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Útdráttur 

Bókaútgáfa er ein af mikilvægu stoðunum í íslensku samfélagi og menningarlegt gildi bóka 

fyrir Íslendinga er ótvíræð. Bókaútgáfa og bóksala hefur verið stunduð hér á landi undanfarna 

áratugi og árhundruð án þess þó að vera ein af megin atvinnugreinum Íslands. Bókaútgáfa og 

bóksala vega líklegast mun þyngra í hugum fólks og í umræðunni heldur en efnahagsleg 

umsvif iðnaðarins segja til um. Áhugavert er að reyna að varpa ljósi á hveru mikilvæg 

bókaútgáfa og bóksala er fyrir Íslendinga, bæði efnahagslega og menningarlega. Hér verður 

reynt að ná utan um hið efnahagslega og reynt að setja verðmiða á hið menningarlega.  

 

Hér er leitast við að varpa ljósi á íslenskan bókamarkað. Bæði hvaða aðilar gegna 

lykilhlutverki, helstu einkenni íslenska bókamarkaðarins og umfang hans. Einnig verður 

skoðað hversu mikla styrki bókaútgáfa á Íslandi fær og hversu mikil þjóðhagsleg áhrif 

bókaútgáfu og bóksölu eru.  

 

Íslenskur bókamarkaður er skoðaður út frá bókaútgefendum annarsvegar og bókasölum 

hinsvegar. Saga og núverandi samkeppnisumhverfi er kortlagt ásamt því að skoða iðnaðinn út 

frá fimm grunnstoðum hans, framboðskeðju, virðiskeðju, fimm krafta samkeppnislíkani 

Porter og SVÓT- greiningu.  

 

Einnig er fjárhagslegur styrkur aðila á markaðinum skoðaður, svo sem hefðbundnar stærðir á 

borð við hagnað og eigið fé. Einnig er reynt að nálgast meðalverð bóka, þróun þess og 

samsetningu og sett í samhengi við verð erlendis, bæði út frá kostnaði og skattlagning. 

 

Virði bóka og neytendaábati er skilgreindur og reynt að varpa ljósi á hvað skapar virði bóka 

þar sem þær eru menningarleg afurð.    
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er reynt að nálgast hversu mikils virði íslensk bókaútgáfa er, aðallega út frá 

fjárhagslegum mælikvörðum en einnig leitast við að setja verðmiða á menningarlegt gildi 

bókaútgáfu. Einnig er íslenskur bókamarkaður kortlagður og leitast er við að finna arðsemi og 

ábata markaðarins í heild. Raunveruleg afkoma bókaútgefenda og bóksala á Íslandi er skoðuð 

og komist að því hvort fyrirtæki á þessum markaði skili ásættanlegum fjárhagslegum ábata. 

Einnig verður bókamarkaður, bæði fyrir útgefendur og bóksala, skoðaður í alþjóðlegu 

samhengi. Miklar breytingar hafa átt sér stað undanfarin ár í tækni og miðlun bóka þannig að 

nauðsynlegt er að skoða rafbókaútgáfu samhliða hefðbundnum útgáfuleiðum. Einnig verður 

sjónum beint að stöðu rafbóka og væntanlegum áhrifum þeirra á markaðinn í heild sinni.  

 

Bókin er menningarleg afurð en markaðsöflin hljóta að stýra útgáfu og sölu bóka að einhverju 

eða öllu leyti.  Í þessari ritgerð er leitast við að svara því hvort efnahagslegur ávinningur sé í 

bókaútgáfu og bóksölu, bæði fyrir aðilana sem standa í því og fyrir þjóðfélagið í heild. Einnig 

verður reynt að setja verðmiða á mikilvægi bókaútgáfu hér á landi.   

 

Í ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvert er umfang og virði íslensks 

bókamarkaðar?  
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2. Fræðilegur hluti 

Hér verður gerð grein fyrir hver nálgun viðfangsefnisins var, hvaða aðferðum var beitt og 

hvernig og hvar heimildasöfnun fór fram.  

2.1. Framkvæmd rannsóknar 

Nýlegar rannsóknir um ábata og áhrif íslenska bókamarkaðar eru ekki til. Hvergi er heldur 

hægt að nálgast samantekt á fjárhagsstöðu íslensks bókamarkaðar. Því er ekki hægt að styðjast 

við fyrri rannsóknir við gerð þessarar ritgerðar.  

 

Sambærilegar erlendar rannsóknir fundust ekki en rannsóknir sem skoða hluta markaðarins og 

einstaka þætti voru notaðar við gerð þessarar ritgerðar. Einnig var notast við mismunandi 

rannsóknir og nálganir á að meta virði menningar eru til.  

 

Samantekt á umfangi bókaútgáfu og bóksölu hérlendis er einna helst hægt að nálgast með 

veltu og fjölda tölum frá Hagstofu Íslands.  Einnig er stuðst við tölur úr gögnum frá Félagi 

íslenskra bókaútgefenda. Vinna við þessa ritgerð fór þannig fram að opinberum upplýsingum 

var fyrst safnað frá aðilum sem tengjast íslenskum bókamarkaði á borð við Hagstofuna, 

Samkeppniseftirlitið (áður Samkeppnisstofnum) og hjá Félagi bókaútgefenda. 

Samkeppniseftirlitið hefur gefið út marga úrskurði á álit sem tengjast íslenskri bókaútgáfu og 

bóksölu og má rekja fjölda þeirra til yfirgnæfandi stöðu fárra en stórra aðila á þessum 

mörkuðum. Í þessum álitum og ákvörðunum má finna ítarlegar greiningar á íslenskum 

bókamarkaði. Skýrslur Samkeppniseftirlitsins og álit og úrskurðir Samkeppnisráðs gefa því 

góða innsýn í íslenskan bókamarkað því Bókaútgefendur og bóksalar ber skyldu til þess að 

gefa Samkeppniseftirlitinu upp upplýsingar sem geta verið viðkvæmar og jafnan ekki 

opinberar, t.d. markaðshlutdeild.  

 

Til að dýpka umfjöllunina voru tekin óformleg viðtöl við aðila á bókamarkaði til að afla 

bakgrunnsupplýsinga sem svo var unnið nánar út frá. Viðmælendur voru einnig hjálpsamir við 

að benda á hvar nálgast mætti upplýsingar og hvaða upplýsingar gæfu sem réttasta mynd af 

núverandi aðstæðum á íslenskum bókamarkaði. Þess ber einnig að geta að Ágúst Einarsson, 

prófessor á Bifröst hyggst skoða hagræn áhrif ritlistar og er að hefja þá rannsókn sína og 

stuðst var við kynningu og efni frá honum en hann hefur hvað mest skoðað verðmæti 

menningar hér á landi.  
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Í þessari rannsókn er stuðst við tölur úr ársreikningum fyrirtækja sem voru fengnir bæði frá 

fyrirtækjunum sjálfum og hjá Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Einnig er stuðst við tölur sem 

Hagstofa Íslands tók saman fyrir Félag íslenskra bókaútgefenda. Ríkisskattstjóri og Hagstofa 

tóku einnig saman upplýsingar að fyrir þessa ritgerð.  

