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Högskolan Kristianstads bibliotek har varit delaktigt i Koha-nätverket under ett par års tid, och 

arbetat för att byta bibliotekssystem från BookIT till Koha lika länge. Av olika anledningar har arbetet 

fördröjts, men från och med hösten 2018 arbetar vi mot ett byte under 2019. Av denna anledning 

åkte vi till KohaCon2018, ”vi” är de tre personer som driver arbetet inom biblioteket. KohaCon2018 

såg vi som en kick-off till det fortsatta arbetet. Det var vårt första deltagande i en större, 

internationell Koha-konferens.  

Vår resa möjliggjordes av det resebidrag som var utlyst genom det så kallade ”KB-projektet”. Vi 

beviljades bidrag från projektet för två deltagare (Hans och Hanna), och med arbetsgivarens 

godkännande kunde alla tre delta. Portland, Oregon är en bra bit hemifrån. 

Presentationer 

Konferenser är av olika slag men denna var av väldigt traditionellt snitt. Deltagarna gav 

presentationer som följdes upp av möjlighet att ställa frågor. Därefter följde nästa presentation. 

Man kunde önska att det fanns en uppdelning i olika spår, för ämnena varierade brett från rena 

presentationer av arbete till mer detaljerade studier av enskilda funktioner. Något för nästa års 

arrangör att tänka på. Överlag var det hög kvalitet på föredragen och de hölls av vana presentatörer.  

För vår del var det intressant att få höra PTFS Europe presentera sitt arbete med fjärrlån i Koha. PTFS 

tillsammans med Libriotech har gjort, och gör, ett stort arbete med att implementera denna saknade 

funktion i Koha. Arbetet som PTFS utför skiljer sig en del mot det svenska fjärrlåneprojektet men 

som sig bör med ett system som Koha är det resultatet av gemensamma insatser som räknas. 

Övriga presentationer av intresse (alla hade egentligen något intressant i sig) var bland annat 

”Pluggability and Extensibility” av Nick Clemens, Bywater Solutions, vilken tog upp möjligheten att 

förbättra funktionaliteten i Koha med hjälp av plugin-system. Nackdelen med ett utvecklat plugin-

system kan vara att utvecklingen av programmets kärna kan bli lidande. Fördelen med att från 

början behöva bestämma vad som ska lyftas in i kärnan, kontra vad som ska göras som plugin, 

överväger dock över att behöva lyfta in all funktionalitet i kärnan. Katrin Fischer och Chris Cormack, 

båda djupt involverade i Kohas utveckling, lyfte flera intressanta ämnen rörande vikten av att arbeta 

med och bidra till dokumentationen och översättningen av Koha som system, hur processen att få 

ett bidrag infört i kärnan går till. Vi fick berättat för oss hur det går till att använda Koha i en mobil 

samling – på cykel, reflektioner överlag om länkad data, RDA-data i Koha, och mycket mer. Vi vill 

också lyfta fram presentationen som Paul Poulain från BibLibre höll med titeln “Koha, linked data, 

wikidata”. Även om han inledde sin presentation med att säga att hans presentation förmodligen 

inte skulle vara intressant för akademiska bibliotek väckte den ändå tankar om hur vi kan arbeta 

med att berika vår lokala publika katalog med länkat data. 

Séverine Queune talade om fördelarna med att använda Elasticsearch istället för Zebra som 

sökmotor i Koha. Presentationen gav en insikt i de problem som finns med att använda Zebra och 

gav oss en del att tänka på när det gäller vilken sökmotor vi ska arbeta med i vår Kohainstallation. 

Konferensen var intressant eftersom den var ett smörgåsbord med olika funktionaliteter som kan 

vara möjliga och värdefulla för oss att ta med i vår implementering. Ett sådant område var 



presentationen “Data Driven Decision Making” där olika statistikmöjligheter i Koha diskuterades. Det 

väckte frågor om vilka typer av utdrag vi vill ta fram från Koha för vår verksamhet. 

En reflektion vi har gjort under och efter konferensen är att Koha verkar vara betydelsefullt för 

bibliotek i länder med någon form av utvecklingspotential, det vill säga länder med begränsade 

resurser. Deltagare från bland annat Turkiet och Pakistan gav uttryck för detta i sina presentationer, 

bland annat genom Turkiets dryga tusental Kohabibliotek. Därför känns det viktigt och riktigt att 

arbeta med Koha och att bidra till den internationella Kohakompetensen. 

