
Reserapport Koha-jobbskuggning vid Göteborg universitetsbibliotek 
 

 

Viktoria Thiger och Ola Andersson blev beviljade resestipendium för att utföra en jobbskuggning vid 
Göteborg universitetsbibliotek under tiden 17-18 maj 2018. Stipendiet delades ut av Svenska 
Kohanätverkets styrgrupp inom ramen för KB:s Kohasatsning 2018 (http://koha.se/projekt-
kompetensutveckling-kring-koha/jobbskuggning-i-kohasverige/)  

Torsdagen började med en rundvandring för att hälsa på alla (cirka 35-40 personer) som jobbar i det 
digitala teamet vid Göteborg UB. Andelen utvecklare som jobbar med Koha dedikerat är 9 personer. 

Vi deltog på en daglig stående statusbriefing som scrum master höll där man tittar på vilka sprintar 
som var och en arbetar med under dagen. Se bild nedan: 

 

Därefter gick vi och tittade på digitaliseringsgruppens arbete. Dem har maskiner för att scanna in och 
digitalisera fysiskt material. Ex. på hur en digitaliseringsrobot fungerar kan man se här: 
https://photos.app.goo.gl/lzotAW6EDXJ2oicg1 

http://koha.se/projekt-kompetensutveckling-kring-koha/jobbskuggning-i-kohasverige/
http://koha.se/projekt-kompetensutveckling-kring-koha/jobbskuggning-i-kohasverige/
https://photos.app.goo.gl/lzotAW6EDXJ2oicg1


Resten av dagen satt vi i möten med Stefan Berndtsson och Emma Ternrud och Cecilia Alfredsson. 
Dem visade och berättade om sin Kohalösning och förvaltnings och utvecklingmiljö för oss och vi fick 
chansen att ställa många frågor och bolla idéer.  

Bl.a. fick vis se deras JIRA och Trello-miljö. 

 

 

  



Göteborg UB har även byggt en särskild beställningsapp för att beställa/reservera böcker: 

 

Göteborg UB har alltid tre olika servrar av Koha rullande. En Labb, en staging och en 
produktionsmiljö: 

 



Man tar även backup av produktionsmiljön en backup varje dag och sparar i 365 dagar. 

Under fredagen så började dagen med en sprint review där nästan hela teamet samlades (cirka 20 
personer) och gick igenom och visade aktuella sprintar och flyttade dem som hade passerat 
acceptance testing till avklarat. Göteborg använder liksom Luleå UB mjukvaran JIRA för hantering av 
sprintar. Göteborg UB använder även Trello för aktiviteter som inte är hårt kopplade till utveckling. 
Se bild från sprint review:  

 

På eftermiddagen visade Luleå sin lösning av Koha och fjärrlånesystemet EBBA och erfarenheter 
utbyttes. 

 

Reflektion 
Vi tycker att det var givande dagar där vi fick chans att se hur ett bibliotek med en omfattande 
Kohaimplementation och en stor organisation (cirka 200 anställda bara på biblioteket) har valt att 
arbeta med alltifrån förvaltning, användning och utveckling. Tack till alla i digitala verksamheten för 
mottagandet. Särskilt stort tack till Stefan, Emma och Cecilia som planerat dagarna väl och som tog 
väl hand om oss under dessa dagar. 

Luleå den 22 maj 2018, Ola Andersson och Viktoria Thiger 
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