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“Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school”  

Albert Einstein (1879 – 1955) 
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I 

 

SAMMANFATTNING 

Denna studie behandlar teorin om disruption samt hur högskolan kan 

med hjälp av denna teori skapa nya utbildningar som är mera me-

ningsfulla för studenterna. Fokus ligger på hur världen runt omkring 

högskolan förändras vilket gör att högskolan behöver förändras för att 

kunna erbjuda utbildningar som är relevanta för studenter i framtiden. 

För att klara av detta behövs en ny affärsmodell utvecklas som kan 

skräddarsy utbildningar till studenter efter deras unika behov. Orsaken 

till varför inte den traditionella högskolan kan erbjuda skräddarsydda 

utbildningar är för att affärsmodellen är standardiserad och ömsesidigt 

beroende. Även sättet att leverera kunskap på behöver förändras från 

traditionell undervisning till en datorbaserad undervisning. En av slut-

satserna i denna studie är att en disruptive affärsmodell sannolikt inte 

kan implementeras inom högskolan, eftersom den då skulle bli om-

formad så att den liknar den gamla. Istället måste en separat affärs-

modell bildas som kan verka oberoende från den traditionella högsko-

lan.  
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Definition av begrepp 

Ickekonsumenter - Personer på en marknad som inte har tillgång till en viss teknik för att de 

inte har ekonomiska förutsättningar eller att de inte har den kunskapen som krävs för att få 

access. 

Disruptive innovation - En innovation som gör en produkt eller tjänst enklare och billigare 

och riktas till en ny typ av kunder som inte hade tillgång till tekniken tidigare. 

Sustaining innovation - Innovationer som förbättrar produkter eller tjänster så att de kan säl-

jas till högre pris till de bästa kunderna på marknaden till en högre vinstmarginal. 

Affärsmodell – Beskrivning av hur ett företag eller organisation gör vinst. Består av fyra 

komponenter: värdeerbjudande, resurser, processer och en vinstformel som bestäms av de tre 

föregående komponenterna. 

Modulär affärsmodell - Affärsmodell där processerna inom modellen inte är beroende av 

varandra. Om en process måste ändras behöver inte de andra processerna göra det. 

Ömsesidigt beroende affärsmodell - Affärsmodell där alla processer inom modellen är bero-

ende av varandra vilket leder till att om en process ändras så måste alla de andra också ändras 

eftersom allt är sammankopplat. 

Datorbaserad undervisning - utbildning där innehållet levereras genom en dator oavsett om 

man sitter i klassrummet eller om man är någon annanstans. Datorbaserad undervisning sätter 

studenten i centrum och erbjuder en skräddarsydd utbildning utefter studentens inlärningshas-

tighet och inlärningsstil i en modulär plattform. 

Distansutbildning – Utbildning där högskola och studenter inte fysiskt kan interagera. Di-

stansutbildningar idag är ofta en virtuell version av den traditionella utbildningsmodellen som 

sätter kollektivet i centrum och erbjuder standardiserad utbildning i en fast takt. 
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Disruptive innovation som nyckel till 
framtidens lärande 

1 INTRODUKTION 
 

etta är en studie som till hälften är en litteraturstudie om främst Disruptive innova-

tion men som även tar upp design-driven innovation för att komplettera huvudteorin. 

Eftersom innovationsteori inte har något egenvärde i sig själv, så är den andra delen 

av studien en tillämpning och förslag av de båda teorierna på ett ämne som jag är engagerad i 

nämligen universitet och högskola
1
 samt framtidens lärande. 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

Inledningsvis ges en bakgrund till studien samt syfte och frågeställningar. Även mina egna 

motiv till studien presenteras. 

1.1.1 Globalisering 

Världen har gått från att det har varit länder som konkurrerar med varandra till att stora före-

tag som konkurrerar med varandra till dit världen är nu där det är individer som konkurrerar 

och kan ha stor inverkan på global nivå (Friedman, 2005). Exempelvis startades Google och 

Facebook av individer som bara i princip behövde en dator och uppkoppling för att starta två 

av världens nu största företag. Molly Katchpole lyckades med att besegra Bank of Amerikas 

avgifter på kreditkort, som var värd 5 miljarder dollar för dem, på egen hand genom att starta 

en protest sida på internet (Benioff, 2011). Ett annat exempel är Netflix kunder som proteste-

rade mot prishöjningar vilket resulterade i att företaget tappade stora marknadsandelar.  

Precis som när en disruptive
2
 innovation gör att produkter eller tjänster blir decentraliserade, 

som när datorerna gick från stora och komplicerade centraliserade maskiner till små behändi-

ga och enkla decentraliserade smartphones, har hela konkurrensen på global nivå gått från att 

stora centraliserade länder som konkurrerar till att det nu är decentraliserad konkurrens på 

individnivå. (Benioff, 2011) Även inom utbildningsvärlden är det möjligt för individer att 

åstadkomma stora förändringar. Som studien kommer att visa nedan så kan en individ skapa 

ett virtuellt universitet som når ut till miljoner studenter på en daglig basis. Khan Academy 

som startades av en enda individ har över 2600 olika föreläsningar som är tillgängliga gratis 

på internet, och som har visats över 90 miljoner gånger till studenter världen över (Khan 

Academy, 2011). Det är inte många traditionella universitet som kan säga att de har haft 

samma genomslag. 

                                                 
1
 I fortsättningen används begreppet högskola och universitet synonymt. Huvudsakligen används högskola för 

svenska förhållanden och universitet för internationella.   
2
 Svensk översättning av Disruptive innovation är omstörtande innovation vilket är lite missvisande eftersom 

disruptive innovation oftast inte är en radikal teknisk innovation utan snarare en innovation som bryter av kursen 

av ständiga förbättringar till någonting som är billigare och mera tillgängligt. Därför kommer jag i denna studie 

använda det engelska orden disruptive och sustaining istället för att göra en direkt översättning till svenska. 

D 
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En värld där det enda som behövs är en dator och en uppkoppling för att starta företag som 

Google, Facebook eller Linux. Det som dessa tre företag har gemensamt är att de är onlineba-

serade och att de är byggda runt en platt organisation. Detta för att kunna hänga med i en 

snabbt förändrande globaliserad värld där man måste kunna förnya sin affärsmodell snabbt för 

att kunna hänga med i utvecklingen. Internet är en väldigt demokratisk miljö där det enda som 

räknas är vad erbjudandet är, inte vem det är som erbjuder det, eller vilken bakgrund eller 

utbildning den står för produkten eller tjänsten har. Detta resulterar i att organisationer som 

har en platt organisation och fungerar som meritokratier eller teknokratier lyckas bättre än 

traditionella hierarkiska byråkratier. I organisationer där den enskilda anställda kan komma 

fram med produkter eller tjänster som kan vara helt avgörande för företagets framtid, värderar 

sina anställda högre och ger dem större mandat att ta egna initiativ. 

Världen förändras inte på samma sätt nu som den har förändrats tidigare. Många saker föränd-

ras i en exponentiell takt, exempelvis den globala uppvärmningen, processorkraften i datorer, 

globaliseringen, antalet internetuppkopplingar, datalagring, mobila lösningar som är uppkopp-

lade till internet, gensekvensering, antalet aktieaffärer på aktiemarknaden (som resulterar i 

snabbare konjunktursvängningar). Denna accelererande förändring resulterar i att skolan mås-

te förändras på ett nytt sätt för att följa med i utvecklingen. Exempelvis har det bara gått 18 

månader sedan iPad lanserades, trots det har den en väldigt stor marknadsandel. Det tog väl-

digt mycket längre tid för persondatorerna eller bärbara datorer att komma upp i samma vo-

lym (Benioff, 2011). När skolan utformades till hur den ser ut idag, fanns det ingenting som 

förändrades i en exponentiell takt. Därför måste utformningen förändras så att den svenska 

högskolan kan fortsätta vara konkurrenskraftig i en globaliserad värld där alla konkurrerar på 

samma villkor. (University of Phoenix, 2011) 

1.1.2 Globalisering och Högskolan 

Högskolan är en institution som har en lång tradition av konservativt tänkande och inkremen-

tell förändring. Hur högskolorna i Sverige är utformade är en återspegling av hur världen såg 

ut när de skapades. Dock håller världen utanför högskolevärlden på att förändras på ett sätt 

som kommer att resultera i att Sverige kommer att behöva en annan typ av högskolor som 

bättre kan erbjuda det som världen runt omkring efterfrågar. Sverige investerar i dagsläget 

stora resurser på sina studenter och högskolor, exempelvis är det bara tre länder i världen 

(USA, Kanada och Schweiz) som lägger ner mera resurser i förhållande till antalet helårsstu-

denter än Sverige (Högskoleverket, 2011). Tyvärr så utnyttjar inte många svenska högskolor 

dessa resurser på ett optimalt sätt, vilket resulterar i att kvalitén på utbildningarna inte blir vad 

de kunde vara. Dessutom växer efterfrågan av högre utbildning hela tiden samt kraven från 

samhället blir hårdare. De högskolor som inte planerar att införa reformer för att kunna mat-

cha dessa hårdare krav kommer att få det svårt att stå sig mot framtida utmaningar när de mås-

te konkurrera inte bara mot svenska högskolor utan även mot internationella.  
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Denna studie lyfter fram tre orsaker till varför inte svenska högskolor kan erbjuda studenter 

en optimal utbildning: 

1. En föråldrad affärsmodell som förespråkar standardiserade och ömsesidigt beroende 

processer i utbildningar vilket leder till att ny teknik inte kan utnyttjas optimalt, samt 

att det gör det omöjligt för studenter att skräddarsy sin utbildning på bästa sätt. 

2.  Fel incitament till högskolorna som resulterar i att kvantitet ställs före kvalitet. 

3.  För mycket opacitet i organisationen vilket försämrar möjligheter till tvärvetenskap-

liga utbyten samt försvårar kvalitetssäkringsarbete. 

Denna studie har utgått ifrån vad som håller på att hända på global nivå där konkurrensen 

mellan högskolor håller på att intensifieras inte bara för utbildningsområdet utan även för 

forsknings området (Heinegård, 2006). Detta därför att fler och fler privata företag börjar ge 

sig in i konkurrensen av den högre utbildningen. Detta är relevant för svenska högskolor ef-

tersom det är sannolikt att svenska högskolor kommer att vara konkurrensutsatta av utländska 

högskolor på ett mera direkt plan inom en snar framtid. Detta eftersom mer och mer utbild-

ning och kommunikation blir datoriserad och leveras genom webben vilket resulterar i att 

nationella gränser suddas ut mer och mer. 

Det är viktigt att svenska högskolor sätter igång med reformarbetet snabbt då Sverige redan 

har halkat efter våra nordiska grannländer när det gäller förändring av universitetssystemet 

(Heinegård, 2006). Ett utmärkande drag av hur världen är olik nu än vad den var när det rå-

dande universitetssystemet infördes är att förändring sker mycket snabbare. Företag som Fa-

cebook, Amazon, eBay och Google har under mindre än ett decennium växt till några av värl-

dens största företag. Att passivitet är ett recept för misslyckande vet branscher som exempel-

vis skivindustrin, bokhandeln, filmbranschen och tidningsbranschen som alla har blivit hårt 

drabbade av internetbaserade konkurrenter. Att utbildningsbranschen skulle skonas från kon-

kurrens från internet är inte troligt då alla industrier vars kärnprodukter eller tjänster kan re-

duceras till ettor och nollor förr eller senare kommer att bli attackerade av internetbaserade 

organisationer, det är bara fråga om när (Kamenetz, 2010). Att det inte har hänt hittills beror 

sannolikt på att utbildningsbranschen är avsevärt mycket större än de ovan nämnda bran-

scherna. Detta betyder att det är ett av de sista stora oexploaterade områden som inte internet 

har erövrat, vilket betyder att den innovatören som lyckas med att lösa de problemen som 

datorbaserad undervisning över internet ännu inte har löst har stora vinster att hämta 

(Kamenetz, 2010).  

Den förändringen som kommer bli trendsättande kommer antagligen inte komma inifrån bran-

schen, utan det är ofta nya innovatörer inom industrier som utför de mest radikala förändring-

arna (Verganti, 2011). För att högskolan ska kunna vara konkurrenskraftig i framtiden måste 

den vara tillräckligt attraktiv för att kunna attrahera de bästa lärarna, studenterna och forskar-

na, och det kommer man inte att lyckas med utan att genomföra stora förändringar 

(Heinegård, 2006).  
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Alla dessa ovan nämnda problem och orsaker till varför inte högskolan fungerar optimalt är i 

grunden innovationsproblem. Istället för att analysera högskolan i detalj för att hitta orsaker 

historiskt sett till varför undervisningen inte är vad den kunde vara, så kommer denna studie 

att fokusera på vad man kan göra i framtiden för att förbättra den högre utbildningen. Efter-

som data bara finns tillgängligt från det förflutna, och särskilt tillförlitlig data bara finns till-

gänglig från långt bak i tiden, så är det bästa sättet att göra en prognos över vad som kommer 

att fungera eller vilka hot som kommer att bli avgörande i framtiden genom att se på framti-

den genom en teori. En teori förklarar vad som orsakar vad och varför. Ett exempel för att 

tydliggöra detta koncept är gravitationsteorin. Om någon håller ett äpple i handen en meter 

ovanför marken och sedan släpper det, så kan man genom gravitationsteorin göra en prognos 

över framtiden om vad som kommer att hända, nämligen att äpplet kommer att falla till mar-

ken inte flyga iväg i luften. Det är inte nödvändigt att analysera hundratals av historiska fall 

av äpplen som har blivit släppta till marken för att kunna göra denna slutsats. Med hjälp av en 

teori kan man förutse vad som kommer att hända utan att man behöver samla in data från det 

förflutna för att kunna göra en korrekt prognos. 

Därför kommer denna studie att fokusera på främst två teorier för att undersöka vad de kritis-

ka faktorerna är som dagens utbildningssystem måste förändra för att fortsätta vara konkur-

renskraftiga även i framtiden. De två teorier som studien främst kommer att använda är dis-

ruptive innovation som förklarar varför tidigare framgångsrika organisationer blir utkonkurre-

rade, samt design-driven innovation som förklarar hur organisationer radikalt kan ändra me-

ningen på sina erbjudanden.                  

1.2 Mitt motiv och min personliga bakgrund till studien 

Efter två och ett halvt års studier på Mälardalens högskola har jag reagerat på vissa brister på 

hur utbildning levereras och förpackas. Den mest uppenbara bristen på Mälardalens högskola 

och på Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) i synnerhet är avsaknaden av di-

stansutbildningar och datorbaserad
3
 utbildning i tillräcklig omfattning.  

Detta är anmärkningsvärt då den mest innovativa utvecklingen som sker inom högskolor och 

universitet runt om i världen just nu sker genom datorbaserad undervisning. Att inte IDT har 

tillräckligt många distansutbildningar är en brist som kan komma att bli ett problem i framti-

den då andra högskolor, som har välutvecklade distansutbildningar, kommer att ha konkur-

rensfördelar mot Mälardalens högskola. Om istället främst IDT går i täten av utvecklingen 

och designar datorbaserade utbildningar som sätter standarden för övriga högskolor i Sverige 

så kan det innebära otroliga konkurrensfördelar och möjligheter för Mälardalens högskola i 

Eskilstuna att locka flera studenter och forskare. Även ur ett ekonomiskt perspektiv så är det 

                                                 
3
 Jag skriver datorbaserad undervisning och inte enbart distansutbildning eftersom jag ser dessa som två olika 

saker. Datorbaserad utbildning är utbildning där innehållet levereras genom en dator oavsett om man sitter i 

klassrummet eller om man är någon annanstans. Distansutbildning förutsätter att skola och elever inte fysiskt kan 

interagera, vilket inte är fallet med datorbaserad utbildning där tvärtom fysisk interaktion mellan lärare och stu-

denter är en betydande del av utbildningen. Distansutbildningar idag är en virtuell version av den traditionella 

utbildningsmodellen som sätter kollektivet i centrum och erbjuder standardiserad utbildning i en fast takt. Dator-

baserad undervisning sätter studenten i centrum och erbjuder en skräddarsydd utbildning utefter studentens in-

lärningshastighet och inlärningsstil i en modulär plattform. 
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meningsfullt då det är billigare att erbjuda datorbaserade utbildningar utan att man ska behöva 

gå ner i kvalitet. 

Orsaken till att man inte satsar på datorbaserad utbildning på IDT i tillräcklig utsträckning är 

att man premierar det mänskliga mötet mellan studenter och lärare (Sundström, 2011). Vad 

denna studie kommer att visa är att datorbaserad utbildning och integration mellan studenter 

och lärare inte är två saker som sitter i konflikt med varandra utan att de snarare är komple-

ment, vilket i förlängningen kommer att leda till en ökad integration mellan studenter och 

lärare än vad som är fallet idag. Det är inte frågan om radikal förändring kommer att ske, utan 

när och vem som kommer att stå som vinnare efter att omställningen har realiserats. En teori 

inom evolutionsvetenskapen säger att ingenting egentligen vill utvecklas, utan evolution är 

något som bara inträffar trots att generna egentligen försöker att motverka att utveckling ska 

ske (Dawkins, 1990). En annan evolutionsteori säger att i en miljö som förändras växer nya 

dominanta arter fram (Kamenetz, 2010). Detta kommer antagligen bli fallet inom högskole-

världen också om inget görs. I en värld som blir allt mer komplex har högskolan svarat med 

att erbjuda mer och mer kurser, allt inom samma organisation, för att motsvara behoven från 

omvärlden.  

Det som har intresserat mig mest sen jag började läsa på högskolan är den uppsjö av onlinefö-

reläsningar som finns tillgängligt på internet. Jag tittar ofta på flera föreläsningar om dagen 

om tid finns för det. Det bästa som har kommit ur att jag har börjat titta på onlineföreläsningar 

är att jag har utvecklat ett intresse i ämnen som jag inte visste att jag var intresserad av. Dessa 

ämnen skulle jag antagligen inte komma i kontakt med på ett akademiskt plan om dessa kur-

ser inte hade funnits tillgängliga på internet. Jag vill främst nämna kursen Financial Markets 

med Professor Robert Shiller (Yale University, 2008), som jag har nytta av varje dag känns 

det som i varje fall när jag läste första terminen i ekonomi spåret, och kurserna Introduction to 

Psychology med Professor Paul Bloom (Yale University, 2007) samt The Psychology, Biology 

and Politics of Food med Professor Kelly D. Brownell, som var väldigt användbar när jag 

läste marknadsföring förra terminen. Alla ovan nämnda kurser finns tillgängliga på Yales 

hemsida Open Yale courses (Yale University, 2011). Det bästa med Yales hemsida är att de 

lägger upp hela kurser som är filmade över en hel termin. Varje kurs består av cirka 22st 60 

minuters föreläsningar och man kan ladda ner alla föreläsningar som podcasts så att man kan 

lyssna på dem i en mp3spelare vilket jag väldigt ofta gör.   

Jag finner en stor glädje i att lära mig nya saker hela tiden och jag har en stor aptit på ny kun-

skap. Den egenskapen är jag väldigt glad över att jag innehar och har varit till stor nytta under 

mina studier.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är inte att hitta lösningen till hur framtidens högskolor skulle kunna 

se ut, utan mera att belysa vissa områden som kommer vara viktiga att ta i beaktning när re-

formeringen av högskolan i Sverige kommer att utformas. Eftersom högskolan och problema-

tiken med att förändra den är synnerligen komplex och mångfacetterad kommer även lösning-

en till hur den högre utbildningen ska reformeras vara komplex.  
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Denna studie är ingen karta över framtiden, utan snarare en kompass. Istället för att komma 

fram till några punkter som exakt beskriver vad som ska förändras och hur, är syftet med den-

na studie istället att introducera ett antal variabler som kommer att vara kritiska att ta med i 

beaktning när den högre utbildningen i Sverige ska reformeras. Denna studie kan också ge 

motivation till nya sätt att tänka för framtidens lärande. 

