denne fellen. Ingen uttrykker at dette er av 

betydning, og når de lager «feileforedrag» og arrangerer «faildays» for store organisasjoner 

hvor de forteller om sine feil for at andre også kan lære hvordan de har lært av sine feil, er det 

ingen tydelig grunn til å tro at de verken er opptatt av å skjule feil eller finne noen andre enn 

seg selv å skylde på. Ingen av informantene ga uttrykk for at det hadde noe å si hvem som 

hadde gjort en feil, men heller fokuserte på å analysere feilene og finne frem til årsaker så de 

kunne unngå de samme feilene i fremtiden. En av informantene fortalte også at dersom noen 

gjorde feil i teamet ble det oppfattet som et ansvar som falt på alle, og er et eksempel på hvordan 

teamet forholder seg til feil. Det handler ikke om å finne noen å skylde på, men å finne ut 

hvordan de kan utnytte feilen best mulig.  

 

5.2 Hvordan transformeres erfaringene med læring av feil til 
virksomhetens overordnede filosofi?  

Teamets erfaringer fra startup-verden hevdes å gi dem et grunnlag for å lære bort til andre. 

Dette kan være meget viktig i en tid hvor det kommer opp mange konsulentfirmaer. Denne 

måten kan gjøre at de skiller seg fra andre på en positiv måte. Mine analyser viser at teamet 

jobber med strategier for å lære av feil, som stadig er under endring de også. De benytter seg 

av ulike aktiviteter som tar de gjennom ulike prosesser, som de igjen viser til sine kunder. Noen 

er for teamet selv, andre fasiliteres gjennom kurs for kunder. Dette teamet har og følger 

strategier for å lære av feil. De har bygget det opp som varemerke. De har transformert disse 

erfaringene og mener selv dette er viktig for at læring skal finne sted, samt videre utvikling.  

 

Trekkene gjør at de får et godt grunnlag for å transformere dette til et varemerke for sitt eget 

firma. Erfaringene transformeres ved å identifisere feil uten å legge skylden på enkeltpersoner, 

men ta felles ansvar og finne de rette justeringene gjennom å analysere hva som gikk galt og 

hvorfor. Det teamet arbeider aller mest med er fokusert, bevisst eksperimentering i et trygt 

arbeidsmiljø. Igjen viser analysen tegn til psykologisk trygghet da eksperimentering går ut på 

å prøve og feile, teste, prøve nye løsninger, trekke ut verdifull informasjon og prøve igjen. Her 

har teamet utviklet en forståelse av at feiling ikke er bra i seg selv, men dersom de sammen 

trekker ut informasjon om hva som fungerte og hvilke løsninger som forkastes er det nyttig. 

Arbeidsmiljøet gir rom til å spørre om råd, innrømme feil, be om tilbakemeldinger og reflektere 
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i team for å dele ulike perspektiver og ideer til løsninger. Dette gir dem særlig troverdig 

grunnlag og et rikt materiale å spille på overfor kundene. Betydningen av de har dannet et slikt 

team med gruppedynamikk og at de lærer av det, trekkes frem fra min analyse. Dette var et 

sterkt fundament i deres syn på feiling, og hvordan de ønsket at dette skulle fremmes for andre 

som vil ta del i innovasjonsoppdrag. For å transformere disse feilene slik at det blir varig 

kunnskap, kan det tenkes at man fortsetter med tankesettet om kontinuerlig innovasjon. 

Samtidig kan det være viktig å stadig eksperimentere for å hente ny informasjon, og agere og 

utnytte informasjonen feilene.  

 

5.2.1 Identifisering av feil  
Teamets prosjekter kan gå ut på å forme og tilrettelegger for at kunder kan virkeliggjøre sine 

innovasjonsprosjekter, enten det handler om å utarbeide et produkt, endre strategier, eller lage 

kurs som kan veilede selskaper gjennom interne prosesser med innovasjon. De har selv et 

forum kalt Ventilen hvor de legger til rette for å identifisere feil. Det er nødvendigvis slik at 

alle feil dukker opp her, men da har teamet også bygget relasjoner for at det kan oppdages feil 

mer ustrukturert ved å si det «on the fly». Samtidig er Ventilen et velfungerende forum for å 

