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1 Indledning
Statistik for bogproduktion opgør udgivelser og oplag af bøger herunder e-bøger i Danmark.
Statistikken indeholder oplysninger for 2007 og frem.

2 Indhold
Statistik for bogproduktion viser udgivelser og oplag af bøger i Danmark fordelt på fem tabeller. En
bog optræder i statistikken det år, den er udgivet. En bog skal i denne sammenhæng ikke blot
forstås som udgivelser til det kommercielle marked, men kan også være skriftligt materiale udgivet
af offentlige institutioner, videnskabelige rapporter o.l., der lever op til kriterierne for optagelse i
Dansk Bogfortegnelse.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistik for bogproduktion opgør udgivelser og oplag af bøger i Danmark. Statistik på
bogproduktion viser udgivelser og oplag af bøger i Danmark. En bog optræder i statistikken det år,
den er udgivet. En bog skal i denne sammenhæng ikke blot forstås som udgivelser til det
kommercielle marked, men kan også være skriftligt materiale udgivet af offentlige institutioner,
videnskabelige rapporter o.l., der lever op til kriterierne for optagelse i Dansk Bogfortegnelse.
Data er opdelt i forskellige materialetyper (medier), og inddelt i skøn- og faglitteratur og
underopdelt i genrer og fagområder. Datagrundlaget er udgivelsens såkaldte FAUST-nummer, som
er et unikt nummer, der tildeles hvert enkelt bind og udgave i forbindelse med udgivelsens
registrering i Nationalbibliografien. Statistikken er således ikke en opgørelse over antallet af
udkomme titler, men en opgørelse over antallet af udgivelser. Hver gang en titel kommer i ny
udgave - herunder som e-bog, tæller den som en selvstændig post i statistikken. Dog hvis man i
tabellerne i statistikbanktabeller BOG1 og BOG2 vælger 1. udgave af fysiske bøger vil FAUSTnumrene for langt størstedelen af udgivelserne følge titlerne.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Til udarbejdelse af statistikken anvendes data fra Dansk Bogfortegnelse der følger den danske
variant af MARC standarden, kaldet danMARC2.

2.3 Sektordækning
Kultur.
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2.4 Begreber og definitioner
Bogtype: 'Børnebog' omfatter de udgivelser, der ved DBC's katalogisering har fået en kode (i felt
008, delfelt o) for beregnet for børn.
'Skolebog' omfatter de udgivelser, der ved DBC's katalogisering har fået en kode (i felt 008, delfelt o)
for beregnet til skolebrug. Denne kode omfatter materialer for skoleelever på alle niveauer til og
med gymnasieniveau. Koden svarer til UNESCOs kategori "materialer for elever, der modtager
undervisning på 1. og 2. niveau".
Bøger: I bogproduktionsstatistikken opereres med følgende typer af materialer:
Fysisk bog: publikation med tekst trykt på papir.
E-bog, online: publikation med tekst tilgængelig via internettet. Aftalen om registrering af online ebøger blev indgået mellem Kulturstyrelsen og DBC i sommeren 2011. Dermed er 2012 det første
komplette registreringsår. Registreringerne i årene 2007-2011 er dermed ikke komplette, men
udgøres alene af de titler, der er blevet registreret af DBC, siden aftalens indgåelse.
E-bog, cd-rom: tekster udgivet på CD-rom (og tidligere cd'ere og disketter). Bemærk, at der ikke
findes registrering af, om en CD-rom er kommerciel. Derfor findes begrebet ikke at finde i tabellen
BOG01.
Multimedie, online: publiceringer på nettet der er sammensat af flere typer, fx både tekst og
billeder. Inden for denne kategori er der fortrinsvis tale om spil.
Multimedie, cd-rom: publiceringer på CD-rom (og tidligere cd'ere og disketter) der er sammensat af
flere typer, fx både tekst og billeder. Inden for denne kategori er der fortrinsvis tale om spil.
Oplag: 'Oplag' dækker over en genudgivelse af en bestemt udgave uden eller med mindre og
ubetydelige ændringer.
'Årspublikationer' betegner tidsskrifter, der som regel udgives én gang årligt eller sjældnere og som
ikke er en monografiserie. Et tidsskrift medregnes som årspublikation, når det i Dansk
periodicafortegnelse er registreret som sådan.
'Udenlandsk Kommission' betegner udenlandske bøger i kommission i Danmark. Disse er dog kun
registreret såfremt kommissionsforholdet direkte fremgår af materialet.
Udgivelser: I bogproduktionsstatistikken opereres med følgende typer af udgivelser:
'Kommercielle udgivelser' bruges for fysiske bøger. Kommerciel betyder, at titlen alene eller
samtidig udbydes med henblik på videresalg i detailhandlen.
'Kommercielle udgivelser' der dækker materiale tilgængelig på internettet, er lidt mere kompliceret
at definere sammenlignet med fysiske bøger. Her medtages publikationer, hvor det af registreringen
fremgår, at publikationen er til salg. Sådanne noter er obligatoriske ved registrering af
netpublikationer.

