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Omsætning 2013 på niveau med 2012 

Forlagenes omsætning i 2013 var stort set på niveau med omsæt-

ningen i 2012. Sammenlignet med 2012 var der kun tale om et min-

dre fald på 0,5 % svarende til knap 10 mio. i kroner og ører. 

 

Positiv stigning i salget af skønlitteratur 

2013 har haft en positiv stigning i salget af skønlitteratur på 4,8 % 

svarende til 25 mio. kr. Det er især forlagenes direkte salg til pri-

vatforbrugere og virksomheder (+15 mio. kr.), salget til internet-

boghandel (+12,3 mio. kr.) samt salget til de fysiske boghandlere 

(+12,4 mio. kr.), som står for stigningen, mens salget til supermar-

keder er faldet (-12,6 mio. kr.). Salget af digital skønlitteratur 

(primært e-bøger og lydbøger) udgør i alt 47,2 mio. kr. svarende til 

8,7 % af forlagenes samlede omsætning af skønlitteratur. Det digi-

tale salg sker primært til de kommercielle salgskanaler Saxo, Mofi-

bo og iBooks samt til bibliotekernes udlånstjenester. 

 

Salget af faglitteratur falder – salget af digitale læremidler stiger 

Salget af faglitteratur er faldet med 5,9 % svarende til -33,4 mio. 

kr.,  

 

Forlagenes omsætning 2013 

 

mens salget af børne- og ungdomsbøger samt skole- og lærebøger 

stort set er status quo. Der er en stigning i salget af digitale lære-

midler på 43,7 %, og samlet udgør det digitale salg af skole- og lære-

bøger nu 25,4 % af omsætningen af skole- og lærebøger. Det skyldes 

ikke mindst regeringen og KL’s projekt it i folkeskolen, hvor der i pe-

rioden 2012-2015 er afsat knap 500 mio. kr. i statstilskud til kommu-

nernes indkøb af digitale læremidler. Kommunerne medfinansierer 

50 % af indkøbet. 

 

Markant vækst i det digitale salg 

Forlagenes digitale omsætning i 2013 var 198,3 mio. kr., og dermed 

steg andelen af det digitale salg fra 7 % i 2012 til 11 % i 2013. Væk-

sten kan som ovenfor beskrevet særligt henføres til stigning i salget 

af digitale læremidler samt stigning i salget af e-bøger og lydbøger 

inden for skønlitteraturen. Grundet det omtalte projekt it i folkesko-

len samt bibliotekernes digitale udlånstjenester aftager offentlige 

institutioner 80 % af det digitale salg, mens internetboghandlerne 

aftager 16 %. 
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Salgskanalerne - stigning i salget til internetboghandlere og 

offentlige institutioner 

Den største procentuelle stigning er på 11,8 % og ligger i salget til 

internetboghandlere, svarende til +20,8 mio. kr. Det er som oven-

for omtalt især skønlitteraturen, som trækker stigningen, men 

der er også stigninger i salget af faglitteratur og børne- og ung-

domsbøger, mens salget af lærebøger falder med 10,8 %. 

Den største nominelle stigning ift. aftagerkanaler er i salget til 

offentlige institutioner på 26,5 mio. kr. svarende til 4,6 %. Stignin-

gen kan primært henføres til salg af digitale læremidler. 

Salget til øvrige forhandlere herunder supermarkeder er faldet 

med 18,4 % svarende til -35 mio. kr. Det menes at skyldes, at su-

permarkederne i 2013 har prioriteret at sælge ud af lagrene.  

 

Forlagenes direkte salg til privatforbrugere og virksomheder er 

faldet med 5,7 %, mens salget til boghandlere stort set lander på 

niveau med 2012 dog med et lille fald på 0,3 %. 

 

 

Kort om Forlæggerforeningens nye statistik 

Fra 2012/2013 er det blevet muligt at se forlagenes digitale salg for-

delt på både genrer og salgskanaler. Endvidere er salget til boghan-

del blevet opsplittet i salg til fysiske boghandlere og salg til internet-

boghandlere, og der er kommet en selvstændig kategori vedr. direk-

te salg til offentlige institutioner, herunder biblioteker og uddannel-

sesinstitutioner. 

Vi har som en hjælp til læsningen af statistikkerne udarbejdet en 

række grafer, som alle er baseret på årsstatistikkens tal (9-15).  
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Forlagenes omsætning og styksalg 2013  (læs fakta om statistikken s. 7 og 8) 

Forklaring: 

Statistikken indeholder ikke et totalt tal pa  antal eksemplarer. Det skyldes, at der ikke indberettes antal eksemplarer for direkte digitalt salg, idet en ikke 

uvæsentlig del af salget forega r som licensbaseret salg. 
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Forlagenes omsætning 2013  (læs fakta om statistikken s. 7 og 8) 
Trykt og digitalt 
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Forlagenes styksalg 2013 
Trykt og digitalt 

Forklaring: 

Statistikken indeholder ikke et totalt tal pa  antal eksemplarer. Det skyldes, at der ikke indberettes antal eksemplarer for direkte digitalt salg, idet en ikke 

uvæsentlig del af salget forega r som licensbaseret salg. 
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Forlæggerforeningens årsstatistik giver overblik over danske for-

lags salg af trykte bøger og digitale udgivelser. Statistikken inde-

holder ikke tal for salg af rettigheder til udlandet. Statistikken vi-

ser forlagenes direkte salg og salget til forhandlere. Årsstatistik-

kens tal må derfor ikke forveksles med markedets totale salg af 

bøger direkte til forbrugerne. En opgørelse over det totale for-

brugermarked ville også skulle indeholde moms, forhandleravan-

ce og køb af udenlandske bøger. 