«åpne» og «lukke» diskusjoner og få feil opp i lyset. Feilene løftes frem og identifiseres som 

noe mer enn en hendelse, og gir dermed grunnlag til å gå videre til neste prosess. Teamet holder 

Ventilen hver fredag og legger til rette for at teamets medlemmer kan fortelle hva de måtte ha 

på hjertet denne dagen. Forumet legger til rette for å diskutere og analysere, og da de oppfatter 

seg selv som problemløsere kommer det ofte frem ulike perspektiver og løsninger på feil som 

er oppdaget. Teamet uttrykte at det er et åpent og fritt forum, og på tross av at det er strategisk 

lagt opp, ønsker alle å delta og rapportere dersom det er behov for det. Det er et ønske om å 

åpne og lukke diskusjoner, fremfor at de blir skjult og ignorert, som kan resultere i at de ikke 

får muligheten til å lære av feil som har skjedd tidlig i prosessen, for å hindre at større 

forekommer.  

 

5.2.2 Analysering av feil  
Ventilen fungerer også som et analyseverktøy for å diskutere feil. Her er det viktig med team 

som evner å se ulike perspektiver av feil, og finne ulike årsaker før de bestemmer endringer for 

ikke å gjøre dem basert på feil grunnlag. En barriere ved å analysere feil er at det er ubehagelig 

å møte, men teamet forsøker å legge til rette for dette og vet selv hvor ubehagelig, men også 

viktig det er å faktisk dele for å analysere dem for at de ikke skal skje igjen. Ved at de har 

etablert psykologisk trygghet kan det føles tryggere å dykke ned i feilene sine, på tross av at 

det er ubehagelig. Medlemmene har vist respekt for hverandre og ønsker åpenhet, fremfor å 



 61 

unngå å prate om feil. De analyseres i plenum eller mellom de det gjelder, og de kan gjerne 

komme frem til konkrete løsninger i form av små lister eller gå inn i evalueringsskjemaer fra 

kunder og stille seg konkrete spørsmål om hva som skjedde, hvorfor det gikk galt og hva de 

kan gjøre annerledes. Det kan igjen tyde på at de heller ikke i analysen prøver å finne noen å 

legge skylden på, men diskuterer årsaker og forslag til forbedringer og endringer.  

 

5.2.3 Bevisst eksperimentering  
Eksperimenterer hele tiden, og dette oppfattes som en av de viktigste formene for arbeid og 

læring. De er avhengig av å eksperimentere for å komme frem til nye eller bedre måter å løse 

problemer på. Både bevisst og ubevisst fremmes eksperimentering gjennom prøving og feiling. 

Eksperimentering synes å være så gjennomarbeidet hos medlemmene at enkelte ganger er det 

ikke planlagte justeringer eller forandringer i den forstand at det skjer trinn for trinn, men som 

en naturlig prosess hvor eksperimentering er en del av deres hverdag.  

 

For å transformere lærdom av feil holder Uromaker flere kurs. Et poeng med kursene er at 

teamet ikke skal holde tradisjonelle foredrag, men at deltakerne skal gjøre det meste av jobben 

selv. Det betyr at de selv skal teste, eksperimentere og feile for å finne fram til løsninger som 

kan knyttes til deres problem. Dette tilpasses om de vil utvikle nye produkter, forbedre 

eksisterende eller forandre på forretningsmodeller eller andre tilfeller i sin organisasjon. 

Teamet hevder at eksperimentering uten instrukser fører til mer lærdom, basert på egne 

erfaringer blant annet. Hele poenget er at det ikke nytter med strenge oppskrifter, men at man 

må teste seg frem selv og konsulentene fasiliteter slike prosesser ved å holde kundene i hånden 

underveis. Entreprenørskap kan læres for de som er nysgjerrige. Dermed ønsker konsulentene 

å gi råd til kundene om hvordan man kan eksperimentere basert på det man tidligere har lært 

av tidligere sykluser med testing. Samtidig beror det på risikovilje, som er viktig for 

innovasjonsprosjekter, samt det er viktig å prøve og feile for å drive prosjektet fremover. 