2.2. Aðferðafræði 

Til að skilja betur eðli bókamarkaða eru notuð ýmis tæki og tól til að kortleggja markaðinn út 

frá kenningum í stjórnun, stefnumótun og stefnumiðaðri stjórnun.  Einnig er gott að nota 

virðiskeðju og eða framboðskeðju til að átta sig á hvaða aðila koma nálægt framleiðslu og 

sölu bóka og hversu veigamikill þáttur hvers skrefs er í því ferli.  

 

Virðiskeðja bókamarkaðar er einnig mikilvæg til að sýna betur hvaða þættir skipta mestu máli 

og í hverju aðalstarfsemin felst og hvaða stoðþjónusta sé mikilvæg. Virðiskeðjan sem hér 

verður stuðst við er kennd við Michael Porter, höfund hennar. Framboðskeðja lýsir einnig vel 

eðli bókamarkaða, hvaða aðilar tilheyra markaðinum og í hvaða röð. Því er hér einnig sýnd 

framboðskeðja bókamarkaða (Thompson, 2012) 

 

Arðsemi íslenskra bókaútgefenda og íslenskra bóksala er hægt að nálgast með því að skoða 

kennitölur úr rekstri, bæði rekstrarlegar, efnahagslegar og sjóðstreymi. Taka verður tillit til 

þess að flest fyrirtækin eru smá og má ætla að stuðst sé við mismunandi aðferðir við bókhald 

og reikningsskil þeirra þar sem fæstir ársreikningarnir eru áritaðir af endurskoðenda. Arðsemi 

bókamarkaðar ræðast af kostnaðarverði seldra vara, seldu magni og útsöluverði og því er 

skoðað verð á íslenskum bókamarkaði og þróun þess undanfarin ár og áhrif ytri þátta á borð 

við skattlagningu.  

 

Bækur má skilgreina sem menningarlega afurð og því skiptir útgáfa þeirra máli fyrir 

þjóðfélagið í heild. Því verður fjallað um virði og neytendaábata bóka en ekki eingöngu 

fjárhagslega arðsemi. Reynt verður að setja verðmiða á virði bókaútgáfu fyrir samfélagið í 

heild og einnig varpað ljósi á hversu mikil framlög hins opinbera eru til þessa málaflokks.  

 

Eðli bókamarkaða í mismunandi löndum er svipað. Einn stór áhrifaþáttur stýrir þó 

bókamörkuðum víða í Evrópu: löggjöf um fast verð, en þá er verð bóka fyrirfram ákveðið til 

ákveðins tíma. Verð bóka ræðst einnig af skattlagningu. Verðlagning ræðst einnig af 

samkeppni milli bóksala og umfangi netsölu og umfangi bóksölu á öðrum stöðum en í 
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bókaverslunum. Fyrirsjáanleg eftirspurn ræður einnig verði bóka. (Miller, 2006). Hér verða 

ytri aðstæður á erlendum mörkuðum skoðaðar og hvernig bókaútgáfum og bóksölum hefur 

almennt reitt af.  

2.3. Virðiskeðja 

Eðli reksturs bókaútgefenda má útskýra með virðiskeðju þar sem allir þættir starfseminnar 

hafa sinn stað. Í stað þess að horfa á deildir eða mismunandi kostnað eftir bókhaldslyklum 

sýnir virðiskeðjan ferli og hvernig aðföngum er breytt í gæði sem viðskiptavinir borga fyrir. 

Með því að horfa á starfsemi fyrirtækja sem keðju athafna sem öll fyrirtæki eiga sameiginleg. 

Athöfnunum er svo skipt upp í aðalstarfsemi og stoðstarfsemi. 

 

Virðiskeðja fyrirtækis og aðgerðir þess endurspegla stefnu fyrirtækis og framkvæmd hennar 

ásamt því að veita innsýn í sögu fyrirtækisins og þann efnahag sem fyrirtækið grundvallast á. 

Virðiskeðja lýsir heildarverðmæti og samanstendur af ýmsum virðisþáttum og hagnaði á 

grundvelli þeirra. Virðisþættina má brjóta upp í aðal- og stoðstarfsemi. Aðalstarfsemin er 

fólgin í að skapa virði með beinum hætti s.s. með vörustýringu, sölu og markaðsmálum ásamt 

þjónustu. Stoðstarfsemin styður við og gerir aðalstarfseminni kleift að vinna að því að skapa 

hagnað. Undir hana heyra meðal annars innkaup, tækniþróun og stjórnun mannauðs (Porter, 

1985). 

 

Virðiskeðja hvers bókaútgefanda eða bóksala getur varpað ljósi á skiptingu tekna og 

kostnaðar og á hvers vegna fyrirtækið skilar virðisauka eða ekki. Með því að rýna nánar í 

virðiskeðju einstakra fyrirtækja er  hægt að koma auga á tækifæri til að auka virðisaukann. 

Skilgreina þarf hvaða hlutar fyrirtækisins eru í virðiskeðjunni og fá mikilvægustu þættir 

starfseminnar sinn sess þar. Þættir sem hafa mismunandi eiginleika eru aðgreindir og 

sérstaklega eru nefndir þeir þættir sem geta skapað aðgreiningu. Þættir sem vega þungt í 

kostnaði fyrirtækisins eru einnig sýndir þar og þeir þættir sem eru vaxandi hluti kostnaðarins. 

(Porter, 1985) 



 

 

Mynd 

Aðalstarfsemin samanstendur af 

vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Aðalstarfsemin samanstendur þannig af eftirfarandi þáttum:

1. Innri vörustjórnun  

Starfsemin sem snýr að móttöku, geymslu og dreifingu framleiðsluþátta innan fyrirtækisi

Samskipti við birgja eru lykilatriði til að búa til virði í þessu skrefi. 

2. Framkvæmd  

Ferlið þar sem aðföngum er breytt í seljanlega vöru eða þjónustu sem er seld til v

Í þessu skrefi er það framleiðsluferlið sem skapar virði. 

3. Ytri vörustjórnun  

Sá hluti starfseminnar sem snýr að því að afhenda vöru eða þjónustu til viðskiptavina. Þetta 

eru hlutir eins og söfnun, geymsla og dreifingakerfi sem annaðhvort eru utan eða innan 

fyrirtækisins.  

