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Årsstatistik
Lathund för BOOK-IT version 10.1, 10.0, 9.1 och 9.0 – MARC21
Detta dokument innehåller en lista över det resultat som visas efter generering i fönstret
Administration | Årsstatistik. Resultatet visar en kombination av statistikprofiler och sökfrågor
Sökfrågorna körs antingen i Mängd exemplar (för exemplar) eller i Expertsök (för titlar) och för
den konto-organisation/enhetsgrupp som valts vid generering.
Observera att såväl statistikprofiler som sökfrågor tar fasta på att det finns korrekta
katalogposter med avseende på språk, barn/vuxen och fack skön.
Från hjälpen under Grunddata | Statistik | Statistikprofiler: Exemplarstatistik:
Barn/Vux:
Om katalogpostfält 008 är tomt räknas katalogposten som vuxenlitteratur, innehåller fältet ett
j är det barnlitteratur (juvenile).
Fack/Skön:
För att media ska definieras som skönlitteratur gäller följande MARC21: Om 000 pos 06=a och
008 pos 33 är 1,d,e,f,h,i,j,m,p eller s – klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir
FACKLITTERATUR.
Om 000 pos 06=i och 008 pos 30 är d, f, o, p, klassas posten som SKÖNLITTERATUR övriga blir
FACKLITTERATUR.
Språk:
Huvudspråk, hämtas från katalogpostfält 008 när det gäller MARC21.
Okänt språk kan vara tillfälligt exemplar.
Statistik med avseende på utlån hanterar tillfälliga exemplar samt fjärrlåneposter som
facklitteratur.
Sökfrågorna finns under Grunddata | Statistik | Sökfrågor för årsstatistiken.
Hjälpen hittar du här: http://bookit-hjalp10.axiell.com/web/help/YearlyStatCclFrame
(Det finns också ett separat dokument som heter Inför redovisning av årsstatistik 2018 med
anvisningar om inställningar i diverse grunddatafönster samt generering av Årsstatistiken.)
Resultatet från årsstatistikgenereringen presenteras i samma ordning som enkäten.
http://bibstat.kb.se/surveys/example

Fråga 3. Antal lån till övriga utlåningsställen
Statistikprofil: Lån / Låntagarkategori.
Förhoppningsvis görs lånen till särskilda låntagarkategorier.
(Obs! Lån exklusive omsättningar)

Fråga9. Intäkt av försenings- och reservationsavgifter
Betalningsstatistik: Summa / Avgiftstyp.
Obs! För att få korrekt summa här krävs att betalningar har gjorts med knappen Verkställ (inte
Ta bort).
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Fråga 10. Bestånd – nyförvärv
Sökfrågor (med sökning på konto-organisation eller enheter för enhetsgrupp):
Böcker med skriven text = exemplar
YEARLY_STAT1
(<org.kod>/aav) OCH (a/ty) INTE 3/pu INTE 4/pu)
Ljudböcker = exemplar
YEARLY_STAT2
(<org.kod>/aav) OCH (ia/ty ELLER if/ty ELLER ig/ ty)
Talböcker, Daisy = exemplar
YEARLY_STAT3
(<org.kod>/aav) OCH (ic/ ty ELLER id/ty ELLER ie/ty)
Tidskrifter, periodika = löpande titlar
YEARLY_STAT4
(<org.kod>/aav) OCH (a/ ty) OCH (4/pu) OCH (<år>/dt)
Tidningar = löpande titlar
YEARLY_STAT5
(a/ ty) OCH (3/pu) OCH (<år>/dt ELLER löpande/dt)
Obs! Ingen organisation i sökfrågan eftersom man oftast inte lokaliserar dagstidningar.
Musik = exemplar
YEARLY_STAT6
(<org.kod>/aav) OCH (ja/ty ELLER jb/ty ELLER jc/ty)
Film, TV, Radio = exemplar
YEARLY_STAT7
(<org.kod>/aav) OCH (g/ty)
Mikrografiska dokument = exemplar
(<org.kod>/aav) OCH (h/ty)

