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Tabell 41
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Källa: Kungl. biblioteket och Statistisk årsbok.
Anm.: Antalet publikationer totalt har angetts inklusive doktorsavhandlingar och årsböcker, vilka
särredovisats vissa år och därför kan saknas i uppdelningen på böcker respektive broschyrer.
Fro.m. 2004 togs ett antal tidigare inte redovisade delar i rapportserier m.m. med i Nationalbibliografin
varför siffrorna fr.o.m. detta år blev betydligt högre än tidigare. Fr.o.m. 2011 har urvalet till
Nationalbibliografin åter stramats upp och delar i rapportserier och annan ”grå” utgivning tas inte
längre med. Av denna anledning är siffrorna lägre fr.o.m. 2011.
Av de publikationer som registrerats med annat publiceringsspråk än svenska är genomgående kring 80
procent på engelska. En mycket stor andel av de engelska publikationerna är doktorsavhandlingar.
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Källa: Kungl. biblioteket och Statistisk årsbok.
Anm.: Publikationer avser i denna tabell både böcker(över 48 s.) och broshyrer (under 48 s.). Antalet
publikationer totalt har angetts inklusive doktorsavhandlingar och årsböcker. Vissa år har dessa
kategorier också särredovisats. I de fall detta skett har doktorsavhandlingarna tagits med här men inte
årsböckerna.
Fro.m. 2004 togs ett antal tidigare inte redovisade delar i rapportserier m.m. med i Nationalbibliografin
varför siffrorna fr.o.m. detta år blev betydligt högre än tidigare. Denna ökning var särskilt markant
inom områden som arkeologi, samhälls- och rättsvetenskap, teknik, industri och kommunikationer,
ekonomi- och näringsväsen, matematik samt naturvetenskap. Fr.o.m. 2011 har urvalet till
Nationalbibliografin åter stramats upp och delar i rapportserier och annan ”grå” utgivning tas inte
längre med. Av denna anledning är siffrorna lägre fr.o.m. 2011.
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Källa: Kungl. biblioteket och Libris.
Anm.: Från och med 2005 finns en kod i datasystemet Libris för att söka på materialet från
veckolistorna. För 2011 är koden t.ex. nbv2011*, där siffran efter nbv anger året. För 2005 och framåt
har vi använt denna kod i sökningar i Libris. Dessa sökningar kan också avgränsas med vissa andra
sökkriterier, vilket utnyttjats i tabellen ovan. Av resultaten framgår att ungefär 80 procent av det
material som redovisas per år har samma utgivningsår, den stora merparten av det övriga titlarna gavs
ut året innan även om längre eftersläpningar förekommer.
Kungl. bibliotekets urvalsprinciper för veckolistan är att alla nyregistrerade böcker som är tryckta
innevarande eller föregående år och uppfyller något av följande kriterier tas med:
-

Förlagsutgivet material och material med påtryckt svensk förlagsdistribution.
Material utgivet av institutioner som väljer att lägga ordet förlag till utgivaruppgiften i den
aktuella boken (t.ex. ”Nordiska museets förlag”).
Doktorsavhandlingar och viktigare forskning avsedd för spridning utgiven av
samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner (t.ex. actaserier, däremot inte rapporter).
Skrifter från vetenskapliga samfund, akademier eller motsvarande.
Viktiga ”riktiga böcker” som det faller sig naturligt att fråga efter i bokhandeln. Vid osäkerhet
kan en sökning i t.ex. Adlibris vara vägledande.
Förlagsutgivna e-böcker inkomna genom förlagsavtal.
Material inkommet via Bokrondellen.

Från dessa kriterier finns också vissa undantag. Bland annat undantas böcker med utländska ISBN
avsedda för spridning i Sverige.
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Källa: Kungl. biblioteket. Bearbetning.
Anm.: Ämnesområden anges i enlighet med SAB-systemet. Vissa ämnesområden av särskilt intresse har
valts ut här. För den fullständiga redovisningen se Kungl. bibliotekets statistik. Fr.o.m. 2011 redovisar
Kungl. biblioteket ämnesområden enligt Dewey decimalklassifikation (DDK) och därför tas bara
uppgifter t.o.m. 2010 med i tabellen.
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Källa: Kungl. biblioteket. Bearbetning.
Anm.: Ämnesområden anges i enlighet med SAB-systemet. Vissa ämnesområden av särskilt intresse har
valts ut här. För den fullständiga redovisningen se Kungl. bibliotekets statistik. Fr.o.m. 2011 redovisar
Kungl. biblioteket ämnesområden enligt Dewey decimalklassifikation (DDK) och därför tas bara
uppgifter t.o.m. 2010 med i tabellen.
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Källa: Kungl. biblioteket. Bearbetning.
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Källa: Kungl. biblioteket. Bearbetning.
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Källa: Kungl. biblioteket. Bearbetning.
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Källa: Kungl. biblioteket.
Anm.: Uppgifterna började redovisas fr.o.m. 2011.
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Källa: Kungl. biblioteket. Uppgifterna återfinns i myndighetens årsredovisningar och i förlagsregistret
ISA.
Anm.: De enstaka numren innefattar inte s.k. 628-nummer som uteslutande används för avhandlingar.
Det är värt att notera att flera print-on-demand-företag erbjuder sina kunder ISBN-nummer ur egna
serier (ofta 1000-serier), varför egenutgivningen inte speglas direkt i dessa siffror.
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Källa: Svenska barnboksinstitutets bokprovningar.
Anm.: I statistiken för ett visst år ingår de verk, exklusive läromedel, som inkommit till Svenska
barnboksinstitutet senast den 28 februari nästföljande år. Enbart nya verk eller nya utgåvor som skiljer
sig från tidigare utgåvor tas med. Med svensk litteratur avses litteratur utgiven på originalspråk i
Sverige (alltså inte enbart original på svenska språket). Innan 1999 bygde de statistiska uppgifterna
på Svensk bokförteckning och underindelningen av statistiken var annorlunda varför bara totala siffror
redovisas för de tidigare åren.
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Källa: Svenska barnboksinstitutets bokprovning.
Anm.: Fördelningen avser den totala utgivningen, dvs. både förstaupplagor och nya upplagor.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1973/74–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte.
I tabellen redovisas böcker med nytt ISBN-nummer, dvs. både nya titlar och nya upplagor som bygger
på en ny sättning av inlagan. Antal nya titlar och nya upplagor omfattar tryckta böcker, ljudböcker och
digitala böcker med nytt ISBN. Volymer däremot innefattar inte nedladningsbara böcker. Antal tryckta
volymer per titel är ett medelvärde vilket innebär att titlar som trycks i stora upplagor förskjuter snittet
uppåt. Någon medianupplaga är inte tillgänglig.

