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Flere skønlitterære e-bøger, men lidt færre trykte  

I 2013 blev der udgivet 5.800 skønlitterære bøger, hvilket er 200 flere bøger end 
året før. Den samlede stigning er et resultat af, at der blev udgivet flere e-bøger 
samtidig med, at antallet af udgivne trykte bøger faldt en smule. I denne opgørelse 
er en bog defineret som en udgivet bog, dvs. er den samme bog udgivet som både 
trykt bog og e-bog, tæller det som to udgivelser. 
 
Skønlitterære udgivelser af trykte bøger og e-bøger  

 
 
Halvt så mange e-udgivelser som trykte bøger 
Udviklingen i antallet af udgivelser svarer til, at der blev udgivet 3.800 skønlitte-
rære trykte bøger mod 3.900 året før. Det er et fald på 100 bøger svarende til et fald 
på 2 pct. i forhold til i 2012. For de skønlitterære e-bøger blev der derimod udgivet 
2.000 skønlitterære e-bøger i 2013. Altså 18 pct. flere end i 2012, hvor der blev 
udgivet 1.700 skønlitterære e-bøger.  
 
Flere førsteudgaver af både trykte bøger og e-bøger 
Af de 5.800 skønlitterære bøger var der 5.000 førsteudgaver, dvs. bøger der ikke 
tidligere har været udgivet i samme form. Førsteudgaverne udgør med 87 pct. ho-
vedparten af de udgivne skønlitterære bøger.  
 
Antallet af førsteudgaver har været i vækst i en række år. Selv om væksten er drevet 
frem af e-bogsudgivelserne, er der imidlertid også en stigning for trykte bøger ale-
ne. Der blev udgivet 3.200 skønlitterære trykte bøger i 2013 som førsteudgaver, 
hvilket er 6 pct. flere end året før, hvor der blev udgivet 3.000 skønlitterære trykte 
bøger som førsteudgaver. Niveauet mellem 2007 og 2012 var mellem 2.600 og 
3.000 førsteudgaver. 
 
Skønlitterære bøger oftest til det kommercielle marked 
Hovedparten af de skønlitterære bøger er udgivelser rettet mod det kommercielle 
marked. I denne kategori var der 5.000 skønlitterære udgivelser i 2013, hvilket er 
200 flere end året før. 97 pct. af de skønlitterære e-bøger til det kommercielle mar-
ked er førsteudgaver, mens 81 pct. af de skønlitterære trykte bøger til det kommer-
cielle marked er førsteudgaver. 
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Udkomne bøger fordelt efter medie 

 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 
   udgivelser   

Bøger i alt       
Alle medier 13 420 13 371 13 968 15 582 17 981 17 752 
Trykte bøger 12 883 12 870 12 848 12 628 12 879 12 242 
E-bøger i alt 307 327 976 2 812 4 952 5 366 
Heraf e-bøger online 221 245 916 2 749 4 912 5 313 
Multimedie 230 174 144 142 150 144 
Skønlitteratur       
Alle medier 3 748 3 759 4 122 4 655 5 578 5 790 
Trykte bøger 3 686 3 654 3 739 3 633 3 902 3 811 
E-bøger i alt 53 104 383 1 022 1 676 1 978 
Heraf e-bøger online 35 84 380 1 011 1 671 1 977 
Multimedie 9 1 0 0 0 1 
Faglitteratur       
Alle medier 9 672 9 612 9 846 10 927 12 403 11 962 
Trykte bøger 9 197 9 216 9 109 8 995 8 977 8 431 
E-bøger i alt 254 223 593 1790 3 276 3 388 
Heraf e-bøger online 186 161 536 1738 3 241 3 336 
Multimedie 221 173 144 142 150 143 

Anm.: Tallene er foreløbige, da registreringer af udgivelser kan være længe undervejs. 
 
Forandring til e-bøger inden for faglitteratur 
Tendensen til, at stadig flere titler udgives som e-bøger og færre som trykte bøger, 
er markant inden for faglitteraturen. Her er der i disse år en tilbagegang i produk-
tionen af trykte bøger, der dog opvejes af vækst i e-bøger. I 2013 blev der således 
udgivet 8.400 trykte bøger mod 9.000 i 2012. For e-bøger var der samtidig en 
vækst fra 3.300 til 3.400 udgivelser. 
 
Færre faglitterære førsteudgaver  
Der blev udgivet 9.100 faglitterære bøger, som var førsteudgaver i 2013. Det er et 
fald på 6 pct. fra året før hvor der blev udgivet 9.700 faglitterære førsteudgaver. 
 
 
 

Mere information: Se mere detaljerede tal om bogproduktion på www.dst.dk/stattabel/1706. 
Kilder og metoder: Tabellerne i Statistikbanken om bogproduktion viser årene 2007-2013.  
Bemærk at data opdateres for seneste år samt de foregående fem år. Det skyldes, at indberetningerne fra en 
række forlag kan være længere tid undervejs. De offentliggjorte tal er således foreløbige, idet der ved en offent-
liggørelse hver gang vil ske en revidering af tallene fra de seneste fem offentliggørelser. 
Udgivelser der er kategoriseret som kommercielle udgivelser, er en delmængde af det totale antal udgivelser. 
Det er forlagene, der angiver, om deres udgivelser falder inden for denne kategori. I denne statistik er opgørel-
sesenheden udgivne bøger. Det betyder, at den samme titel kan tælle mere end én gang, hvis den er udgivet på 
mere end et medie. 

Definitionen af medier, der omtales i denne Nyt fra Danmarks Statistik, følger her: 
Trykt bog: publikation med tekst trykt på papir. 
E-bog: publikation med tekst tilgængeligt via internet eller cd-rom. E-bøger omtales kun samlet i teksten. Langt 
hovedparten af e-bøger udgives online, mens en lille og stadig faldende andel udgives på cd-rom. 
Multimedie: publicering sammensat af flere typer, fx tekst og billeder. Tilgængelig via internet eller cd-rom. 

Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/167414. 
Næste offentliggørelse: Bogproduktion 2014 udkommer uge 26 i 2015.  
Henvendelse: Thomas Lauterbach, tlf. 39 17 30 56, tce@dst.dk 
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