YEARLY_STAT8

Bild, grafiska och kartor = exemplar
YEARLY_STAT9
(<org.kod>/aav) OCH (k/ty ELLER e/ty)
Manuskript = exemplar
YEARLY_STAT10
(<org.kod>/aav) OCH (t/ty ELLER c/ty)
Interaktiva medier = exemplar
(<org.kod>/aav) OCH (m/ty)

YEARLY_STAT11

Övriga medietyper = exemplar YEARLY_STAT12
(<org.kod>/aav) OCH (p/ty ELLER o/ty ELLER r/ty)
Fråga 10 Nyförvärv
Statistikprofil Nya ex | Medietyp
Medietyp Tryck gäller exklusive periodika som inte får nyförvärvsstatistik.
Nyförvärv för Tidskrifter, periodika, seriella publikationer löpande titlar = nya prenumerationer
går inte att få fram i BOOK-IT.
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Fråga 10 Elektroniska titlar
Sökfrågor (med sökning på k-o/enheter för enhetsgrupp):
E-böcker med skriven text = löpande titlar
YEARLY_STAT15
(<org.kod>/fav) OCH (lb/ty) INTE mus/sp INTE 3/pu INTE 4/pu
E-ljudböcker = löpande titlar
(<org.kod>/fav) OCH (la/ty)

YEARLY_STAT16

E-tidskrifter = löpande titlar YEARLY_STAT17
(<org.kod>/fav) OCH (lb/ty) OCH (4/pu))
E-tidningar = löpande titlar YEARLY_STAT18
(<org.kod>/fav) OCH (lb/ty) OCH (3/pu)
E-musik = löpande titlar
YEARLY_STAT19
(<org.kod>/fav) OCH( jd/ty) = Statistikprofil Exemplar / Medietyp
E-film = titlar
Kontrollera uppgifter om antal titlar hos FörlagEtt respektive BTJ.
Alternativt om ni har e-filmsposter i katalogen söker du i Expertsök på: <org.kod>/fav gh/ty
Interaktiva medier = löpande titlar
YEARLY_STAT20
(<org.kod>/fav) OCH (m/ty) = Statistikprofil Exemplar | Medietyp

Fråga 11. Specialfrågor
Bestånd av tryckta böcker… för barn och unga:
Statistikprofil Exemplar / Åldersklass, Medietyp
Antal nyförvärv av tryckta böcker etc för barn och unga:
Statistikprofil Nya ex / Åldersklass, Medietyp
Antal utlån av tryckta böcker etc för barn och unga:
Statistikprofil Lån inkl. oms /Åldersklass, Medietyp
Bestånd av skönlitteratur, tryckta böcker …. SAB-signum H, Dewey 800 - 899:
Statistikprofil Exemplar / Fack/Skön, Medietyp
Antal referensexemplar:
Statistikprofil Exemplar / Cirk.kat.
Obs! Om ni använder funktionen i Periodika | Prenumeration att senast inkomna
nummer/årgång är Referens som ändras automatiskt till annan cirkulationskategori vid
ankomstregistrering, så måste ni söka i Mängd exemplar för att få korrekt antal
referensexemplar (statistiken uppdateras inte vid denna ändring. Rättat i version 10.1).
Bestånd och utlån av medier för personer med läsnedsättning:
Se KB:s anvisningar i formuläret. Det finns inget entydigt sätt att beskriva hur detta svar kan
fås fram. Sök i Mängd exemplar, och/eller se statistikprofilerna:
Exemplar / Cirk.kat
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Exemplar / Medietyp
Lån inkl. oms / Åldersklass, Medietyp
Fråga 12. Hur många titlar av medier på olika språk
Statistikprofil Titlar | Språk
(Ej för enhetsgrupp. Endast för hela konto-organisationen.)
Eller
Sökfrågor (med sökning på enheter för enhetsgrupp):
Observera att sökning på språk också ger träff på språkkoder i fält 041, där det för till exempel
filmer anges på vilka språk de textas. Om du redovisar statistik för enhetsgrupp och använder
sökfrågorna nedan bör du se över t.ex. hur många filmer ni har som inte är på finska utan
bara har finsk text. Med sökfrågan fin/sp g/ty INTE hub*/hy (i Expertsök) får du filmer textade
på finska.
Antal titlar på fysiska medier. Antal titlar på svenska språket YEARLY_STAT21
<org>/aav swe/sp INTE L/ty INTE gh/ty.
(OBSERVERA: gh/ty för e-film tillkom i version 10.0 men finns inte med i sökfrågorna i
grunddatafönstret Sökfrågor för årsstatistik.). Beaktas om ni har e-filmposter i katalogen.
Antal titlar på fysiska medier. Antal titlar på nationella minoritetsspråk YEARLY_STAT22
(<org>/aav) OCH (fin/sp ELLER 9mk/sp ELLER yid/sp ELLER lno/sp ELLER sme/sp ELLER llu/sp
ELLER smj/sp ELLER sma/sp ELLER lsy/sp ELLER lap/sp ELLER rom/sp ELLER fit/sp ELLER loe/sp
ELLER sms/sp ELLER smn/sp) INTE L/ty INTE gh/ty
(OBSERVERA! de lilamarkerade språkkoderna finns inte förinställda i version 9.0)
Antal titlar på fysiska medier. Antal titlar på utländska språk (inkl. musik): YEARLY_STAT23
(<org>/aav) INTE (sw/sp ELLER fin/sp ELLER 9mk/sp ELLER yid/sp ELLER lno/sp ELLER sme/sp
ELLER llu/sp ELLER smj/sp ELLER sma/sp ELLER lsy/sp ELLER lap/sp ELLER rom/sp ELLER fit/sp ELLER
loe/sp ELLER sms/sp ELLER smn/sp) INTE L/ty INTE gh/ty