4. Sala og markaðsmál  

Þær athafnir þar sem leitast

fyrirtækisins fram yfir vöru eða þjónsutu samkeppnisaðilanna. Ágóðinn

og hversu vel tekst að koma því á framfæri skapa

5. Þjónusta  

Þær athafnir sem viðhalda virði vöru e

 

Mynd 1: Virðiskeðja (Porter, 1985) 

Aðalstarfsemin samanstendur af framleiðslunni, vöruvalinu, markaðssetningu og sölunni á 

vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Aðalstarfsemin samanstendur þannig af eftirfarandi þáttum:

Starfsemin sem snýr að móttöku, geymslu og dreifingu framleiðsluþátta innan fyrirtækisi

Samskipti við birgja eru lykilatriði til að búa til virði í þessu skrefi.  

Ferlið þar sem aðföngum er breytt í seljanlega vöru eða þjónustu sem er seld til v

það framleiðsluferlið sem skapar virði.  

Sá hluti starfseminnar sem snýr að því að afhenda vöru eða þjónustu til viðskiptavina. Þetta 

eru hlutir eins og söfnun, geymsla og dreifingakerfi sem annaðhvort eru utan eða innan 

Þær athafnir þar sem leitast er við að fá viðskiptavini til að velja vöru eða þjónustu 

yfir vöru eða þjónsutu samkeppnisaðilanna. Ágóðinn sem fyrirtækið býður 

og hversu vel tekst að koma því á framfæri skapar virði hér.  

halda virði vöru eða þjónustu eftir að hún hefur verið seld.
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framleiðslunni, vöruvalinu, markaðssetningu og sölunni á 

vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Aðalstarfsemin samanstendur þannig af eftirfarandi þáttum: 

Starfsemin sem snýr að móttöku, geymslu og dreifingu framleiðsluþátta innan fyrirtækisins. 

Ferlið þar sem aðföngum er breytt í seljanlega vöru eða þjónustu sem er seld til viðskiptavina. 

Sá hluti starfseminnar sem snýr að því að afhenda vöru eða þjónustu til viðskiptavina. Þetta 

eru hlutir eins og söfnun, geymsla og dreifingakerfi sem annaðhvort eru utan eða innan 

að fá viðskiptavini til að velja vöru eða þjónustu 

sem fyrirtækið býður 

eftir að hún hefur verið seld. 
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Stoðstarfsemin sem snýr að uppbyggingu og skipulagi fyrirtækisins styður við 

aðalstarfsemina og hún samanstendur af eftirfarandi þáttum:  

1. Innviðir  

Innviðir eru svokölluð stoðkerfi fyrirtækisins og sú starfsemi sem gerir fyrirtækinu kleift að 

starfa eðlilega á hverjum degi. Bókhald og almenn stjórnun eru dæmi um nauðsynlega innviði 

til að viðhalda samkeppnisforskoti fyrirtækisins.  

2. Mannauðsstjórnun  

Sá þáttur sem snýr að starfsfólkinu, þ.e. hvernig fyrirtækið laðar til sín fólk, ræður fólk, 

þjálfar, hvetur, umbunar og heldur í starfsfólk sitt. Fólk er mikils virði þannig að fyrirtæki 

geta markað sér samkeppnisforskot með góðri mannauðsstjórnun.  

3. Tækniþróun  

Sá þáttur sem snýr að stjórnun og ferli upplýsinga og viðhaldur þekkingunni innan 

fyrirtækisins. Til að vera framarlega í tækniþróun og að viðhalda tæknilegu forskoti þarf að 

lágmarka upplýsingakostnað og það skapar verðmæti.  

4. Innkaup  

Ferlið þar sem fyrirtækið verður sér úti um aðföng til að geta framleitt afurðina. Í því felst að 

leytast eftir hagkvæmustu leiðinum til að finna aðföng.   

2.4. Fimm krafta samkeppnislíkan Porter 

Fimm krafta samkeppnislíkan Porter sýnir hvaða lögmál gilda í samkeppninni á markaði og 

hversu aðlaðandi markaðurinn er fyrir nýja þátttakendur. Fyrirtæki sem keppa á sama markaði 

eru líkleg til að verða fyrir sömu áhrifum í ytra umhverfi. Í samkeppni á hvers kyns markaði, 

hvort sem um er að ræða heimamarkað eða á alþjóðlegum markaði, er eðli samkeppni bundið 

við fimm krafta. Lögmálin sem gilda á afmörkuðum mörkuðum má útskýra með eftirfarandi 

fimm kröftum: aðkomu nýrra aðila á markað, ógn af staðkvæmdarvöru, valdi og kauphegðun 

neytenda, valdi og söluhegðun birgja og keppni milli aðila sem fyrir eru á markaði. (Porter, 

1985) 

 

Styrkur þessara fimm krafta ákvarðar getu fyrirtækja innan ákveðinna markaða til að afla 

arðsemi fjárfestinga umfram fjármagnskostnað því þeir hafa áhrif á verð, kostnað og 

fjárfestingaþörf fyrirtækja. Hér á eftir verða taldir upp þeir þættir sem geta haft áhrif á þá 

fimm krafta sem skýra samkeppnisstefnu. Nánari tengsl milli þessara þátta má sjá á mynd 4 

sem sýnir fimm krafta Porter.  



 

 

Mynd 2: Fimm krafta

1. Aðgangshindranir 

Hlutir sem falla undir aðgangshindranir geta verið s

vörumerkjaímynd, skiptikostnaður, fjármagnskostnaður, aðgangur að dreifikerfi, 

kostnaðarhagkvæmni, lærdómskúr

og stjórnmálalegt umhverfi. 

2. Samkeppnisráðar 

Þættir sem hafa áhrif á samkeppni eru t.d. vöxtur markaðins, fastur kostnaður, virðisauki

skiptikostnaður, flækjustig og útgangshindranir

3. Vald birgja og söluhegðun

Vald birgja og söluhegðun ræðst af a

iðnaðinum, tilurð staðkvæmdaraðf

við heildarinnkaup í iðnaðinum og

4. Ógn að staðkvæmdarvörum

Ógn af staðkvæmdarvörum ræðast af hlutfallsleg

skiptikostnaði og skiptanleika 

5. Vald og kauphegðun neytenda

Vald og kauphegðun neytenda ræðst af verðteygni, keyptu magni, skiptikostnaði

samhengi við skiptikostnað fyrirt

Fimm krafta  samkeppnislíkan (Porter, 1985)

aðgangshindranir geta verið stærðarhagkvæmni, eignarréttir, 

vörumerkjaímynd, skiptikostnaður, fjármagnskostnaður, aðgangur að dreifikerfi, 

kostnaðarhagkvæmni, lærdómskúrva, aðgangur að aðföngum, einkaréttur á ódýrri framleiðslu 

Þættir sem hafa áhrif á samkeppni eru t.d. vöxtur markaðins, fastur kostnaður, virðisauki

flækjustig og útgangshindranir. 

Vald birgja og söluhegðun 

Vald birgja og söluhegðun ræðst af aðgreiningu aðfanga, skiptikostnaði bi

iðnaðinum, tilurð staðkvæmdaraðfanga, mikilvægi magns hjá birgjum, kostnaður í hlutfalli

við heildarinnkaup í iðnaðinum og áhrifum aðfanga á kostnað og aðgreiningu.