1.4 Vision 

Min vision för framtidens lärande är sammanfattad i följande punkter. En utbildning, 

 där studenten är i fokus, inte en utbildning som sätter kollektivet i centrum och sedan 

skapar en one-size-fits-all kompromiss.  

 där studenten kan välja vilken hastighet han/hon vill studera på, efter sin egen inlär-

ningshastighet.  

 där studenten kan välja på vilket sätt som kunskapen kan inhämtas.  

 där alla är lärare och alla är studenter.  

 med många valmöjligheter så att man kan skräddarsy sin utbildning på ett optimalt 

sätt.  

 som är integrerad med alla akademier och har en nära dialog med privata sektorn så att 

högskolan vet vilken kompetens som är eftertraktad.  

 med hög transparens där vem som helst kan ta del av kunskapen.  

 som är välkomnande istället för utestängande, det vill säga mer öppen för fler katego-

rier än nuvarande studenter.  

 utan fysiska eller mentala gränser, som tänker bredare än nationella eller akademiska 

gränser.  

 som kan utnyttja skalfördelar för att bättre kunna möta ett växande globalt behov av 

kunskap, som konkurrerar genom att vara innovativa inte bara lära ut innovation.  

 som betygssätts inte efter hur många artiklar fakulteten publicerar och vart de publice-

ras eller antalet doktorander och professorer som utbildas, utan efter vilken nytta den 

har för samhället. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för min studie är beslutsfattare, lärare och studenter samt så kallade icke-

konsumenter av dagens akademiska utbildning. Därmed kan till exempel distansutbildning i 

innovationsteknik riktas även mot företag som vill få in ett innovationsklimat i organisatio-

nen, högskolor som inte har någon innovationsutbildning, tidigare studenter som har hoppat 

av en utbildning, personer i arbetslivet som vill utbilda sig men inte kan säga upp sig för att 

börja studera. Studenter som vill studera innovation men inte vill flytta för att kunna studera.  

1.6 Frågeställning 

 Hur kan man göra utbildningar mera meningsfulla för studenterna? 

 Vilka lärdomar kan svenska högskolor dra av framgångsrika utländska universitet som 

har reformerat sitt sätt att leverera utbildning?   

Med första frågeställningen menas inte att dagens utbildningar inte är meningsfulla eller att de 

är meningslösa. Tvärtom så är säkert dagens utbildningar meningsfulla för de flesta av studen-
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terna i högskolan. Precis på samma sätt som det var meningsfullt för människor att färdas med 

häst och vagn eller segla över atlanten innan det fanns bilar, tåg, flygplan eller motordrivna 

båtar. Vad denna studie menar med mera meningsfulla är att om studenter fick tillgång till ett 

alternativ till det traditionella universitetssystemet som integrerar de förslag till förändring 

som redovisas längre fram i denna studie, så kommer sannolikt att flertalet av studenterna 

tycka att denna form av utbildning är mer meningsfull än den gamla versionen. De studenter 

som tycker att dagens universitetssystem erbjuder meningsfulla utbildningar gör sannolikt det 

för att de inte har något annat att jämföra med eller relatera till. Jag vill dock understryka att 

dagens utbildningar inte är dåliga, de är bara inte så bra som de kunde vara. Denna studie 

kommer att visa varför och vilka variabler som antagligen måste förändras för att komma till 

rätta med dessa problem, för att högskolan ska kunna gå från bra till bättre.  
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2 METOD  
Undersökningen är utförd med ett kvalitativt förhållningssätt genom en hermeneutiskt baserad 

teoristudie för att kunna besvara hur studien, med hjälp av teorin om disruption, kan förklara 

varför högskolan inte fungerar optimalt, samt hur den kan förändras för att bättre vara rustad 

för framtidens stora utmaningar. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Jag har en skrivit ett arbete som tog upp disruptive innovation en gång tidigare under mina 

studier vid Mälardalens högskola. Jag har även haft ett intresse av Clayton Christensens pub-

likationer och har läst majoriteten av de artiklar och böcker han har gett ut de senaste fem 

åren. Därmed har denna studie gjorts med en relativt god förförståelse av teorin som ligger till 

grund för arbetet. 

2.1 Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts genom litteraturstudier, intervjuer till primärdata samt internetsök 

till sekundärdata. I de fallen som jag har använt mig av internetsidor som referens har jag bara 

använt kända institutioner, som högskolors hemsidor, eller sidor med personer som har förfat-

tat böcker eller artiklar som jag läst tidigare och jag uppfattar som trovärdiga (Thurén & 

Strachal, 2011). 

2.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturen som ligger till grund för teorin kommer främst ifrån böcker och artiklar skrivna 

av Clayton Christensen som ligger bakom de flesta teorier och modeller som behandlar Dis-

ruptive innovation. Jag har även använt mig av böcker och artiklar skrivna av Roberto Ver-

ganti för att komplettera de områden som Christensens teori inte täcker. Eftersom utveckling-

en inom den högre utbildningen förändras snabbt har jag försökt att gå efter de senaste publi-

kationerna som har varit möjligt. Jag har även försökt att bara använda primära källor, det vill 

säga haft ambitionen att använda sekundära källor som exempelvis Wikipedia så lite som 

möjligt.  

För att hitta vetenskapliga artiklar till teori och empiri har främst databaserna JSTOR, Lib-

Hub, Emerald, Wiley Online Library och Google Scholar används. Till teorin har jag sökt 

efter artiklar som författats av Clayton Christensen och Roberto Verganti. Till artiklarna som 

använts till empirin har jag använt följande sökord: Khan Academy, Salman Khan, Open 

Course Ware, Open Learning och Open Educational Resources. 

2.1.2 Intervjuer 

Till denna studie har tre kvalitativa 60 minuters intervjuer utförts med två olika respondenter. 

Orsaken till varför jag valde att göra kvalitativa intervjuer är för att frågorna som skulle ställas 

inte hade några enkla svar som kunde skrivas ner i några få svarsalternativ. Detta eftersom 

problematiken är synnerligen komplex vilket resulterar i att lösningen på dessa problem också 

är komplexa vilket inte går att uttrycka i frekvenser på ett kvantitativt sätt (Trost, 2005). Där-

för framgick ett mindre antal djupintervjuer som det överlägsna alternativet framför ett stort 

antal ytliga intervjuer.  

Varje intervju inleddes med att syftet och problemområdet för studien förklarades för respon-

denten. Intervjuerna utfördes med en majoritet av frågor med en låg grad av strukturering. 
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Detta för att syftet med intervjuerna var att få fram respondenternas åsikter och tankar för att 

få fram nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av respondentens livsvärld. 

(Olsson & Sörensen, 2011) 

Jag tog även med fyra strukturerade frågeområden i alla intervjuerna för att kunna jämföra 

respondenternas åsikter om olika frågeställningar. Intervjuerna utfördes med en låg grad av 

standardisering för att kunna ge respondenten möjlighet att bestämma ordningsföljden i sam-

talet och val av delaspekter i intervjun (Trost, 2005) (Olsson & Sörensen, 2011). Istället för 

att ha standardiserade frågor utfördes intervjuerna med ett antal frågeområden som guidade 

samtalet. Detta för att samla in så rika och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt från 

respondenten (Olsson & Sörensen, 2011), och för att inte låsa intervjun kring ett frågeformu-

lär så att frågor kunde ställas som utgick ifrån de svar som respondenten gav (Trost, 2005). 

De frågor som ställdes under intervjuerna var utformade så att de var så korta och öppna som 

möjligt för att minimera intervjuareffekten, men samtidigt så utförliga så att respondenten 

kunde ge ett svar på det som var syftet med frågorna.  

Dessa frågeområden togs upp under alla intervjuer: 

• Hur framtidens högskola kommer att se ut 

• Hur man kan få högskolan att prioritera kvalitet framför kvantitet 

• Hur man kan öka transparensen i högskolan  

• Går det att implementera en ny affärsmodell i en gammal kontext 

Urval av personer att intervjua gjordes efter följande beslutskriterier. För det första ville jag 

intervjua en person som hade sin expertis inom distansutbildning och datorbaserat lärande. 

Detta för att få en inblick i hur det går till när nya distanskurser designas och vilka möjligheter 

det finns till utveckling av dessa. Därför var Johan Sundström, som är universitetsadjunkt, en 

utmärkt respondent eftersom han har en lång erfarenhet av undervisning, IT och datorsystem 

samt driver flera distanskurser på Mälardalens högskola. 

För det andra ville jag ha en person med internationell bakgrund som har arbetat på flera olika 

universitet runt om i världen. Detta för att kunna jämföra hur olika universitet ser på utbild-

ning i olika delar av världen. Att dessutom Roberto Verganti
4
 är en av de mest framstående 

forskarna inom design och innovationsteknik i världen gjorde honom till det överlägsna valet. 

Att han har författat flera av det böckerna och artiklarna som jag har refererat till i denna stu-

die var också en fördel, då jag kunde ställa frågor om de teorierna som han har utvecklat.  

Intervjuerna spelades in varefter de sedan skrevs ner ordagrant. Därefter bearbetades texten 

genom transkription. Med detta menas att huvudsakliga delar ur intervjun väljs ut så att bara 

de mest väsentliga delarna ur intervjun återstår. Därefter har texten koncentrerats genom att 

långa meningar har kortats ner, utan att innebörden har gått förlorad. (Olsson & Sörensen, 

2011) De primärdata som har inhämtats analyseras genom en hermeneutisk slutledning 

(Olsson & Sörensen, 2011).    

                                                 
4
 Verganti har erfarenhet från såväl utbildning som forskning från Politecnico di Milano, Harvard Business 

School, Copenhagen Business School och Alta Scoula Politecnico (Milano och Turin). 
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2.1.3 Internetsök- Cases 

Orsaken till att jag har valt att undersöka amerikanska universitet är för att de två som jag har 

granskat har kommit längre i insikten till att de måste förändras för att vara relevanta i framti-

den, än de svenska högskolor som jag har undersökt i min litteraturstudie. Jag vill understryka 

att USA inte är ett idealland för högre utbildning. De har många problem med sitt universi-

tetssystem som Sverige inte har. I USA får de högst rankade universiteten mest pengar från 

staten (Kamenetz, 2010).  

De universitet som attraherar flest studenter och därmed kan neka flest studenter inträde klätt-

rar i rankningen. Det har resulterat i att i sin strävan att hela tiden klättra på rankningen, så har 

universiteten investerat stora summor pengar i idrottsanläggningar, labbsalar, högre avlönad 

fakultet et cetera, bara för att attrahera så många studenter som möjligt. Eftersom universite-

ten har konkurrerat med varandra med sustaining innovationer
5
 har detta resulterat i att kost-

naderna för att studera har stigit dramatiskt de senaste decennierna (Christensen, Horn, 

Soares, & Caldera, 2011). Detta har resulterat i att färre och färre har råd att studera på uni-

versitetsnivå i USA, samt att de rikas universitet har blivit rikare och de fattigas universitet 

har blivit fattigare (Kamenetz, 2010). 

Den största utmaningen för universiteten i USA är att hitta lösningar för att driva ner kostna-

der. (Christensen & Eyring, 2011) Riktigt samma problematik har inte det svenska universi-

tetssystemet, men helt olik är inte jämförelsen heller då det bara är tre länder som lägger ner 

mera resurser i förhållande till antalet helårsstudenter än Sverige i hela världen 

(Högskoleverket, 2011). 

Med det i beaktning så har jag valt ut två universitet som har reformerat olika delar i sitt sätt 

att se på utbildning som gör dem bättre rustade inför framtiden än andra universitet, vilket 

svenska högskolor kan dra lärdomar av.  

  

                                                 
5
 Innovationer som erbjuder bättre tjänster eller produkter till de köpstarkaste kunderna, som resulterar i att priser 

tenderar att gå upp.  



Disruptive Innovation Som Nyckel Till Framtidens Lärande den 10 januari 2012 

11 

 

3 EMPIRI 
Min empiri innehåller tre delar. Den första är en fördjupad teoristudie med fokus på disruptive 

innovation och design-driven innovation. Här finns också en studie av olika affärsmodeller 

med koppling till utbildning. Den andra delen är två intervjuer och den tredje delen innehåller 

internetsök med fokus på två amerikanska universitet.  I denna del beskriver jag hur jag arbe-

tat med såväl teorier som empiri. Jag har valt att lägga hela min teoretiska referensram som en 

empirisk studie, då den största delen av mitt arbete är en fördjupad teoretisk genomgång av 

området disruptive innovation med tillämpning på framtidens lärande. 

3.1 Teoristudie 

De teorier som jag bygger min studie kring baserar sig på dels Clayton Christensens forskning 

om disruptive innovation, och dels på Roberto Vergantis forskning om design-driven innova-

tion. Christensen är professor vid Harvard Business School i USA och Verganti är professor 

vid Politecnico di Milano samt gästprofessor vid Mälardalens högskola. 

3.1.1 Christensens teori, modell och forskning 

Teorin om disruptive innovation uppkom ur en studie av Clayton Christensen som publicera-

des 1995 i Harvard Business Review och beskrev varför tidigare ledande företag inte kunde 

bevara sitt ledarskap utan blev utkonkurrerade av nya aktörer på marknaden (Christensen & 

Bower, 1995). Samma förlopp har man hittat i hundratals olika branscher som har förklarat 

varför det är så svårt att bevara sitt ledarskap från en generation till nästa. (Christensen, Horn, 

Soares, & Caldera, 2011) Nedan följer en genomgång av teorin som ligger till grund för denna 

studie. 

3.1.1.1 Sustaining innovation  

Clayton Christensen delar upp alla sorters innovationer i två kategorier, sustaining och disrup-

tive innovation. Sustaining innovation är när organisationer utvecklar bättre teknologier som 

de kan sälja med högre vinstmarginal till sina bästa kunder. Det spelar ingen roll om innova-

tionerna är inkrementella eller radikala (se Figur 1), om det är tjänster eller produkter, om det 

handlar om process, produkt, paradigm eller positions innovation (Bessant & Tidd, 2007), så 

länge som syftet med innovationen är den samma: att leverera bättre tjänster eller produkter 

till sina bästa kunder till en högre vinstmarginal. Exempelvis inom Telekommunikationsbran-

schen var skiftet från analog till digital, och från digital till optik radikala innovationer. Men 

syftet med dessa innovationer var fortfarande att leverera bättre tjänster till de bästa kunderna, 

följaktligen var de sustaining innovationer (Christensen C. M., 2011). Eftersom de högsta 

marginalerna och därmed de högsta vinsterna finns att hämta i de högsta skikten av markna-

den, så strävar organisationer efter att klättra uppåt hela tiden så att de kan rapportera högre 

vinster till sina aktieägare. En intressant företeelse som nästan alltid inträffar är att kursen för 

förbättringen av prestandan av produkter eller tjänster går snabbare än en den prestanda som 

kunderna kan använda och efterfrågar (se Figur 1).  
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Figur 1. Sustaining innovation, egen bearbetning (Christensen C. M., 2003) 

Exempelvis har de flesta persondatorerna idag en högre prestanda än vad de flesta kunder 

efterfrågar eller kan utnyttja. Därför köper många en bärbar dator istället för en persondator 

eftersom man idag får tillräckligt med prestanda i en bärbar dator som de flesta kunder efter-

frågar och utnyttjar. Om en ny aktör skulle försöka att ta sig in på marknaden med en sustai-

ning innovation i syfte att försöka ta över de etablerade aktörernas kunder, med än bättre pro-

dukt eller tjänst, så är det nästan alltid den nya aktören som kommer att misslyckas i en strid 

med de ledande aktörerna. Detta för att när det gäller att förse en etablerad marknad med in-

novationer vars syfte är att leverera bättre produkter eller tjänster till de bästa kunderna till en 

högre vinstmarginal, så är det de ledande aktörerna som oftast hittar tillvägagångssätt att leve-

rera dessa innovationer oavsett hur tekniskt svåra utmaningarna är. De som är marknadsledare 

innan en kamp om en sustaining innovation inleds är allt som oftast ledare när kampen är 

över. (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011) Orsaken till varför så är fallet är för att de 

ledande aktörerna är högt motiverade till att försvara sina bästa kunder samt att de oftast har 

mer resurser att investera i utvecklingen av nya sustaining innovationer än vad nya aktörer har 

(Christensen C. M., 2003). 

Desto högre upp på marknaden organisationer kommer desto mindre handlar det om att skapa 

nya marknader för sina tjänster eller produkter utan mera om att skapa innovationer som har 

ett defensivt syfte så att de kan skaffa sig konkurrensövertag mot sina konkurrenter. Det bety-

der att i toppen av marknaden skapas ingen tillväxt utan där handlar innovationer mera om att 

defensivt försvara sin position på marknaden, så att ingen konkurrent kan komma att ta de 

bästa kunderna och marginalerna ifrån organisationen (C-Span, 2011).  

När företag utvecklar nya sustaining innovationer är det viktigt att de lyssnar på sina bästa 

kunder eftersom de är villiga att betala mest för nya innovationer som är förbättringar av exi-

sterande produkter eller tjänster. Eftersom de traditionella paradigmen inom handelshögskolor 

runt om i världen har varit att organisationer hela tiden ska allokera sina resurser där margina-

lerna är som störst, så att de maximerar sina vinster, resulterar det i att de lätt kan falla offer 

för organisationer som använder en disruptive strategi. Detta eftersom en disruptive strategi 

som erbjuder disruptive innovationer inte är relevant för de ledande aktörernas bästa kunder. 

(Christensen C. M., 1997) Konkurrens runt sustaining innovationer driver upp kostnader och 
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har en centraliserande effekt på marknaden. Detta eftersom desto mer produkterna eller tjäns-

terna förbättras blir de samtidigt mer sofistikerade vilket leder till att det kräver mera kunskap 

för att använda dem. Detta innebär att antalet kunder som både kan betala för de allt dyrare 

innovationerna och har den kunskapen som krävs för att använda dem minskar. 

3.1.1.2 Disruptive Innovation 

En disruptive innovation kan precis som en sustaining innovation vara inkrementell eller ra-

dikal, vara tjänster eller produkter, process, paradigm eller positions innovationer. Syftet med 

dessa typer av innovationer är att erbjuda någonting enklare och billigare till konsumenter 

som tidigare inte har haft kunskapen eller inte haft råd (eller både och) att använda produkten 

eller tjänsten tidigare, eller till de minst krävande kunderna på en existerande marknad. Detta 

är anledningen till namnet, disruptive, att innovationen bryter av kursen på marknaden där de 

etablerade aktörerna hela tiden utvecklar innovationer som förbättrar de tjänster och produkter 

som de säljer till sina bästa kunder till allt högre vinstmarginal, till att nya aktörer istället bör-

jar erbjuda billigare och enklare innovationer som fler konsumenter med mindre kunskap 

och/eller köpkraft kan ta del av.  

Ofta handlar det inte om vilken sorts teknik som ligger som grund för innovationen, utan vil-

ken strategi organisationen använder sig av som kommer att avgöra om den kommer att bli en 

disruptive eller en sustaining innovation. Det vill säga om de försöker att anpassa den existe-

rande affärsmodellen till innovationen (alternativt skapar en helt ny affärsmodell) eller om de 

försöker att anpassa innovationen till den existerande affärsmodellen (Christensen C. M., 

2003). En ny aktör som tillämpar en disruptive strategi som riktas mot kunder med mindre 

kunskap och köpkraft har ungefär sex gånger större chans att kunna konkurrera ut de ledande 

företagen i en marknad (Massachusetts Institute of Technology, 2002). Detta eftersom de le-

dande aktörerna inte har några incitament att allokera sina resurser i ett marknadssegment som 

har en lägre vinstmarginal än i de segmenten i toppen av marknaden där deras bästa kunder är. 

