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Vem är jag?

• Verksamhetsutvecklare/systembibliotekarie	
vid	Stockholms	universitetsbibliotek

• Bibliotekarie	i	grunden
• Medlem	i	Svenska	Kohanätverkets styrgrupp
• Har	jobbar	med	Koha	sen	2014



www.koha-community.org
www.koha.se





HUR	SER	DET	UT	DÅ?



Vad kan Koha?
Centrala Moduler: 

v Förvärv
v Katalogisering
v Cirkulation
v Låntagare
v Rapporter/statistik
v Periodika

v Fjärrlån (under utveckling)



KOHA IDAG?
• Ett normalt biblioteksdatasystem
• Helt webbaserat
• En fri och öppen programvara
• Global gemenskap av tusentals 

bibliotek och 50-60 företag
• Runt 80 aktiva utvecklare per år. 

Över 300 totalt. 



DRIFT	&	INSTALLATION
Koha kan driftas i egen regi eller hos en 
Kohaleverantör i dennes servermiljö.

En Kohainstallation kräver:
• En linux server (vanligen Debian)
• Apache
• MySQL/MariaDB
• Perl



INTEROPERABILITET
Några exempel på API:er som Koha arbetar 
med (2019): 

1. REST API 
2. OAI-PMH 
3. ILS-DI 
4. Z39.50 SRU 
5. SIP2 
6. svc/HTTP API 
7. Shibboleth
8. Reports Web Service 
9. LDAP



UTVECKLING
Hur enkelt är det att ändra i Koha?

Det	beror	på	vilken	typ	av	ändring	som	efterfrågas:
• Ändra	lokalt	på	sin	egen	installation	(snabbt	och	enkelt)
• Ändra	i	den	gemensamma	internationella	utgåvan	av	Koha	

(långsammare	men	stabilare	i	längden)



UTVECKLING
Svenska anpassningar

• Fjärrlån
• Integration	med	LIBRIS	(OAI-PMH)
• Statistikmodul	(plug-in)
• Arbete	med	OPAC	(Stärkta	bibliotek)



TJÄNSTELEVERANTÖRER I	
SVERIGE
• BibLibre
• Koha i Sverige (ImCode/Kreablo)
• LibrioTech



Internationell gemenskap
Störst	i	världen?

~15 000 bibliotek!



VAD	UTMÄRKER	KOHA-
GEMENSKAPEN?
• Biblioteksdrivet
• Samarbete
• Öppenhet
• Demokrati



Once upon a	time…



“We were a very ordinary public library in New 
Zealand, we had hardly any money and a library 
management system that was going to stop 
working on 1st January 2000 . . . . What else 
could we have done? And how hard could it be 
anyway? The librarians would tell the 
programmers how a library works and they 
would make it so. And we weren’t going to make 
a big deal of this, ok; 3 months is loads of 
time.”

How	hard	can	it	be?	:	Developing	in	Open	Source,	
Code{4}lib	Journal	Issue	7,	2009-06-26



Första versionen:	år 2000

• Skapat av företaget Katipo
• De ville inte vara systemleverantörer
• Lösningen: open source
• Första versionen inte helt webbaserad



Spridning:	år 2002

• 17 personer över världen har bidragit 
med kod

• Översättning till andra språk
• Stöd för MARC
• Nu helt webbaserad
• Det första valda release-teamet



Tillväxt:	år 2006

• Första KohaCon hålls i Frankrike
• En mängd nya funktioner: förvärv, 

periodika, statistik
• Zebra som sökmotor
• Stadig tillväxt



Problemåren:	2008-09

• LibLime, ett företag i USA, köper Katipo’s Koha 
avdelning

• Tar konroll över domän och webbplats
• Slutar dela sin utveckling
• Erbjuder en stängd version av Koha (Enterprise 

Koha)
• Försöker få kontroll av varumärket i domstol i 

Nya Zealand



Resultatet:

• LibLime förlorar rättsfallet
• Koha gemenskapen fortsätter
• Förseningar med nya versioner, men många 

lärdomar
• Det går inte att ”stjäla” systemet!
• LibLime Koha räknas idag som ett dött projekt 

(inte utvecklats sedan 2016)



En ny start:	år 2010	-

• Ändrar till tidsbaserade releaser
• Massvis med ny funktionalitet, exempelvis:

– Responsiv OPAC
– Webservices (REST API)
– Roterande samlingar
– Mängd utlån (batch)
– ny sökmotor (Elastic Search)
– Automatiska omlån



Graf:	Paul	Poulain



Nigerianskt	ordspråk

Alone we can go	faster,
Together we can go	further



Organisation
- Första tidsbaserade releasen: 3.4
- En ny större release varje halvår
- Nummerändring för nya versioner: 3.24 16.05

2011 2016



17.05 17.11 18.05 18.11

Releaser:
Feature release var sjätte månad
Bugfix releases varje månad
Security releases när behov finns



Release Manager / Release Maintainers
Responsible for releases – Feature Release / Bugfix releases

QA Team
Quality assurance – functionality and code quality

Translation Manager
Organizes translations and maintains translation tools

Documentation Team
Manages the Koha manual, documents features

Bug Wranglers
Test bug fixes and new features, create and improve bug
reports, etc.

.

Bild:
Katrin	Fischer





• Målsättning:	Koha	ska	kunna	bli	mer	semantiskt
• Finansiering	av	KB
• SUB	projektleder,	utveckling	av	externa	konsulter

Utvecklare

Failed	QA

Signed Off

QA	Team

Release	Manager

Passed QA

Failed QA

Pushed

Failed	QA

Needs	Sign-off

Fristående testare

QA Workflow

Animering:
Katrin	Fischer



Bugzilla:

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/

Github:

https://github.com/Koha-Community/Koha



VANLIGA	FRÅGOR
• Vem äger servern? 
• Vad krävs av IT-avdelningen?
• Egen drift <———> Molntjänst
• Vad krävs av biblioteket?
• Vad kostar det, vem betalar vi 

och vågar vi? 



Koha	på	SUB

• Koha i production sedan juli 2016
• Migrerade från Ex Libris Voyager
• 1 ½ års implementeringsprojekt
• Drift i egen regi (virtuella servrar)
• Använder idag version 17.11.06





Vad vi lärt oss på vägen 
– våra erfarenheter
● Nöjda användare (personal och låntagare) 

● Grundläggande funktionalitet fungerar väl
● Lokala anpassningar av koden kan vara problematiskt
● Automatiska omlån var en utmaning

● Det kräver tålamod och uthållighet att få in ny 
utveckling i kommande Koha versioner

● Vikten av samarbete och kunskapsutbyte



Vad vi lärt oss på vägen 
– migrering
● Det är svårt att tänka i nya banor

● Testmigrera ofta och tidigt
● Iterera flera gånger om det är möjligt
● Låt personalen testa och bekanta sig med det nya 

systemet på testmigreringarna

● Allt behöver inte vara perfekt direkt!



Frågor!

Kontakt:
andreas.hedstrom.mace@su.se


