
Koha - Världens 
mest använda 
bibliotekssystem*

Koha är ett fritt tillgängligt webbaserat 
bibliotekssystem med ett stort internationellt 
community. Användargränssnittet är till hög 
grad konfigurerbart och systemet är översatt till 
flera olika språk, däribland svenska. Det är ett 
beprövat system globalt sett med tiotusentals 
biblioteksinstallationer(*), och har ett växande 
antal svenska bibliotek som använder systemet. 
Under året har ett svenskt Kohanätverk startat. 
Koha har flera egenskaper och styrkor som 
behövs i ett modernt bibliotekssystem, däribland 
låntagarhantering, inköpssystem, inbyggd OPAC 
och mycket mer. 
Kom och hör mera vid ett panelsamtal, med 
deltagare från bibliotek som nyligen infört Koha 
eller som nu utvärderar systemet.

Ulrika Hedkvist (Luleå universitetsbibliotek), 
Gunilla Rydbeck (Stockholms universitetsbibliotek)
Claes Eriksson (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

(*) “I generally agree with the Catalyst that the number of implementations around the world is something in 
the 15,000 range.  I often mention in my talks that it is likely that Koha is the most implemented ILS globally.“ - 
Marshall Breeding, Editor, Library Technology Guides, www.librarytechnology.org
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Paneldeltagare : 

Ulrika Hedkvist, Luleå universitetsbibliotek 

Gunilla Rydbeck, Stockholms universitetsbibliotek 

Claes Eriksson, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 
 

Om Koha 

Koha är ett fritt tillgängligt webbaserat bibliotekssystem med ett stort internationellt community. 

Användargränssnittet är till hög grad konfigurerbart och systemet är översatt till flera olika språk, däribland 

svenska. Det är ett beprövat system globalt sett med tiotusentals biblioteksinstallationer(*), och har ett 

växande antal svenska bibliotek som använder systemet. Under året har ett svenskt Kohanätverk startat. 

Koha har flera egenskaper och styrkor som behövs i ett modernt bibliotekssystem, däribland: 

● Cirkulation och låntagarhantering 

● Komplett inköpssystem som inkluderar budget och prisinformation 

● Möjligheten att hantera obegränsat antal filialer, låntagare, låntagarkategorier, objekttyper, objekt, 

valutor och annan data 

● Stöd för branschstandarder såsom - Z39.50, SRU och SIP2 

● Inbyggd OPAC 

● SQL databas i grunden med katalogdata som lagras i MARCXML-format 

 

Kom och hör mera vid ett panelsamtal, med deltagare från bibliotek som nyligen infört Koha eller som nu 

utvärderar systemet. 

 

Mer information om Koha på:  

Svenska Kohanätverket http://koha.se  samt Kohagemenskapens hemsida https://koha-community.org/ 

 

(*) “I generally agree with the Catalyst that the number of implementations around the world is something 

in the 15,000 range.  I often mention in my talks that it is likely that Koha is the most implemented ILS 

globally.“ - Marshall Breeding, Editor, Library Technology Guides,  www.librarytechnology.org 

 

 

 