Desto mer de etablerade aktörerna lyssnar på sina bästa kunder desto mindre motiverade blir 

de att investera i disruptive innovationer eftersom de inte är relevanta för kunderna i toppen 

av marknaden. Det är denna asymmetri i motivation som gynnar en ny aktör med en disrupti-

ve strategi. (Christensen C. M., 1997)  

Paradoxen med denna upptäckt är att man har funnit samma beteende, att hela tiden sträva 

efter bättre vinstmarginaler, i icke-vinstdrivande organisationer trots att de inte borde ha något 

incitament till att jaga högre vinster. Orsaken till detta beteende är att även icke-vinstdrivande 

organisationer ständigt vill förbättra sitt erbjudande till sina kunder så att de kan ha en större 

inverkan i sin uppgift, vilket kan jämföras med vinstdrivande organisationers jakt efter vinst-

maximering (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011). Därmed är teorin om disruptive 

innovationer lika relevant för vinstdrivande som för icke-vinstdrivande organisationer som 

högskolan.    

Det finns två typer av disruptive innovationer (se Figur 2). Den första typen är när ett företag 

erbjuder en enklare och billigare produkt eller tjänst till botten av en existerande marknad, och 

sedan förbättrar sitt erbjudande genom att de tar applikationer från de produkterna eller tjäns-

terna som konkurrerar med sustaining innovationer och sätter in dem i disruptive innovatio-
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ner. Detta resulterar i att de kan börja klättra uppåt på marknaden till mer attraktiva skikt där 

vinstmarginalen är högre. Exempelvis Toyota använde sig av denna strategi, när de kom in på 

marknaden med små kompakta bilar som de sålde till ett billigare pris än sina konkurrenter till 

botten av marknaden. Den andra typen är när företag riktar sig till ickekonsumenter som tidi-

gare inte har haft råd och/eller kunskapen att kunna använda produkten eller tjänsten så att en 

helt ny marknad skapas. Exempelvis Sony använde sig av denna strategi när det började ut-

nyttja transistorer i nya applikationer till andra användare än de var tänkta till från början. 

(Christensen C. M., 2003) Den här typen av innovationer handlar inte om att utveckla innova-

tiva produkter eller teknologier utan denna strategi är i grunden en innovation av affärsmodel-

len, att presentera ett nytt sätt att mäta prestanda på.   

 

Figur 2. Disruptive innovation, egen bearbetning (Christensen C. M., 2003) 

När en ny aktör lyckas med att ta sig in på en marknad med en disruptive strategi så är företa-

get tvingat att gå över till en sustaining strategi för att klättra på marknaden till högre mark-

nadssegment så att företaget kan säkra sin livslängd. Detta för att en lågkostnadsstrategi bara 

fungerar så länge som det finns högkostnadskonkurrenter kvar i marknadssegmentet. 

Så fort det bara är olika disruptive företag kvar som alla konkurrerar med en lågkostnadsstra-

tegi, resulterar detta oftast i att deras ursprungliga kostnadsövertag snabbt försvinner genom 

priskonkurrens företagen sinsemellan. Den enda lösningen på detta problem är att klättra till 

nästa högre marknadssegment, med högre vinstmarginal, för att kunna använda sitt kostnads-

övertag. (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011) När tidigare disruptive organisationer 

har gått över till att använda en sustaining strategi för att klättra uppåt på marknaden mot hög-

re vinstmarginaler och mot en högre grad av centralisering, så händer det ytterst sällan att 

organisationen går tillbaka till en disruptive strategi. Driften att jaga högre vinstmarginaler 

med tekniskt mer sofistikerade produkter eller tjänster till mer köpstarka kunder är nästan 

alltid starkare än att erbjuda enklare och billigare produkter till fler och mindre köpstarka 

kunder (Christensen C. M., 2003).  
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Det finns dock undantag där företag som har gått in i botten av marknaden och sedan inte 

klättrat uppåt efter att de har tagit över bottensegmentet. Exempelvis lågprishotell som Holi-

day Inn och snabbmatskedjor som McDonald’s dominerar bottensegmentet i sina respektive 

branscher, men de har inte incitament för att använda en sustaining strategi och klättra uppåt 

på marknaden. Orsaken till detta är att dessa företag inte har en teknologisk kärna som kan 

förlängas till högre segment av marknaden. (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011) 

I andra branscher där nya aktörer har kommit in på marknaden med en disruptive strategi som 

exempelvis inom bilbranschen där Toyota kunde utnyttja sin teknologiska kärna som var de-

ras tillverkningsplattform (Toyota Production System) som kunde förlängas från tillverkning 

av småbilar till botten av marknaden till lyxiga Lexus bilmodeller till toppen av marknaden. 

Men inom lågprishotell och snabbmatskedjor existerar inte någon sådan förlängbar teknolo-

gisk kärna, utan om de vill klättra på marknaden så skulle de bli tvungna att replikera de pro-

cesser som de aktörerna på de högre segmenten använder sig av, och därmed har de inte nå-

gon konkurrensfördel som de kan utnyttja. (Christensen C. M., 2011) 

Därför har de inte någon motivation att klättra uppåt på marknaden utan stannar kvar i botten-

segmentet. Samma problem har de traditionella högskolorna som inte heller har någon för-

längbar teknologisk kärna. Om ett universitet eller högskola vill höja sin status för att få rätten 

att utfärda magister- eller doktorsexamen, så finns det inte någon teknologisk kärna som kan 

förlängas, utan högskolan måste replikera de processer som de högskolorna som har den be-

hörigheten använder. Vad som kommer framgå längre fram i denna studie är att datorbaserad 

utbildning är just den teknologiska kärnan som går att förlänga till högre segment av utbild-

ningsmarknaden, vilket kommer få en disruptive effekt på hela universitetssystemet om den 

utnyttjas. (Christensen C. M., 2011) 

De få gånger som det har inträffat att ledande organisationer har decentraliserat sin strategi 

med disruptive innovationer, till fler och mindre sofistikerade kunder, har det nästan uteslu-

tande hänt genom att organisationen har startat upp en ny affärsenhet som givits mandat att 

självständigt få utforma sin egen affärsmodell. När den nya affärsenheten har friheten att kon-

kurrera på samma marknad som sin egen moderorganisation med en disruptive strategi, har 

detta lett till att de har dragit kunder från den centraliserade modellen till den decentraliserade. 

(Christensen C. M., 2003)  

I förlängningen resulterar detta i att den nya affärsenheten kan växa och ta över marknaden 

från den äldre (Christensen C. M., 2003). Precis som i den biologiska evolutionen är det inte 

enskilda organismer som förändras utan det är när mutanter i ett bestånd gradvis vinner mark-

nadsandelar som förändring sker. Samma process händer i evolutionen av företag då den en-

skilda affärsenheten inte är designad att utvecklas utan förändring sker när företaget startar 

upp nya affärsenheter som tillåts att konkurrera ut de gamla affärsenheterna (Christensen, 

Horn, & Johnson, 2008). Orsaken till varför inte moderorganisationen kan gå från att erbjuda 

sustaining innovationer till att börja erbjuda disruptive innovationer (eller erbjuda både och) 

är för att affärsmodellen som organisationen arbetar efter endast kan lösa en sorts problem åt 

gången (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011). Affärsmodeller är generellt sett inte 
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konstruerade för att kunna utvecklas, utan de gör vad de var designade för att göra så företaget 

kan generera maximalt med vinst. 

 

 

 

 

Figur 3. Disruptive - och Sustaining Innovation, egen bearbetning (Christensen C. M., 2003) (Christensen, Horn, 

Soares, & Caldera, 2011) 

3.1.1.3 Centralisering och Decentralisering 

För att visualisera processen av centralisering och decentralisering går det att tänka sig ett 

antal efter varandra följande cirklar där varje inre cirkel representerar ett marknadssegment 

med mera krävande, sofistikerade och mera köpstarka kunder än den föregående yttre cirkeln 

(se Figur 3). I en marknad som representeras av företag som konkurrerar med sustaining stra-

tegier riktas innovationerna hela tiden mot de inre cirklarna med de allra mest köpstarka kun-

derna som är villiga att betala mest för den allra mest sofistikerade tekniken. Riktningen är att 

gå från de yttre cirklarna till de inre cirklarna mot de högsta segmenten på marknaden. Denna 

process gör att kostnaderna drivs upp vilket gör att priserna och vinstmarginalen för aktörerna 

också drivs upp. Det resulterar även i att branschen blir mer och mer centraliserad då det hela 

tiden blir ett mindre och mindre antal kunder som har tillräckligt med pengar och/eller kun-

skap för att kunna ta del av innovationerna när aktörerna rör sig mot de inre cirklarna på 

marknaden. (Christensen C. M., 2011) 

En disruptive innovation bryter denna kurs mot de inre cirklarna när den istället erbjuder nå-

gonting enklare och billigare som konsumenter i de yttre cirklarna i botten av marknaden kan 

använda, eller till de cirklar som ligger utanför marknaden som representeras av konsumenter 

som tidigare inte har haft tillgång till tekniken på grund av brist på antingen ekonomiska me-
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del eller kunskap (eller både och). Denna typ av innovationer driver ner kostnader och har en 

decentraliserande effekt på marknaden då varje disruptive innovation driver tekniken ifrån 

mitten så att kunder i cirklar som ligger längre och längre ut får tillgång till tekniken. Orsaken 

till varför en disruptive innovation aldrig verkar centraliserande är eftersom en disruptive 

innovation upplevs vara av en sämre kvalitet för kunderna i toppen av marknaden som efter-

frågar förbättringar av de produkter eller tjänster som de redan konsumerar. Men för konsu-

menterna i de yttre cirklarna i botten av marknaden eller utanför den existerande marknaden, 

upplevs disruptive innovationer att vara av hög kvalité eftersom de är mycket bättre än vad de 

konsumerar i dagsläget; det vill säga ingenting.       

När en ny radikal innovation först introduceras på marknaden så har den nästan alltid en cent-

raliserande effekt (se Figur 4). Det är oftast bara de personerna som antingen förfogar över 

mest kunskap eller har bäst ekonomiska förutsättningar som har möjlighet att använda innova-

tionen. När sedan en disruptive innovation kommer in på marknaden så har den en decentrali-

serande effekt eftersom fler människor som har mindre kunskap och/eller pengar får tillgång 

till innovationen. Den processen upprepas varefter att nya generationer av disruptive innova-

tioner kommer in på marknaden och decentraliserar mer och mer. Exempelvis har historien 

om datoranvändning sett ut precis så. Innan det fanns datorer så var de verktyg som man an-

vände för att göra beräkningar helt decentraliserade, man använde så kallade räknestickor som 

var billiga samt lätta att bära med sig och att använda. (Christensen C. M., 2011) 

 

Figur 4. Centralisering och Decentralisering (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011) 

När sedan de första stordatorerna, som var lika stora som ett helt rum och kostade ungefär två 

miljoner dollar, utvecklades och introducerades på marknaden ledde det till att det var bara 

stora företag som hade råd att köpa dessa innovationer. Dessutom var de väldigt svåra att an-
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vända så företagen var tvungna att anlita experter som kunde hantera stordatorerna. Detta led-

de till att tekniken blev centraliserad. (Christensen C. M., 2011) 

De som skulle göra avancerade beräkningar var tvungna att ta problemet till lösningen och 

sedan lämna över uppgiften till experterna som sedan kunde göra beräkningen i stordatorn.  

Nästa generation av datorer, som var en disruptive innovation mot stordatorerna, hette mini-

datorer och var lika stora som ett kylskåp och kostade ungefär 250 000 dollar och var lättare 

att använda jämfört med stordatorerna. Detta ledde till att ingenjörerna på företagen nu hade 

en ekonomisk möjlighet samt kunskapen för att använda en minidator på sina egna avdelning-

ar. Tekniken blev decentraliserad i och med att användarna inte längre behövde samsas om en 

enda central stordator. Det gjorde även att mindre företag som tidigare var ickekonsumenter 

nu hade tillgång till datorer. Nästa generation av disruptive innovationer hette persondatorer 

och dessa var så pass billiga och lätta att använda att nästan alla kunde ha en dator hemma 

utan att en särskilt stor investering krävdes eller avancerade förkunskaper för att kunna an-

vända dem. Detta ledde till att nya icke konsumenter fick tillgång till tekniken som blev än 

mer decentraliserad då i princip vem som helst kunde ha en dator i sitt eget hem. (Christensen, 

Horn, Soares, & Caldera, 2011)  

När sedan de bärbara datorerna gjorde att man kunde bära med sig sin dator, gjorde det tekni-

ken ännu mer decentraliserad. Nu har vi kommit så långt att Smartphones är så pass långt 

fram i utvecklingen att de kan konkurrera med bärbara datorer, så tekniken har blivit än mer 

decentraliserad då vi kan ha datorn i fickan och ännu flera tidigare ickekonsumenter har till-

gång till tekniken då den hela tiden har blivit billigare och enklare att använde(men samtidigt 

mer avancerad och sofistikerad). Det betyder att tekniken är lika decentraliserad nu som den 

var innan datorerna var utvecklade och man gick runt med räknestickor i fickorna. 

(Christensen C. M., 2011) 

3.1.2 Vergantis Teori, Modell och Forskning 

Ordet design kommer från de latinska orden designo som betyder ”att definiera”, att formge” 

eller ”att påpeka”, och från dissigno som betyder ” att bryta förseglingen” och ” att hantera” 

(Vries, Cross, & Grant, 1993). Att designa något kan vara att utse ett tecken eller en symbol 

till ett föremål som ger det mening. Design-driven innovation är en radikal förändring av me-

ningen av en produkt eller tjänst. Det betyder att en design-driven innovation skiljer sig mar-

kant mot de dominanta paradigmen inom branschen.  

Design i detta sammanhang är att skapa mening i saker. Det betyder att design är någonting 

bredare än att göra saker mer estetiskt attraktiva. Design är även någonting mera än att för-

bättra prestandan på produkter eller tjänster, att göra dem teknologiskt mera sofistikerade, 

utan att även göra dem mer betydelsefulla för användaren (Verganti, 2009). Design handlar 

om att skapa en mening i saker, att göra saker meningsfulla. Om man skapar produkter eller 

tjänster som är mer meningsfulla för användarna kan man skapa starkare band mellan produk-

ten eller tjänsten och användaren, än om man bara förbättrar prestandan. 

Verganti menar att radikala innovationer inte kommer från fokus grupper eller etnologiska 

studier på konsumenter för att hitta latenta behov hos konsumenter som nya innovationer kan 
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skapas kring. Detta leder bara till inkrementella förbättringar till gamla innovationer
6
. Radika-

la innovationer kommer inte utifrån ett uttalat behov från marknaden. Företag som till exem-

pel Apple gör inte konsumentundersökningar eller anlitar fokusgrupper för att ta reda på vad 

marknaden vill ha för produkter eller tjänster. Istället kommer Apples kunder till dem, så att 

Apple kan berätta för sina kunder vad de vill ha. Exempelvis skulle inte Apple kunnat utveck-

la sin iPad om de hade gjort konsumentundersökningar eftersom konsumenterna inte skulle 

kunna artikulera ett behov av en pekdator. Istället kommunicerade Apple till sina kunder hur 

de tyckte att framtida datorer skulle se ut, och gjorde ett förslag till kunderna som sedan själva 

fick bestämma om de höll med Apple om att de faktiskt hade detta behov. Apple hade gjort 

rätt bedömning då iPad blev en stor framgång. (Verganti, 2011) 

Radikala innovationer är produkter eller tjänster som på något sätt ändrar meningen på pro-

dukten eller tjänsten i någon av två dimensioner. Antingen i en teknologisk dimension eller i 

dimension av meningsskapande. Det finns även exempel på företag som har gjort radikala i 

förbättringar i båda dimensionerna, både teknologisk förändring som förändring av menings-

skapande. Detta kallar Verganti för teknologisk uppenbarelse (epiphany enligt Verganti), se 

Figur 5.  

 

Figur 5. Design-driven Innovation. Egen bearbetning. (Verganti, 2009) 

Verganti delar upp innovationer i tre olika grupper. Första gruppen kallar han för innovationer 

som kommer av en Technology push. Med detta menas innovationer som är resultatet av lång 

forskning och utveckling i laboratorier som sedan trycks (push) ut på marknaden. Det är ur 

sådan forskning som radikala tekniska innovationer kommer ifrån. Utan sådana innovationer 

                                                 
6
 Det som Christensen kallar för Sustaining innovationer. 
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skulle vi inte ha produkter som exempelvis mobiltelefoner, mikrovågsugnar eller glödlampor. 

Den andra typen är den sortens innovationer som kommer ur behov från marknaden (Market 

Pull) och är användarcentrerade. Den sortens innovationer tenderar att vara inkrementella 

eftersom när företag gör konsumentundersökningar eller etnologiska observationer av kunder, 

så framkommer bara behov som är nära besläktade med de behov som det redan finns produk-

ter eller tjänster till. Detta är fallet eftersom människor är så pass inneslutna i den nuvarande 

verkligheten så att de bara kan föreställa sig inkrementella förbättringar till saker som redan 

existerar. Den tredje sortens innovationer är design drivna innovationer som föreslår en radi-

kal förändring i meningen av produkter eller tjänster. Dessa innovationer kommer inte ifrån 

ett behov från marknaden och är inte användarcentrerade utan de presenteras som ett förslag 

på hur man kan se på en produkt eller tjänst på ett nytt sätt. Sedan får marknaden avgöra om 

de vill ha produkten eller tjänsten eller inte. (Verganti, 2009)  

Som nämnts ovan kan de radikala tekniska innovationerna och design drivna innovationer 

överlappa med varandra i något som Verganti kallar för en Teknologisk uppenbarelse. För att 

illustrera detta koncept är Apples och Sonys mp3-spelare ett bra exempel. Sony som var flera 

år före Apple med att lansera en bärbara mp3-spelare hade ett litet genomslag på marknaden 

när de 1997 presenterade sin MPMan. Denna produkt var en radikal teknisk innovation. Den 

hade förflyttat Sony från att sälja Walkman som var en bärbar CD-spelare till MPMan som 

var en bärbar mp3-spelare. Men de hade inte förändrat meningen på produkten. Det var fortfa-

rande en Walkman med en mp3-spelare istället för CD-spelare om man ser till meningen av 

produkten. När sedan Apple 2001 lanserade sin mp3-spelare iPod, så ändrade de meningen på 

vad en mp3-spelare är för något. De lyckades med detta genom att inte bara lansera en teknisk 

innovation i form av en iPod, utan genom att lansera tillhörande mjukvara, iTunes, och iTu-

nes-store där artister kunde sälja sin musik och där kunder kunde köpa musik billigt. Genom 

att ändra meningen på produkten lyckades Apple inte bara att ändra marknaden för bärbara 

musikspelare, utan för hela musikindustrin som blev kraftfullt konkurrensutsatta. (Verganti, 

2009)     

Det är det som högskolan måste förändra. Högskolan måste gå ifrån att bara göra inkrementel-

la användarcentrerade innovationer, till att hitta en Teknologisk uppenbarelse. Inte bara ge-

nom att införa radikala tekniska förändringar i form av datorbaserad undervisning, utan även 

genom att ändra meningen på utbildningen genom design-driven innovation så att utbildning-

en blir mera meningsfull för användarna.  