2.5 Enheder
Den anvendte enhed er antallet af producerede bøger. Bemærk at antallet af producerede bøger ikke
kan jævnføres med antallet af producerede titler.
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2.6 Population
Populationen er bøger som registreres i den danske nationalbibliografi, som optager alle bøger og
periodica i trykt eller elektronisk form udgivet i Danmark. Undtaget fra nationalbibliografen er
pjecer på under 17 sider, bøger udgivet for en snæver kreds, reklamer o.l.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Der findes data tilbage fra 2007. Dog er data for e-bøger ikke komplet før i 2012.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Den anvendte enhed er antallet af producerede udgaver. Bemærk at antallet af producerede bøger
ikke kan jævnføres med antallet af producerede titler.

2.11 Referencetid
01/01/2016 - 12/31/2016 .

2.12 Hyppighed
Udgivelsen sker én gang årligt.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Der er ingen EU-regulering for statistik om bogproduktion.

2.14 Indberetningsbyrde
Der er ingen indberetningsbyrde for indberettere til denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.
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3 Statistisk behandling
Statistikken er baseret på den nationalbibliografiske registrering i Dansk Bogfortegnelse af bøger
mv. som foretager efter aftale med Kulturministeriet. Dansk BiblioteksCenter (DBC) leverer data til
statistikken via en system-til-system løsning. Data kontrolleres for store udsving i forhold til året før
forud for udarbejdelse af tabeller til statistikbanken.

3.1 Kilder
Dansk BiblioteksCenter (DBC) leverer data fra nationalbibliografien for tællingsåret i uge 1 i året der
følger umiddelbart efter tællingsåret. Derudover leverer DBC en opfølgningsleverance i uge 19.
Statistikken er baseret på den nationalbibliografiske registrering i Dansk Bogfortegnelse af bøger
mv. som DBC foretager efter aftale med Kulturministeriet. Definitionen på hvad der gælder som en
bog i denne sammenhæng, følger kriterierne for optagelse af publikationer i Dansk Bogfortegnelse.
DBC beskriver her hvike udgivelser, der er omfattet af nationalbibliografien.

3.2 Indsamlingshyppighed
Udgivelsen sker en gang årligt.

3.3 Indsamlingsmetode
Dansk BiblioteksCenter (DBC) leverer data fra nationalbibliografien via en system-til-system
løsning.

3.4 Datavalidering
Data kontrolleres forud for udarbejdelse af tabeller. Desuden fejlsøges data efter tabellering til
statistikbanktabeller før offentliggørelse.

3.5 Databehandling
Data aggregeres i forbindelse med tabellering til statistikbanktabeller.

3.6 Korrektion
Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og
databehandling.

4 Relevans
Statistikken er relevant for aktører i bogbranchen. Der er ikke foretaget undersøgelse af
brugertilfredshed på denne statistik.

4.1 Brugerbehov
Statistikkens brugere er aktører i bogbranchen, Kulturministeriet, medierne og andre borgere.
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4.2 Brugertilfredshed
Der er ikke foretaget undersøgelse af brugertilfredshed på denne statistik.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.

5 Præcision og pålidelighed
Kilden til statistikken er Dansk Bogfortegnelse, som får tilsendt bøger og andre materiale fra
udgiverne eller via de danske trykkerieers pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek eller
Stadsbiblioteket i Aarhus. Det betyder, at danske bøger trykt i udlandet, hvor udgiveren ikke sender
bøgerne til Dansk Bogfortegnelse eller til pligtaflevering ikke er omfattet af statistikken. Derfor er
tallene i statistikken lettere undervurderet.