Ógn að staðkvæmdarvörum 

Ógn af staðkvæmdarvörum ræðast af hlutfallslegri verðþróun sambærilegra vara, 

 kaupandans til staðkvæmda. (Porter, 1985). 

Vald og kauphegðun neytenda 

Vald og kauphegðun neytenda ræðst af verðteygni, keyptu magni, skiptikostnaði

stnað fyrirtækisins, upplýsingum kaupenda, 
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(Porter, 1985) 

tærðarhagkvæmni, eignarréttir, 

vörumerkjaímynd, skiptikostnaður, fjármagnskostnaður, aðgangur að dreifikerfi, 

inkaréttur á ódýrri framleiðslu 

Þættir sem hafa áhrif á samkeppni eru t.d. vöxtur markaðins, fastur kostnaður, virðisauki, 

birgja og fyrirtækja í 

, kostnaður í hlutfalli 

aðfanga á kostnað og aðgreiningu. 

verðþróun sambærilegra vara, 

 

Vald og kauphegðun neytenda ræðst af verðteygni, keyptu magni, skiptikostnaði kaupenda í 

 verðnæmni, tilurð 



 

 

staðkvæmdavara, mismuni afurða, ímynd, gæðum, hagnaði

ákvarðanataka (Porter, 1985). 

2.5. SVÓT-greining 

SVÓT-greining er aðferð sem notuð er við stefnumótunarvinnu. Greining

og veikleika þeirrar einingar sem til

iðnað. SVÓT-greiningin leggur einnig mat á tækifæri 

leggur upp með að skilgreina markmið þess sem rannsakað er

innra og ytra umhverfi sem hafa áhrif,

markmiðum (Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998

Mynd 3: SVÓT-greining

Góðum grunni í stefnumótun þarf að fylgja góð framkvæmd. Rannsóknir á notkun 

greiningar gefa til kynna að oft er lagður góður grunnur að undirbúningi stefnu í efstu 

stjórnlögum fyrirtækja en neðri lögum falið að framfylgja stefnu. Við það myndast ákve

ósamfella í upphaflegri hugmyndafræði og framkvæmd 

1998). 

  

staðkvæmdavara, mismuni afurða, ímynd, gæðum, hagnaði kaupenda

 

er aðferð sem notuð er við stefnumótunarvinnu. Greining

þeirrar einingar sem til greiningar er hvort sem um er að ræða eitt fyrirtæki eða 

leggur einnig mat á tækifæri og ógnir í viðkomandi umhverfi og

leggur upp með að skilgreina markmið þess sem rannsakað er. Einnig er litið 

og ytra umhverfi sem hafa áhrif, góð sem og slæm, við að ná þessum 

Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998). 

greining (Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998)

Góðum grunni í stefnumótun þarf að fylgja góð framkvæmd. Rannsóknir á notkun 

að oft er lagður góður grunnur að undirbúningi stefnu í efstu 

stjórnlögum fyrirtækja en neðri lögum falið að framfylgja stefnu. Við það myndast ákve

ósamfella í upphaflegri hugmyndafræði og framkvæmd (Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 
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kaupenda og hvötum 

er aðferð sem notuð er við stefnumótunarvinnu. Greiningin metur styrkleika 

hvort sem um er að ræða eitt fyrirtæki eða 

og ógnir í viðkomandi umhverfi og 

. Einnig er litið til þeirra þátta í 

að ná þessum skilgreindu 

 

(Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998) 

Góðum grunni í stefnumótun þarf að fylgja góð framkvæmd. Rannsóknir á notkun SVÓT-

að oft er lagður góður grunnur að undirbúningi stefnu í efstu 

stjórnlögum fyrirtækja en neðri lögum falið að framfylgja stefnu. Við það myndast ákveðin 

rg, Ahlstrand og Lampel, 



 

 

3. Aðilar á íslenskum bókamarkaði

Lykilaðilar á íslenska bókamarkað

félaga í rithöfunasambandinu er rúmlega fjögur hundruð, fjöldi bókaútgefenda rúmlega 200 

og fjöldi bókabúða tæplega 50 en um 1.500 titlar eru gefnir út á ári. Af þessari upptalningu má 

ætla að bókaútgáfa á Íslandi sé umfangsmikil og margir komi að b

öðrum hætti.  

Mynd 4: Fjöldi útgefinna titla (Hagstofa Íslands

Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd sveiflast bókaútgáfa í takt við efnahagsástandið hverju 

sinni en í kjölfar samdráttar á árinu 2009 dregst bóksala einnig saman. Það sama má segja um 

árin 2001 og 2002 þá dregst bóksala einnig saman. Hún eykst svo jafnt og

 

Félagar í Rithöfundasambandi Íslands eru 411 talsins en þeir sem hafa gefið út tvær eða fleiri 

bækur geta sótt um aðild. Miðað við fjölda útgefinna titla á ári má ætla að mun fleiri stundi 

ritstörf en hafa það einungis að aukavinnu

 

Velta íslenskra bókaútgefenda árið 2011 nam tæpum fimm milljörðum króna og var fjöldi 

útgefenda 226 (Hagstofa Íslands

 

Aðilar á íslenskum bókamarkaði 

bókamarkaðnum eru rithöfundar, bókaútgefendur og smásalar

félaga í rithöfunasambandinu er rúmlega fjögur hundruð, fjöldi bókaútgefenda rúmlega 200 

og fjöldi bókabúða tæplega 50 en um 1.500 titlar eru gefnir út á ári. Af þessari upptalningu má 

ætla að bókaútgáfa á Íslandi sé umfangsmikil og margir komi að bókaútgáfu með einum eða 

: Fjöldi útgefinna titla (Hagstofa Íslands, 2012

Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd sveiflast bókaútgáfa í takt við efnahagsástandið hverju 

sinni en í kjölfar samdráttar á árinu 2009 dregst bóksala einnig saman. Það sama má segja um 

árin 2001 og 2002 þá dregst bóksala einnig saman. Hún eykst svo jafnt og þétt til ársins 2008. 

Félagar í Rithöfundasambandi Íslands eru 411 talsins en þeir sem hafa gefið út tvær eða fleiri 

bækur geta sótt um aðild. Miðað við fjölda útgefinna titla á ári má ætla að mun fleiri stundi 

ritstörf en hafa það einungis að aukavinnu eða sinna ritstörfum í frítíma sínum.  