3.1.3 Affärsmodeller  

För att kunna lösa problemet med hur högskolan ska kunna finna nya modeller för framtiden 

kan det vara av värde att se på begreppet affärsmodell och hur en sådan kan leverera bättre 

utbildning till studenter. En affärsmodell består av fyra olika komponenter. Den första kom-

ponenten är ett värdeerbjudande, det vill säga ett erbjudande om att leverera värde av något 

slag. Det kan vara en tjänst eller produkt som hjälper kunder att lösa något problem som de 

vill ha löst i sin vardag. För att kunna leverera detta behövs den andra komponenten som är 

resurser av olika slag som exempelvis anställda, teknik, anläggningar, utrustning, pengar et 

cetera. Den tredje komponenten är att utforma processer som ska använda resurserna som ska 

leverera värdeerbjudande som exempelvis tillverkningsprocesser, utveckling, träning, plane-
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ring och budgetering. När dessa tre komponenter har formats framkommer en vinstformel
7
 

som bestämmer hur stor organisationen behöver vara, vilka vinstmarginaler som behövs för 

att kunna täcka de fasta kostnaderna, vilken hastighet på omsättningen som krävs och så vida-

re. När vinstformeln har räknats ut bestämmer den vilket värdeerbjudande organisationen se-

dan kan och inte kan erbjuda. När alla komponenter är på plats, blir komponenterna i affärs-

modellen snabbt låsta och blir väldigt svåra att förändra. Innovationer som kommer till orga-

nisationen blir accepterade om de passar in med affärsmodellen. Om de inte passar in blir de 

antingen nekade eller också blir de omgjorda så att de passar affärsmodellen. Detta resulterar i 

att radikala innovationer blir inkrementella och disruptive innovationer blir omgjorda till sus-

taining innovationer. Detta är orsaken till varför högskolan inte kan växla till en datorbaserad 

undervisning utan att först innovera sin affärsmodell. Möjligheten att skapa ett värdeerbju-

dande som har som en hög potential, är när de alternativa produkterna och tjänsterna inte är 

designade för det problemet som kunderna försöker att lösa. (Christensen, Johnson, & 

Kagermann, 2008)          

Både produkten som affärsmodellen ska producera samt processerna inom affärsmodellen 

som producerar produkten kan vara konstruerad på två olika sått; modulär eller ömsesidigtbe-

roende. I ömsesidigt beroende processer och produkter är alla delar beroende av varandra. 

Detta betyder att om man vill ändra på en produkt eller process så måste man ändra på alla 

produkter eller processer eftersom allting hänger ihop. Ömsesidigt beroende processer eller 

produkter leder till standardisering eftersom det blir för dyrt och kompliceras att ändra på alla 

delar om endast en del behöver ändras för att passa ett individuellt behov. Modulära affärs-

modeller har processer som är oberoende av varandra. Detta gör att det är möjligt att byta ut, 

ta bort eller modifiera en process utan att det har någon inverkan på de andra processerna. 

Modulära affärsmodeller är flexibla och kan konfigureras efter individuella behov och prefe-

renser. (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011) 

 Det finns i grunden bara tre olika generiska affärsmodeller som jag här kortfattat beskriver. 

(Fjeldstad & Andersen, 2003) 

 Problemlösningsaffär  

 Nätverksskapande organisation  

 Värdeskapande organisation  

3.1.3.1 Problemlösningsaffär  

En problemlösningsaffär är precis vad det låter som, en affär som säljer lösningar till problem. 

Arbetet i en problemlösningsaffär delas in i två olika aktiviteter.  Steg ett är att identifiera 

problem och att hitta en lämplig lösning till problemet.  Steg två är implementering och utvär-

dering.  Om steg två inte fungerar går man tillbaka till steg ett, som i en feedback loop.  Pro-

blemlösningsaffärer kan vara sjukhus, konsultfirmor, advokatbyråer, arkitektfirmor eller in-

genjörsfirmor.  Uppdraget för en sådan organisation är att skräddarsy en unik lösning till kli-

entens specifika problem.   

                                                 
7
 Vinst behöver inte bara vara av monetär betydelse utan kan också skapa värde av annat slag till exempel inom 

offentlig eller social verksamhet och givetvis även utbildning.  
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Exempelvis en person som har blivit sjuk går till ett sjukhus för att få en lösning på sitt pro-

blem.  På sjukhusets akutmottagning analyseras patientens problem för att identifiera vilken 

sorts sjukdom patienten har insjuknat i, och sedan skräddarsys en lösning för att bota ”pro-

blemet”.  Ett företag som har problem går till en konsultfirma för att få en lösning.  Konsult-

firman analyserar företagets problem och skräddarsyr en lösning på problemet.  Eftersom var-

je problem är unikt och lösningen till problemet måste skräddarsys olika från fall till fall så är 

det oftast dyrt att gå till en problemlösningsaffär.  Konsultfirmor, advokatbyråer och arkitekt-

firmor är kända får att ta bra betalt för sina tjänster.  Ofta är arvodet kopplat till utgången av 

förändringsarbetet.  Paradoxalt nog så vill faktiskt många kunder till problemlösningsaffärer 

betala höga arvoden och är skeptiska mot problemlösningsaffärer som är för billiga. (Fjeldstad 

& Andersen, 2003) 

3.1.3.2 Nätverksskapande organisation  

Nätverksskapande organisationer är organisationer som har som affärside att länka samman 

kunder med varandra så att de skapar ett värdenätverk. Det är inte själva organisationen i sig 

själv som är nätverket utan det är resultatet av tjänsten som organisationen erbjuder.  Kunder-

na skapar ett värdenätverk tillsammans med varandra tack vare den värdeskapande organisa-

tionen. Om man vill gå med i nätverket måste man följaktligen gå via den värdeskapande or-

ganisationen för att få tillträde.  Det betyder att som utomstående har man inte tillträde till det 

värde som nätverket har att erbjuda sina medlemmar.  Den nätverksskapande organisationen 

tar betalt i form av olika avgifter för att det tillhandahåller sina medlemmar ett nätverk där de 

kan skapa värde.   

Exempel på nätverksskapande organisation är banker, telefonbolag, försäkringsbolag, flygbo-

lag och posten. Ett försäkringsbolag tillhandahåller ett nätverk som erbjuder sina medlemmar 

trygghet om någon oförutsedd olycka skulle drabba den enskilde medlemmen. Om man där-

emot står utanför nätverket kan du inte dra nytta av den tryggheten.  Det enda sättet att gå med 

i nätverket är genom den nätverksskapande organisationen det vill säga försäkringsbolaget. 

(Fjeldstad & Andersen, 2003) 

3.1.3.3 Värdeskapande organisation 

 En värdeskapande organisation förvandlar olika sorters inputs av resurser till outputs som är 

av ett högre värde.  Resurserna kan bestå av människor, material av olika slag, energi, infor-

mation eller kapital.  En värdeskapande organisation satsar stora resurser på att utveckla op-

timala processer och utrustning för att skapa värde i stora antal i en standardiserad värdekedja. 

Eftersom alla produkter eller tjänster skapas på samma sätt så är inte en värdeskapande orga-

nisation lika beroende av en specialist utbildad personal som problemlösningsaffärerna är, 

som ska skapa en ny sorts lösning varje gång.  Det resulterar i att en värdeskapande organisa-

tion inte behöver ta lika högt pris på sina produkter och tjänster. 

Exempel på värdeskapande organisationer är biltillverkare, restauranger och raffinaderier. Ett 

annat exempel på en värdeskapande organisation är högskolan.  Där är resursen studenten 

som går igenom olika standardiserade processer där värde i form av kunskap appliceras på 

studenten till att han/hon är utexaminerad.  Dock tas ingen hänsyn till att alla resurser är olika 

och att kunskapen inte kan appliceras på samma sätt på alla studenter för att uppnå ett opti-
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malt resultat.  Det är där problemet med dagens högskola ligger.  Högskolans intresse att ska-

pa standardiserade utbildningsprocesser ligger i konflikt med studentens behov av en skräd-

darsydd utbildning. (Fjeldstad & Andersen, 2003) 

 

3.2 Intervjuer 

Här redovisas mina intervjuer med Roberto Verganti och Johan Sundström.  

3.2.1 Intervju Roberto Verganti 2011-12-16 

Nedan redovisas ett urval av de frågorna som jag ställde till Roberto Verganti. Frågorna redo-

visas i samma ordning som de ställdes. 

Q: How do you think the future of universities will look like? 

A: The feeling I have since two or three years is that the world of universities will change 

radically and dramatically and not only universities but education in general, because of the 

technologies. Because the way people learn is by building assumptions that are going to be 

challenged. The moment I felt this feeling was when, I have a child who is ten years now but 

when he was four his grandparents gave him an Nintendo ds, and in Nintendo ds there is a 

game that is a brain trainer, and I realized when he was four he was doing addition so fast and 

you know he was four years old. A teacher in an elementary school would say that “yeah but 

he doesn’t know the rules, he is doing that intuitively”. But he was doing it very fast, so may-

be that means that we have assumptions about how people learn. Of course there were no 

technologies in the past but with the new technologies maybe there are new ways of learning 

that we can’t even imagine. My feeling is that through technologies you can create experienc-

es of learning that are much more exciting and fun and would include networking. The typical 

thing I say is that if Apple that has revolutionalized the world of music and has 

revolutionalized the world of phones, If Apple decided that they would enter the world of 

education seriously, they could really revolutionalize the way we learn. You can imagine ap-

plications developed by Apple about how you learn mathematic, probably that would be much 

more successful than traditional school. So I think there will be big changes I don’t know ex-

actly how it will change but I feel that in any industry there is always a major breakthrough 

and I think that the world of education has not been through a major breakthrough in many 

decades, so something has to change and it will change.  

If you look at my framework there is innovation in technologies and in meaning. If you look 

at education on the internet and on the web, education has moved in the direction of technolo-

gy improvement through what is called e-learning. In the beginning people said we can use 

the internet to teach remotely. You can have a professor here and through the web you can 

have a classroom. But this is a terrible experience both for students and professors. Of course 

you save money because you don’t have to move the professor but the experience for the pro-

fessor is it’s like you are talking to a wall, and for the student there is no real energy. What 

has happened is simply a technological substitution; you substitute the room with a virtual 

room. But I think there is a possibility to use this information technology to create totally new 

experiences. The way the universities are using the technology today is definitely not the solu-
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tion. The solution is something that changes the experience of the learning which has still not 

been created. This will be the breakthrough.    

 

 

Q: Is it possible to implement a new business model in an old context? 

A: My feeling is that the solution, the breakthrough change, will not come from inside the 

university. Big transition come from newcomers in industries, that’s why I said that if Apple 

come with the change not the university then that could be a breakthrough. The universities as 

they are created today, they are created accorded to an optimization off the old model. That’s 

why it’s hard for them to make a radical change.    

Q: A sustaining innovation can be a radical innovation if it provides the company’s best cos-

tumers something that radically improves the job they are trying to do. Can a design-driven 

innovation be a sustaining innovation or is it by definition a disruptive innovation? 

A: Now we are playing with definition. We risk getting lost from reality. What I mean is that 

design can be radical or incremental, so design can be both disruptive and sustaining, but what 

I define as design-driven innovation is a radical change in meaning. The model of Christensen 

is on a little bit different dimension because for him something that is disruptive is less rich in 

term of performance, it is typically something cheaper. Maybe design-driven innovation is 

like that sometimes and sometimes it is not. A radical change in meaning can be a radical 

change but not necessarily disruptive I terms of creating a lower and cheaper level of offering. 

They are two independent things. 

Q: How can we incentivize our universities so that they prioritize quality over quantity? 

A: That’s a political question. That’s the disruptive change because unfortunately schools 

have to become mass educators because we have massive amount of people that wants to be 

educated. So now we are focusing on quantity more than on quality. We have been discussing 

this a lot of times, and we cannot say that we should just be focusing on quality because there 

are a massive amount of people that wants education. A possible solution is to create two dif-

ferent types of schools. One school that is focusing on the masses and one that is focusing on 

the elite, but I don’t believe in that model. Because socially it’s very bad, and I don’t really 

believe that you can create an elite school, because as soon as you create an elite school it’s 

just a matter of branding. So if you’re a part of that you know that you will be part of the elite, 

but maybe you don’t learn anything because you tell yourself that “I have the brand now I’m 

part of the elite”. I think there is an opportunity to use more peer-to-peer learning if there are 

more people attending universities then maybe we need to find something that actually sees 

this as an opportunity. The more people there are, the more you can learn from your peers. I 

don’t have the solution because I’m not a designer of educational systems, but I think that it’s 

good to have an incentive of quantity otherwise there is a risk that the universities only focus-

es on the elite, which is not good, so there is good to have an incentive of quantity moderated 

with an incentive of quality. For example I don’t like incentives of speed, in Italy for example 
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there is a big incentive on the speed which means that if you don’t graduate your bachelor 

degree in three years then you don’t get any money anymore. And I think that’s not fair and it 

would be better in terms of quality if the students got more time, and the universities would 

want to be to be sure that their quality is good. But I don’t see any escape from the problem of 

quantity anymore. 

Q: That’s a problem in the Swedish system that the universities have to compromise with the 

quality because the students have to move on to the next course.  

A: That’s very bad because then you’re forming education in a rush, and education is not 

about running. I think that’s the worst thing in terms of quality. 

Q: What where your main focus when you founded Alta Scoula in Milan? 

A: That was a school for the elite. And it was created by the Italian ministry of education, and 

it has the politecnico in Milan and politecnico in Torino which are the best technical schools 

in Italy. This joint venture selects every year 150 top students for the master courses. It could 

be in any field it could be design, engineering, architecture, management and pick up the best 

150 students for these masters courses, and bring them through an additional program of edu-

cation meanwhile they were taking their master course in their own disciplines. These stu-

dents came together in the same school to have an additional six months program of education 

which is not at the end of their two years of master work but in parallel which means that the-

se students did more work simultaneously than the others. They typically had courses in the 

winter or the summer when the other students were having vacation. The topic of this school 

was innovation so we wanted to educate the best students, and there were only 150 students 

out of 8000 applicants that were accepted. We taught subjects like innovation and society, 

managing innovation, ethic of innovation, creativity subjects that if you are a student of elec-

trical engineering you will never have, all subjects that put innovation in a context. The big 

characteristic of this school is that it was totally multidisciplinary. We had 150 students that 

came from probably 22 different degrees. Therefore we had a great class which was multidis-

ciplinary with the best student from different subjects, so it was a great experience. 50 % of 

the courses were seminars that were one week long and we brought the students away with 

the professor and we had seminars and discussions. The other 50 % of the program were pro-

jects done in teams with companies. We created teams with about five students and every 

team had students from different disciplines, and every multidisciplinary team worked with 

companies like Pirelli ore Ducati trying to create innovations along those two years. That was 

basically the structure.  

Q: What are the main differences between Italian universities and Scandinavian universities? 

A: I don’t know the Swedish universities very well but I know the Danish university because 

that’s where I was. I don’t know if Denmark is like Sweden but my feeling is that the Danish 

universities are lost. They have created an education system that is very democratic which 

means that the student is put in the center, which is good in a way but bad in another way. In 

the Italian educational system the student is still a student and in a way the professor has a lot 

of power, but in terms of education this is very good in a way. The Italian students have clear 
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target reach, they struggle a lot, and it’s a very hard education. It’s getting easier but it used to 

be very hard in the past. It was a hard process but in the end the students were very robust. In 

Denmark everything is build like a service around the students, and I think that the service 

attitude in education is totally wrong. Education is not a service; it’s a co creation between the 

student and the professor. So maybe the Italian system is to extreme in one side but the Dan-

ish system to extreme in the other side,  the professors are like waiters in a restaurant they are 

giving a service to a client, but the student is not a client. The student is a part of the experi-

ence so if the professor doesn’t perform well but also if the student doesn’t perform well 

there’s no real education. So what I discovered in Denmark were very passive students, wait-

ing for things to come and not fighting for solving solutions. If you fight to solve also very 

practical problem in the organization of the education you train yourself. You couldn’t make 

an examination based on class participation, discussions in the class, case studies because this 

would discriminate between the students that attend the class and the student that cannot be-

cause they have to work. So in Denmark you couldn’t base examinations based on case dis-

cussions, and that’s totally wrong because case discussion and class participation is very im-

portant. The fun of the fact is that there was no discussion in classes because you can’t do 

that. For the sake of framing your course to adapt to the last student you are damaging for the 

rest. What I found in Denmark, they are training a generation of students who are waiting for 

things to come to them instead of fighting to get those things. If you look at Asian countries, 

they are training a generation who are trained to fight to get things. So the students in Den-

mark are not ready for the fights that will happen in life when they must compete with the 

Asian students.  

Q: How can we convince Swedish universities to make investments in computer based learn-

ing before it’s too late? 

A: It’s hard to find the solution, and I don’t have the solution, but I see that there is a big need 

for change. I don’t know if distance learning is the solution, I think that we must find a new 

receipt, a new model and a new meaning. Maybe there could be that the universities still op-

erating the way they are now but they complement the traditional learning with something 

else trough the web. In the future it’s possible that the majority of the content that the students 

are learning is delivered by computers. But I don’t see distance learning as the solution. In the 

future content will be delivered more through games and peer-to-peer systems that students 

get engaged inside, they learn as they are having fun. Wikipedia in a way is an example of 

change that had big impact. No one would believe that Wikipedia could become a real ency-

clopedia, but nowadays there are professors that use Wikipedia in their research. So Wikipe-

dia has replaced the encyclopedia totally almost. Other kind of peer-to-peer learning systems 

could replace the universities, not totally but a big part of it.  
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3.2.2 Intervju Johan Sundström 2011-11-24 

F: Tror du att teknikutvecklingen är en möjlighet eller ett hot? 

S: Ju mer IT-kompetensen höjs hos alla inblandade, både i skolan som plattform och bland 

lärare som ska jobba med det och studenter som ska få uppgifter, så kommer man komma till 

en punkt där de märker att någonting kommer att upprepa sig. När det har upprepat sig så kan 

man lika gärna systematisera det och göra det smart. Om det sen är för webb eller för nya mo-

bila lösningar så kommer inte [teknikutvecklingen] konkurrera ut det mänskliga mötet i sko-

lan. Men det kommer säkert skapas ett tillägg eller en förbättring till skolan genom ny teknik.  

F: Är det möjligt att börja erbjuda individuellt skräddarsydda utbildningar utan att hela uni-

versitetssystemet måste ändras? 

S: Ifrån mitt perspektiv så är det bara på kursnivå man kan göra det. För att kunna erbjuda 

[individuellt skräddarsydda utbildningar] på programnivå så måste hela systemet ändras, men 

det är en utopi, eftersom då måste alla vara inblandade i det nya systemet. Det som vi funderar 

mycket på här på [Mälardalens högskola] är progression. Vi kan äga så här att om vi sitter på 

ett möte så kan vi lägga ut[schemat för] årskurs ett till tre på bordet, och sen blir varje lärare 

tilldelad sin kurs. Vissa kurser överlappar med varandra eftersom de går i halvfart. Och så 

tycker vi att vi har gjort ett bra jobb. Sen så börjar någon tänka såhär: Vad kan dem? Jag har 

en kurs i årskurs två, vad kan jag räkna med att de har fått för förkunskaper när de kommer till 

den här kursen? Och då börjar jag tänka så här: Vad finns det för progression? Känner alla 

lärare till den här progressionen? Det är egentligen bara studenter som uppfattar progression. 

Först läser de en grundbok och sedan en mera avancerad bok och fortsätter att klättra uppåt. 

Och på avancerad nivå får man inte prata om vad som står i grundbok A som är på lägsta 

nivå, utan man måste hela tiden klättra i svårighetsgrad. Där har vi märkt att vi har rätt så då-

lig koll, vi tror att vi har bra koll för att varje ny kurs ska ha ett nytt ämne eller tema som ska 

hjälpa oss på vägen framåt mot målet. Men innehållet som varje lärare ska ansvara för, där 

finns det problem eftersom varje lärare har inte koll på vilka böcker och litteratur eller öv-

ningar som har gjorts i tidigare kurser. Detta stärker modul tänkandet eftersom då kan man se 

att den här modulen inte har förekommit tidigare, så då är det läge nu, eller nu har den körts så 

där inte läge att ha den senare. Den är då förbrukad i den här progressionsstegen. Och skulle 

man inte göra moduler av de hela så skulle man i varje fall behöva systematisera processen så 

att det blir en form av översikts karta över hur man bygger upp förståelse och kunskap. Vilka 

böcker, laborationer, föreläsningar och vilka erfarenheter man får så att man på översiktsnivå 

kan se att här är det en lucka eller ett vitt fält som ingen har berört tidigare. Det skulle vara ett 

alternativ till moduler och det skulle samtidigt hjälpa studenter som skulle kunna se hur kartan 

byggs upp. Att man måste se kartan i mindre delar och det tror jag hjälper lärandet och alla 

som jobbar med utbildning och de som är med i utbildningsprocessen. 