Ett stort antal svenska deltagare fanns på plats. Vi från Högskolan Kristianstad hade valt att precis 

som Andreas Hedström Mace från Stockholms UB ge en egen presentation. Ämnet för vår 

presentation var svenska Koha-nätverket självt och den betydelse som nätverket har haft för 

utvecklingen av Koha i Sverige. Andreas gav en väldigt bra presentation över systemarkitekturen vid 

SUB och hur Koha passar in i denna.  

Social day & hackfest 

Konferensen sträckte sig över en hel vecka. Måndag till onsdag vigdes åt föredrag, torsdagen var 

”social day” då flera olika aktiviteter erbjöds. Vi från Kristianstad valde att tillsammans med Eva 

Norling från BTH hyra en bil och åka på en dagsutflykt längs den oerhört vackra Columbiaflodens 

dalgång.  

Fredag till och med söndag var det ”hackfest”. Man skulle kunna beskriva det som tre dagars 

möjlighet till workshop, men något friare till innehållet. Vi deltog under fredagen och lördagen. 

Syftet med hackfesten var att erbjuda deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper rörande ett 

specifikt (utvecklings)område, eller arbeta med något av alla de ärenden som finns i Kohas 

utvecklingsmiljö, för att kanske kunna färdigställa ett av dem. Ingen av oss från Kristianstad har 

tidigare deltagit i en hackfest, och blev kanske aningen överrumplade av frånvaron av styrning – 

eftersom vi inte är insatta i de tekniska detaljerna kring systemet visste vi inte riktigt hur vi skulle 

bidra. Följaktligen satte vi oss ner vid ett eget bord och arbetade med frågor som rör vår egen 

implementering av Koha. Intresset för hackfesten var stort bland deltagarna så vi drog slutsatsen att 

när vi själva är mer insatta, ökar våra möjligheter att deltaga. Samtidigt kan en till viss del uppstyrd 

hackfest med till exempel vissa på förhand definierade spår underlätta för både nybörjare, som vi 

var den här gången, och för mer erfarna konferensbesökare. En lagom blandning av styrning och 

spontanitet hade gett utrymme och möjlighet för alla på ett bättre sätt.  

Generellt intryck 

13 personer från Sverige deltog i konferensen, som totalt hade cirka 200 deltagare. Det blev givetvis 

så att vi pratade en hel del om våra egna förhållanden kring Koha under konferensen. Konferensen 

var också ganska färgad av ett stort antal deltagare från USA, vilket till exempel visades av att 

måndagens avslutande programpunkt – månadsmöte för användargruppen Koha-US. Ibland blev det 

lite väl internt prat mellan deltagare som uppenbarligen hade god kontakt med varandra. Detta var 

inte något smolk i bägaren för oss, vi sökte och fick intryck från åtskilliga deltagare. 

Konferensen förstärkte också vår bild av hur viktigt det är att man som användare av Koha bidrar 

efter bästa förmåga till arbetet med systemets utveckling. Med ett ökande antal bibliotek i Sverige 

som använder Koha blir fokus ibland riktat inåt, och Koha-nätverkets arbete syftar oftast till att lösa 

problem som är specifika för svenska förhållanden. Kanske är det viktigt att vi också försöker lyfta 

blicken och ta in Koha-gemenskapens behov, det kan vara så att ett problem som vi har i landet, 

också är relevant för användare i andra länder. Våra förutsättningar kanske är mer lika varandra än 

vad vi tror. Oavsett vilka problem man arbetar med, finns alltid behov av olika sorters 



kvalitetsgranskning av ärenden i Koha-utvecklingen. Om vi kan bidra med att granska utveckling, 

”buggar”, förbättrad dokumentation med mera, blir Koha bättre för alla användare, liksom att 

kompetensen ökar bland biblioteken. 

Vi har som nämnts tidigare inte infört Koha än men konferensen kom för den skull inte fel i tiden, 

tvärtom. Sammantaget fick vi med oss en hel del frågor och möjligheter som vi kan ta under 

övervägande inför vår fortsatta process med att införa Koha. Vi hade rimliga förväntningar på 

konferensen men såg framförallt fram emot att se många goda exempel på tillämpning av systemet i 

olika biblioteksmiljöer. Det upplevde vi att vi fick med oss. Vi var mycket nöjda med hela veckan när 

vi åkte hem. 

 


