
Alla “fuck up’s” är inte likvärdiga. Vissa är bättre, och 
andra sämre, eller riktigt dåliga.

Bra “fuck ups”
- När man tar curry i stället för kanel och 

upptäcker något som var riktigt gott
- När man bestämmer något som ingen gillar, 

och sedan ändrar sig efter feedback
- När man anmäler sig till en kurs och tror 

att “puppets” är roliga handdockor... 
men det visar sig vara ett verktyg för 

testning (där lärde man sig något nytt)

Dåliga “fuck ups”
- När man bokar flygbiljetter på fel 
datum till föreläsningen man 
skulle hålla
- När man råkar ha ihjäl 
kontorshunden med den där 
chokladbaren man glömde på 
soffbordet
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Biggest
Fuck Ups

Game

“Fucking up is not just
part of the process
- IT IS THE PROCESS!”

“Fucking up is human. 
So is our vulnerability. 
Let’s be more vulnerable, 
creative humans who 
don’t give a fuck about
fucking up.”

Bra & dåliga fuck ups?

Psykologisk
trygghet

Vad är Biggest
Fuck Ups Game?

Gör så här

Rätt att vara arg

Spel under bordet

Dela era egna erfarenheter i relation till ett
av områdena. Hur kände du? Varför då?
Den som ska dela väljer område. 
Rotera spelplanen så att du kan läsa.

Fortsätt sedan med att dela
med er av era misslyckanden.

- Vad misslyckades du med?
- Hur löste du det?
- Vad lärde du dig?

Vad kan du/ni göra
för att skapa mer 
psykologisk trygghet?

Gör en lista med vad du/ni ska
börja med respektive sluta med.

Lögner och svek

Att ha rätt till en annan åsikt
Att ha rätt till en annan åsikt

Vara öppen för mångfald

Ok att inte veta och ställa frågor

Rätt att vara rädd
Favorisering

Frihet att inte vara perfekt

Frihet att inte behöva ha all kunskap själv

Frihet att prova och kunna
få misslyckas tryggt

Feedback i tryggt format

Hög tolerans

Låg tolerans

Hög tillit

Medge inte svagheter 

Dela inga ideer

Dela inga ideer

Kritisera status quo

Obekväm i att ifrågasätta
och kritisera

Vems fel var det

Vad ska vi vara rädda för

Håller vad man lovar

Detaljstyrning

Ingen tillit till
min kompetens

Skvaller

Rätt att sätta egna mål

Min största
fuck up...

De accepterar inte mig

Samarbete

Rätt att vara arg

Ställ inga frågor
Avfärda andras ideér

Bygga på andras ideér

“Need to know basis”

Backward Law
Rädslan att misslyckas blir en 
självuppfyllande profetia.

Ideér för att skapa
psykologisk trygghet

Det är en plats där vi äger våra 
misslyckanden. Pratar om dom 
utan rädsla för att bli kritiserad 
eller råka illa ut, för att kunna 
skapa lärdomar som gör oss riktigt 
badass. En plats där risktagande, 
experimentation och att tänka 
anorlunda är grundläggande. 
En plats där vi avdramatiserar 
misslyckande och gör det till en del i 
vår välfungerande kultur.

Det är int een plats där vi gottar oss i misslyck-
ande, känner oss misslyckade, tycker synd om 
oss själva, gnäller över vår olycka eller skyller ifrån 
oss.

Du har två val:
A) Gör ingenting och låt misslyckandet äta dig innifrån.
B) Släpp dig själv fri och äg dina egna misslyckande och bli en 
riktig kreativ badass. 

Att misslyckas är mänskligt. Så är också vår sårbarhet. Så låt oss vara mer 
sårbara, kreativa medmänniskor som skapar psykologiskt trygga team och 
miljöer, nyfiket drar lärdomar från experiment och misslyckanden, delar med 
oss av dom och bjuder på om det var vi som misslyckades. Vem bryr sig? 
Det är ända sättet att lyckas.

Vad Biggest Fucked Up’s Game inte är

När jag...
så kände jag...

En sida...

... en annan sida, för någon annan

Psykologisk trygghet är den 
största bidragande orsaken för 

de mest högpresterande 
teamenpå Google, Apple, Pixar 

och Tesla.

Att ledare och chefer visar sig 
mänskliga och också berättar om 

sina misslyckanden kan hjälpa till att
skapa en kultur av trygghet och 

innovation där medarbetare vågar
ta risker utan rädsla för att bli

bestraffade.
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