 

Årsstatistikken bygger på en opgørelse af forlagenes bogsalg gen-

nem forlagsekspeditionerne DBK, NBC og Publizon. Statistikken 

omfatter derfor både forlag, der er medlemmer af Forlæggerfor-

eningen, og ikke-medlemsforlag.  

 

 

Derudover dækker statistikken også en række udvalgte forlags 

omsætning uden om forlagsekspeditionerne. Det kan være salg 

gennem bogklubber, gennem egne webshops og salg direkte til 

skoler, biblioteker og supermarkeder. Det anslås at årsstatistikken 

omfatter mere end 85 procent af danske forlags salg af trykte bø-

ger og digitale udgivelser. 

Da statistikken løbende korrigeres – fx når nye forlag kommer til, 

eller når der opstår nye kategorier, er det ikke som udgangspunkt 

muligt at sammenligne de nominelle tal i årets statistik med an-

dre end de eventuelt korrigerede tal fra det foregående år, som 

fremgår af statistikken.  

Fakta 
Hvad dækker a rsstatistikken? 
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Salg til fysisk boghandel omfatter fysiske forhandlere registreret 

med 4-cifret boghandlernummer. 

 

Salg til internetboghandel omfatter rene internetboglader, som 

har internethandel som eneste eller primære salgskanal. Eksem-

pler herpå er: Saxo, Adlibris, Apples iBooks, Aarhus Musik – No-

der.dk, Findbog.dk, Lytteratur.dk, Plusbog.dk m. fl. 

 

Diverse salg, herunder salg til udlandet dækker over salg af dan-

ske bøger til udlandet og er derfor relativt beskedent i omfang. 

Statistikken indeholder ikke salg af rettigheder til udlandet og 

omfatter derfor ikke salget af danske bøger oversat til andre 

sprog. 

 

Salg til øvrige forhandlere herunder supermarkeder og kiosker 

dækker over forlagenes salg til detailhandelsbutikker, der ikke er 

boghandlere. Kategorien omfatter både  butikker, der har salg af 

bøger i fx et fysisk supermarked og digitalt fx via supermarkedets 

website. 

Øvrige forhandlere er fx DR Netbutik, CDON.com osv., som ud 

over andre varer også handler med bøger. 

Salg direkte til privatforbrugere og virksomheder, herunder salg via egen 

bogklub dækker over forlagenes direkte salg fra egne hjemmesider og salg 

via egen bogklub og opgøres i forbrugerpriser eksklusive moms. 

 

Direkte salg til offentlige institutioner herunder biblioteker og ud-

dannelsesinstitutioner og privatskoler viser forlagenes salg til ud-

dannelsesinstitutioner, folkebiblioteker, herunder Netlydbog, eReo-

len, eBib.dk m.m., og opgøres i forbrugerpriser eksklusive moms. 

 

Digitale udgivelser omhandler fx både lydbøger, e-bøger, lærings-

portaler og licenser til fx ordbøger både i fysisk format som fx en dvd 

eller cd samt downloads og streaming. Også salg til bibliotekernes 

digitale udlånstjenester Netlydbog og eReolen eller eBib.dk er med-

taget.  

Statistikken viser ikke forlagenes digitale styksalg direkte til privatfor-

brugere og virksomheder og til offentlige institutioner, hvorfor det 

heller ikke er muligt at vise det samlede digitale styksalg. Dette skyl-

des, at en ikke uvæsentlig del af det digitale salg direkte til privatfor-

brugere og offentlige institutioner er baseret på licenser, der ikke let 

lader sig omregne i antal eksemplarer. 

 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Forlæggerforeningen på: 

danskeforlag@danskeforlag.dk, telefon 33 15 66 88  

Sådan læser du statistikken 
Kort introduktion til de forskellige kategorier i statistikken 
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Genrernes andel af det samlede salg 
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Trykt og digitalt salg fordelt på genrer 2013 
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Salgskanalernes andel af det samlede salg 
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Trykt og digitalt salg fordelt på salgskanaler 2013 
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Samlet fordeling mellem trykt og digitalt salg  
2013 

Trykt og digitalt salg i % 
2012 og 2013 

Udviklingen i det digitale salg 
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Det digitale salg fordelt pa  genrer 

Det trykte salg fordelt pa  genrer 

Sådan er det digitale og trykte salg fordelt procentvis på genrer 
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Det digitale salg fordelt pa  salgskanaler 

Det trykte salg fordelt pa  salgskanaler 

Sådan er det digitale og trykte salg fordelt på salgskanaler 