5.1 Samlet præcision
Kilden til bogstatistikken er DBC, der på baggrund af et udtræk fra Dansk Bogfortegnelse står for
den samlede dataleverance til statistikken. Kilden dækker således området for producerede bøger
meget grundigt, men dækker ikke alle bogudgivelser i Danmark. Såfremt en producent ikke
anmelder sin udgivelse til DBC og heller ikke leverer eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek eller
Stadsbiblioteket i Aarhus jf. bestemmelserne om pligtaflvering af danske bøger, så vil en given
produceret bog ikke finde vej til Dansk Bogfortegnelse. Omfanget af manglende registreringer er
ikke muligt at estimere. En stikprøve har vist, at omfanget af manglende registreringer er beskedent.
Ikke desto mindre betyder det, at der er grund til at vurdere, at tallene i statistikken er lettere
undervurderet.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Kilden til statistikken er Dansk Bogfortegnelse, som får tilsendt bøger og andre materiale fra
udgiverne og via de danske trykkeriers pligtaflevering. pligtaflevering betyder forpligtelse. til at
aflevere 2 eksemplarer af hvert værk (bog, tidsskrift, avis, cd, video, etc.), der udgives i Danmark til
Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket. Det betyder, at danske bøger trykt i udlandet, hvor
udgiveren ikke sender bøgerne til Dansk Bogfortegnelse eller til pligtaflevering ikke er omfattet af
statistikken. En stikprøve har vist, at omfanget af manglende registreringer er beskedent. Ikke desto
mindre betyder det, at der er grund til at vurdere, at tallene i statistikken er lettere undervurderet.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

6 / 10

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikken dækker området for producerede bøger meget grundigt, men dækker ikke alle
bogudgivelser i Danmark. Kilden til statistikken er Dansk Bogfortegnelse, som får tilsendt bøger og
andre materiale fra udgiverne via de danske trykkeriers pligtaflevering. Det betyder, at danske bøger
trykt i udlandet, hvor udgiveren ikke sender bøgerne til Dansk Bogfortegnelse eller til pligtaflevering
til Det Kongelige Bibliotek eller Stadsbiblioteket i Aarhus ikke er omfattet af statistikken. Omfanget
af manglende registreringer er ikke muligt at estimere. En stikprøve har vist, at omfanget af
manglende registreringer er beskedent. Ikke desto mindre betyder det, at der er grund til at vurdere,
at tallene i statistikken er lettere undervurderet. Der findes ikke andre statistikker der dækker
området.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Opgørelse over udgivelser opdateres hvert år. Da DBC registrerer alle udgivelser for indeværende år
og 5 år tilbage og for kommercielle udgivelser, når de kommer til DBC's kendskab, så indeholder
leverancerne fra DBC for et givent tællingsår også registreringer for tidligere år. Derfor vil tallene
for antal udgivelser for et givent år kunne stige i forbindelse med publicering af et nyt tællingsår.

6 Aktualitet og punktlighed
Der udarbejdes ikke foreløbige tal. Offentliggørelsen af statistikken sker ultimo juni. Statistikken
publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Der udarbejdes ikke foreløbige tal. Offentliggørelsen af statistikken sker ultimo juni.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.
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7 Sammenlignelighed
Statistikken er ikke sammenlignelig med tidligere udgivelser om bogproduktionsstatistik fra Dansk
BiblioteksCenter. Der kendes ikke til internationalt sammenlignelige tal på området.

7.1 International sammenlignelighed
Der kendes ikke til internationalt sammenlignelige tal på området.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Data er sammenlignelig fra 2007, bortset fra oplysninger om e-bøger som først er komplette fra
2012.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Statistikken er ikke direkte sammenlignelig med tidligere udgivelser om bogproduktionsstatistik fra
DBC.

7.4 Intern konsistens
Alle data der anvendes i denne statistik, stammer fra Dansk Bogfortegnelse.

8 Tilgængelighed
Publicering sker i følgende kanaler:
www.statistikbanken.dk

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Der bliver ikke udgivet en Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik.
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8.5 Publikationer
"Kultur 2015", som også omfatter et afsnit om bogproduktion

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Litteratur og bøger i følgende tabeller:

•
•
•
•
•

BOG04: Skolebøger og børnebøger efter emne, bogtype, udgave, medie og tid
BOG05: Bogtitler efter emne, publiceringstype, medie og tid
BOG02: Udkomne bøger efter emne, omfang, udgave, medie og tid
BOG03: Bogproduktion efter emne, originalsprog, udgivet på, medie og tid
BOG06: Kommercielt udkomne bøger efter emne, omfang, udgave, medie, originalsprog og
tid

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ikke adgang til mikrodata.

8.8 Anden tilgængelighed
Ikke relevant for denne statistik.

8.9 Diskretioneringspolitik
Der diskretioneres ikke, da statistikken ikke indeholder fortrolige data.

8.10 Diskretionering og databehandling
Ikke relevant for denne statistik.

8.11 Reference til metodedokumenter
Ikke relevant for denne statistik.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Erhvervslivets udvikling. Den statistikansvarlige er
Beri Taul, tlf. 39 17 38 81, e-mail: bpd@dst.dk
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9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk afdeling

9.3 Kontaktpersonens navn
Berit Taul

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
bpd@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3881

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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