F: Khan Academy som samlar in data på alla sina onlinebaserade föreläsningar har mycket 

större insikt om vad varje enskild student har för kunskap än traditionell utbildning. Skulle det 

gå att införa på Mälardalens högskola? 

S: Då måste allt systemeras, och det är alltid bra att systemera. Allting som fungerar idag har 

systemerats. Ta en vanlig matvarubutik. När de vet i vilken takt saker går åt, kan de beställa in 
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nya varor i samma takt som saker går åt, det handlar om systemering alltihop. Och där tror jag 

att vi är rätt dåliga för vi använder en one-size-fits-all, där vi har en föreläsning som ska passa 

alla. Men det där kan man jämna ut på något sätt därför man har en föreläsning och en uppgift 

som ska räcka i en vecka. För vissa kommer det här gå fort att fixa. Det kanske går på en dag. 

Vissa andra kanske behöver fyra dagar på sig. Och det är den segheten vi har, att det kan gå 

fort för vissa och långsamt för andra. Sedan nästa föreläsning så är det nytt material, och då 

kanske det är omvänt. Så det kanske löser sig lite på det sättet. Men det är absolut inte bra för 

att de som behöver handpåläggning, de som behöver kontakt och prata, det måste finnas med i 

systemet. Och även uppföljning, vad var det som var jobbigt i den här situationen? Var det 

mycket nya ord för att det är på engelska, eller vad det kan vara. 

F: En annan sak som Khan Academy använder sig av för att ständigt förbättra sin utbildning 

är genom A/B testing. Skulle det vara möjligt att införa på Mälardalens högskola? 

S: Det där är personligt från lärare till lärare. Man lär sig som lärare genom kursutvärderingar. 

Man lär sig av ett visst material som man har fått in. Och det materialet går sedan bara till 

erfarenhetsbanken inte till någon slags system som man kan göra diagram av eller procentsats, 

utan det blir bara att man får en erfarenhet. Någon säger någon smart synpunkt, det enda som 

händer är att man använder det nästa gång kursen går. Det är det enda som finns idag upplever 

jag. Sen så tror jag att de som saknar möjligheten att förändra, alltså förändra så till vida att ett 

stort labbsystem ska lämnas över eller ska göra på ett annat sätt, det kanske ska göras online, 

det kräver mycket kunskap och tid, och den tiden finns oftast inte. Utan då är det tyvärr så att 

man måste ha den unika situationen som kanske jag har, att man kan klara av två saker, både 

bygga systemet samt att även köra kursen  

F: Varför är det svårt att genomföra stora reformeringar inom högskolan tror du? 

S: Det svåra med att vara lärare på en sådan här högskola är att det är så otroligt individuellt. 

Jag vet inte varför men det är ingen som kommer till mig hur jag ska säga eller uppföra mig 

eller vad som helst i en undervisningssituation. Det är helt upp till mig. Så det som är viktigt 

där är hur jag anställs, om jag kan uppvisa någon form av pedagogisk skicklighet så att hög-

skolan kan se att det här är någon vi vill anställa. Det är alltid 6 månaders provanställning så 

efter provanställningen är slut vet högskolan någorlunda om det är en person att satsa på eller 

inte. Och ända sättet att kvalitetssäkra är att ha en utvärdering efteråt. Annars är allting super-

individuellt, det går att göra saker på helt olika sätt. Och jag upplever aldrig några problem 

med det, men studenter gör det eftersom varje gång de kommer till en ny lärare så får de lära 

sig ”systemet” hos den här personen. Vad prioriterar den här läraren? Är det att hålla tider, är 

det inlämningar eller har vi frihet att bestämma saker själva. Detta är ett upplägg som kan 

uppfattas som ganska jobbigt tror jag. Men sen kan det å andra sidan vara befriande att det är 

ett nytt system ibland. Ta grupparbeten som ett exempel. Om man skulle ha samma grupp i 

två eller tre år så skulle man tröttna, att man får blandas upp och få nya utmaningar och inte 

bygga vidare från föregående lösning till nästa lösning, utan att få slänga allting och få starta 

upp på nytt kan vara befriande. 
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F: Om worst case scenario skulle inträffa och fem nya privata aktörer skulle ge sig in på ut-

bildningsmarknaden, om exempelvis Google skulle starta ett Google University som skulle 

attrahera alla studenter, hur tror du att Mälardalens högskola skulle reagera på det? 

S: Jag tror att de skulle vara lugna. Därför att hur intressant det än skulle vara att läsa allting 

på nätet. Jag menar det finns bibliotek idag, ta vilka böcker du vill, men det är knappt någon 

som gör det, för att man vill ha någon som förklarar hur den stora bilden ser ut innan man går 

in och kör detaljerna. Eller lägger upp någon slags förståelse trappsteg för att kunna komma 

till målet. Så jag tror inte att man ska vara orolig för att det ska dyka upp någon slags super 

online utbildning. Och jag tror att man vinner på att ha bra kontakt med studenter. Man ska 

känna att det finns en öppenhet och man ska kunna prata sinsemellan. Jag vet att det är stor 

skillnad mellan de stora universiteten, ta Uppsala Universitet till exempel, där går läraren in 

och kör sin föreläsning och går sedan därifrån, och sen får studenterna själva sitta och gräva i 

böcker efteråt och det finns ingen koppling mellan studenter och lärare som det finns här.  

F: Skulle det gå att införa ett Open Source Ware (OCW) projekt på Mälardalens högskola där 

alla föreläsningar och lektionsmaterial skulle läggas ut på internet där alla kan ta del av det? 

S: Det är en juridisk fråga för att idag fungerar det så har att den läraren som har gjort ett lek-

tionsmaterial, den äger det. Så om den läraren slutar får han ta med sig det. Skolan äger inte 

det materialet utan det är ens egna material. Så där kan det uppstå någonting som man får för-

handla om först. Och det här gäller också PowerPoints som man har för lektionsförberedelser. 

På andra skolor kan det vara så att man skriver på ett avtal som säger att skolan äger allt mate-

rial som görs i skolan, och man får tillgång till allt på samma gång, och man får stöd för att 

lägga ut allt, då finns det en annan process runt. Om man skulle göra ett sådant projekt på den 

här skolan så skulle det vara väldigt kul, för att jag tror på att förpacka saker i moduler. Tän-

ker man till hur man kan förpacka det här på ett smart sätt tror jag att man skulle kunna göra 

det väldigt väl, och då behöver det inte bara innehålla videor utan det kan vara allt annat runt 

omkring. Jag gör så här idag att jag kräver inloggning på skolans server så att det inte är helt 

öppet, och så lägger jag teasers så att man kan komma lättare in till kurswebbplatsen och där 

är det öppna sidor. Men för att komma in på själva kursen så måste man logga in. 

F: Varför då? 

S: Förmodligen för att de är så lätta att ta som lektions material. Och jag har inte kommit upp 

genom att förklara annan kunskap. Så att man lättare kan komma dit, och det är min styrka, 

och jag äger inte kunskapen. Så jag kan ju egentligen bara vara en person som står vid ytter-

dörren och säljer tidningen i stort sätt, jag äger ju inte tidningen. 

F: Så ett stort hinder för att införa OCW är immaterialrätt? 

S: Det där är personligt. Finns det en kultur där man delar, då är man avvikande om man inte 

delar. Men jag vill påstå att vi har en, antingen en icke-kultur, eller en kultur som säger att 

man ska vara försiktig med det man skapat.  

F: Är inte det ett förlegat förhållningssätt till kunskap, nu när allt finns tillgängligt? 
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S: Återigen, ett kunskapsområde som man ska plöja igenom en kurs, den kunskapen kan man 

läsa i en bok eller på nätet eller på något annat sätt. Jag klarar av att berätta hur det där funge-

rar på en timme, bara för att jag kan det väldigt bra, och det är min styrka. Men det behöver 

inte betyda att jag har skapat kunskapen som jag ska lära ut. Utan det är att jag lägger upp det 

här på ett bra sätt. Och jag vet att det är bra för att folk har sagt det, och jag vet att de som är 

totalt ointresserade kommer ifrån föreläsningen och säger att de förstår, och man kan se att de 

har förstått. Så det jag gör är att introducera en kunskap. Och det är en annan sak än att lägga 

ut kunskapen. Det är en stor skillnad. Om man är en forskare på en skola då får man sin lön 

från skolan och då äger man inte forskningen, utan det gör de som finansierar forskningen. Så 

att det är dem som bestämmer hur forskningen ska tillhandahållas, om det ska läggas ut på 

nätet eller inte vilket det ofta ska också som alla examensarbeten läggs ut på diva. Så där äger 

ju inte studenten själva det jobbet utan det tillhör samhället. Men det är skillnad på att sälja 

materialet. 
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3.3 Internetsök – två Cases 

De två universitet jag har undersökt har valts ut efter följande beslutskriterier. Jag ville hitta 

två olika universitet i två olika nivåer i Christensens modell som beskriver hur centralisering 

och decentralisering driver olika typer av innovationer (se Figur 4). Ett universitet som ligger 

i toppen av marknaden och som är centraliserat, och ett decentraliserat universitet som ligger 

utanför marknaden och riktar sig till icke konsumenter av akademisk utbildning.   

Nedan redovisas två exempel på universitet som har funnit innovativa sätt att förändra sättet 

som de erbjuder utbildning. Fokus ligger på innovationerna och inte på själva universiteten. 

3.3.1 Case 1: Massachusetts Institute of Technology 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) är en skola för eliten i USA och är ett av värl-

dens mest prestigefulla universitet. Det kostar 50 000 dollar om året att studera på MIT vilket 

leder till att det är antingen studenter med privilegierade föräldrar eller väldigt begåvade stu-

denter som kan få ett stipendium, som har möjligheten att studera där (Kamenetz, 2010). Om 

man ser till Christensens modell om centralisering och decentralisering så hamnar MIT bland 

de mest centraliserade cirklarna (se Figur 6), eftersom det bara är studenter med mycket kun-

skap och/eller mycket pengar som har tillgång till universitetet. I oktober 2002 lanserade MIT 

ett projekt som de kallade för Open Course Ware (OCW), vilket innebar att de lade ut allt 

material till universitetets samtliga kurser på internet så att alla som har tillgång till internet 

har tillgång till det utan kostnad. MIT lade upp kursplaner, föreläsningar, föreläsningsanteck-

ningar, uppgifter och tentamina på internet för fri tillgång för alla (Carson, 2009). Motivet 

bakom detta projekt var att MIT anser att alla i samhället har rätt till kunskap oavsett vilket 

samhällsskikt de tillhör (Johansen & Wiley, 2010).  

 

Figur 6. Centralisering och decentralisering av universitet. Egen bearbetning (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 

2011) 
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Alla kurser som finns i OCW är publicerade i en öppen licens vilket betyder att alla institutio-

ner som bidrar till projektet har fri tillgång till allt material och kan använda det utan att något 

tillstånd krävs. Man tillät även medlemmar i OCW att modifiera MITs material. Sedan starten 

har över 200 institutioner gått med i OCW och bidragit med material. Tillsammans publicerar 

OCW över 8000 kurser i olika språk (Johansen & Wiley, 2010). 2005 utvärderades projektet 

och man kunde se att den största gruppen som tar del av OCW var ickekonsumenter med 46.5 

% andel. Näst största gruppen var studenter med 32 % (MIT OpenCourseWare, 2006). Under 

en mätning som gjordes 2008 så uppskattade MIT att över 2.25 miljoner personer besökte 

OCW varje dag och tog del av dess material (Carson, 2009). 

MITs president under tiden som OCW var i planeringsstadiet Charles Vest, var inspirerad av 

open source plattformar inom andra branscher på internet som exempelvis operativsystemet 

Linux. Vests uppfattning var att det var just på grund av öppenheten som gjorde den typen av 

plattformar så framgångsrika, eftersom den släppte loss programmerarnas kreativitet 

(Goldberg, 2001). OCW var inte designat att vara en plattform för distanskurser utan snarare 

ett verktyg för andra universitet eller för personer som inte har tillgång till en högre utbild-

ning. Beslutet att låta OCW vara fullständigt gratis kom rätt oväntat då flera analytiker från 

olika investmentbanker hade förutspått att det skulle finnas miljarder dollar att hämta i di-

stanskurser, och flera andra elituniversitet i USA hade redan börjat planera hur de skulle kun-

na ta del av dessa möjligheter till vinst genom att starta egna distanskurser (Carson, 2009). 

När istället MIT förvånade alla med att dela ut allt sitt material gratis till alla, försvann intres-

set från andra universitet att utveckla vinstdrivande distanskurser. Istället har flera andra elit-

universitet i USA följt MITs exempel och har börjat dela ut sina kurser gratis på nätet. Nume-

ra finns det kompletta kurser tillgängliga gratis från universitet som Yale, Harvard, Stanford, 

Princeton och Berkeley för att bara nämna några (Academic Earth, 2012).  

MITs initiativ har även lett till att andra universitet har vidareutvecklat OCW plattform genom 

att utveckla mer avancerad mjukvara så att distansutbildningen blir mera interaktiv. Till ex-

empel har Utah State University utvecklat eduCommons OCW publication platform som är en 

vidareutveckling av OCW som förbättrar upplevelsen för användaren vilket gör att inlärning-

en blir mer effektiv. The Open University UK har varit i framkanten i att göra OCW mera 

interaktivt. (Carson, 2009) 

Det som MIT inte erbjuder gratis är ackreditering. Vem som helst kan gå in på OCW och läsa 

in samma material som MITs studenter och skaffa sig exakt samma kunskap men inte få något 

intyg som kan visa vilka kunskaper som har lärts in.    

Trots att MIT har gett ut allt sitt material gratis så har de ändå tjänat mycket på det, genom att 

de har startat flera nya samarbeten med andra universitet genom OCW. De har även förbättrat 

anseendet på deras fakultet och olika program, vilket har lett till att rekrytering till MIT har 

förenklats. (Kamenetz, 2010) 

OCW var tänkt att vara ett tio års projekt och år 2011 hade det gått tio år. Därför ska MIT 

sätta igång en vidareutveckling av OCW som kommer att heta MITx, som kommer att lanse-

ras under våren 2012. MITx är dels tänkt att vara ett komplement till MITs traditionella ut-

bildning för att förbättra och förstärka inlärningen, och är riktat till MITs studenter men 
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kommer även vara gratis tillgängligt på internet. Den nya plattformen kommer underlätta för 

användare att kommunicera och interagera med varandra. MITx ska även införa det som 

OCW saknade nämligen ackreditering. När MITx har införts kan alla som kan bevisa att de 

bemästrar en MIT kurs få möjligheten att få ett certifikat på att de har skaffat sig kunskapen. 

Det kommer dock inte bli möjligt att få en examen eller högskolepoäng genom MITx och 

certifikaten kommer inte att vara gratis. Med MITx kommer också en ny mjukvara infrastruk-

tur introduceras som kommer att vara open source. Det betyder att andra universitet och indi-

vider runt om i världen får möjligheten att förbättra plattformen och ta del av materialet till 

sina egna utbildningar. Med MITx kommer studenterna också att få möjligheten till att få lära 

i sin egen takt. (Massachusetts Institute of Technology, 2011) 

3.3.2 Case 2: Khan Academy 

Khan Academy är ett bra exempel på vad den nya tekniken kan åstadkomma i en allt mer glo-

baliserad värld där individer kan konkurrera mot stora företag och institutioner. Khan Acade-

my hade inte varit möjlig för tio år sedan, men eftersom teknik utvecklingen har accelererat 

det senaste decenniet, har nya typer av affärsmodeller blivit möjliga och de kan få en väldigt 

stor genomslagskraft på en ytterst liten tid. 

Khan Academy är till stora delar ett en mans verk. Salman Khan som grundade Khan Acade-

my är unik i utbildningsvärlden på många sätt men en egenskap som sticker ut är att han inte 

är en utbildad lärare. Innan han startade Khan Academy jobbade han som en analytiker på en 

hedgefond. Detta är troligen en orsak till varför han lyckades designa distanskurser som är 

mer meningsfulla för användarna, för att han kunde se på lärande ur ett annat perspektiv. 

Khan Academy är en disruptive affärsmodell som ligger i den allra yttersta cirkeln i Centrali-

serings- och decentraliseringsmodellen (se tidigare Figur 6), eftersom de huvudsakliga använ-

darna är ickekonsumenter som inte tidigare hade möjlighet till högre studier.  

Dessutom är Khan Academy endast en virtuell skola som bara finns tillgänglig på internet. 

Precis som att de första Apple datorerna (Apple II) inte var relevanta för användarna av mini-

datorer utan de lanserades till barn som leksaker, så var inte Khan Academy relevant för stu-

denter i början. Detta för att de inte har rätt till ackreditering. Den första traditionella skolan 

som fick upp ögonen för Khan Academy var Santa Rita Elementary som är en låg och mellan-

stadieskola (Thompson, 2011).  

Emellertid klättrar Khan Academy snabbt på utbildningsmarknaden, och har sedan 2011 inlett 

samarbeten med flera stora amerikanska universitet, bland annat Stanford University School 

of Medicine. De har dessutom lyckats med att bli finansierade av både Bill Gates stiftelse The 

Bill & Melinda Gates Foundation och Google. Detta har resulterat i att till skillnad från andra 

onlinebaserade universitet som snabbt klättrar på universitetsmarknaden som exempelvis 

University of Phoenix och Walden University, så är Khan Academy fortfarande en icke-

vinstdrivande organisation. Detta gör att Khan kan nå ut till flera användare än sina konkur-

renter som tar betalt för sin undervisning. (Khan Academy, 2011) 

Det som skiljer Khan Academy från andra onlineuniversitet är främst två saker, det ena är 

synligt för användarna den andra gömt i affärsmodellen. Salman Khan som spelar in majorite-

ten av alla föreläsningar, började lägga upp sina videor på YouTube då det fanns en tidsbe-
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gränsning på det som laddades upp på 10 minuter. Detta visade sig vara en idealisk längd att 

leverera online föreläsningar på när det handlar om ämnen som matematik, fysik och finans 

som är kärnan i Khan Academy. Detta eftersom människan har svårt att vara maximalt foku-

serad längre än 10 minuter i sträck. Det har resulterat i att alla föreläsningar som levereras är 

mellan 10 och 20 minuter långa. Oavsett hur komplicerat ämne så får användaren det förpack-

at i en 10 minuters föreläsning. (Thompson, 2011) Plattformen för föreläsningarna och trä-

ningsdelen är konstruerad så att den har en modulär design (se Figur 7 som är ett utdrag ur en 

användares ”kunskapskarta”). Det leder 

till att användarna får frihet att själva 

välja vilken ordning de vill ta in kun-

skapen eftersom föreläsnings- och öv-

ningsmodulerna inte tvunget måste gö-

ras sekventiellt. Det är upp till använda-

ren vilken ordning modulerna ska tas. 

Det logiska är naturligtvis att de tas efter 

svårighetsgrad men det är inget tvång. 

När användaren har gått igenom en mo-

dul så får den ett förslag på vilka modu-

ler som skulle vara logiskt att ta härnäst. 

Precis när man hyr en film eller köper 

en bok på internet där webbsidan ger 

förslag på filmer eller böcker kunden 

skulle vilja se eller läsa utefter vad den 

har köpt tidigare. Varje användare har 

sin egen sida där de kan se olika statistik 

över vilka föreläsningar och övningar de 

har gjort samt se sin progression på ett 

överskådligt sätt (Figur 7).    