Velta íslenskra bókaútgefenda árið 2011 nam tæpum fimm milljörðum króna og var fjöldi 

(Hagstofa Íslands, 2012).  
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bókaútgefendur og smásalar. Fjöldi 

félaga í rithöfunasambandinu er rúmlega fjögur hundruð, fjöldi bókaútgefenda rúmlega 200 

og fjöldi bókabúða tæplega 50 en um 1.500 titlar eru gefnir út á ári. Af þessari upptalningu má 

ókaútgáfu með einum eða 

 

, 2012) 

Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd sveiflast bókaútgáfa í takt við efnahagsástandið hverju 

sinni en í kjölfar samdráttar á árinu 2009 dregst bóksala einnig saman. Það sama má segja um 

þétt til ársins 2008.  

Félagar í Rithöfundasambandi Íslands eru 411 talsins en þeir sem hafa gefið út tvær eða fleiri 

bækur geta sótt um aðild. Miðað við fjölda útgefinna titla á ári má ætla að mun fleiri stundi 

eða sinna ritstörfum í frítíma sínum.   

Velta íslenskra bókaútgefenda árið 2011 nam tæpum fimm milljörðum króna og var fjöldi 



 

 

Mynd 5: Velta á íslenskum bókamarkaði

Myndin hér að ofan sýnir veltu í íslenskri bókaútgáfu án virðisaukaskatts. Árið 2010 tók 

Hagstofa Íslands upp nýja atvinnugreinaflokkun þannig að tölur milli ára eru ekki að fullu 

samanburðarhæfar en sýna þó þróun og breytingu milli ára. 

 

Útgefnar bækur á Íslandi voru 1.376 árið 2009 sem 

fjöldi útgefinni bóka var 1.681 en það var

dregist saman um 1% á ári en hér má sjá fjölda útgefinna bóka fr

efnisflokkum (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

Bókaútgáfur voru langfjölmennasta rekstrarformið sem tengist 

2011 voru samtals 226 bókaútgefendur,

smásalar á bókum í sérverslunum.

(Hagstofa Íslands, 2012).  

 

Samtals eru 44 félagar í félagi íslenskra bókaútgefenda og þar af eru 41 bóka

þrjár prentsmiðjur (Félag íslenskra bókaútgefenda, 2013). 

: Velta á íslenskum bókamarkaði (Hagstofa Íslands

Myndin hér að ofan sýnir veltu í íslenskri bókaútgáfu án virðisaukaskatts. Árið 2010 tók 

Hagstofa Íslands upp nýja atvinnugreinaflokkun þannig að tölur milli ára eru ekki að fullu 

samanburðarhæfar en sýna þó þróun og breytingu milli ára.  

á Íslandi voru 1.376 árið 2009 sem er 18% samdráttur frá árinu áður þegar 

útgefinni bóka var 1.681 en það var metár. Frá árinu 1999 hefur fjöldi útgefinna

dregist saman um 1% á ári en hér má sjá fjölda útgefinna bóka frá árinu 1999 ásamt 

(Hagstofa Íslands, 2012).  

langfjölmennasta rekstrarformið sem tengist íslenskum bókamarkaði

226 bókaútgefendur, 93 fyrirtæki sem skráð eru sem önnur prentun og

smásalar á bókum í sérverslunum. Fjöldi bókaútgáfna árið 2011 er svipaður og undanfarin ár

Samtals eru 44 félagar í félagi íslenskra bókaútgefenda og þar af eru 41 bóka

(Félag íslenskra bókaútgefenda, 2013).  
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(Hagstofa Íslands, 2012) 

Myndin hér að ofan sýnir veltu í íslenskri bókaútgáfu án virðisaukaskatts. Árið 2010 tók 

Hagstofa Íslands upp nýja atvinnugreinaflokkun þannig að tölur milli ára eru ekki að fullu 

18% samdráttur frá árinu áður þegar 

rinu 1999 hefur fjöldi útgefinna bóka 

á árinu 1999 ásamt 

íslenskum bókamarkaði. Árið 

sem skráð eru sem önnur prentun og 43 

a árið 2011 er svipaður og undanfarin ár 

Samtals eru 44 félagar í félagi íslenskra bókaútgefenda og þar af eru 41 bókaútgefandi og 



 

 

Mynd 6: Útgefendur eftir fjölda útgefinna titla

Myndin hér að ofan sýnir útgefendur eftir því hversu margar bækur þeir gefa út 

Flestir útgefendur gefur út eina bók á ári og svo fækkar útgefendum eftir því sem útg

titlum á ári fjölgar. Fjöldi útgefenda var yfir 500 um síðustu aldarmót en nú eru þeir nokkuð 

yfir 400. Aðeins einn útgefenda hefur gefið út fleiri en 100 titla undanfarin ár. 

 

Línuritið hér að ofan sýnir fleiri útgefendur en bókaútgefendur eru samk

felst mismunurinn í því að útgefendur hér að ofan geta verið opinberar stofnanir eða 

félagasamtök sem gefa út bækur en eru ekki bókaútgefendur. 

 

Forlagið, einn bókaútgefenda,

eitt forlag gaf út 81 til 100 titla á ári 

1999. Eitt til tvö bókaforlög hafa gefið út 60 til 80 titla á ári undanfarin ár en árið 2009 gaf 

ekkert forlag út svipaðan fjölda titla. Eftir því sem útg

og eins og sjá má á myndinni hér að ofan gefur langstærsti hluti útgefenda aðeins út einn titil. 

 

Heildarútgáfustarfsemi veltir mun meira en bókaútgáfa og h

40 milljarðar en þar er meðtalin

frá árinu 1998 en mesta aukningin varð á árunum 2006 og 2007 þegar veltan jókst

: Útgefendur eftir fjölda útgefinna titla  (Hagstofa Íslands

Myndin hér að ofan sýnir útgefendur eftir því hversu margar bækur þeir gefa út 

Flestir útgefendur gefur út eina bók á ári og svo fækkar útgefendum eftir því sem útg

titlum á ári fjölgar. Fjöldi útgefenda var yfir 500 um síðustu aldarmót en nú eru þeir nokkuð 

yfir 400. Aðeins einn útgefenda hefur gefið út fleiri en 100 titla undanfarin ár. 

Línuritið hér að ofan sýnir fleiri útgefendur en bókaútgefendur eru samkvæmt Hagstofunni og 

felst mismunurinn í því að útgefendur hér að ofan geta verið opinberar stofnanir eða 

félagasamtök sem gefa út bækur en eru ekki bókaútgefendur.  

 hefur gefið út fleiri en 100 titla árlega undanfarin 10 ár

eitt forlag gaf út 81 til 100 titla á ári endrum og sinnum undanfarin ár 10 ár og var það árið 

1999. Eitt til tvö bókaforlög hafa gefið út 60 til 80 titla á ári undanfarin ár en árið 2009 gaf 

fjölda titla. Eftir því sem útgefnum titlum fækkar fjölgar forlögunum 

og eins og sjá má á myndinni hér að ofan gefur langstærsti hluti útgefenda aðeins út einn titil. 

semi veltir mun meira en bókaútgáfa og heildarveltan árið 2010 var tæp

meðtalin útgáfustarfsemi og prentiðnaður. Meðalvöxtur hefur verið 9% 

frá árinu 1998 en mesta aukningin varð á árunum 2006 og 2007 þegar veltan jókst
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(Hagstofa Íslands, 2012) 

Myndin hér að ofan sýnir útgefendur eftir því hversu margar bækur þeir gefa út á hverju ári. 