489

Bilaga 2

SOU 2012:65

Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1973/74–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte.
I tabellen redovisas som original böcker med nytt ISBN-nummer, dvs. både nya titlar och nya upplagor
som bygger på en ny sättning av inlagan. Antal nya titlar och nya upplagor omfattar tryckta böcker,
ljudböcker och digitala böcker med nytt ISBN. Reprint är nytryckning där inlagan i huvudsak är
oförändrad. Antalet tryckta volymer redovisas i tusental sammantaget för alla kategorier, dvs. in klusive
både original och reprint.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1973/74–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte.
I tabellen redovisas som original böcker med nytt ISBN-nummer, dvs. både nya titlar och nya upplagor
som bygger på en ny sättning av inlagan. Antal nya titlar och nya upplagor omfattar tryckta böcker,
ljudböcker och digitala böcker med nytt ISBN. Reprint är nytryckning där inlagan i huvudsak är
oförändrad. Antalet tryckta volymer redovisas i tusental sammantaget för alla kategorier, dvs. inklusive
både original och reprint.
Facklitteraturen började indelas i svensk och översatt först 1993. Från och med 2009 innefattas
uppslagsböcker, som tidigare särredovisades, i facklitteratur i original.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1973/74–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte.
I tabellen redovisas som original böcker med nytt ISBN-nummer, dvs. både nya titlar och nya upplagor
som bygger på en ny sättning av inlagan. Antal nya titlar och nya upplagor omfattar tryckta böcker,
ljudböcker och digitala böcker med nytt ISBN. Reprint är nytryckning där inlagan i huvudsak är
oförändrad. Antalet tryckta volymer redovisas i tusental sammantaget för alla kategorier, dvs. inklusive
både original och reprint.
De kraftiga svängningar i antalet barn- och ungdomstitlar kan ibland förklaras av t.ex. Pixiböcker,
alltså små billiga böcker, som vissa år ges ut i stora mängder.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1994–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte. Siffrorna innefattar nya titlar och nya upplagor. Ljudböcker redovisas fr.o.m. 2002, e -böcker
fr.o.m. 2007.
Nedgången i antal pockettitlar under senare år kan delvis förklaras av att vissa förlag valt att lägga
sin pocketutgivning hos Pocketförlaget som inte är medlem i föreningen. Ökningen 2011 kan förklaras
av att Pocketförlagets utgivning ingår i underlaget för statistiken detta år (utan att vara medlem i
föreningen).
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1973/74–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte. Försäljning uppdelat per litteraturkategori understiger total försäljning då förlagen inte alltid
redovisat med denna detaljeringsgrad. Pocket och billighetsupplagor särredovisades 73/74-82/83
varför uppdelningen per litteraturkategori för dessa år inte tagits med. Från och med 2010 ingår inte
försäljning från bokklubb i statistiken, vilket var fallet t.o.m. 2009. Istället ingår försäljning till
bokklubb. Det innebär att sifforna för de senaste åren inte är helt jämförbara bakåt i tid. Försäljning till
februarirean ingår även fr.o.m. 2010 vilket den inte gjort tidigare.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1993–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte.
Förlagen redovisar försäljning till återförsäljare i förlagsnettopriser, efter returer, exklusive moms.
Internetbokhandeln ingick t.o.m. 2006 i kategorin bokhandel. Distributören Seelig/Förlagssystem ingick
t.o.m. 1999 i kategorin bokhandel, sedan 2000 ingår Seelig/Förlagssystem istället i Grossister.
Grossister innefattar även bl.a. Bibliotekstjänst, Pocketgrossisten, Pocketstället, Sele ct och Läromedia.
Den minskade försäljningen till varuhus mellan 2010 och 2011 beror på att Pocketgrossisten tagit över
Åhléns bokförsäljning och denna redovisas således numera under grossister.
Bokklubbar avser försäljningen till bokklubbar, både sådana som ägs av de redovisande företagen
själva och sådana som ägs av andra. 2009 redovisades inte försäljningen uppdelad på bokhandel,
internetbokhandel och varuhus/stormarklnader.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1993–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte.
Förlagen redovisar konsumentpriser vid direktförsäljning, dvs. det priset förlaget fakturerar exklusive
moms. Utlandsförsäljningen redovisas som nettointäkter av färdiga böcker på svenska, delupplagor på
främmande språk och förlagens provisioner på utgivningsrätter och licensintäkter.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1973/74–2011. Bearbetning.
Anm.: Tabellen innefattar endast allmänlitteratur, dvs. läroböcker och massmarknadslitteratur ingår
inte.
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