 

Studentprogrammet Early Stage fremmes også som et trygt miljø til å eksperimentere, feile og 

lære. Det er rom for å feile, og hele tanken bak er at studentene skal prøve og feile selv, fremfor 

å få oppskrifter om hvordan man er en entreprenør i en forelesningssal. Det inkluderer både 

psykologisk trygghet, rom for å feile og å innrømme feil. Lærer om entreprenørskap i praksis, 

må gjøre jobben selv. Teamet ønsker ikke å fortelle hva som er rett og galt å gjøre, men vise 

til ulike metoder og prosesser som kan være med å lære deltakerne hvordan de kan lære av feil 

på senere tidspunkt.  
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5.2.4 Startup tankesett  
Startup mindset ble forklart som det å ta tørre å ta risiko, eksperimentere, og teste raskt for å 

fremme vekst og forbedring. Samtidig er det behov for folk med ulike ideer og perspektiver og 

erfaringer, så det ikke ett lite samfunn hvor alle har samme mindset. En viktig faktor er likevel 

at tankesettet er dynamisk slik som team er, og ikke én fast forretningsidé. Informantene har 

utviklet et startup tankesett hvor de ønsker å spre tanken om entreprenørskap og at det er noe 

alle som vil kan lære seg. Det vil være nødvendig å ha evnen til å innhente informasjon 

gjennom kontinuerlig prøving og feiling, og ha evnen til å snu tankesett basert på det som læres 

i praksis. Og med dette vil identifisering, analysering og eksperimentering være en essensiell 

del av prosessen til å oppnå vekst gjennom å lære av feilene man møter på. Det dermed trygt å 

eksperimentere, slik at det kan skje variert og ofte. Det er ikke ønskelig å teste for å feile, men 

lære. Og det er å sette læring i prosess som mange trenger hjelp med, og her ønsker uromakerne 

å bidra med erfaringer og råd.  

 

Innovasjon er ofte preget av politiske beslutninger og formålet med innovasjon er ofte flere 

formål i ett. Målet med innovasjon kan være oppfinnelse av ny kunnskap, og det kan være 

gjenbruk av eksisterende kunnskap i nye sammenhenger (Newell et al., 2009).  

Uromaker har flere formål. Som konsulenter ønsker de å gå råd til sine kunder for å fremme 

innovasjon. De ønsker å demokratisere entreprenørskap og gjøre det tilgjengelig for folk, og at 

interesserte skal skjønne at det kan læres, i det minste mener de at det kan læres fordi de har 

sett og erfart det selv. Det er ikke nødvendigvis en medfødt ferdighet. Og dette viser de 

gjennom å praktisere og fasilitere eksperimenter sammen med kundene sine. På en annen side 

er det ikke slik at visjonen holder alene. Gjennom å spre visjonen til kunder som er interesserte 

i å innovere seg kan det inspirere og åpne opp dører for kunder. Samtidig er det ikke en 

forretningsmodell, og det er behov for en slik trekkraft for nye bedrifter (Edmondson & 

Reynolds, 2016).  

 

5.3 Hvordan foregår læring av feil i en startup med konsultasjon 

som formål? 
Det dukker stadig opp nye startups, men samtidig er det mange som mislykkes. En komponent 

blant mange andre er at læring av feil i denne sammenheng blir viktig. Det er mange ting man 

kan gjøre for å støtte startups slik at de skal overleve i samfunnet. Denne oppgaven har forsøkt 

å få en eksplisitt forståelse av hvordan man kan lære av feil og hvordan teamet jeg har undersøkt 

gjør det. Hva team kan gjøre for å lære av feil hvilket synes å være avgjørende for 
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innovasjonsprosesser. Det synes som at innovasjon blir vanskelig uten team. Og uten team blir 

også læring av feil en stor barriere.  

 

Gjennom intervjuer hos Uromaker har det kommet frem at det de lærer av feil på mange ulike 

måter. Det er både faktorer som kan fremme og hemme muligheter for læring i denne startupen.  

Spre entreprenørskap til de som er nysgjerrig og vil henge med på samfunnets utvikling.  

Teamet ønsker sterkt å demokratisere entreprenørskap hvilket betyr at det er mulig for alle å 

bli entreprenører for å bidra med innovasjon for å kunne løse samfunnsproblemer som måtte 

komme i tiden fremover. Tankesettet og teaming er fleksibel og gjentagende i denne startupen, 

hvilket synes som en viktig faktor for å stadig kunne endre seg basert på hva de lærer underveis 

ved å tørre å eksperimentere, innrømme feil og konfrontere dem i forum de har satt.  

