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Subject Librarians: New 

Directions in Academic Libraries

The duties of the subject librarian have ex-

isted for a long time, but today their role is 

heading in new directions. The modern subject 

librarian’s work and professional role are des-

cribed and analysed using Linköping Universi-

ty Library as a starting point. The author discus-

ses work satisfaction and significance in the 

library’s shift towards a negotiation-based 

university culture and integration into the core 

mission of the institution of higher learning.

 

I internationell facklitteratur är utbudet av 
texter om kontaktbibliotekarier magert, men 
i en artikel från år 2001 gör Richard Gaston 
en genomgång av aktuell litteratur. I Skan-
dinavien saknas egentligen texter om ämnet 
- Nordiskt BDI-index ger en enda träff på 
”kontaktbibliotekarier” och det gäller ett kort 
bidrag från 1989!  Jag vill därför redovisa hur 
man kan se på kontaktbibliotekarieverksam-
heten idag, med exempel framför allt från 
Linköpings universitetsbibliotek, LiUB.

Definitioner
Definitionsfrågan upptar en stor del av de 
fåtaliga artiklarna om kontaktbibliotekarier. 
Den vanligaste termen på engelska är subject 
librarian. Academicoutreach librarian och li-
aison librarian förekommer också. Det sena-

re betyder förbindelse, i begreppet kan ligga 
att tonvikten är placerad på kontaktuppgifter 
snarare är på ämneskunskaper, men det kan 
också ha samma innebörd som subject libra-
rian. Man kan på motsvarande sätt resonera 
om de svenska termerna kontaktbiblioteka-
rie resp. ämnesbibliotekarie. Det kan finnas 
en betydelseskillnad – ligger huvudvikten vid 
kontaktskapande eller ämnesrelaterade upp-
gifter? – men orden kan också användas sy-
nonymt. 

På tyska och norska/danska finns termer-
na Fachreferent respektive fagreferent, vilket 
snarast på engelska motsvaras av subject speci-
alist. Dessa begrepp står för en företeelse som 
är ovanlig i vårt land - nämligen biblioteka-
rier som i första hand rekryterats för sin högre 
akademiska grad inom visst ämne och som i 
sitt arbete på universitetsbiblioteken också 
förutsätts forska vidare. 

Det svenska kontaktbibliotekarie finns inte 
definierat i gängse ordböcker för fältet, men 
termen står för en person som har bibliotekets 
uppdrag att hålla kontakt med användarna in-
om ett eller flera avgränsade områden, vanligt-
vis akademiska ämnen eller utbildningspro-
gram, och som ofta – men långt ifrån alltid 
– har särskilda kunskaper inom dessa ämnen. 
Det vore att föredra om den allmänt vedertag-
na termen i stället var ämnesbibliotekarie eller 
liknande, eftersom ord med förledet kontakt- 
ibland pekar åt fel håll, men nu tycks benäm-
ningen kontaktbibliotekarie ha fått fotfäste. 
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En närbesläktad term, som ännu söker sin de-
finition, är forskar/forskningsbibliotekarie.

Bakgrund
Funktionen kontaktbibliotekarie har funnits 
länge på de stora biblioteken, om än under 
andra benämningar. Då det på universitets-
biblioteken var vanligt att anställa forskarut-
bildade personer, som senare fick sin biblio-
teksutbildning internt, var dessas uppgift na-
turligtvis att ansvara för förbindelsen mellan 
UB och institutionen. Huvudvikten låg vid 
förvärvsfrågor, men katalogisering och fram-
för allt klassifikation ingick ofta, något som 
också gäller för fagreferenterna i Norge och 
Danmark. Som Gaston (2001) skriver, före-
faller kontaktbibliotekarieverksamheten från 
början ha uppstått ur undervisningens och 
forskningens behov av balans i litteraturbe-
ståndet. Utvecklingen inom e-media har lett 
till minskat intresse för lokala tryckta samling-
ar, medan behovet av vägledning till digitalt 
distribuerade media har ökat. Samtidigt har 
den akademiska pedagogiken förändrats mot 
studentcentrerat lärande. Bibliotekariernas 
uppgifter riktas därmed mindre mot de egna 
samlingarna och mer mot information från 
annat håll. Kontaktbibliotekariens roll har ut-
vecklats från ämnesbaserad beståndsuppbygg-
nad till ämnesbaserat användarstöd. 

