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Redskap i en föränderlig biblioteksvärld: kan man lära 

innovation och entreprenörskap i bibliotekarieutbildningen? 

Intro 

Som lärare på bibliotekarieprogrammet i Borås och ansvariga för kursen Projektledning, 

utveckling och utvärdering 7.5 hp. har vi anledning att fundera över hur vi kan bidra till att 

rusta studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap för arbete inom en kommande 

och, förmodat, alltmer föränderlig biblioteksvärld. Inspirerat av ett tidigare samarbetsprojekt 

mellan Högskolan och Drivhuset inleddes ett samarbete med organisationen Drivhuset i Borås 

för att stödja studenternas benägenhet att utveckla sina innovativa, kreativa förmågor, om-

sätta  dem i projektidéer och att våga tro på sina egna idéer. Man kan se detta som ett 

undersökande i om det går att utveckla entreprenörskap/intraprenörskap i en miljö där ordet 

entreprenör  inte ofta används eller kanske uppfattas ha negativa förtecken. 

 

 

Bibliotekarieutbildningen i Omvärlden och Omvärlden i utbildningen 

 

I detta paper vill vi bjuda in till diskussion om hur entreprenörskap/intraprenörskap kan 

uppmuntras och hur B och I-studenter kan guidas i detta både av sina lärare och av företrädare 

för fältet och det omgivande samhället. Omvärlden pekar på behovet av innovation, 

innovation förutsätter kreativitet och kreativitet behöver gynnsamma miljöer.  På europeisk 

nivå kommer behovet till uttryck i Lissabonstrategien och i Bolognaprocessen inom högre 

utbildning. Kopplat till Bolognaprocessen finner man ofta diskussioner kring entreprenörskap, 

generiska färdigheter och livslångt lärande.  

mailto:britt.omstedt@hb.se
mailto:arja.mantykangas@hb.se
mailto:lotta.lehikoinen@drivhuset.se


2 
 

 

Högskolan i Borås arbetar under devisen "vetenskap för profession" med betydelsen att man 

strävar mot interaktion och samarbete med företag och institutioner i det omgivande 

samhället. Professionernas kompetensbehov, utveckling och problem ska spela en stor roll vid 

planerandet av kurser och program som förbereder studenterna för det kommande arbetslivet.  

 

Med jämna mellanrum presenteras undersökningar om kompetensbehov  för blivande och  

verksamma bibliotekarier.  I en sådan, genomförd av DIK-förbundet 2011 efterlyses kreativ 

kompetens och entreprenörsegenskaper. Man ser också behov av personer som har” modet att 

synas och höras” (DIK-förbundet, 2011, s. 23). En tidigare intervjuundersökning av Jakob 

Harnesk (2006) beskrivs nyblivna bibliotekarier som ”ängsliga” (s. 8).  

 

Samhällets och allmänhetens bild av bibliotek och bibliotekarier engagerar ofta studenterna i 

diskussioner. Fastän bibliotek och bibliotekarieprofessionen genomgår stora förändringar 

förändras imagen anmärkningsvärt lite. Bibliotekarier associeras inte med innovation och 

kreativitet  även så skulle kunna vara fallet. Eileen Elliott De Sáez,  School of Information 

Studies, University of Northumbria och författare till boken Marketing concepts for libraries 

and information services,  anser att biblioteken skulle vinna mycket på att förknippas med 

innovation och den kreativitet de kan inspirera hos sina besökare (s. 188). Alltför ofta präglas 

bilden av bibliotekens arbete av rutiner och regler som naturligtvis  är nödvändiga för att 

tillvarata det allmänna intresset. Man kan vända på diskussionen som John Bednarz gör 

(Bednarz, 2008) när han argumenterar att det inte finns någon motsättning emellan rutiner och 

innovation eftersom framgångsrik implementering av nya tjänster är beroende av fungerande 

rutiner.  Han menar att rutiner skapas på bibliotek för att reducera komplexiteten i 

interaktionen mellan  bibliotekarie och besökare.  

 
               Innovation is not found  in technology, but in the way in which 

                for example, librarian and patron  interact  (Bednarz, 2008, s. 81).   

 

 

Didaktiska reflektioner  

Våra frågor inför arbetet med kursen Projektledning, utveckling och utvärdering har kretsat 

kring hur man ska kunna integrera dimensioner av innovation och kreativitet i en grundkurs 

på bibliotekarieprogrammet. Hur kan vi stimulera studenter att vara modiga och tro på sin 

kapacitet att finna nya vägar och lösningar?  Behovet av förnyelse och kreativitet är ständigt 

förekommande aspekter även i den offentliga sektorn. 

 

Samarbetspartner på nytt sätt 

Under arbetet med kursen kom i vi kontakt med ett tidigare samarbetsprojekt mellan 

Drivhuset och Högskolan i Borås genom projektledare och affärsutvecklare Lotta Lehikoinen. 

Drivhuset är en ideellt arbetande stiftelse som startats av och för studenter 1992 och som finns 

på tio högskoleorter i Sverige. Drivhuset arbetar för att förändra inställningen till 

entreprenörskap bland studenter. Liksom vi kursansvariga vill man hjälpa studenter tro på sina 

projekt/affärsidéer och kunna utveckla dem kreativt.  När Drivhuset talar om entreprenörskap 

drar vi också paralleller till intraprenörskap, att kunna initiera, driva och genomföra 

förändringen inom den egna organisationen. 

 

Kursens utformning 

Kursen är en 7,5 hp kurs inom ramen för bibliotekarieprogrammet. I denna kurs har vi försökt  

kombinera  högskolans sedvanliga föreläsningar med seminarier och feedbacktillfällen utifrån 
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Drivhusets sätt att arbeta.  Liksom i många andra av BHS:s kurser bjuder vi in aktiva 

yrkesrepresentanter från biblioteksvärlden; i detta fall en erfaren projektledare som verkar i 

biblioteksrelaterade områden utifrån egen firma och en representant för högskolebibliotekens 

sätt att arbeta i gemensamma projekt. Studenterna ska sedan genom arbete projektgrupper 

skissa på och presentera projekt som löser identifierade behov. Till sin hjälp har de 

föreläsningar om projektorganisation, planering och utvärdering, kurslitteratur samt egen sökt 

litteratur. 

 

Utanför högskolemiljön 

En tanke med samarbetet med Drivhuset har varit att lyfta studenterna lite utanför den trygga 

skolmiljön och att få känna på feedback från utomstående, lite mer som i verkligheten. 

Drivhusets projektledare gav feedback på projektidéerna och hur de kunde presenteras på 

säljande vis, medan vi lärare fanns som hjälp vid skrivandet av projektplanerna. Kursen 

avslutades med en konferens där det förutom vid det formella lades vikt vid presentationerna 

av projektidéerna. 

 

Resultat 

Vi fick under två dagar lyssna på många kreativa, intressanta presentationer av olika fullt 

genomförbara, relevanta, aktuella projektidéer. Några exempel på projektnamn: 

Parkbiblioteket, Tysta zoner i Bullerköping, WoW – World of Words, SUMMON-

fortbildning och Information Jamboree. 

 

Inbjudan till diskussion 

Med detta paper vill vi bjuda in till diskussion om hur kreativitet, innovation och 

intra/entreprenörskap kan främjas i utbildningen och hur de nybakades idéer, planer och 

utvecklingslust kan tas till vara på biblioteken. Till syvende och sist handlar innovationer om 

att ta hand om människor med idéer och lust men hur gör vi det på bästa sätt? 
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