 

I denne studien har jeg brukt Edmondsons (2011, 2012) teorier for å forstå hva som er viktig 

når man skal lære av feil. Jeg har videre formet en case som ser på hvordan dette foregår i en 

kontekst. Edmondson har et rammeverk som er veldig nyttig, og jeg har brukt det analytisk.  

 

Startups dukker stadig opp for å bidra i samfunnet med å løse store og små problemer. Således 

er det mange som mislykkes, og dermed vokser det til konsulentbedrifter for å bidra med 

erfaringer og råd slik at startups kan overleve. Derfor er det viktig å vite hvordan man kan lære 

av feil. Det er også viktig dersom man skal ha innovasjon i Norge, så kan slike erfaringer 

transformeres til en viktig lærdom som gjør at de kan få mer suksess i neste omgang. Og det er 

det denne oppgaven handler om, nettopp en startup som har bygget opp en filosofi for dette.  

 

Mine funn støttes av teorien og viser at teamet søker å feile intelligens for å åpne opp for læring, 

og læring bør skje raskt slik at de kan endre seg og gjøre samme prosess og igjen for stadig 

utvikling. Å innføre slike tankesett kan fremmer kontinuerlig innovasjon. Således må tankesett 

og strategi kunne snu hele tiden ved behov for endring. Uten nødvendigvis å å endre visjon. 

Altså det største målet som er å demokratisere entreprenørskap i denne casen.  

 

Det handler ikke kun om denne startupen og hvordan læring av feil foregår her, men også 

hvordan bransjen ser på det å feile og hvordan de velger eller utnytter muligheter til å lære av 

dem. Kontekst vil kunne ha betydning, samt tid og sted. Det fremgår i intervjuene at 

informantene har et noe positivt syn på det å feile, hvilket informantene begrunner med at de 

ser på det heller som muligheter enn mislykkethet og katastrofer. Det handler heller ikke om 

at man skal feile for å kunne fortelle om det til andre startups eller entreprenører, for de ønsker 
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ikke å feile for å feile. Informantene forteller om et tankesett de sammen har utviklet i teamet 

som de ønsker å dele med andre slik at flere kan utvikle sine ideer og gjøre realitet ut av 

innovasjonsprosesser. Gitt at det er rett kontekst for å ta risiko og sette seg i en posisjon der det 

er mulig å feile.  

 

I en tid hvor startups stadig dukker opp og avsluttes like raskt som de starter, blir det viktig å 

finne ut hvordan dette kan unngås. I en kontekst hvor innovasjon er viktig blir startups viktig 

da samfunnet er avhengig av å følge utviklingen som skjer. Likevel er det knyttet risiko til å 

starte selskaper samt å finne opp noe nytt. Det blir dermed viktig å lære for å kunne klare det 

bedre neste gang dersom man mislykkes ved første forsøk. Og det er det mange som gjør, fordi 

feiling er uunngåelig i slike prosesser. Hvis man skal ha innovasjon i Norge blir det viktig at 

man transformerer den erfaringer til en viktig lærdom som gjør at startups kan få mer suksess 

i neste omgang. Og denne oppgaven handler om er en startup som har bygget opp en filosofi 

for det. 

 

Feiling i helsesektor og flyindustri kan ha fatale konsekvenser, og feilene relateres ofte til 

teamene. Det skjer ikke nødvendigvis fatale konsekvenser innenfor innovasjon og 

entreprenørskap. En av informantene sa at det verste som kunne skje var at man gikk konkurs 

eller måtte flytte hjem til foreldrene, og nettopp derfor turte vedkommende å ta risikoen. Men 

dersom man feiler intelligent som Edmondson (2011) hevder, kan innovasjonsprosesser bli mer 

effektive. Gjerne raskere, mer effektiv og verdifull fordi teamet trekker ut nyttig informasjon 

av feilene slik at de kan gjøre endringer underveis. Er det slik at andre bransjer lære? Ja, 

innenfor rett kontekst. Basert på intervjuene fortalte informantene om viktigheten av å tørre å 

feile, og bruke feilene til å lære for så å gjøre det bedre neste gang. Vi har sett et team med 

ansatte som har erfaringer fra startups, og som bestemte seg for å begynne som startup og for 

å rådgi andre basert på sine erfaringer.  

 

I neste kapittel vil oppgaven oppsummeres for å samle hovedpunktene til oppgaven.  