Arbetsuppgifter
Det finns variationer i vad som anses vara ar-
betsuppgifterna för en modern kontaktbib-
liotekarie. Vid LiUB är minsta gemensamma 
nämnare dels kontaktfunktionen, dels att den 
förverkligas gentemot ett tydligt avgränsat 
ämnesområde och slutligen förvärv. Uppgif-
terna kan listas så här:

1. Kommunikation och PR
• ansvar för information och kontakt med 

studenter, lärare/forskare samt övrig per-
sonal inom ämnet/institutionen  

• ansvar för ämnenas bibliotekswebb 
•  tjänstgöring i informationsdisk och chat-

tjänst

2. Undervisning
• för studenter, lärare/forskare och annan 

personal
•  om det fysiska och virtuella biblioteket, 

inkl sökvägar och hantering av informa-
tion

3. Förvärv
• urval, gallring och bokvårdsbeslut

4. Aktivt deltagande i respektive kontakt-
bibliotekariegrupp

5. Katalogisering och klassifikation
• vid LiUB endast undantagsvis en uppgift 

för kontaktbibliotekarien

Kommunikation och PR
Den centrala arbetsuppgiften är att skapa och 
upprätthålla goda kontakter med ämnet/ut-
bildningsprogrammet/institutionen. Studen-
ter, lärare, forskare och andra anställda - alla 
ska veta vem som är deras kontaktbiblioteka-
rie och att det är den personen som de när-
mast kan vända sig till när det gäller t ex in-
köpsförslag, informationssökning, länksidor. 
Detta är en engagerande uppgift, som ofta ger 
direkt återkoppling, genuin uppskattning och 
hög arbetstillfredsställelse. Det är samtidigt 
den största utmaningen. Det kan vara motigt 
att vara den som har ansvar för kommunika-
tionen om institutionen inte är intresserad av 
samarbete. Det finns studierektorer som inte 
hinner eller inte vill ägna biblioteket någon 
uppmärksamhet, och då är det tungt att bju-
da in sig till programråd och institutionsmö-
ten. Kontakterna sker vid såväl informella be-
sök som vid formella möten. Information om 
nya resurser och andra förändringar förmedlas 
också kontinuerligt via hemsidor, e-brev och 



InfoTrend 60  (2005)1

internpost. Det är på kontaktbibliotekarien 
som ansvaret vilar att utveckla det konkreta 
samarbetet mellan biblioteket och universite-
tets kärnverksamhet. 

En kontaktbibliotekarie arbetar också re-
gelbundet i informationsdiskar och chattjänst. 
Det är viktigt med den vardagliga kommuni-
kationen med användare oavsett vilka ämnes-
områden som är aktuella. Man blir på så vis 
uppmärksam på olika typer av frågor från an-
vändarna och på vilka sätt och nivåer frågorna 
formuleras och kan anpassa förvärv, undervis-
ning och bibliotekshemsidor därefter.

Undervisning
Tillfälle till fördjupad kontakt ges i samband 
med undervisningen. Biblioteksundervis-
ningen planeras och genomförs i samarbete 
med kursansvarig lärare. Universitetsbiblio-
tekens traditionella undervisning i informa-
tionssökning ger ofta mager utdelning därför 
att den inte kommer i ett för studenterna na-
turligt sammanhang. Bra resultat blir det om 
biblioteks- och ämnesundervisning integreras 
och det förutsätter samarbete. Universitetsut-
bildningar som tillämpar problembaserat lä-
rande eller andra studentcentrerade pedago-
giska modeller, som t ex  Hälsouniversitetet i 
Linköping, ger ofta stort utrymme åt bibliote-
karier att arbeta för ökad informationskompe-
tens. Om biblioteksundervisningen tas upp i 
kursvärderingar och ingår i examinationen får 
den för studenterna sin rätta tyngd. Vid LiU 
medverkar bibliotekarier i examinationer vid 
flera institutioner.

Kontaktbibliotekarien ska arbeta för att 
hela institutionen blir informationskompe-
tent. Det innebär bl.a. att undervisningen 
riktas inte bara till studenter, utan vid behov 
även till lärare/forskare och att den omfattar 
inte bara litteratursökning utan också ett kri-
tisk förhållningssätt till information, framför 
allt från webben, liksom till hur information 
kan bearbetas och presenteras. Allt oftare ef-

terfrågas undervisning i frågor om upphovs-
rätt och vetenskaplig ohederlighet.

Bibliotekssidor och kurshemsidor
I samarbete med studierektorer och kursan-
svariga sköter kontaktbibliotekarien samman-
ställning och underhåll av länksidor med re-
levant information för kurser och projektar-
beten och för utbildningsprogrammens olika 
block och strimmor. Det gäller också att un-
derstryka att de kursrelaterade webbsidorna 
utgör ett komplement till undervisningen i 
informationssökning, så att de inte uppfattas 
som bara en elektronisk variant av de gamla 
kurslitteraturlistorna.