Flestir útgefendur gefur út eina bók á ári og svo fækkar útgefendum eftir því sem útgefnum 

titlum á ári fjölgar. Fjöldi útgefenda var yfir 500 um síðustu aldarmót en nú eru þeir nokkuð 

yfir 400. Aðeins einn útgefenda hefur gefið út fleiri en 100 titla undanfarin ár.  

væmt Hagstofunni og 

felst mismunurinn í því að útgefendur hér að ofan geta verið opinberar stofnanir eða 

anfarin 10 ár. Aðeins 

undanfarin ár 10 ár og var það árið 

1999. Eitt til tvö bókaforlög hafa gefið út 60 til 80 titla á ári undanfarin ár en árið 2009 gaf 

efnum titlum fækkar fjölgar forlögunum 

og eins og sjá má á myndinni hér að ofan gefur langstærsti hluti útgefenda aðeins út einn titil.  

eildarveltan árið 2010 var tæpir 

Meðalvöxtur hefur verið 9% 

frá árinu 1998 en mesta aukningin varð á árunum 2006 og 2007 þegar veltan jókst um 42% og 
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svo 24% milli ára. Heildarstarfsemin er mikilvæg fyrir bókaiðnað því þekking og tækni í 

þeirri starfsemi skiptir máli fyrir bókamarkaðinn í heild.  

 

Ellefu nýjar bókaútgáfur hafa að meðaltali verið skráðar hjá Hagstofu Íslands ár hvert frá 

2000 til 2007.Á sama tímabili hafa að meðaltali verið skráðar rúmlega tvær nýjar bóka- og 

ritfangaverslanir á ári.  

3.1. Íslenskur bókamarkaður 

Við skilgreiningu og afmörkun á íslenskum bókamarkaði er hér notast við skilgreiningu 

Samkeppniseftirlitsins en það er sá opinberi aðili sem hefur skoðað íslenskan bókamarkað 

hvað mest. Samkeppniseftirlitið telur að sá markaður, sem íslenskir bókaútgefendur starfi á, sé 

útgáfa og sala bókaforlaga á bókum sem almennt eru boðnar neytendum til sölu á markaði, 

s.s. í bókabúðum, bókamörkuðum, stórmörkuðum, söluturnum og öðrum verslunum og 

sölustöðum. Þá telur stofnunin að til markaðarins teljist einnig þær bækur sem falla að 

framangreindri skilgreiningu og gefnar eru út hér á landi fyrir íslenskan markað og seldar eru 

gegnum netverslanir, bókaklúbba eða eftir öðrum áskriftarleiðum.   

 

Að mati Samkeppniseftirlitsins er þetta víð skilgreining en það hefur einnig notast við þrengri 

skilgreiningu. Þar er miðað við sölu bókaforlaga til bókaverslana og annarra verslana sem 

selja bækur til almennra kaupenda bóka. Skilgreining Samkeppniseftirlitsins á íslenskum 

bókamarkaði hefur verið umdeild undanfarin ár. Sérstaklega hefur Forlagið barist fyrir sinni 

eigin skilgreiningu á íslenskum bókamarkaði en Samkeppniseftirlitið skilgreinir íslenska 

bókamarkað of þröngt að mati Forlagsins. Landfræðilegur markaður er að mati 

Samkeppniseftirlitsins landið allt, Ísland.  

3.2. Virðiskeðja 

Virðiskeðja íslenskra bókaútgefenda samanstendur af aðalstarfsemi og stoðstarfsemi. Í 

aðalstarfseminni felst vörustjórnun, framleiðsla, ytri vörurstjórnun, markaðssetning, sala og 

þjónusta. Svo er hægt að skipta stoðstarfseminnni upp í beinar aðgerðir sem skapa virði í 

sjálfu sér. T.d. eru heimsóknir og símtöl í bókabúðir, auglýsingar og netverslanir, hluti af 

sölu- og markaðsmálum hjá bókaútgefendum. Óbeinar aðgerðir leyfa beinum aðgerðum að 

ganga snurðulaust, dæmi um þetta er t.d. stjórnun söluliðsins og umsjón með 

viðskiptavinaskrá. Gæðaaðgerðir sjá til þess að beinar og óbeinar aðgerðir séu í tenglum við 



 

 

viðeigandi kröfur. Í sölu- og markaðsstarfsemi bókaútgefenda gæti þetta 

prófarkarlestur og breytingar á auglý

 

Mynd 7: Virðiskeðja íslenskra bókaútgefenda

Aðalstarfsemin snertir beint sjálfa framleiðsluna, söluna og stuðning við núverandi vöru

þjónustuframboð. Aðalstarfsemi íslenskra bókaútgefe

útskýra á eftirfarandi hátt:  

1. Innri vörustjórnun 

Hjá bókaútgáfum felst innri vörustjórnun í vali á handritum rithöfunda, vali á prentsmiðjum 

og útliti og hönnun bókanna. Hér á landi eru útgáfustjórar og ritstjórar innanhúss hjá 

bókaútgáfunum en ekki utanaðkomandi ráðgjafar eins og tíðkast víða erlendis.

2. Framleiðslan 

Starfemin felst í því að setja upp handritin í prenthæfar bækur og koma þei

prentsmiðjuna tilbúnum til sölu. Íslenskir bókaútgefendur prenta bækur sínar bæði hér 

og erlendis. Bókasamband Íslands kannar reglulega prentstað íslenskra bóka sem getið er í 

Bókatíðindum Félags íslenskra bókaútgefenda. Árið 2012 dróst fjöldi titla sem prentaðir voru 

innanlands saman um rúmlega 5% milli ára en árið 2011 var 68% hlu

og markaðsstarfsemi bókaútgefenda gæti þetta 

prófarkarlestur og breytingar á auglýsingum.  

: Virðiskeðja íslenskra bókaútgefenda (Porter, 1985)

Aðalstarfsemin snertir beint sjálfa framleiðsluna, söluna og stuðning við núverandi vöru

þjónustuframboð. Aðalstarfsemi íslenskra bókaútgefenda samkvæmt virðiskeðju Porter

Hjá bókaútgáfum felst innri vörustjórnun í vali á handritum rithöfunda, vali á prentsmiðjum 

og útliti og hönnun bókanna. Hér á landi eru útgáfustjórar og ritstjórar innanhúss hjá 

gáfunum en ekki utanaðkomandi ráðgjafar eins og tíðkast víða erlendis.