 

 
 



 65 

6 Avsluttende betraktninger 
Denne studien innebærer en kvalitativ casestudie av konsulentteamet i en startup som designer 

og fasiliterer innovasjonsprosesser og praktiske læringsopplevelser innen innovasjon og 

intraprenørskap for bedriftsmarkedet. Hensikten med studien er å belyse hvordan læring av feil 

foregår i en startup med konsultasjon som formål. Jeg vil avrunde oppgaven ved å presentere 

hovedfunn og studiens bidrag, samt begrensninger og forslag til videre forskning.  

 

Hovedfunn  

Studien hadde som formål å avdekke hvordan læring av feil foregår i en startup som leverer 

konsulenttjenester i forbindelse med innovasjon. I undersøkelsen kom det frem at teamet har 

kommet over mange barrierer som ligger i det å lære av feil både i team og som bedrift. For å 

lære av feil på en fruktbar og intelligent måte er læringsmulighetene forklart gjennom tre 

essensielle aktiviteter: identifisering, analysering og bevisst eksperimentering. Alle tre 

prosessene er til stede hos startupen. Det er utviklet forskjellige verktøy for å oppdage feil 

gjennom et forum de kaller Ventilen, hvor de også analysere dem og bevisst eksperimentere 

gjennom prøving og feiling for å fremme innovasjon. Feiling tolkes i denne forbindelse som 

muligheter, fremfor nederlag. Likevel er ikke feiling i seg selv et ønske, dermed utnyttes 

informasjonen det kan gi til å lære og gjøre smarte endringer.  

 

Teamet jobber etter felles mål om å konsultere andre startups og bedrifter. Da jobben blant 

annet er å utvikle nye løsninger og ideer, dukker det ofte opp ulike utfordringer, og teamet 

vektlegger at dette verken bør skjules eller glemmes for verken hverandre eller deres kunder. 

Det er også et team der medlemmene har skapt trygge rammer hvor de har tillit til hverandre 

og teamet opplever stor grad av psykologisk trygghet (Edmondson & Mogelof, 2006; 

Edmondson, 2012). Dermed indikerer det også at «The Blame Game» ikke er tilstede i teamet 

(Edmondson, 2012). For eksempel kan effektive team bidra til læring av feil ved å ta med seg 

verktøy fra entreprenørskap- og innovasjons tankesett. Dette ved å jobbe sammen som team 

med felles ansvar om felles mål, som er fleksible nok til å stadig endre seg i takt med 

samfunnets utvikling. Som startup og konsulentselskap er et siktemål å demokratisere 

entreprenørskap - det vil si at de ønsker at innovasjon og entreprenørskap tilgjengeliggjøres for 

flere enn tilfellet er i dag. Tankesettet om feiling dreier seg om at fremgang kan se ut som en 

rekke feil. Dersom man godtar og erkjenner at de vil skje kan det utnyttes til det fulle dersom 

man har tankesettet og verktøyet til å håndtere dem. Å bruke Edmondson sitt rammeverk var 

veldig nyttig for å belyse viktigheten av læring av feil som element i å overleve som startup. 
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Studiens bidrag  

Studien har bidratt til å belyse hvordan et konsulentfirma har tatt sikte på å utvikle verktøy som 

utnytter læringspotensialet som ligger i å feile, for å bidra til at færre startups og organisasjoner 

mislykkes i sine innovasjonsprosesser. I denne sammenheng har det vørt viktig å få innsikt i 

hvordan teamet jobber med erfaringer rundt læring av feil, og hvordan de har transformert dette 

til å bli en overordnet filosofi for virksomheten. Dette har vært en spesiell case da startupen 

også er et konsulentfirma. Alle de ansatte har selv feilet, og startet en startup for å utvikle seg 

som konsulenter med feiling som inngår som en viktig komponent. De løfter dermed erfaringer 

med feiling til et samfunnsbidrag, slik at entreprenørskap kan demokratiseres og gjøres 

tilgjengelig for flere. Man får dermed være med å bygge opp noe som kan skape verdi for 

samfunnet, og man er med på å skape og forme fremtiden. I slike prosesser som beveger seg 

fort fremover er det viktig å vite hvordan man skal lære av feil, raskt og effektivt.  

