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Mina förväntningar: 

Jag såg fram emot att få träffa andra som jobbar aktivt med utveckling och underhåll av Koha. 
Särskilt spännande blir det ju såklart att träffa användare från andra länder än Sverige. 
Jag hoppades få lära mig mer på djupet av systemet och få många tips och nya idéer. 
 
 
Genomförande: 

Jag deltog endast i tre av dagarna på konferensen då min budget inte höll för flera dagar tyvärr. 
 
De första två och halva den tredje dagen var fylld av massor av föreläsningar och presentationer av 
andra biblioteks resa in i Koha. Mycket intressant att höra hur andra har löst sina övergångar till ett 
open source-system. 
 
För att välja någon speciell punkt av programmet så tyckte jag att Arthur Suzuki från Frankrike hade 
en intressant föreläsning. Han, precis som jag, har gjort resan från data/IT-världen in i 
biblioteksvärlden och tagit med sig sin erfarenhet av det och utvecklat flera saker för Koha. 
 
Två nästan likartade lösningar för rapporter i Koha visades av både Paul Poulain (BibLibre) och Nick 
Phipps (PTFS Europe). Nick var först ut och visade Metabas, vilket jag tyckte såg väldigt läckert och 
smidigt ut för att få fram bra statistik från Koha. Paul visade sedan Urungi som gjorde stort sett exakt 
samma saker, men hade ett lite annat gränssnitt som jag inte själv kände jag var riktigt lika mycket 
kompis med men som säkerligen var ännu kraftfullare om man ”vet vad man gör”. 
 
Jag deltog inte i någon direkt workshop tyvärr då den jag hade siktat mig in på, som handlade om 
”Modern Perl”, tyvärr blev inställd p.g.a. att den ansvarige blev sjuk. 
 
I övrigt så hade jag massor av trevliga diskussioner med många av deltagarna, visserligen många av 
de svenska som kom från bl.a. Lunds UB och Högskolan i Kristianstad eftersom vi blivit ganska 
sammansvetsade efter våra träffar i Koha Sverige.  
Pratade en del med våra finska grannar och det kändes verkligen som vi kunde lära oss mycket av 
dem. Tror vi skulle kunna få ut mycket av att eventuellt åka över och besöka dem någon gång i 
framtiden. 



Utfall: 

Jag känner verkligen att det var en härlig erfarenhet att få ha deltagit i ett KohaCon och jag hade 
gärna velat göra det fler gånger. Man träffar väldigt många härliga öppna människor som gärna delar 
med sig av det de kan och sina erfarenheter. Jag hade gärna velat få stanna de extra dagarna så jag 
kunde deltagit i de resterande workshops som var och även Culture Day, men tyvärr fanns ju inte 
pengarna till det denna gång.  
Jag tackar för att fått detta förtroende att åka och jag gör gärna vad jag kan för att sprida vad jag lärt 
mig av dessa dagar till vårat community. 
 
Tack! 
 
Johan Sahlberg 
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