Förvärv
Den del av kontaktbibliotekariens uppgifter 
som ofta tar mest arbetstid i anspråk är arbetet 
med samlingarna, framför allt urval av littera-
tur och bedömning av nya elektroniska resur-
ser. På ett universitetsbibliotek gäller det att 
skaffa den litteratur och de sökhjäpmedel som 
behövs för lärosätets undervisning och forsk-
ning, men också att biblioteket håller breda 
samlingar på en allmänt jämn och hög nivå. 
Förvärvsarbetet underlättas om kontaktbiblio-
tekarien har egen sakkunskap, men en akade-
misk ämnesbakgrund kan rimligen inte om-
fatta en institutions hela spännvidd. Även här 
krävs alltså gott samarbete med företrädare för 
institutionen, beträffande såväl bokurval som 
beslut om tidskriftsprenumerationer, databa-
ser och olika e-tidskriftspaket. Sällan räcker 
pengarna till allt och det gäller att involvera 
lärare och forskare i prioriteringsbesluten.

Vid ett pliktexemplarsbibliotek som LiUB 
är det kontaktbibliotekarierna som tar ställ-
ning till vilka svenska böcker som ska införli-
vas i samlingarna och vilka som inte motsvarar 
våra kvalitetskrav, eller på annat sätt är irrele-
vanta. Detsamma gäller för gåvor och dona-
tioner. I arbetet med samlingarna ingår även 
gallring och bokvårdsbedömning. Det är res-
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pektive kontaktbibliotekarie som avgör om 
ersättningsexemplar av förkomna böcker eller 
tidskriftsnummer ska skaffas.

Kontaktbibliotekariegrupper
Vid LiUB samlas kontaktbibliotekarierna i 
team. Vi har humanioragruppen, gruppen 
för vård/medicin, beteendevetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga grupperna och en nu-
mera sammanslagen grupp för teknik och 
naturvetenskap. Ett sådant arbetslag har fle-
ra funktioner. En är att utgöra ett forum där 
man kan ventilera framgångar och misslyck-
anden i samarbetet med institutionerna. Det 
kan emellanåt finnas ett stort behov av råd 
från kollegerna när ens kontaktskapande ini-
tiativ bemöts kallsinnigt. Det är också viktigt 
att den som haft framgång får tala om det och 
ge andra möjlighet att kanske upprepa succén.

I grupperna diskuteras också förvärvet. 
Den enskilde kontaktbibliotekarien har inget 
eget konto, utan respektive lag ansvarar för ett 
gemensamt konto. Det betyder att tidskrifts-
prenumerationer och inköp av särskilt dyra 
böcker liksom av databaser och fulltextarkiv, 
som ofta är mycket dyrbara, alltid gås igenom 
i gruppen. Det kommer an på den aktuelle 
kontaktbibliotekarien att argumentera för det 
man vill förvärva. Ibland är det fråga om ge-
mensamma önskemål, ibland konkurrerande. 
Viktigast av allt är att hålla diskussionen le-
vande om vilken förvärvspolicy som ska följas.

Kompetenskrav
Tre kravs ställs nu, som tidigare inte varit 
självklara för bibliotekarier: 
1) Kommunikativ förmåga är ett absolut krav 

för en kontaktbibliotekarie. Hög kompe-
tens när det gäller kommunikation kan 
ersätta bristande ämneskunskaper. Sats-
ningen på kontaktbibliotekarier syftar yt-
terst till att biblioteket integreras i kärn-
verksamheten, och då är konsten att kom-
municera central. 

2)  Därefter är IT-kunskap den viktigaste kva-
lifikationen. Förtrogenhet med webben, 
online-baser, e-publikationer och fulltext-
arkiv är absolut nödvändigt. 

3)  Dessutom behövs ingående kunskaper i 
pedagogik. Kraven på teoretisk utbildning 
och praktisk erfarenhet blir alltmer accen-
tuerade allteftersom biblioteket uppmärk-
sammas som en resurs i universitetets pe-
dagogiska utveckling. Denna kompetens 
framstår som den där de största bristerna 
finns och mycket kraft måste läggas på att 
förbättra situationen. 

En kontaktbibliotekarie ska gärna ha akade-
misk utbildning i sitt ämne. Vid rekrytering 
finns möjlighet att söka personer som kan 
fylla luckor i kontaktnätet. Vid LiUB har t ex 
nyligen en teolog värvats som kontaktbibliote-
karie till religionsvetenskap och en kemist till 
Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket, men 
vanligen får man utnyttja de samlade kunska-
per som redan finns bland personalen. Med 
utvecklingen av tvärvetenskapliga miljöer blir 
ämnesspecialisering mindre intressant. Saknas 
ämneskunskap kan kontaktbibliotekarien än-
då fungera mycket bra, ibland är det t o m en 
poäng. Gäller det t ex tunnfilmsfysik står lä-
raren/forskaren för specialkunskapen och bib-
liotekarien för informationsvetenskapen. Rol-
lerna blir tydliga och det inses lätt att bägge 
parter har allt att vinna på samarbete. En alert 
kontaktbibliotekarie kan dessutom efter hand 
sätta sig in i sitt ämnes terminologi, struktur 
och skolbildningar och erövra kunskaper som 
underlättar kommunikationen med institu-
tionen.