 

Begrensninger ved oppgaven og forslag til videre forskning  

I denne studien har jeg ikke sett på sett på deres konsultasjonsvirksomhet, og studert hvordan 

de gjør dette i praksis med sine kunder, men der har jeg gjort en avgrensning. Det ville vært 

interessant å studere Uromaker ved en senere anledning, og forske på deres konsulentprosesser 

og eventuelt som en komparativ studie med andre konsulentbedrifter. Det hadde i tillegg vært 

interessant å se hva andre konsulentselskaper fokuserer på læring av feil, eller hva det betyr at 

disse industriene møtes. Her kunne det også vært forsket på hvor det butter imot.  På en annen 

side kunne det vært interessant å forske på hvordan læring av feil foregår i et kulturlandskap, 

av hensyn til nasjonale ulikheter.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Intervjuguide  

 

Introduksjon 

• Mitt navn er Ingrid Buaas og denne studien gjøres i forbindelse med min mastergrad i 

pedagogikk ved UiO.  

• Tema og formål: Jeg er interessert i hvordan dere jobber med læring av feil i teamet 

deres. Hvordan tilrettelegges det for læring av feil hos dere som startup? Hvilke 

forhold bidrar til å fremme og hemme (mulighetene for) læring av feil?  
• Intervjuet er delt inn i tre bolker: Individuelle erfaringer (med læring av feil i 

startups), teamet og skolen (Early Stage)/arbeidsplassen. Høres det greit ut?   
• Tidsbruk: ca. 45-60 min. Passer det? Har du et møte eller liknende etterpå som gjør at 

vi må avslutte litt før?  

• Jeg ønsker å ta opp intervjuet, slik at jeg kan være sikker på å sitere riktig og for å 

kunne ha en bedre dialog under intervjuet. Sitatene vil anonymiseres.  
• Informere om personvern (alt behandles konfidensielt) og frivillig deltagelse. 

• Underskrift på samtykkeskjemaet og spørre om dataene kan lagres frem til prosjektet 

avsluttes og sensur faller.  

Startups og individuelle erfaringer  

Intro: Som sagt er jeg som pedagog interessert i hvordan dere lærer av feil i teamet. Ved å 

søke rundt på nettsiden deres var det veldig interessant å se hvordan dere selv fokuserer på 

dette og videre ønsker å lære bort til andre.  

 

1) Kan du kort skissere din erfaring med startups? Har du drevet en startup før selv? 

Hvordan var veien inn og oppstarten av dette?  

2) Jeg ser på nettsiden at dere har en spesiell filosofi. Hvordan er det egentlig dere har 

utviklet denne veldig spennende filosofien? Kan du fortelle noen sentrale elementer?  

3) På nettsiden står det også at startfasen er deres spesialfelt. Hva legger dere i dette?  

4) Det fremgår på deres nettside at den tidlige fasen er viktig for startups. For din del- 

baserer det seg på personlige erfaringer? Er det basert på ting dere selv har erfart? Er 

det noe dere har lest dere til? Eller en kombinasjon.  
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5) Hvilke erfaringer har du som du føler du drar best nytte av i dag? Hva har vært viktig 

for deg å ta med deg videre for å hjelpe andre med sine ideer? 

6) Hvilke erfaringer tenker du er viktigst å lære bort som konsulent? Er det et eksempel 

du ofte trekker frem for å få deres forståelse?  

 

Nå går jeg over til tema 2: Team 

Intro: Det jeg er opptatt av her er hvordan team kan bidra til læring av feil. Det synes som 

dere alle fire har erfaringer med startups og jobber nå sammen for å hjelpe andre med å finne 

gode løsninger. Det gjør at jeg er nysgjerrig på hvordan dette ser ut i deres hverdag. Hvordan 

viser det seg i måten dere jobber sammen på og hvordan lærer dere bort, av og med 

hverandre. 

7) Hvor ofte møtes dere som team? (møtefrekvens).  

a) Tar dere opp temaer spontant eller er det forhåndsbestemte 

temaer/problemstillinger? Hva diskuterer dere? Hva betyr dette for teamet?  

b) Blir det ofte tatt opp episoder med feil når dere møtes i teamet? Vil du si at dere 

ofte diskuterer feil? Er teamet en arena for å diskutere læring av feil? Gi/få 

eksempler (Når var sist diskusjon om feil). (identifisering) 

c) Når møttes dere sist som team? Tok dere da opp noe om feil? Synes du at du lærte 

noe av den samtalen/diskusjonen? Eller var det mer en trøsterunde? Min erfaring 

er at man kan fortelle om en feil, men i stedet for å lære noe av det, så får man 

heller trøst og forståelse og kommer egentlig ikke videre. Hva tenker du? Eks. 