Den andra saken som skiljer Khan Aca-

demy åt är datainsamling och analyse-

ring av data. Förklaringen till den delen 

av Khan Academy är rotat i Salman 

Khans bakgrund som analytiker och 

programmerare. Khan Academy samlar 

in data på allt som användarna gör i 

plattformen.  

När någon tittar på en föreläsning är det 

möjligt att se om användaren har pausat 

eller spolat fram- eller tillbaka i något parti i föreläsningen. Sedan kan dessa data jämföras 

mot alla andra användare som har sett samma föreläsning. Om många användare spolar tillba-

ka runt samma ställe i föreläsningen kan föreläsaren gå in och analysera vad det är som hän-

der just där, och se om någonting är oklart eller om en ny term eller formel används för första 

Figur 7. Khan Academy Kunskaps Karta. (Khan Academy, 

2011) 
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gången som inte har definierats tidigare. Om så skulle vara fallet är det möjligt att gå in och 

redigera föreläsningen eller göra om den om det skulle krävas. Detta är helt omöjligt att göra i 

den traditionella skolan. I den traditionella skolan har ofta föreläsaren inte en aning om vem 

som förstår och vem som inte förstår vad, om inte de personerna uttryckligen säger det. Sam-

ma sak gäller för kurslitteratur där läraren inte har en aning om vad studenterna läser eller 

vilka övningar som de gör, eller om de tillbringar väldigt mycket tid vid något speciellt kon-

cept i boken som är svårt eller om det är något som de allra flesta hoppar över. Med datorba-

serad undervisning är det möjligt att samla in all sådana data. (Khan Academy, 2011) 

Dessutom samlas data in i den andra delen av Khan Academy som är träningsdelen där an-

vändarna praktiskt kan träna på koncepten som förklaras på föreläsningarna. Där kan läraren 

se vilka övningar som användaren har klarat och på hur många försök samt hur lång tid det 

tog. Detta gör att läraren kan se exakt vem i klassen som har problem med exakt vad och be-

höver hjälp. (Thompson, 2011) 

En annan detalj som Khan Academy har möjlighet att göra som inte den traditionella skolan 

kan göra är vad som kallas A/B testing. Detta går ut på att tar ett stickprov av användarna ex-

empelvis 5 % av användarbasen och sedan ändrar de på någon variabel och ser efter om det 

får en positiv eller negativ eller neutral effekt (Backstrom & Kleinberg, 2011). Exempelvis 

Amazon och Netflix gör sådana tester på sina användare. De kan till exempel byta färg på 

knappen som det står ”köp” på från blå till röd på 5 % av sina användare, och sedan mäta om 

det har någon effekt på ökad försäljning i den testgruppen. (Khan, 2011) 

På de skolor som har implementerat Khan Academys utbildningsplattform har de märkt att 

när eleverna får lära i sin egen takt så kan de åstadkomma mycket mer än i den traditionella 

modellen. Det finns gott om exempel på elever i femte klass som löser svåra trigonometripro-

blem, något som inte elever läser förrän de har börjat elfte klass (motsvarande gymnasienivå). 

Detta hade de inte fått möjligheten till i den traditionella skolan. (Thompson, 2011) Från bör-

jan var det tänkt att Khan Academy skulle vara ett komplement till den vanliga utbildningen, 

men vartefter den datorbaserade undervisningen gav bättre resultat än den traditionella gick 

man över helt till den datorbaserade plattformen. De har infört en modell som kallas för 

”Flipping the classroom” som innebär att eleverna gör läxan i skolan och ser på föreläsningar 

hemma. Därmed kan läraren få tid med kvalitativ hjälp till de eleverna som behöver det mest, 

då läraren inte längre behöver lägga ner tid på standardiserade föreläsningar som ska passa 

alla. (Thompson, 2011) Skillnaden mellan MITs OCW och Khan Academy är att trots att 

båda är gratis och tillgängliga på nätet så är OCW centraliserad medan Khan är decentralise-

rad. Orsaken ligger i att OCW bara erbjuder avancerade kurser som kräver stora förkunskaper. 

Khan å andra sidan erbjuder någonting till alla. Där är det möjligt att lära sig bokstavligen vad 

2+2 blir och sedan genom inkrementella steg gå ända till att lära sig vektorkalkyl.      

Khan Academy har växt sig stor väldigt fort och har idag mera användare än vad MITs OCW 

har. Ungefär 3 miljoner tittar på Khans videor på en daglig basis jämfört med 2,25 miljoner 

för MIT. (Thompson, 2011) 

Mina empiriska studier analyseras i det följande avsnittet med koppling till mitt syfte och 

framtidens lärande. 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

4.1 Analys 

För att högskolan ska kunna reformeras genom disruptive innovation måste den hitta ett nytt 

sätt att mäta prestanda på. Detta nya sätt skulle kunna vara datorbaserad undervisning i en 

modulär affärsmodell. Datorbaserad undervisning har alla egenskaper som en framgångsrik 

disruptive innovation har. Precis som Khan Academy har visat går det att göra den enklare, 

billigare och mera tillgänglig än vad den traditionella utbildningen är. Dessutom är den i bot-

ten av marknaden och har stora möjligheter att ta applikationer från den traditionella sustai-

ning utbildningen och sätta in dem i en disruptive kontext och därmed kunna klättra uppåt på 

marknaden. En sådan applikation är ackreditering som MIT kommer att införa i sin nya platt-

form MITx, vilket kommer göra datorbaserade utbildning ännu mera konkurrenskraftig jämte 

den traditionella utbildningen. Det kommer göra det möjligt för vem som helst att gå kurser 

på MIT
8
, och sedan kunna bevisa för omvärlden att man har införskaffat sig samma kunskaper 

som de studenterna som studerar i den traditionella delen av MIT. Detta kommer sannolikt dra 

ett antal studenter ifrån den traditionella högskolan, även i Sverige, till en datorbaserad under-

visning.  

Precis som när persondatorerna plockade applikationer från minidatorerna ända tills de blev 

utkonkurrerade, kommer de datorbaserade utbildningarna plocka applikationer från de tradi-

tionella. Om den traditionella högskolan kommer att bli utkonkurrerad återstår att se. Det 

kommer inte att ske över en natt utan tillräckligt långsamt så att inte traditionella skolan 

kommer att känna sig hotade, men tillräckligt snabbt för att det ska vara för sent när de kom-

mer till insikt om ingenting görs i tid. Om förbättringar bara görs efter studenters utvärdering-

ar kommer aldrig högskolan kunna införa några radikala förändringar, på liknande sätt som 

både Christensen och Verganti menar att man inte kan lyssna för mycket på kundens önske-

mål.    

4.1.1 Likheter och skillnader mellan Christensens och Vergantis teori 

Orsaken till varför jag har valt att bygga ut Christensens teori om disruption med Vergantis 

teori om design-driven innovation är att de båda sätten att se på innovation kompletterar var-

andra på ett intressant sätt. Både Christensen och Verganti har gått ifrån att se på innovationer 

i bara två dimensioner, inkrementella och radikala, till att se på innovation i tre dimensioner. 

Verganti kallar sin tredje dimension för design-driven innovation och Christensen kallar sin 

tredje dimension för disruptive innovation. Båda författarna anser att det inte handlar om att 

alltid vara först på marknaden med en produkt eller tjänst för att bli framgångsrik. Christensen 

och Verganti beskriver företag som har förvandlat existerande produkter eller tjänster på en 

marknad och gjort dem antingen enklare, billigare och mera tillgängliga med en disruptive 

strategi, eller mera meningsfulla för användarna med en design-driven strategi (eller både 

och). 

Teorin om disruptive innovation förklarar på ett teknologiskt och rationellt plan hur ledande 

organisationer blir utkonkurrerade av nya aktörer som kommer in på marknaden med en pro-

                                                 
8
 MIT är rankad på tredje plats i QS World University Rankings 2011 (QS Quacquarelli Symonds Limited , 

2011) 
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dukt eller tjänst som inte är lika bra som ledarnas produkter eller tjänster men är billigare och 

enklare så att flera konsumenter kan ta del av innovationerna. Genom att dela upp innovatio-

ner i två olika kategorier, sustaining- och disruptive innovationer, gör Christensen det möjligt 

att förstå varför vissa innovationer gör så att vissa organisationer blir utkonkurrerade medan 

andra innovationer gör så att andra organisationer lyckas bli marknadsledande.  

Verganti lägger till ytterligare en dimension till den tekniska, och visar hur organisationer kan 

skapa produkter eller tjänster som konsumenterna kan skapa en känslomässig relation till ge-

nom att radikalt ändra meningen på produkten eller tjänsten oavsett om det är till toppen eller 

till botten av marknaden(eller till ickekonsumenter). Christensens teori förklarar hur organisa-

tioners rationella instinkt att ständigt jaga de högsta vinsterna på en marknad kan göra så att 

de går i konkurs. 

Verganti visar hur organisationer kan skapa produkter eller tjänster som konsumenterna ska-

par ett irrationellt känslomässigt band till. Produkter eller tjänster som skapar en lojalitet till 

organisationen vilket kan göra dem till marknadsledare. Verganti menar att: 

[…] design can be radical or incremental, so design can be both disruptive 

and sustaining, but what I define as design-driven innovation is a radical 

change in meaning. The model of Christensen is on a little bit different di-

mension because for him something that is disruptive is less rich in term of 

performance, it is typically something cheaper. Maybe design-driven inno-

vation is like that sometimes and sometimes it’s not. A radical change in 

meaning can be a radical change but not necessarily disruptive in terms of 

creating a lower and cheaper level of offering. They are two independent 

things. (Verganti, intervju 2011-12-16)        

Både Verganti och Christensen menar att de inte går att fråga sina kunder vad de har för be-

hov. Detta för att de ofta inte kan artikulera de behov som en disruptive eller design-driven 

innovation skulle kunna tillgodose (Verganti, 2009) (Anthony S. , 2008). Det är därför jag 

inte har analyserat Mälardalens högskola i detalj i denna studie, eftersom det antagligen bara 

hade lett till rekommendationer om inkrementella förändringar.  

För att konkretisera skillnader och likheter mellan teorierna så är Nintendo Wii ett bra exem-

pel att jämföra de båda teorierna med, för att förklara varför den produkten blev så fram-

gångsrik. För att förklara Nintendos Wii framgång genom en lins av disruptive innovation så 

säger teorin att de var för att Nintendo gjorde produkten enklare, billigare och mera tillgäng-

lig, så att flera ickekonsumenter började använda produkten, som gjorde den till en framgång. 

Under två decennier innan Wii lanserades hade de tre stora spelkonsolstillverkarna Nintendo, 

Sony och Microsoft konkurrerat med sustaining innovationer genom att tillverka bättre och 

bättre spelkonsoler till sina bästa kunder till högre och högre pris. I denna sustaining innova-

tionskamp höll Nintendo på att förlora till de andra två företagens fördel. När Nintendo istället 

introducerade en disruptive produkt som var en enklare, billigare och tillgängligare produkt, 

så bröt de sustaining kursen av innovationer och ändrade spelreglerna på hela marknaden. 

(Anthony, Johnson, Sinfield, & Altman, 2008) 
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Om samma case ses genom en design-driven innovations lins, så menar Verganti att orsaken 

till varför Nintendo lyckades ändra spelplanen var för att de kunde integrera en ny teknik (ac-

celerometer) i den nya produkten. Detta möjliggjorde att de kunde omvandla själva meningen 

till vad en spelkonsol var för något. Från att vara ett passivt fönster in i en virtuell värld för 

ungdomar, till att vara en aktiv underhållningsmaskin i den riktiga världen till människor i alla 

åldrar. (Verganti, 2011) Nintendo Wii var en radikal innovation både i den teknologiska di-

mensionen som i dimensionen för radikal förändring av mening. Detta har resulterat i att den 

har gått in i andra branscher som tidigare aldrig använt spelkonsoler i sin verksamhet som till 

exempel sjukvården och fitnessbranschen. (Verganti, 2009) 

Vem har rätt och vem har fel? Precis som i matematiken där man kan hitta olika lösningar till 

samma problem, så går det att förklara innovationer genom olika perspektiv, utan att ett per-

spektiv är mera korrekt än de andra. Istället för att se de olika teorierna som konkurrerande 

kontraster så används de som oberoende komplement i denna studie, där den ena teorin kan 

förklara saker som inte den andra kan.   

4.1.2 Analys av intervjuer 

Efter att ha analyserat det två case som jag har använt som exempel med hjälp av Christen-

sens och Vergantis modeller går jag nu in på mina två intervjuer. Syftet är att se vilket sätt 

dessa kan ge stöd eller nya perspektiv till min studie.   

Verganti säger följande: “My feeling is that the solution, the breakthrough change, will not 

come from inside the university. Big transition come from newcomers in industries, that’s why 

I said that if Apple come with the change not the university then that could be a breakthrough. 

The universities as they are created today, they are created accorded to an optimization off 

the old model. That’s why it’s hard for them to make a radical change.” Detta ger stöd till 

min uppfattning om att disruptive innovationer behöver en ny affärsmodell som verkar utan-

för den huvudsakliga organisationen för att de ska lyckas bli framgångsrika. Detta för att om 

de verkar inom den gamla organisationen kommer de att riktas mot de nuvarande användarna 

som jämför de nya disruptive innovationerna mot de gamla sustaining innovationerna, och 

eftersom disruptive innovationer är per definition enklare och billigare så bedöms de vara av 

en sämre kvalité än de sustaining innovationerna. Vidare säger Verganti:   

“In the future it’s possible that the majority of the content that the students are learning is 

delivered by computers. But I don’t see distance learning as the solution. In the future content 

will be delivered more through games and peer-to-peer systems that students get engaged 

inside, they learn as they are having fun. Wikipedia in a way is an example of change that had 

big impact. No one would believe that Wikipedia could become a real encyclopedia, but now-

adays there are professors that use Wikipedia in their research. So Wikipedia has replaced 

the encyclopedia totally almost. Other kind of peer-to-peer learning systems could replace the 

universities, not totally but a big part of it.” Det kan verka som om detta uttalande går emot 

mitt resonemang om att framtidens sätt att lära är till stora delar levererat av en datorbaserad 

undervisning. Men faktum är att jag håller med detta uttalande eftersom de distansutbildning-

ar som högskolan erbjuder idag är virtuella kloner av den traditionella utbildningen. Eftersom 

det i grunden är högskolans affärsmodell som måste ändras så spelar det ingen roll om di-
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stansutbildningar erbjuds av högskolor då det bara är ett nytt sätt att leverera utbildning som 

inte håller måttet i dagens verklighet. Verganti har sannolikt rätt när han säger att framtidens 

sätt att lära kommer att levereras genom spel och peer-to-peer system. Den bästa plattformen 

för dessa läroformer är genom en datorbaserad utbildning. Detta eftersom peer-to-peer nät-

verk och spel blir som effektivast när de verkar på internet eftersom det då är möjligt att föra 

samman studenter från hela världen, samtidigt som de kan göras skräddarsydda efter den en-

skilda studenten. Slutligen menar Verganti att: 

“[…] For example I don’t like incentives of speed, in Italy for example there is a big incentive 

on the speed which means that if you don’t graduate your bachelor degree in three years then 

you don’t get any money anymore. And I think that’s not fair and it would be better in terms 

of quality if the students got more time, and the universities would want to be to be sure that 

their quality is good. But I don’t see any escape from the problem of quantity anymore. […] 

That’s very bad because then you’re forming education in a rush, and education is not about 

running. I think that’s the worst thing in terms of quality”. Detta styrker min huvudsakliga tes 

som är; för att kunna leverera bättre kvalité på utbildningar så måste högskolan låta studenter 

lära i sin egen takt. Fördelen med datorbaserad utbildning är att man inte behöver kompromis-

sa med kvalitén när man ökar kvantiteten som den traditionella högskolan är tvungen att göra. 

Detta är fallet eftersom en datorbaserad utbildning kan utnyttja skalfördelar som resulterar i 

att kvalitén på utbildningen inte är beroende av kvantiteten.   

Johan Sundström uttrycker problematiken med att högskolan har en ömsesidigt beroende af-

färsmodell, han menar att: ”För att kunna erbjuda [individuellt skräddarsydda utbildningar] 

på programnivå så måste hela systemet ändras, men det är en utopi, eftersom då måste alla 

vara inblandade i det nya systemet”. Detta är orsaken till varför disruptive innovationer måste 

implementeras i en egen affärsmodell som kan verka oberoende från sin moderorganisation. 

Om man försöker att implementera en disruptive innovation i en sustaining affärsmodell 

kommer alla processer inom organisationen att göra om disruptive innovationen så att den 

passar den gamla affärsmodellen vilket resulterar i att den görs om till en sustaining innova-

tion som passar de existerande användarna. Detta är också orsaken till varför datorer inte har 

haft någon inverkan på hur utbildning levereras i högskolan, eftersom de har blivit integrerade 

i en gammal affärsmodell som använder datorerna som ersättning till gamla arbeten som nu 

har blivit bättre för de existerande användarna. Så den enda effekten datorer huvudsakligen 

har haft i högskolan är att de har hjälpt studenter att söka information bättre samt de har gjort 

så att studenter kan lättare skriva uppsatser, men i sättet som kunskap levereras till studenter-

na så har datorer haft minimal inverkan. Vidare svarar Johan Sundström så här på frågan om 

hur Mälardalens högskola skulle reagera om exempelvis Google skulle starta ett Google Uni-

versity som skulle attrahera de flesta studenterna: 

”Jag tror att de skulle vara lugna. Därför att hur intressant det än skulle vara att läsa allting 

på nätet[så finns det] bibliotek idag, ta vilka böcker du vill, men det är knappt någon som gör 

det, för att man vill ha någon som förklarar hur den stora bilden ser ut innan man går in och 

kör detaljerna. Eller lägger upp någon slags förståelse trappsteg för att kunna komma till 

målet. Så jag tror inte att man ska vara orolig för att det ska dyka upp någon slags super on-

line utbildning”. Även om dessa argument är tänkta att påvisa styrkan med den traditionella 
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högskolan, så anser jag att de istället framhäver fördelarna hos en datorbaserad undervisning. 

Detta eftersom tillgängligheten av resurser som förklarar ”den stora bilden” är mera påtaglig i 

en datorbaserad utbildning än en traditionell. Även förståelsen för ”trappstegen” som måste 

tas för att komma till målet är det möjligt för den datorbaserade utbildningen att överträffa 

den traditionella. Khan Academy ett bra exempel på en datorbaserad utbildning som har ut-

vecklat en modulär plattform som visar på ett väldigt pedagogiskt sätt hur de olika trappste-

gen ser ut för att komma till målet (se Figur 7).  

I mina intervjuer noterade jag att både Roberto Verganti som Johan Sundström var kritiska 

mot delar av dagens universitetssystem. Dock trodde Roberto mera på att högskolan kommer 

att ändras radikalt medan Johan trodde mer på inkrementella förändringar.  

4.2 Diskussion 

I den följande diskussionen anknyter jag mina inledande frågeställningar för denna studie till 

min empiri. Mina två frågeställningar var följande för studien:  

 Hur kan man göra utbildningar mera meningsfulla för studenterna? 

 Vilka lärdomar kan svenska högskolor dra av framgångsrika utländska universitet som 

har reformerat sitt sätt att leverera utbildning?   

Inledningsvis återkommer jag till en tänkbar modell för en mer dynamisk högskola. 

4.2.1 En mer Dynamisk Högskola  

Mälardalens högskola skulle tjäna på att gå ifrån den värdeskapande affärsmodellen i utbild-

ningsdelen av högskolan till att använda sig av de andra affärsmodellerna. Detta för att bli 

mera konkurrenskraftig i den nya tidens informationssamhälle som ställer högre krav på hög-

skolan som inte längre har monopol på kunskap.   

