
Rapport jobbskuggning  

Stockholms universitetsbibliotek (SUB) skuggar Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) 
Datum: 23-24 maj 2019 
Plats: Humanistiska biblioteket och Samhällsvetenskapliga biblioteket 

Förväntningar 
Skälet till att jag önskade besöka (jobbskugga) Göteborgs universitetsbibliotek var främst att jag ville 
få perspektiv på och lärdomar kring hur ett bibliotek som använder samma bibliotekssystem (dvs 
Koha) hanterar/har löst några olika frågor/problemområden. Jag närde även en förhoppning om att 
öka mina kunskaper vad gäller specifika arbetsuppgifter kopplat till Koha. 
De frågor/aspekter som jag var speciellt intresserad av var: 

 Katalogiseringsprocessen med fokus på katalogisering och beståndshantering i Libris XL och 
Koha  

 Hantering av flerbandsverk och seriella resurser i Koha (och Libris XL)  

 Arbetet med rapporter och listuttag i Koha 

 Vissa delar av Kohas cirkulationsfunktioner (köer och avgifter) 

 Lånestatistik: anonymisering och GDPR 
 

Aktiviteter 
Samhällsvetenskapliga biblioteket, program dag ett: 

 Genomgång av katalogiseringsprocessen på GUB med särskilt fokus på katalogisering och 
beståndshantering i Libris XL och Koha samt hantering av flerbandsverk i dessa två system 

 Visning av magasin/samlingar 
 Seriella resurser, främst tidskrifter, på GUB – hantering i Libris XL och Koha 

 
Humanistiska biblioteket, program dag två:  

 Visning av Koha hos GUB 
 Visning av Koha hos SUB 
 Statistik i Koha, rapporter och SQL 
 Problem med köer och avgifter – anpassningar av gränssnitt och funktioner 
 Lånestatistik och GDPR 

 

Utfall 
Det var väldigt givande att besöka Göteborgs universitetsbibliotek, jag blev väl mottagen. De flesta 

frågorna besvarades, andra utvecklades till flera och några fick jag inse att även de brottades med 

utan att (ännu) ha funnit en tillfredsställande lösning. Några exempel: 

Vad gäller katalogiseringsprocessen så har GUB sedan ca en månad tillbaka infört direktimport av 

poster från Libris XL till Koha via OAI-PMH. SUB importerar poster via ”Stage MARC records for 

import”, vilket bland annat leder till väldigt många klick (vilket är tidsödande och ergonomiskt 

belastande för katalogisatörerna). En mer automatiserad överföring har därför efterfrågats av SUB’s 

katalogisatörer, vilket våra systemutvecklare för närvarande ser över. Det var därför intressant att 

höra hur det fungerar för GUB och lovande att katalogisatörerna där fann denna lösning 

tillfredsställande. 



Det var givande att diskutera de liknande problem som GUB tampas med vad gäller flerbandsverk 

och sammanbundna verk, då det exempelvis öppnar upp för att framöver dela med sig av 

erfarenheter och lösningar. 

Av systemutvecklarna fick jag bland annat ett antal konkreta tips. Exempelvis hur det (genom att 

använda ett javascript) går att få till en länk från den bibliografiska posten i Koha direkt till Libris 

webbsök. Detta är en funktion som kan tänkas underlätta delar av arbetsflödet vid den omfattande 

genomgång av samlingarna som SUB för närvarande genomför. Vidare var det intressant då de 

visade och beskrev olika funktioner som de använder, har utvecklat samt var på gång att 

vidareutveckla. Exempelvis användningen av meddelanden på Kohas startsida samt under patron. 

Slutligen - att besöka ett annat bibliotek kan göra det lättare att framöver ta kontakt i olika frågor. 

Det kan med andra ord bidra till fortsatt kompetens- och erfarenhetsutbyte. 

Så stort tack till GUB! 

Michaela Rings, Stockholms universitetsbibliotek 

 

 