Elektroniska titlar
Antal titlar på elektroniska medier. Antal titlar på svenska språket YEARLY_STAT24
<org>/fav (L/ty ELLER gh/ty) swe/sp
Antal titlar på elektroniska medier. Antal titlar på nationella minoritetsspråk YEARLY_STAT25
(<org>/fav) OCH (L/ty ELLER gh/ty) OCH (fin/sp ELLER 9mk/sp ELLER yid/sp ELLER lno/sp ELLER
sme/sp ELLER llu/sp ELLER smj/sp ELLER sma/sp ELLER lsy/sp ELLER lap/sp ELLER rom/sp ELLER
fit/sp ELLER loe/sp ELLER sms/sp ELLER smn/sp)
Antal titlar på elektroniska medier. Antal titlar på utländska språk (inkl. musik): YEARLY_STAT26
(<org>/fav) OCH (L/ty ELLER gh/ty) INTE (sw/sp ELLER fin/sp ELLER 9mk/sp ELLER yid/sp ELLER
lno/sp ELLER sme/sp ELLER llu/sp ELLER smj/sp ELLER sma/sp ELLER lsy/sp ELLER lap/sp ELLER
rom/sp ELLER fit/sp ELLER loe/sp ELLER sms/sp ELLER smn/sp)
OBSERVERA! Ett fel har smugit sig in i denna sökfråga. Det ska vara (<org>/fav) OCH (L/ty
ELLER gh/ty) INTE (sw/sp ELLER fin/sp. Rätta gärna i Grunddata | Statistik | Sökfrågor för
årsstatistik i fråga 26.
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Fråga 14. Frågor om utlån, omlån och användning
Statistikprofil: Lån, Omlån / Medietyp, Cirk.kat
Summera /subtrahera enligt relevanta grupperingar. Observera att fjärrlånen inte ska räknas
med här.
(Observera att det kan vara klokt att skapa en egen cirkulationskategori för dagstidningar
och veckotidningar om dessa lånas ut.)

Fråga 16. Hur många fjärrlån gjordes (ej omlån)
Fjärrutlån: Statistikprofil: Lån / Låntagarkategori
Fjärrinlån: Fjärrlån | Statistik
Hämtställe: k-o/enhetsgrupp
Leverantör: Alla
Och
Hämtställe: k-o/enhetsgrupp
Bibliotekstyp: Alla
Redovisa kolumnerna för ankomstregistreringar

Fråga 19. Aktiva låntagare
Statistikprofil Aktiva låntagare / Kön, Åldersgrupp
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