Till exempel om Mälardalens högskola skulle se på sig själv mera som en problemlösningsaf-

fär som skulle se till varje students unika behov av undervisning och sedan skräddarsy en ut-

bildning efter studentens inlärningshastighet och inlärningsstil. Högskolan skulle tjäna på att 

gå ifrån den ömsesidigt beroende och standardiserade undervisningsmodell som stöper alla 

studenter i samma form, till att bli en Nätverkskapande organisation samt att vara en problem-

lösningsaffär som skräddarsyr utbildningar och för samman studenter i ett värdenätverk för att 

skapa unikt värde till alla studenter. 

Framtidens lärande kommer sannolikt att integrera med det som Roberto Verganti nämnde i 

min intervju med honom, vad som kallas Peer-to-peer undervisning. Detta betyder att studen-

ter lär av och med varandra. Denna form av lärande fungerar bäst i en Nätverksskapande af-

färsmodell. 

4.2.2 Skräddarsydd Utbildning 

En viktig variabel för att göra utbildningar mera meningsfulla för sina användare är sannolikt 

att låta studenter lära i sin egen takt och med sin egen stil för inlärning. Det som Khan Aca-

demy har märkt sedan de har fått in data från sina användare är att om de låter sina studenter 

att lära i sin egen takt så får de än bättre grund att stå på även om det i vissa fall kan ta lite 

längre tid. Men med en solid grund kan inlärningen accelerera längre fram när mera komplexa 
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uppgifter ska behandlas, eftersom de har en bättre överblick över ämnet än vad de skulle ha 

haft om de skulle ha haft luckor i grunden. I följande diskussion tar jag upp både motiv till 

skräddarsydd utbildning och metoder för att åstadkomma detta.     

4.2.2.1 Skräddarsydd längd 

Varför är en 30 poängskurs 20 veckor lång och en 15 poängskurs 10 veckor lång? Vad är det 

för forskning som ligger bakom att alla kurser ska vara lika långa oavsett ämne? Varför är det 

viktigt att förändra? För att förenkla problematiken kan man genom en metafor förklara varför 

det är så viktigt att den enskilda studenten själv får bestämma hastigheten på sin utbildning. 

Tänk att ett 12 våningshus ska byggas. Varje våning ska ta 10 veckor att bli färdig. Byggarbe-

tarna börjar jobba och när tio veckor har gått kommer förmannen och frågar om de är färdiga 

med den första våningen. 

 – Det vet vi inte, svarar byggarbetarna, 

 – Det får vi reda på om senast 20 arbetsdagar. 

 – Jasså, säger förmannen, men vi har inte tid att vänta på det, utan ni måste börja på den 

andra våningen. Sagt och gjort, och så börjar de bygga på andra våningen. När 20 arbetsdagar 

hade gått får byggjobbarna och förmannen reda på att de var 60 % klara med den första vå-

ningen. Men eftersom de redan var mitt uppe i bygget av den andra våningen så fanns inte tid 

att gå tillbaka och bygga färdigt våning ett, utan förmannen och byggföretaget resonerade att 

det var en rimlig kompromiss. 

 – 60 % är ju bättre än hälften sa de till varandra. Samma scenario spelades upp när det hade 

gått 10 veckor till. Förmannen frågade om de var färdiga, byggarbetarna svarade att de inte 

visste, och efter 20 arbetsdagar fick de veta att de var 60 % klara med våning två, precis när 

de var mitt uppe i bygget av våning tre. Historien upprepades gång på gång ända tills alla 12 

våningar var klara, då de fick ett intyg på att alla våningar var mellan 60 till 70 % klara. När 

huset stod färdigt kom byggföretaget till arbetarna med ett väldigt förmånligt avtal där de 

kunde köpa lägenheter i huset väldigt billigt. Byggarbetarna tackade dock nej, ingen av dem 

ville bo i huset som de hade byggt.  

En synnerligen bisarr historia, men om men byter ut orden byggarbetare mot studenter, för-

man mot lärare, våningar mot kurser och hus mot examen så får man fram en beskrivning av 

hur högskolan fungerar idag. Orsaken till varför olika kurser har samma längd är inte för att 

det ligger en rigorös forskning bakom utan förklaringen går att hitta i tradition. När man byg-

ger hus är det självklart att man bygger färdigt den första våningen innan man börjar på den 

andra, eftersom om man inte har en stabil grund får man problem när de följande våningarna 

ska byggas, men när man bygger utbildning är det inte det.  

Detta är sannolikt en orsak till varför många studenter i Sverige inte är lika motiverade som 

studenter i andra länder eftersom det inte får något sammanhang. Tänk att man ska se en tv 

serie i 12 delar och man får bara se 60 % av varje avsnitt. Skulle det kännas meningsfullt att 

fortsätta titta på alla avsnitten? Det skulle sannolikt bli svårt att få en bra helhetsbild när det 

hela tiden fattas delar ur handlingen.  
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Om man vill ha ett mera konkret exempel som är hämtat ur verkligheten på att individuellt 

anpassad inlärningshastighet är överlägsen en standardiserad fast hastighet, kan man titta på 

bilindustrin som har fått denna insikt. Detta är nämligen en bidragande orsak till varför Toyo-

ta kunde tillverka bilar med en högre kvalitet än sina amerikanska och europeiska konkurren-

ter, när de klättrade uppåt på marknaden under de senaste decennierna. De tre största biltill-

verkarna i USA tränade sina anställda som skulle montera ihop bilarna med en fast inlär-

ningshastighet. De hade räknat ut hur lång tid det skulle ta att lära ut den genomsnittliga an-

ställda de olika monteringsstegen i produktionslinjen. Detta fungerade relativt dåligt eftersom 

det inte finns några genomsnittliga anställda, bara olika personer med olika inlärningshastig-

heter. Detta ledde till att några anställda inte hann lära sig allt under utbildningen vilket resul-

terade att de monterade fel när de stod i produktionslinjen. 

Följden av den standardiserade och fasta inlärningsmodellen var att fel bilar blev felmontera-

de. Resultatet av detta sätt att resonera var att trots att de tjänade in pengar på kortare utbild-

ningstider, så förlorade de ännu mera i stop i produktionslinjen och en hög andel bilar som 

reklamerades av kunder pågrund av dålig kvalitet på monteringen.     

På Toyota resonerade man annorlunda. Där hade man förstått att människor är annorlunda och 

lär sig saker i olika hastigheter. När nya anställda skulle läras upp i Toyotas fabrik fick de 

komma till en separat produktionslinje som enbart var till för utbildning. Där fick de lära sig 

de olika stegen i sin egen takt. Först fick de lära sig det första steget och de fick inte börja på 

det andra steget innan de kunde bevisa att de hade bemästrat det första steget till hundra pro-

cent oavsett hur lång tid det tog. Och så gick processen till, de fick hålla på med ett steg tills 

de hade bemästrat det innan de fick gå vidare till nästa. 

Detta resulterade i att när de var klara med utbildningen och fick börja arbeta i den riktiga 

produktionslinjen så hade de bemästrat alla monteringsstegen vilket resulterade i att de väldigt 

sällan monterade någonting fel. Därmed blev det sällan stop i produktionslinjen och Toyota 

hade ett väldigt lågt antal bilar som reklamerades av sina kunder. (Christensen, Horn, & 

Johnson, 2008) 

Fördelen som högskolan har till skillnad från de amerikanska biltillverkarna är att den inte 

behöver stå för notan som blir av att de examinerar studenter som inte har bemästrat alla ut-

bildningsstegen. Detta eftersom studenterna inte ska stå i högskolans produktionslinje. Den 

notan får resten av samhället betala i form av olika former av interutbildningar och externa 

kurser som är en stor industri i Sverige idag. Beslutsfattare måste inse precis som biltillver-

karna tillslut gjorde att trots att det tar lite längre tid för några om de får läsa i sin egen hastig-

het vilket leder till en högre utbildningskostnad, så kommer samhället att känna på att ha stu-

denter som får en högre kvalitet på sin utbildning. 

Ett steg till att börja erbjuda utbildningar som går i egen fart skulle kunna vara att istället för 

att sänka farten för dem som inte hänger med så skulle man låta bli att sänka farten för dem 

som utbildningen går för sakta för. Detta skulle ge ekonomiska incitament till högskolan ef-

tersom de studenterna skulle bli klara snabbare med sin utbildning.  
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4.2.2.2 Skräddarsydd stil 

Det är inte bara genom inlärningshastighet som studenter skiljer sig åt. Studenter har olika 

typer av intelligenser, talanger, intressen, anlag, olika hög grad av motivation, samt olika för-

kunskaper och erfarenheter. Eftersom studenter kommer till högskolan med alla dessa olikhe-

ter i ryggsäcken är en skräddarsydd utbildning som tar hänsyn till alla dessa parametrar den 

bästa lösningen för att leverera en optimal utbildning. Istället erbjuder högskolan en one-size-

fits-none utbildning som är designad för genomsnittsstudenten. Men eftersom det inte finns 

några genomsnittsstudenter så resulterar detta system i att alla studenter får en suboptimal 

standardiserad utbildning där allt är ömsesidigtberoende vilket leder till att högskolan måste 

kompromissa på kvalitén.  

Om det skulle göras en undersökning på dagens studenter som skulle fråga dem om datorba-

serad utbildning är någonting de skulle vilja gå över till, är det möjligt att majoriteten skulle 

vilja ha kvar det gamla systemet. Exempelvis gjorde högskolebiblioteket en enkätundersök-

ning på dess användare huruvida de kunde tänka sig få kurslitteraturen som e-böcker. På den-

na fråga svarade endast 43 procent att det kunde tänka sig det
9
 (Mälardalens Högskola, 2011). 

Detta är ett exempel på vad både Verganti och Christensen menar att användarna inte kan 

artikulera ett behov som en disruptive eller design-driven innovation skulle kunna tillgodose. 

Detta eftersom det inte skulle vara någon som skulle tvinga studenterna att använda e-

böckerna eller hindra studenterna från att köpa traditionell kurslitteratur. Därför borde det 

rationella svaret vara ett jakande svar på denna fråga. Enligt Verganti leder användarunder-

sökningar oftast bara till inkrementella innovationer och Christensen menar att företag som 

lyssnar för mycket på sina kunder kommer att bli utkonkurrerade om en disruptive innovatör 

kommer in på marknaden (Christensen C. M., 1997) (Verganti, 2009). Därför är inte använ-

darundersökningar och fokusgrupper vägen att gå om Mälardalens högskola ska besluta om 

de ska införa datorbaserad undervisning eftersom datorbaserad undervisning i en modulär 

plattform skulle vara en radikal innovation. Detta är också anledningen till varför jag inte har 

intervjuat studenter i denna studie. 

Vi behöver ett paradigmskifte i hur vi ser på utbildning. Idag är vägen till kunskap som priori-

teras. Det viktigaste i dagens universitetssystem är att studenter läser rätt kurser i rätt ordning 

vilket sedan ska resultera i att kunskap blir utgången. Detta är resultatet av ett standardiserat 

system där allt är ömsesidigt beroende. Om man istället fokuserar på målet, kunskap, och ser 

vägen dit som någonting sekundärt, så kan högskolan höja kvalitén på utbildningssystemet. 

Det enda sättet att lyckas med detta är att införa en modulär affärsmodell där studenter får en 

skräddarsydd väg till kunskapen. 

4.2.2.3 Teknologisk kärna 

För att högskolan ska kunna leverera skräddarsydda utbildningar, både till inlärningsstil som 

till inlärningshastighet, samt kan matcha ett ökande behov från människor som vill ha en hög-

re utbildning, måste man hitta en teknologiskkärna som går att förbättra genom sustaining 

innovation. Detta eftersom högskolan behöver hitta ett sätt så att den kan förändras i samma 

takt som världen runt omkring den förändras. Denna kärna är datorbaserad utbildning. Efter-

                                                 
9
 Frågan besvarades av 699 respondenter. 
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som datorbaserad utbildning kan utformas som en modulär plattform blir det möjligt att 

skräddarsy utbildningar, eftersom modulerna inom plattformen inte behöver vara ömsesidigt-

beroende som dagens program och kurser är. Under researchen till denna studie har jag hittat 

ett antal punkter som en datorbaserad utbildning kan tillhandahålla som inte en traditionell 

utbildning kan. En datorbaserad utbildning kan,   

• skräddarsy utbildningar efter studenters individuella behov, utefter stil, intelligens, has-

tighet, motivation, förkunskaper. 

• göra det möjligt för studenter att pausa och repetera föreläsningar oändliga gånger ända 

till studenten har tillfullo bemästrat ämnet eller konceptet utan att känna press från lära-

re och andra studenter. Att lära sig vissa svåra koncept inom exempelvis matematik eller 

fysik kan liknas vid att spela ett datorspel. Man klara sällan de svårare nivåerna på för-

sta försöket, men varje gång man försöker kommer man lite längre än förra gången. 

• göra det möjligt att samla in data om exakt hur studenterna lär, och var i föreläsningen 

många fastnar, och hur lång tid det tar för studenten att lära sig saker et cetera. 

• göra det möjligt att utföra så kallad A/B testing. (Backstrom & Kleinberg, 2011). 

• göra det möjligt att utnyttja skalfördelar. 

• underlätta transparens så att allmänheten kan dra nytta av kunskapen som finns i Sveri-

ges högskolor och universitet.  

• möjliggöra för läraren att lägga ner mera tid på individuell coachning när mindre tid 

läggs ner på traditionella föreläsningar. 

• göra det möjligt för studenter och lärare att  interagera aktivt med varandra istället för 

att läraren för en passiv monolog i ett föreläsningsformat.   

• kontinuerligt testa studenterna om kunskapen har fastnat istället för hur det är i dag då 

studenterna helt släpper ämnet när kursen är avslutad. 

• samla in data om vad som studenterna lär sig. När man använder sig av fysiska böcker 

vet inte läraren vem som läser vad, vilka sidor som repeteras ofta, hur lång tid som 

spenderas på varje sida, vilka sidor som många hoppar över, vilka uppgifter som studen-

terna ofta svarar fel på och vilka de tycker är svåra eller lätta. Man vet inte heller om 

nya utgåvor av böcker verkligen förbättrar utbildningen eller inte. I en online baserad 

plattform kan man få data på allt som listats ovan. Man kan exempelvis få data på när i 

en video många studenter stänger av, repeterar eller spolar fram och sedan kan man ana-

lysera vad som hände på det stället som gjorde att många studenter gjorde som de gjor-

de. 

• öka transparensen i högskolan. Transparens i en högskola förbättrar kvalitetssäkringen 

runt utbildningarna eftersom allmänheten har insyn i vad som lärs ut, vilket resulterar i 

att fel i fakta upptäcks snabbare. Exempelvis lär Mälardalens högskola fortfarande ut att 

de olika hjärnhalvorna används för olika saker exempelvis vänster matematik och höger 

färg och språk, vilket inte är korrekt, eller att vi bara använder 25 % av vår hjärna vilket 

inte heller är sant. Studier på personer som har opererat bort ena hjärnhalvan på grund 

av svår epilepsi, visar att personer utan höger hjärnhalva kan lära sig visuella färdigheter 

(konst) och personer utan vänster hjärnhalva som lär sig prata. När man exempelvis lä-

ser ett ord aktiveras områden i hela hjärnan inte bara halva (Fischer & Hinton, 2011). 
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• lättare mäta kunskap istället för att mäta informationslagring i och med att man har 

mycket mera data tillgängligt. Det resulterar i att inte bara lärare kan se vad studenterna 

lär sig utan att även studenten själv kan fysiskt se vilka kunskaper som den har lärt sig. 

Dagens sätt att ge betyg utrycker egentligen mest vilken grad av inlärningshastighet olika stu-

denter har. Ett av mina favoritcitat av Albert Einstein (1879 – 1955) lyder ” It's not that I'm so 

smart, it's just that I stay with problems longer.” Intelligens och inlärningshastighet är inte 

synonymt även om dagens högskola har det som mätsticka. Om Einstein hade haft en tidsre-

striktion på 20 veckor kanske vi inte hade haft någon relativitetsteori. Att låta studenter lära 

sig i sin egen takt med sin egen stil att lära är ett oundvikligt steg som högskolan måste ta för 

att fortsätta kunna vara den ledande institutionen inom kunskapsöverföring. Detta för att det 

nu inte längre finns några ursäkter om att det inte är tekniskt möjligt att genomföra, som det 

fanns när det nuvarande standardiserade one-size-fits-none systemet infördes. 

Högskolan bildades för flera hundra år sedan av forskare som ville ha en från staten oberoen-

de organisation där det kunde samlas kring den nya informationstekniken nämligen den tryck-

ta boken. Eftersom böcker var extremt dyra på den tiden hade inte alla studenter råd att köpa 

böcker. Därför införde man ett nytt system där flera kunde ta del av vad som stod i böckerna, 

detta system är det vi idag kallar för föreläsningar. Idag har vi inte problemet att studenter inte 

har råd att köpa kurslitteratur, men högskolan envisas med att fortsätta använda sitt gamla 

system trots att det är förlegat. Det är god tid att högskolan lämnar det gamla systemet bakom 

sig och gör om systemet så att den formas runt den nya formen av informationsteknik. 

Den traditionella högskolan mäter prestandan på utbildningen utefter kvalitén på fakulteten 

samt vilken forskning som bedrivs och hur väl ansedd den är. Den datorbaserade utbildningen 

mäter prestandan på ett annat sätt nämligen hur bra undervisningen är. Därför investerar 

många leverantörer av datorbaserad undervisning stora belopp på att förbättra undervisningen. 

Exempelvis University of Phoenix som är ett vinstdrivande universitet i USA spenderar runt 

200 miljoner dollar årligen på att förbättra sin undervisning. Detta förbättrar kvalitén på den 

datorbaserade undervisningen i en avsevärd mycket högre takt än takten som den traditionella 

högskolan förbättrar sin undervisning. Så vilket som är bättre i dagsläget den traditionella 

formen av undervisning eller den datorbaserade är en akademisk fråga. En sak som är säker är 

att inom en snar framtid så kommer den senare att gå om (såvida den inte redan har gjort det). 

4.2.2.3 Motivation  

Vad är det som utvecklingsländers studenter har som presterar bättre i den högre utbildningen 

som inte svenska studenter har i samma utsträckning? Studenter i länder som t.ex. Kina och 

Indien har generellt en högre motivation än vad studenter i Sverige har.  Den motivationen 

grundas i att studenten har ett större behov att få en bra utbildning för att kunna säkra sin 

framtid ekonomiskt. Det behovet har inte den svenska studenten i samma utsträckning efter-

som svenska studenter generellt sett redan kommer ifrån en ekonomisk trygghet.  

En av förklaringarna till att Japans bilindustri kunde konkurrera ut USA bilindustri under 80- 

och 90 talet var att det utbildades fyra gånger fler studenter inom matematik, naturvetenskap 

och ingenjörskonst i Japan trots att de bara hade en tredjedel av USA:s befolkning. Det som 

räddade USA:s ekonomi var de nya teknikföretagen som startades i Silicon valley under 90 
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talet. Majoriteten av grundarna av teknikföretagen hade sina rötter i Kina, Indien och Israel 

där de växte upp i under fattiga förhållanden samt hade examen inom matematik, naturveten-

skap eller ingenjörskonst. När sedan deras barn skulle välja inriktning inom något universitet 

så var det nästan ingen som valde att studera matematik, naturvetenskap eller ingenjörskonst. 

(Christensen C. M., 2011) 

Det verkar som att den motivationen att studera matematik, naturvetenskap eller ingenjörs-

konst ligger i relation till hur pass god ekonomin är i landet som studenten bor i, eller hur god 

ekonomin är i familjen som studenten växer upp i. Efter studier som gjorts på japanska stu-

denter från efterkrigstidens uppbyggnad av japan till det att landet blivit en av världens mäk-

tigaste ekonomier framkom att ju rikare och ekonomiskt trygga studenterna blev, desto mind-

re var deras motivation till att studera vetenskapliga kärnämnen som matematik, fysik och 

ingenjörskonst.  Samma utveckling ses hända i starkt växande länder som Kina och Indien. 