Starfemin felst í því að setja upp handritin í prenthæfar bækur og koma þei

til sölu. Íslenskir bókaútgefendur prenta bækur sínar bæði hér 

og erlendis. Bókasamband Íslands kannar reglulega prentstað íslenskra bóka sem getið er í 

Bókatíðindum Félags íslenskra bókaútgefenda. Árið 2012 dróst fjöldi titla sem prentaðir voru 

innanlands saman um rúmlega 5% milli ára en árið 2011 var 68% hlutfall á prentun bókatitla 
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og markaðsstarfsemi bókaútgefenda gæti þetta til að mynda verið 

 

(Porter, 1985) 

Aðalstarfsemin snertir beint sjálfa framleiðsluna, söluna og stuðning við núverandi vöru- eða 

virðiskeðju Porter má 

Hjá bókaútgáfum felst innri vörustjórnun í vali á handritum rithöfunda, vali á prentsmiðjum 

og útliti og hönnun bókanna. Hér á landi eru útgáfustjórar og ritstjórar innanhúss hjá 

gáfunum en ekki utanaðkomandi ráðgjafar eins og tíðkast víða erlendis. 

Starfemin felst í því að setja upp handritin í prenthæfar bækur og koma þeim í gegnum 

til sölu. Íslenskir bókaútgefendur prenta bækur sínar bæði hér á landi 

og erlendis. Bókasamband Íslands kannar reglulega prentstað íslenskra bóka sem getið er í 

Bókatíðindum Félags íslenskra bókaútgefenda. Árið 2012 dróst fjöldi titla sem prentaðir voru 

tfall á prentun bókatitla 
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innanlands. 20% titla var prentað í Evrópu og 17% í Asíu. Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 

675 í Bókatíðindunum í ár en var 690 árið 2011. (Samtök iðnaðarins, 2012). 

3. Ytri vörustjórnun 

Íslenskir bókaútgefendur eru flestir með dreifingu á sínum snærum en ekki eru til fyrirtæki 

sem sérhæfa sig í dreifingu bóka hér á landi. Forlagið tekur að sér að dreifa bókum fyrir 

smærri forlög og nokkur smærri forlög tóku sig saman fyrir nokkrum árum og voru í samstarfi 

með dreifingu og lagerhald en upp úr því samstarfi slitnaði. 

4. Sala og markaðsmál 

Þar sem bóksalar eru fáir og markaðurinn lítill hér á landi fara flest forlögin mjög 

hefðbundnar leiðir í markaðsmálum og sölu. Fyrir jólin eru auglýsingar frá forlögunum 

áberandi bæði í ljósvakamiðlum og prentmiðlum.  

5. Þjónusta  

Skilaréttur, umfjöllun um rithöfunda og áframhaldandi útgáfa eftir rithöfunda auka virði 

vörunnar. Skilaréttur er mjög sterkur bæði hjá neytendum og bóksölum. Bókaforlögin sjá sjálf 

um markaðssetningu og kynningu á rithöfundunum og að fylgja bókum eftir t.d.  með því að 

prenta þær fyrst í harðspjalda útgáfu, svo í kilju og jafnvel einnig rafrænni útgáfu.  

 

Stoðstarfsemin styður við aðalstarfsemina og samanstendur af innkaupum, mannauðsstjórnun, 

tækniþróun og innviðum.  

1. Innviðir  

Þar sem íslenskar bókaútgáfur eru flestar litlar hér á landi er þetta skref mikilvægt en 

væntanlega er innviðum frekar ábótavant þar sem mörg fyrirtækinu eru fámenn og lítil. 

2. Mannauðsstjórnun 

Fólk með reynslu af bókaútgáfu er ekki á hverju strái á litlum markaði á borð við Ísland og 

þess vegna er þessi þáttur mjög mikilvægur í bókaútgáfu hérlendis. 

3. Tækniþróun 

Bókaútgáfa er í eðli sínu ótæknivædd og flest fyrirtækin lítil þannig að þetta skref skiptir litlu 

máli í íslenskri bókaútgáfu. Tækniþróun felst einnig í því að framleiða bækurnar með 

hagkvæmari hætti og að huga að frekari miðlun bókanna. Hér á landi eru flestar 

bókaútgáfurnar litlar og meðalstórar þannig að lítið svigrúm er fyrir dýr rekstrarkerfi og 

flókna ferla innanhúss.  

4. Innkaup 

Bókaútgefendur þurfa ýmis aðföng og þurfa að finna hagkvæmustu birgjana og í því felast 

samskipti við prentsmiðjur. Einnig þurfa útgefendur að fá utanaðkomandi aðila til að sjá um 



 

 

uppsetningu og gerð bókartextans

þannig að bókaútgáfur sitja að mestu leyti við sama borð. Áður fyrr var nokkuð um að 

prentsmiðjur væru sjálfar í bókaútgáfu þegar lítið v

algengt. Flestar stærri bókaútgáfurnar eru með grafíska hönnuði innanhús

bækurnar og hanna kápurnar.  

3.3. Fimm krafta samkeppnislíkan Porter

Í samkeppni á hvers kyns markaði, hvor

markaði, er eðli samkeppni bundið við fimm krafta. 

við að tengja viðfangsefnið, þ.e. fyrirtækin, við umhverfi sitt. Umhverfið getur verið 

margbreytilegt en sá þáttur sem vegur þyngst er ma

bókamarkaðurinn er lítill, bæði landfræðilega og einnig vegna fæðar þeirra sem geta lesið 

íslensku. Fyrirtæki sem keppa á sama markaði eru líkleg

ytra umhverfi og á það við íslenskar ú

efnahagssveiflum í umhverfinu. Eðli samkeppni er bundið við fimm krafta, aðkomu nýrra 

aðila á markað, ógn af staðkvæmdarvöru, vald og kauphegðun neytenda, vald og söluhegðun 

birgja og keppni milli aðila sem f

 

Mynd 8: Fimm kraftar samkeppni

1. Aðkoma nýrra aðila á markað

gerð bókartextans en hér á Íslandi eru staðlaðir samningar við rithöfunda 

þannig að bókaútgáfur sitja að mestu leyti við sama borð. Áður fyrr var nokkuð um að 

prentsmiðjur væru sjálfar í bókaútgáfu þegar lítið var að gera í prentun en 

algengt. Flestar stærri bókaútgáfurnar eru með grafíska hönnuði innanhús

 

Fimm krafta samkeppnislíkan Porter 

Í samkeppni á hvers kyns markaði, hvort sem um er að ræða heimamarkað

samkeppni bundið við fimm krafta. Við mótun samkeppnisstefnu er leitast 

við að tengja viðfangsefnið, þ.e. fyrirtækin, við umhverfi sitt. Umhverfið getur verið 

margbreytilegt en sá þáttur sem vegur þyngst er markaðurinn sem starfað er á. Íslenski 

bókamarkaðurinn er lítill, bæði landfræðilega og einnig vegna fæðar þeirra sem geta lesið 

keppa á sama markaði eru líkleg til að verða fyrir sömu áhrifum af 

ytra umhverfi og á það við íslenskar útgáfur sem hafa siglt í gegnum ólgusjó samhliða 

efnahagssveiflum í umhverfinu. Eðli samkeppni er bundið við fimm krafta, aðkomu nýrra 

aðila á markað, ógn af staðkvæmdarvöru, vald og kauphegðun neytenda, vald og söluhegðun 

birgja og keppni milli aðila sem fyrir eru á markaði. (Porter, 1985).  