8) Hvordan får dere dette budskapet ut til deres kunder? Feil er så tabubelagt. Hvordan 

kan man selge et budskap om at det kan være positivt å feile?  

9) Hvordan lærer dere bort til hverandre og kunder basert på egne erfaringer?  

10) Har dere gjort noen endringer i arbeidet med feil underveis?  

11) Vil du si at dere har et åpent forhold til å diskutere utfordringer i arbeidet? Eller er det 

noe man kan ønske å holde for seg selv. Har du noen eksempler på at du tok opp noe 

som du egentlig synes var litt pinlig? (Hvordan er forholdet mellom medlemmene i 

teamet?) (identifisere feil)  

12) Hvis en i teamet oppdager en feil, hva er da neste steg? Hvordan går dere frem? 

(analysere) Nøye eller fort gjort?  

a) Hva om det er en liten feil- hva skjer så?  

b) Har det noe å si hvem som har gjort feilen? Hvorfor/hvorfor ikke?  

c) Hvis ikke, hvor ligger i så fall fokus?   

13) Hvordan eksperimenterer dere i teamet med nye løsninger?  
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Early-Stage og Endringskraft 

Intro: Når jeg leser om dere på nettsiden står det listet opp tre ting dere jobber med, og i den 

første kolonnen står det Læringsopplevelser. Her nevnes Early Stage (startup-skolen). Ved å 

søke litt på skolen fant jeg sitatet «Ut med forelesningssal, inn med prøving og feiling.» 

Hvordan selger dere inn læring av feil som noe positivt til kundene deres.  

 

14) Kan du fortelle litt om tanken bak dette?  

15) For å komme frem til at dere vil fremme prøving og feiling. Hva har dere diskutert 

rundt feil? Hvorfor vil dere fokusere på dette?  

16) Prøver dere å skille mellom gode feil og dårlige feil?  

17) I mye litteratur står det at det er viktig å lære av feil. Det er både skambelagt, og det 

kan være dyrt og risikofylt. Hvordan er det å selge et slikt budskap? Hva får dere av 

reaksjoner? 

a) Min erfaring er at mange bransjer prøver å gjemme sine feil, eller ikke ønsker 

å fokusere på dem. Hvordan får dere dette til å bli noe positivt, det vi alle er så 

redd for?  

18) Hva er fordel med å prøve og feile? Hvordan eksperimenterer dere med dette?  

a) Hvordan har dere som team kommet frem til dette?  

b) Har dere gjort noen endringer her underveis? I det siste?  

c) Hva har vært mest utfordrende?  

 

Innovasjon og entreprenørskap- deres forståelse av læring av feil i denne kontekst  

19) Hva er en startup for deg?  

20) Entreprenørskap og feiling er interessant. Vil at de (på skolen) skal lære og gi de 

motivasjon. Entreprenører kan tenkes som mennesker som skal gi den positive 

grooven, og fremme gode ideer. Hva tenker du?  

Avslutning 

Har du spørsmål eller noe du vil legge til avslutningsvis?  

Tusen takk for at du tok deg tid til å bli intervjuet!  
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring  
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
«Læring av feil i en startup» 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få innsikt i 

hvordan entreprenører og startups organiserer seg rundt læring av feil. På hvilken måte jobber 

ansatte med læring av feil for å muliggjøre videre utvikling for sine kunder. Feil forstås som 

avvik fra ønsket og forventet resultat. Læring av feil forstås som det å ta lærdom av uheldige 

situasjoner for kontinuerlig forbedring og utvikling. I dette skrivet gir jeg deg informasjon 

om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Bakgrunn og formål 

Dette arbeidet gjøres i forbindelse med en mastergrad i pedagogikk ved UiO. Formålet med 

studien er å se på hvordan læring av feil ved en startupbedrift foregår. Hvilke forhold bidrar 

til å fremme og hemme mulighetene for læring av feil? På hvilken måte spiller teamet man 

jobber i noen rolle? Hva kjennetegner måter de jobber på mot sine kunder? Dette er spørsmål 

jeg skal analysere. Spesialiseringen i min masterstudie er læring, teknologi og arbeid, derfor 

er det interessant å studere en organisasjon som arbeider med innovasjon, læring og utvikling.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

