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Bogbranchen - en gradvis digital udvikling 

Forlagenes omsætning i 2014 viste en stigning på 0,8 % svarende til 

knap 14 mio. kr. og landede dermed på 1,8 mia. kr. 

Forlagenes digitale omsætning er steget fra at udgøre 12 % i 2013 

til i 2014 at udgøre 14,3 %. Udviklingen er interessant i forhold til 

andre indholdsbrancher, som har oplevet en markant digital efter-

spørgsel og dermed en meget hurtig digital transformation og sam-

tidig en stor omsætningsnedgang. 

Det må konstateres, at bogen som trykt medie er levedygtig, hvil-

ket også bekræftes af internationale undersøgelser. På udbudssi-

den er der fuld gang i den digitale udvikling, hvor forlagene udgiver 

e-bøger og lydbøger, som kan tilgås af forbrugerne via forskellige 

innovative digitale tjenester som Mofibo, Storytel, Riidr, Saxo m.fl. 

Det danske udbud af e-bøger og lydbøger til bibliotekslånerne er 

formentligt også det mest liberale i verden. Men statistikken viser 

tydeligt, at den digitale efterspørgsel foregår i et gradvist stigende 

tempo. 

 

 

Forlagenes omsætning 2014 

Mere om det digitale salg 

Inden for salget af læremidler udgør det digitale salg 28,6 % mens 

det inden for trade (dvs. salg af skøn- og faglitteratur samt børne- og 

ungdomslitteratur) udgør 7,8 %. Forlæggerforeningen estimerer, at 

e-bogssalget i 2014 udgjorde 5,2 % af forlagenes trade-omsætning, 

mens lydbøgerne udgjorde 2,6 %. 

Inden for trade er den digitale efterspørgsel størst inden for skøn-

litteraturen svarende til 12,1 % af omsætningen. Det er biblioteker-

ne og onlinehandel, som aftager den digitale skønlitteratur. 45 % af 

forlagenes omsætning af skønlitteratur til onlinehandel var digital og 

46 % af det direkte salg af skønlitteratur til offentlige institutioner 

(primært biblioteker) var digitalt.  

Salget af børne- og ungdomsbøger har den mindste digitale andel på 

2,9 %. 

Fortsat stigning i salget af skole- og lærebøger. Mindre fald på tra-

demarkedet 

Stigningen i salget af skole- og lærebøger er på 4,6 % svarende til en 

stigning på knap 25 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til øget 

salg direkte til skolerne.  
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Det digitale salg af læremidler stiger med 16 % svarende til 22 

mio. kr. Stigningen skyldes ikke mindst regeringen og KL’s projekt 

it i folkeskolen, hvor der i perioden 2012-2017 er afsat knap 500 

mio. kr. i statstilskud til kommunernes indkøb af digitale læremid-

ler. Kommunerne medfinansierer 50 % af indkøbet. Men også det 

direkte salg til skolerne af trykte skolebøger er steget med 4,4 % 

svarende til knap 12 mio. kr. og skyldes i vidt omfang folkeskole-

reformen med nye fag på nye klassetrin, som har medført et be-

hov for nye læremidler. 

Trademarkedet har haft et mindre fald på 0,8 %. Salget af skøn-

litteratur er status quo sammenlignet med 2013, mens omsæt-

ningen af faglitteratur falder med 1,2 % svarende til 6 mio. kr. og 

salget af børne- og ungdomsbøger falder med 2 % svarende til 4 

mio. kr. I Sverige faldt markedet i 2014 med 2,6 %, mens salget af 

børne- og ungdomsbøger steg med 11,5 %. Kilder i den svenske 

forlagsbranche mener, at det skyldes, at der i Sverige har været 

stor fokus på betydningen af børn og unges læsekundskaber efter 

dårlige Pisa-resultater, og vidner om et vedvarende behov for at 

styrke læsningen hos børn og unge. 

Salgskanalerne - stigning i salget til onlinehandel og offentlige insti-

tutioner fortsætter  

Ligesom i 2013 er det omsætningen til onlinehandel, som har den 

største procentuelle stigning på 14,7 % svarende til 30 mio. kr. Det 

er primært salget af skønlitteratur til onlinehandel, som stiger med 

29,7 %. 

Salget direkte til offentlige institutioner stiger med 5,8 % svarende til 

33 mio. kr. Her kan stigningen primært henføres til salget af digitale 

og trykte læremidler jfr. ovenfor. 

Det store fald i 2013 på 18,4 % i omsætningen til øvrige forhandlere 

herunder supermarkeder, og som man vurderede primært kunne 

henføres til, at supermarkederne solgte ud af lagrene, er for 2014 

vendt til en stigning på 3,3 % svarende til knap 6 mio. kr. 

Forlagenes direkte salg til privatforbrugere og virksomheder fort-

sætter med at falde med 12,7 % svarende til 33 mio. kr., og det sam-

me er tilfældet med salget til fysiske boghandlere, som falder med 4 

% svarende til 23 mio. kr. 

 

Vi har som en hjælp til læsningen af statistikkerne udarbejdet en 

række grafer, som alle er baseret på årsstatistikkens tal (s. 9-15). 
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Forlagenes omsætning og styksalg 2014  (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 2014  (læs fakta om statistikken s. 7 og 8) 
Trykt og digitalt 
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Forlagenes styksalg 2014 
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, supermarkeder, Google, iBooks, Mofibo osv. 

Det anslås, at årsstatistikken omfatter mere end 85 procent af 

danske forlags salg af trykte bøger 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 onlinehandel omfatter al onlinehandel med bøger, ek-

sempelvis via Saxo, Apples iBooks, Riidr.com, Mofibo, Google 

Play, Elgiganten.dk osv. Salg via supermarkedernes hjemmesider 

og de fysiske boghandleres hjemmesider er også omfattet her.  

 

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/fysiske forhandlere herunder supermarkeder og 

kiosker dækker salg til de fysiske supermarkeder.                

Øvrige forhandlere er alle andre fysiske forhandlere, der ikke er 

en fysisk boghandel med 4-cifret boghandlernummer, fx en blom-

sterbutik, Elgiganten osv.  

Salg direkte til privatforbrugere og virksomheder, herunder salg via 

egen bogklub dækker over forlagenes direkte salg fra egne hjemme-

sider 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 både lydbøger, e-bøger og andet digi-

talt salg (fx I-bøger, ordbogsabonnementer, portaler (fx digitale lære-

midler)). Også salg til bibliotekernes digitale udlånstjenester Netlyd-

bog, eReolen og eBib.dk er medtaget.  

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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Omsætningen fordelt pa  trademarkedet (skønlitteratur, faglitteratur samt børne– og ungdoms-

bøger) og markedet for skole– og lærebøger 
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Genrernes andele pa  trademarkedet 
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