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Inför redovisningen av årsstatistik till KB
Redovisningen av statistik över beståndet gäller för den 31 december 2019, och därför ska
årsstatistiken gärna genereras i början av år 2020, eftersom gallrade exemplar inte finns med
vid retroaktivt uttag (gäller variablerna Exemplar och Titlar).

Förberedelser i BOOK-IT version 10.0 och 9.1 (kan göras i förväg):
Se över fönstret Grunddata | Allmänt | Enhetsgrupper
För att underlätta statistikrapporteringen ska ni se till att det finns enhetsgrupp/-grupper för de
enheter vars statistik ska samredovisas. (Behövs inte om hela konto-organisationens statistik
ska redovisas.) Läs mer om Enhetsgrupper i BOOK-IT–hjälpen
Se över fönstret Grunddata | Statistik | Åldersgrupper, statistik.
Inför genereringen av årsstatistiken är det viktigt att åldersuppdelning är inställd på Barn 0 - 17
år samt Vuxna 18 och över, eftersom Kungliga biblioteket efterfrågar just denna uppdelning.
För installationer med BTJMARC1 som lagringsformat:
Se över fönstret Grunddata | Statistik | Objektkodsgrupper
Läs mer om Objektkodsgrupper i BOOK-IT–hjälpen.
Gruppera förslagsvis enligt följande (reviderat med avseende på LC, då denna objektkod
också gäller Daisy med ljud och text):
Bild:
Böcker, tidningar och tidskrifter:
E-böcker, E-musik:
Film, TV, Radio:
Interaktiva medier:
Ljudböcker, cd-böcker:
Manuskript:
Micrografiska dokument:
Musik:
Talböcker:
Övrigt:

K*, E, F
A, AB
L, LR
G, GA, GB, Gb, GC, GD, GE, GF, GG, GL
IM, IN, IO, LO
I, ID, IE, IF, IG, IH, II, IK, IL, IP, IR, IS, IT, IV, IY
B, C, D
H
J, JR, JS, JT, JU
IA, IB, IC, IX, IZ, LC
O + eventuella övriga objektkoder

Se över fönstret Grunddata | Statistik | Sökfrågor för årsstatistik
Här finns fördefinierade sökfrågor som skapats som komplement till statistikprofilerna i
årsstatistiken. Läs mer i BOOK-IT-hjälpen.
Yearly_stat 1-3 och 6 -12 gäller frågor om beståndet (=exemplar) under enkätens punkt 10.
Yearly stat 4-5 gäller frågor om löpande titlar av tidskrifter och tidningar
Yearly_stat 15 – 26 gäller frågor om titlar (=poster med bestånd) under punkt 12.
Följande gäller endast för bibliotek som har lagringsformat MARC21:
1. Observera att fbibliotek som har e-filmsposter i katalogen (sökfråga gh/ty), så bör ni
lägga till gh/ty i sökfrågorna YERLY STAT 24,25 och 26 enligt följande:
(L/ty ELLER gh/ty)
2. OBSERVERA också att ett fel har smugit sig in i sökfråga 26. 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 innan årsstatistikkörningen. Gäller för MARC 21

Efter den 1 januari 2020 kan du generera årsstatistiken.
Gå till Administration | Årsstatistik | Generera.
Ange år 2019
Låt radioknappen Utan särredovisning vara markerad
(Genereringen kan ta några timmar. Det skickas ett e-brev till inloggad användares epostadress när genereringen är färdig.)
Årsstatistikuttag för hela konto-organisationen:
Om du ska generera för hela konto-organisationen låter du Inget val gjort stå kvar i
listrutan Enhetsgrupper.
Klicka på Utför.
När genereringen är klar väljer du menyalternativet Administration | Årsstatistik | Visa.
Klicka på Kalkylark, spara som ett Exceldokument (döp det till namn.xls eller namn.xlsx) på
lämplig plats.
Årsstatistikuttag för enhetsgrupp(er):
Generera för en enhetsgrupp i taget för de enhetsgrupper som ska redovisas.
Klicka på Utför.
När genereringen är klar väljer du menyalternativet Administration | Årsstatistik | Visa.
Klicka på Kalkylark, spara som ett Exceldokument (döp det till namn.xls eller namn.xlsx) på
lämplig plats.

Observera!
För bibliotek som har konverterat från BTJMARC1 till MARC21 och har uppgraderat till version
10.0 redovisas statistik på beståndet uppdelad i medietyp med avseende på Marc21.
I Årsstatistiken finns statistikprofiler som innehåller Medietyp.
I fråga 14 angående lån krävs summering av medietyperna för lån gjorda i BTJMARC1 och
MARC21. Fråga 10, Bestånd, nyförvärv: här kan det förekomma objektkodsgrupp i stället för
medietyp, om konverteringen har skett under det gångna året, och exemplar har lokaliserats
i BTJMARC1 och sedan gallrats under året.
För bibliotek som har konverterat från BTJMARC1 till MARC21 och inte har uppgraderat till
version 10.0 redovisas all statistik på beståndet uppdelat på medietyp med avseende på
BTJMARC1 fram till konverteringen och medietyp med avseende på MARC21 från och med
konverteringen.
I Årsstatistiken finns statistikprofiler som innehåller Medietyp.
Här krävs alltså att ni summerar gamla och nya medietyper, för att kunna svara på frågorna
under punkt 11. (I denna profil ingår alltså också periodika, så det går inte att jämföra
siffrorna här med siffrorna för punkt 10).
Också i fråga 14 angående lån krävs summering av medietyperna för lån gjorda i BTJMARC1
och MARC21.