UiO er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget er basert på å få tilgang til erfaringer fra ansatte som jobber i en startup, dette for å 

kunne besvare min problemstilling og mine forskningsspørsmål. Startups har mye å si for 

utvikling i samfunnet, og vil kunne sammenlignes med andre bedrifter som velger å ikke 

jobbe med slike problemstillinger.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

I studien vil jeg samle inn data ved hjelp av intervju og observasjon dersom det blir aktuelt. 

Jeg vil observere møter og intervjue deltakere i teamet. Det vil ikke bli samlet inn personlige 

opplysninger fra andre steder enn det som kommer fram i intervjuer og observasjon. 

Intervjuene vil vare opp til 1 time. Spørsmålene vil omhandle læring av feil på 
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arbeidsplassen, og dataene vil registreres i form av notater på pc og skrivebok, i tillegg til 

lydopptak.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi begrunnelse. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan oppbevares og brukes dine opplysninger  

Opplysningene om deg vil kun brukes til formålene som har fremgått i dette skrivet. Jeg og 

min veileder, Karen Jensen vil ha tilgang til opplysningene. Ingen av personene som deltar 

vil kjennes igjen i den endelige publikasjonen av masteroppgaven. Opplysningene behandles 

konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Dette vil gjøres gjennom å 

anonymisere deltakere og begrense tilgangen ved hjelp av adgangsbegrensning og kodelås.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.juni 2019. Personopplysningene vil oppbevares på min 

personlige, passordbeskyttede PC fram til sensuren faller. Når mitt arbeid er gjennomført vil 

all data bli slettet.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra UiO har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen 

av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
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Hvor kan jeg finne ut mer? 

Dersom du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: Ingrid Bølstad Buaas (ingrid.buaas@gmail.com) eller veileder Karen Jensen 

(karen.jensen@iped.uio.no)  

 

• Vårt personvernombud: personvernombud@uio.no  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Prosjektansvarlig    Student 

(Veileder)     (Forsker)  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Læring av feil i Startups», og har fått 

anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

¨ å delta i intervju 

¨ å delta i observasjon 

 

 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 1. juni 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av forsker, dato) 

 

 

Kontaktopplysninger:  

 

Student: Ingrid Bølstad Buaas     Veileder: Karen Jensen  

Email: ingrid.buaas@gmail.com     karen.jensen@iped.uio.no  
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Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD – Norsk 

Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste 
 

Meldeskjema	for	behandling	av	personopplysninger	 

 

NSD sin vurdering  

Prosjekttittel  

Masteroppgave i Læring av feil i en startup  

Referansenummer  

637758  

Registrert  

14.02.2019 av Ingrid Bølstad Buaas - ingribb@student.uv.uio.no  

Behandlingsansvarlig institusjon  

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for pedagogikk  

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)  

Karen Jensen, karen.jensen@iped.uio.no, tlf: 22855357  

Type prosjekt  

Studentprosjekt, masterstudium  

Kontaktinformasjon, student  

Ingrid Bølstad Buaas, ingrid.buaas@gmail.com, tlf: 45224232  

Prosjektperiode  

11.01.2019 - 03.11.2019  
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Status  

20.02.2019 - Vurdert  

Vurdering (1)  

20.02.2019 - Vurdert  

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 
samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 
er dokumentert i meldeskjemaet med vedlegg den 20.02.2019. Behandlingen kan 
starte.  

MELD ENDRINGER 
Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å 
melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi 
om hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 
03.11.2019.  

LOVLIG GRUNNLAG 
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 
personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 
samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 
utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 
tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, 
jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER 
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 
prinsippene i personvernforordningen om:  

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får 
tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen 
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål 
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 
relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 
nødvendig for å oppfylle formålet  

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: 
åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 
17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). 



 78 

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta 
oppfyller lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. 
Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 
behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.  

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 
riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). 
Dersom du benytter en databehandler i prosjektet må behandlingen oppfylle kravene 
til bruk av databehandler, jf. art 28 og 29.  

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer 
og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 
NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 
personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet! 
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

 

 