Hur många kontaktbibliotekarier 
finns det?
Det är knappast meningsfullt att jämföra an-
talet kontaktbibliotekarier mellan olika bib-
liotek, eftersom situationen är så varierande. 
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På ett lärosäte finns det många med små äm-
nesområden, medan på andra gäller motsatta 
förhållanden. Någon kanske i första hand är 
katalogisatör och endast på en liten del av ar-
betstiden kontaktbibliotekarie. En annan kan 
vara kontaktbibliotekarie på heltid, oftast då 
för flera olika institutioner. Vid de universi-
tet där man har ett utbrett system med insti-
tutionsbibliotek, har man ofta inga kontakt-
bibliotekarier alls. Institutionsbiblioteket ut-
gör en kontaktyta i sig, i konkret och överförd 
betydelse, och de som arbetar där upprättar 
motsvarande förbindelser med lärare och fors-
kare som kontaktbibliotekarierna på andra 
håll.  Också vid LiUB är spannet stort mel-
lan de som huvudsakligen arbetar som kon-
taktbibliotekarier och de som har en mycket 
liten del av arbetstiden avsatt till detta. Våren 
2005 har LiUB 101 anställda, varav 73 perso-
ner är bibliotekarier/förste bibliotekarier och 
av dessa är 38 kontaktbibliotekarier.

Hemvist
En kontaktbibliotekarie ska vara bibliotekets 
företrädare gentemot ämnet och institutio-
nens röst i biblioteket. Var ska då biblioteka-
rien ha sin hemvist? Vid LiUB har de flesta 
sina fasta arbetsplatser inom biblioteket, men 
tillbringar viss del av arbetstiden på sin insti-
tution. Vi har också exempel på kontaktbiblio-
tekarier som har kontor inom institutionens 
väggar och kommer till LiUB för att arbeta i 
informationsdisk och delta i möten. För- och 
nackdelar är givna. Där man har sin dagliga 
plats, där utvecklas de bästa samarbetsformer-
na. Vad som är lämpligast måste avgöras från 
fall till fall, ofta är det praktiska skäl som av-
gör placeringen, såsom tillgången till arbets-
platser.

Diskussion
Om funktionen nu funnits tidigare, kan man 
då hävda att kontaktbibliotekarierollen ger 

nytt innehåll i yrket och verksamheten? Så är 
fallet menar jag. Satsningen på kontaktbiblio-
tekarier speglar rådande strömningar. Den bi-
drar till att skapa skräddarsydd service – att 
sätta kunden i centrum – och den utgör en 
väsentlig del i förändringen från en autonom 
till en mer förhandlingsinriktad organisa-
tionskultur. Uppgiften som kontaktbibliote-
karie innehåller idag många olika och delvis 
nya moment och ger individen utrymme att 
fördjupa sin yrkesroll. Eckwright (2001) un-
derstryker att det som behövs är tilltro till att 
bibliotekarier kan arbeta självständigt, med 
sakkunskap och vetenskapligt förhållnings-
sätt. Samtidigt har kontaktbibliotekarierna 
mycket stor betydelse för bibliotekets relation 
till uppdragsgivaren. Ett universitetsbiblioteks 
fortlevnad och utveckling är helt beroende av 
förmågan att knyta an till lärosätets undervis-
ning och forskning – och för detta utgör kon-
taktbibliotekarierna en av de avgörande fram-
gångsfaktorerna.

Uppdragsgivarens/Universitetets perspek-
tiv kommer fram i Dahlgrens utredning 
(2003, s. 70): ”Kontaktbibliotekarier finns re-
dan idag och kan vidareutvecklas till att utgö-
ra en reell kontaktyta mot kärnverksamheten. 
Rätt utnyttjade kan kontaktbibliotekarierna 
tjäna som bibliotekets öra gentemot kärnverk-
samheten och som plattform för identifiering 
av behov och efterfrågan.” De problem som 
biblioteksledningen kan uppleva hänger sam-
man med att det ibland är svårt att matcha be-
hoven mot tillgängliga resurser och kompe-
tenser. Att utse nya kontaktbibliotekarieom-
råden framstår alltid som handlingskraftigt 
– men de nödvändiga penningmedlen saknas 
ofta. Ur bibliotekariens synvinkel bidrar kon-
taktuppgifterna till fördjupad arbetstillfreds-
ställelse. Sett ur bibliotekets perspektiv, är det 
viktigt att utveckla funktionen för att den bi-
drar till den nödvändiga integreringen  i uni-
versitetet.
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