Studenter som redan kommer från rika förhållanden ser inte exempelvis en ingenjörsexamen 

som ett sätt att fly ifrån fattigdom utan de vill hellre studera konst, media eller filosofi. Efter-

som studenter i de växande ekonomierna har en högre motivation har de automatiskt ett över-

tag trots underlägsna tekniska och ekonomiska resurser.  

Orsaken till detta är för att den traditionella skolan lär ut kärnämnen på ett dåligt sätt, så att de 

enda studenterna som vill utsätta sig för denna utbildning är studenter som ser en sådan ut-

bildning som en möjlighet till ett bättre liv. Har inte studenten den starka motivationen som 

krävs för att läsa vetenskapliga kärnämnen kommer studenten att välja att studera andra saker. 

(Christensen, Horn, & Johnson, 2008)  

Exempelvis om en student vill utbilda sig till att bli ingenjör eller kemist måste den läsa flera 

kurser av matematik innan studenten kan gå vidare och lära sig mera om ingenjörskonst eller 

kemi. I världen utanför högskolan är det väldigt sällan som man använder matematik isolerat, 

utan man tillämpar den alltid på något. Men i högskolan har man delat upp alla ämnen och 

sedan läser man dem sekventiellt. Detta känns sannolikt inte meningsfullt eller särskilt roligt 

för det flesta studenter. Ett sätt att höja motivationen bland kommande studenter så att de vill 

läsa de vetenskapliga kärnämnena är sannolikt att integrera olika vetenskapliga ämnen och 

akademier med varandra, så att studenter får chansen att tillämpa abstrakta begrepp på mera 

konkreta saker, precis som man gör i världen utanför högskolan. För att klara av denna om-

ställning måste högskolan göra om sin affärsmodell till en mera modulär och nätverksskapan-

de affärsmodell.     

4.2.3 Lärdomar från internationella utbildningar med en disruptive ansats 

Att hålla på sin kunskap och stänga ute människor från utbildning gynnar ingen i det långa 

loppet. MIT som man skulle kunna tycka har mera att förlora på att lägga ut sitt material än 

vad Mälardalens högskola har, visade att öppenhet och givmildhet lönar sig. Det bästa sättet 

att få någonting tillbaka är att först ge ut någonting. Det är vad som kallas win-win att lägga ut 

sina kurser på internet så att vem som helst kan ta del av materialet. Studenter skulle tjäna på 

det genom alltid ha tillgång till allt material eftersom de skulle kunna ta del av kunskap från 

kurser i akademier som de inte annars skulle ha tillgång till. Lärare skulle tjäna på det i och 

med att de kan bättre hålla koll på vad andra lärare lär ut, även lärare i andra akademier. Det 
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skulle bli lättare för nyanställda och vikarier att sätta sig in i kurser och program samt komma 

in i den nya organisationskulturen. Blivande studenter skulle tjäna på det i och med att de 

skulle kunna komma bättre förberedda till högskolan samt de skulle få det lättare att välja rätt 

utbildning om de skulle kunna ta del av föreläsningar och annat kursmaterial innan de måste 

välja. Mälardalens högskola skulle tjäna på det i och med att dess anseende sannolikt skulle 

öka utåt sätt. Detta skulle resultera i att högskolan skulle få det lättare att attrahera de bästa 

forskarna, lärarna och studenterna till högskolan. De skulle även få lättare att knyta nya kon-

takter med universitet runt om i världen. Samhället i stort skulle tjäna på det eftersom ju fler 

som har tillgång till kunskap desto bättre.  

Det Mälardalens högskola främst kan lära av Khan Academy är hur man kan skapa en modu-

lär utbildningsplattform där användarna kan lära i sin egen hastighet. I och med att plattfor-

men är modulär är det möjligt att lägga till, ta bort eller modifiera kurser och föreläsningar 

utan att de behöver ändra de andra. Khan Academy har visat med hjälp av sin otroliga mängd 

data som de samlar in från sina miljontals användare att kvalitén på utbildningen höjs om man 

låter användarna lära i sin egen takt. Detta är den näst viktigaste lärdomen som Mälardalens 

högskola kan lära av Khan Academy, att samla in data från sina användare så att man kan 

ständigt förbättra utbildningarna. Detta för att både lärare och studenter ska få en bättre insikt 

om studenternas progression. 

En tredje lärdom är formatet som Khan Använder på sina föreläsningar. De har bevisat att det 

är möjligt att lära ut komplexa ämnen i korta föreläsningar. Föreläsningar behöver inte vara en 

timme långa för att de ska vara effektiva.    

En fjärde lärdom av Khan Academy är deras sätt att leverera kunskap, som de kallar för 

Flippning the classroom, där eleverna tittar på föreläsningar utanför skolan och arbetar med 

praktiska uppgifter i skolan. Eftersom inte läraren behöver lägga ner tid på föreläsningar har 

de mer tid till kvalitativ hjälp och coachning till studenterna. I denna datorbaserade modell 

interagerar eleverna och lärarna mera med varandra än i den traditionella utbildningen efter-

som all inlärning som inte kräver interaktion med andra studenter eller lärare görs utanför 

skolan. Därför blir tiden i skola mera kvalitativ både för lärare som för studenter. 

4.3 Slutsatser 

En slutsats från denna studie är att det inte är fel på personerna i högskolan utan det är fel på 

systemet. Eriksson och Wiedersheim skriver i boken: Att utreda forska och rapportera ”Det 

finns i praktiken två principiellt skilda lösningar på ett problem: det kan antingen innebära en 

förändring inom ett system eller av ett system” (Eriksson & Wiedersheim, 2011). I detta fall 

kommer sannolikt den radikala förändringen som kommer leda till ett genombrott i föränd-

ringen av systemet komma utifrån (Verganti, 2011). Följdfrågan blir om den radikala föränd-

ringen kommer att hjälpa eller stjälpa Mälardalens högskola.     

Så vad är lösningen? Är datorbaserad undervisning svaret på alla problem? Den danske fysi-

kern Nils Bohr (1885 - 1962) sa ”Prediction is very difficult, especially about the future” vil-

ket också blir mitt svar på den frågan.  
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Denna studie är inte en karta över hur framtidens undervisning kommer att se ut, utan mer 

som en kompass som visar vilken riktning som verkar vara den rätta. Syftet med denna studie 

var inte att komma fram till den definitiva lösningen för hur högskolan ska reformeras för att 

fortsätta vara konkurrenskraftig i framtiden, utan snarare ge förslag på ett antal variabler som 

kommer att vara relevanta i diskussionen. En sådan variabel som borde utforskas ytterligare är 

en övergång till en datorbaserad undervisning.  

Vad är nästa steg för Mälardalens högskola? Ska man slänga ut det gamla systemet genom 

fönstret och implementera en datorbaserad undervisning överallt. Om man tittar på de organi-

sationerna som har lyckats att gå ifrån en sustaining strategi till en disruptive strategi har de 

gjort så genom att starta i liten skala genom att starta upp en ny affärsenhet som har getts 

mandat att verka oberoende från moderorganisationen. Rådet till Mälardalens högskola blir att 

de borde prova lite och lära mycket.  

Egentligen borde denna studie heta disruptive innovation som nyckel till dagens lärande efter-

som för att kunna komma till framtidens lärande måste högskolan först lämna gårdagens stan-

dardiserade sätt att se på utbildning, till att anpassa sig till hur världen ser ut idag. Först när 

man har gjort det kan man börja designa framtidens utbildningar 

Denna studie ger en något apokalyptisk bild av teknikutvecklingen och dess konsekvenser på 

universitetssystemet. Om det var så alvarligt som jag framställer det att vara, visst skulle hög-

skolan vara i full gång att ställa om till den nya verkligheten? Inte nödvändigtvis. För att ge 

ett svar på denna fråga genom en metafor så kan man dra en parallell till den globala upp-

värmningen. Det är allmänt känt att uppvärmningen av vår planet går mycket fortare än vad 

som var den allmänna uppfattningen bara för ett decennium sedan. Men trots detta så gör inte 

världens ledare i närheten vad som kommer krävas för att minska utsläppen av växthusgaser.  

Vad är orsaken till detta, bryr vi oss inte om vår framtida överlevnad på vår jord? Harvard 

professorn Daniel Gilbert har gett ett annorlunda och samtidigt provocerande svar på denna 

fråga som samtidigt ger svar på frågan om utvecklingen av den högre utbildningen, nämligen 

att den globala uppvärmningen inte går i närheten av den hastigheten som krävs för att männi-

skan ska tycka att det är ett påtagligt hot. (Gilbert, 2006) Gilberts forskning har kommit fram 

till att människans hjärna har utvecklats under miljontals år till att uppfatta hot som inträffar 

väldigt snabbt, som en tiger som hoppar fram ur djungeln eller ett spjut som någon kastar på 

oss. Den är väldigt dålig på att uppfatta hot som går väldigt sakta som till exempel den globa-

la uppvärmningen eller teknikutvecklingen som hotar den traditionella högskolan. Dessutom 

är hjärnan konstruerad till att uppfatta hot som har ett ansikte eller som framkallar avsky eller 

avsmak. Det är därför miljoner amerikaner var villiga ett gärna ge upp vissa medborgliga rät-

tigheter för att staten lättare skulle kunna hitta terrorister, för att terrorismen hade ett ansikte 

som framkallar avsky i hjärnan på de flesta amerikaner. (Gilbert, 2006)  

Men samma amerikaner är inte villiga att ge upp några rättigheter eller bekvämligheter för att 

bekämpa globala uppvärmningen, just för att växthusgaser inte har något ansikte som väcker 

avsky eller avsmak och är inte ute efter att döda dem.  
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En ytterligare orsak till varför globala uppvärmningen och teknikutvecklingen i traditionella 

skolan inte utlöser några larm i våra hjärnor är för att de är hot för framtiden inte nutiden. 

Hjärnan är väl utvecklad för att hantera hot som inträffar just nu, inte för hot som kommer att 

inträffa om några år. Människans hjärna är väldigt väl utvecklad för att anpassa sig till både 

förbättringar som till försämringar. Men det är bara snabba förändringar som vi reagerar på. 

Om förändringen går tillräckligt sakta så reagerar vi inte. (CC PopTech 2011, 2007) Det är 

därför den globala uppvärmningen och teknikutvecklingen inte uppfattas som ett reellt hot 

eftersom den går tillräckligt sakta för att vi inte ska reagera, men samtidigt går förändringen 

tillräckligt fort för att den kommer leda till alvarliga konsekvenser om inget görs.  

I USA har man gjort prognoser som visar att hälften av alla gymnasieelever i Amerika kom-

mer att läsa på distans redan år 2019 (Christensen, Horn, Soares, & Caldera, 2011). Manage-

ment gurun Peter Drücker sa redan 1997 att han trodde att inom trettio år skulle alla stora uni-

versitet vara reliker (Lenzner & Johnson, 1997).  

Under de intervjuer som jag har gjort till denna studie har jag fått intrycket att man inte ser 

datorbaserad utbildning som ett hot eftersom man ser på dagens distansutbildning och dator-

baserad utbildning som synonymer. Och i det resonemanget håller jag helt klart med. Framti-

dens utbildning kommer inte att vara en PowerPoint som någon pratar över. Datorbaserad 

utbildning kan vara så mycket mera än så.  

Om man tittar på en annan bransch som har lyckats integrera datorernas fulla potential i sin 

verksamhet, nämligen filmbranschen, så kan man ana vad det finns för potential för datorba-

serad undervisning för den som hittar ett sätt att tillfullo utnyttja all datorkraft som finns till-

gänglig. Filmbranschen är ett bra exempel eftersom den har integrerat datoranimerad film och 

traditionell film i en hybrid variant på ett lyckat sätt. Om man ser till de mest framgångsrika 

filmerna som har genererat mest vinst någonsin så är 17 av de 20 högst rankade filmerna 

gjorda i ett hybridformat varav de tre andra på listan är helt datoranimerade (IMDb, 2012).  

Det är så jag ser på framtidens utbildning, man tar det bästa av det gamla och kombinerar det 

med det bästa av det nya i en hybrid variant. Allt i högskolan som inte kräver ett fysiskt möte 

mellan människor kan man lägga över på en datorbaserad undervisning. Samt det som inte 

datorbaserad undervisning kan (idag) ersätta, det mänskliga mötet är kvar i den gamla model-

len.    

Jag nämnde i introduktionen att jag är en flitig användare av datorbaserad utbildning från de 

gratisresurser som existerar i dag som produceras av universitet runt om i världen. Jag är även 

övertygad om att jag har lärt mig mera av dessa resurser än vad jag har lärt mig på Mälarda-

lens högskola. Det är inte för att datorbaserad undervisning är bättre än traditionell undervis-

ning, utan för att den är enklare, billigare och mera tillgänglig. Om man med väldigt konser-

vativa uppskattningar skulle säga att den datorbaserade utbildningen idag är en tredjedel så 

effektiv som den traditionella undervisningen, så visar de sig att den kan vara mera nyttig för 

studenter i form av kunskap än den traditionella i slutändan ändå. När jag i den traditionella 

undervisningen har tillgång till en eller ibland två föreläsningar på en dag så har jag tillgång 

till hur många föreläsningar som jag hinner se på 24 timmar i den datorbaserade undervis-

ningen. Så även om en datorbaserad föreläsning bara skulle vara en tredje del så effektiv som 
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en traditionell (trots att det är möjligt att spola tillbaka, pausa, repetera, slå upp ord utan att 

missa något av föreläsningen et cetera.) så kan jag säga att jag lärt mig mera av de datorbase-

rade föreläsningarna, för att jag har sett långt fler än tre gånger flera sådana föreläsningar. 

Och det är det som är fördelen som datorbaserad utbildning har jämfört med den traditionella, 

att den kan utnyttja skalfördelar.  

Idag är även datorbaserad utbildning mera än bara inspelade föreläsningar. I planeringen av 

det nya campus i Eskilstuna läggs det mycket resurser och tid på att fundera ut vilken design 

det ska vara på byggnaden och vilken inredning och möbler som ska inhandlas. Men vilken 

sorts utbildning eller hur mycket resurser som ska läggas ner på att förbättra den utbildningen 

som erbjuds idag verkar inte vara ett prioriterat ämne. Det är bara att lära av USA. Där har 

universitet fokuserat på att ha attraktiva och moderna fastigheter i decennier, bara för att kun-

na attrahera många studenter. Detta har resulterat i att utbildningarna har blivit dyrare och 

mera centraliserade eftersom ett mindre och mindre antal studenter som har råd med studieav-

gifterna. Jag tror inte att det är rätt väg att gå för Mälardalens högskola. Även om studenter i 

Sverige inte behöver betala studieavgifter som i USA, så blir det mindre resurser kvar till vik-

tigare saker om man fokuserar för mycket på att erbjuda attraktiva fastigheter.  Ett bättre al-

ternativ vore att undersöka hur man kan göra utbildningarna enklare och mera tillgängiga för 

fler personer genom att öppna upp organisationen och göra den mer transparent. Samhället 

skulle tjäna på att ha access till kurser gratis genom internet. Ökad kunskap gynnar alla, inte 

bara dem inom högskolan. Även studenterna skulle tjäna på en mer öppen och transparent 

organisation, där vem som helst kan gå in och ta del av vilka kurser som helst, inom vilken 

akademi som helst, utan att behöva logga in eller bevisa att man är behörig.  

I dagens kunskapssamhälle finns det ingen mening med att stänga ute människor från kun-

skap. Ju mer kunskap som finns lättillgängligt desto bättre. Att högskolan ska ha monopol på 

sin kunskap är ett förlegat förhållningssätt att se på kunskap. 

Eftersom världen förändras mycket snabbare idag än vad den tidigare har gjort så måste före-

tag och organisationer runt om i världen förändras så att de kan förändras lika snabbt som 

världen runt omkring förändras. Det går inte att konkurrera på samma sätt som de har gjort 

historiskt sätt. Tidigare kunde företag hålla på en unik kunskap som de kunde kapsla in och 

använda som konkurrensövertag. Eller också kunde de benchmarka sig mot de ledande före-

tagen och kopiera deras vinstformula. Men eftersom världen har ändrats till en mera rörlig och 

mer global värld som kännetecknas av hyperkonkurrens för att kunskapen är mera tillgänglig 

och där omsättningen bland anställda som börjar jobba för konkurrenter ökar, samt en uppsjö 

av konsultfirmor som benchmarkar alla företag mot varandra. Detta har resulterat i att företag 

och organisationer måste hitta nya sätt att hitta konkurrensfördelar. Det går inte längre att ko-

piera vinstformler från marknadsledarna eftersom de då ständigt hamnar ett steg bakom ledar-

na tillsammans med alla andra som också använder samma benchmarkingstrategi.  

Det nya sättet att konkurrera i denna nya globaliserade värld är genom innovation. Företag 

och organisationer som vill vara framgångsrika måste leda utvecklingen istället för att härma 

någon annan. Framtidens sätt att konkurrera handlar mindre om att behålla den unika kunska-

pen företagen har idag, utan istället måste företag fokusera på hur de kan skapa ny kunskap. 
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Enda sättet som företag och organisationer kan bli framgångsrika med den uppgiften är ge-

nom att investera i innovation. För att företag och organisationer ska klara av att bli mera in-

novativa måste de skapa ett klimat där innovationsarbete är ett jobb för alla anställda varje 

dag, inte bara för några få i toppen av organisationen eller i forskning och utvecklings delen. 

Detta kommer att skapa ett växande behov inom företag att utbilda sig inom innovationstek-

nik.  

 

Figur 8. Modell för en disruptive utbildningspattform 

Detta är en stor möjlighet för Mälardalens högskola och IDT i synnerhet att utveckla en da-

torbaserad plattform för utbildning i innovationsteknik riktat mot företag och andra ickekon-

sumenter av innovationsteknik. För att denna utbildning ska få bäst chans att lyckas så måste 

den utformas genom en disruptive strategi. Istället för att se på denna nya utbildningsplatt-

form som en konkurrent till den gamla affärsmodellen som ska konkurrera om de befintliga 

studenterna, så borde högskolan vidga sina vyer och erbjuda kunskap till ickekonsumenter av 

innovationsteknik, som exempelvis anställda i företag som inte har möjlighet att studera i 

högskolan. Och sedan i och med att den datorbaserade utbildningen förbättras så kan den dra 

applikationer från den gamla modellen till den nya (se Figur 8). Eftersom den nya plattformen 

inte ska konkurrera om de nuvarande studenterna behöver den inte integreras i den gamla 

standardiserade affärsmodellen, utan den kan ges mandat att utforma en ny modulär affärs-

modell som bättre kan skräddarsy utbildningar efter de behoven som ickekonsumenterna har. 

Orsaken till varför dagens distansutbildningar inte existerar i den omfattningen som de kunde 

göra, och varför så många studenter som studerar på distans hoppar av, är för att de riktas mot 

existerande studenter som jämför dem med den traditionella undervisningen. Eftersom dagens 

distansutbildningar är utformade som virtuella varianter av den traditionella utbildningen så 

bedöms den som undermålig. Så fort man riktar en disruptive innovation mot konsumenterna 

av en sustaining teknik bedöms den vara av dålig kvalité eftersom den är enklare och billigare 

om man mäter efter de existerande kundernas sätt att mäta prestanda. Om man istället riktar 
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innovationen mot ickekonsumenter som jämför disruptive innovationer med vad de konsume-

rar annars (ingenting), bedöms den att vara av bra kvalité eftersom de mäter prestanda på ett 

annat sätt.  

Denna studie har endast skrapat på ytan både vad det gäller problematisering och lösningar till 

framtidens lärande. Fortsatt forskning inom detta område kan undersöka frågan med ett mik-

roperspektiv och titta på högskolan på detaljnivå. Detta då denna studie har haft i högre grad 

ett fågelperspektiv och har undersökt hur världen i stort håller på och förändras och vilka kon-

sekvenser detta kommer att få på dagens utbildningssystem.  
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