Fimm kraftar samkeppni  í bókaútgáfu (Porter, 1985)

Aðkoma nýrra aðila á markað 
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en hér á Íslandi eru staðlaðir samningar við rithöfunda 

þannig að bókaútgáfur sitja að mestu leyti við sama borð. Áður fyrr var nokkuð um að 

ar að gera í prentun en nú er það ekki 

algengt. Flestar stærri bókaútgáfurnar eru með grafíska hönnuði innanhúss sem setja upp 

heimamarkað eða á alþjóðlegum 

Við mótun samkeppnisstefnu er leitast 

við að tengja viðfangsefnið, þ.e. fyrirtækin, við umhverfi sitt. Umhverfið getur verið 

rkaðurinn sem starfað er á. Íslenski 

bókamarkaðurinn er lítill, bæði landfræðilega og einnig vegna fæðar þeirra sem geta lesið 

til að verða fyrir sömu áhrifum af 

tgáfur sem hafa siglt í gegnum ólgusjó samhliða 

efnahagssveiflum í umhverfinu. Eðli samkeppni er bundið við fimm krafta, aðkomu nýrra 

aðila á markað, ógn af staðkvæmdarvöru, vald og kauphegðun neytenda, vald og söluhegðun 

 

(Porter, 1985) 
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Aðkoma nýrra aðila á íslenska bókamarkaðinn er auðveld þar sem einungis fjárfestingin að 

gefa út eina bók er hindrunin, þ.e. laun höfundar, yfirlestur, uppsetning, uppsetning og 

dreifing. við prentun og útgáfu bókarinnar er hindrun. Á hverju ári gefa mörg hundruð 

misstórar bókaútgáfur út bækur sem sýnir glögglega að aðgangshindranir eru litlar.  Þrátt fyrir 

að hver sem er geti gefið út bók má alls ekki vanmeta þá þekkingu og þann mannauð og það 

dreifingar og sölukerfi sem stórar útgáfar hafa komið sér upp. Þær hafa því eðlilega 

samkeppnislegt forskot á aðra sjálfstæða útgefendur. Flestir íslenskir bókaútgefendur eru það 

litlir að stærðarhagkvæmni nýtur ekki við. Forlagið er eina bókaútgáfan sem er með eigið fé 

sem vegur þungt þegar kemur að því að fjármagna útgáfuna og ætti því að búa við lægri 

fjármagnskostnað. Allir aðilar ættu að sitja við nánast sama borð þegar kemur að dreifikerfi.  

Bókaútgefendur eru áhrifamiklir í íslensku samfélagi og eru sterkur þrýstihópur þegar kemur 

að því að skapa umgjörð íslenskrar bókaútgáfu.  

2. Ógn af staðkvæmdarvöru 

Bækur hafa tvíþætt hlutverk, annars vegar að miðla upplýsingum og hins vegar sem 

afþreying. Bækur keppa því við alla aðra afþreyingu þar sem frítími fólks er takmarkaður. 

Einnig keppir bókin við aðrar upplýsingamiðlanir á borð við netið og aðra ljósvakamiðla hér á 

landi líkt og erlendis. Þegar kemur að námsgögnum stendur íslensku bókinni ekki mikil ógn af 

staðkvæmdarvörum þar sem margmiðlun á námsefni er frekar skammt á veg komin vegna 

mikils tilkostnaðar við framleiðslu námsgagna á litlu málsvæði. Ætla má að breytingar verði á 

þessu á næstu árum þegar stefna um framtíðar kennsluaðferðir hefur verið mörkuð.  

3. Vald og kauphegðun neytenda 

Vald og kauphegðun neytenda stýrir miklu um útgefnar bækur en íslenskur bókamarkaður 

virðist fylgja ósýnilegum lögmálum þegar kemur að vinsældum einstakra höfunda. Nokkrir 

höfundar hafa þó náð þeim árangri að vera nánast með fyrirframgefnar metsölubækur. 

Neytendur stýra einnig framleiðslunni á þann hátt að mest er útgefið á haustin og fyrir jólin 

þegar hið svokallaða jólabókaflóð kemur með öllum sínum krafti. 

Bókaútgefendur selja oftast til bóksala en aðrir markaðir eru einnig fyrir hendi. T.d. selja þeir 

í gegnum netverslanir og gegnum eigin verslanir eða í gegnum sínar eigin skrifstofur. 

Bókaútgáfa stýrist af því sem bókaútgefendur vilja gefa út og sem þeir telja að verði vinsælt 

hverju sinni. Einnig hafa erlendir straumar mikil áhrif á val á titlum.  

4. Vald og söluhegðun birgja 

Birgjar hafa nokkurt vald því þeir geta til að mynda stýrt verðinu á álagstímum í prentun. 

Kostnaður við prentun og uppsetningu verður þess vegna hærri en ella ef framleiðslan dreifist 

yfir lengra tímabil. Á móti kemur að dreifing verður ódýrari þegar margir titlar fara í dreifingu 



 

 

í einu. Ef rithöfundar eru skilgreindir sem birgjar má segja að vald þeirra sé mikið því þeir 

ráða nákvæmlega hvað stendur í bókunum sem

Rithöfunda má skilgreina sem mikilvægust

Þeir hafa því gríðarlegt vald og eru margir vinsælustu rithöfundarnir samningsbundnir 

ákveðnum forlögum til lengri eða skemmri tíma. 

Vald annarra birgja er lítið það sem varan sem þeir bjóða upp á

litlu máli fyrir endanleg gæði vörunnar. 

5. Keppni milli aðila sem fyrir eru á markaði

Meðal bókaútgefenda er einn stór aðili

Aðrir bókaútgefendur gefa út mun færri titla og aðeins nokkrir bókaútgefendur gefa út fleiri 

en 10 bækur á ári. Þeir bókaútgefendur sem fyrir eru á markaðinum eru margir með 

áratugareynslu af bókaútgáfu. Bókaútgefendur bindast hagsmunasamtökunum, Fé

íslenskra bókaútgefenda. Stærsti bókaútgefandinn, Forlagið, selur einnig bækur annarra 

bókaútgefenda í verslun sinni 

3.4. SVÓT-greining 

Með SVÓT-greiningu er hægt er að skoða

tækifæri íslenskra bókaútgefanda. Þessi greining varpar ljósi á stöðuna sem ríkir á núverandi 

samkepppnismarkaði.  

Mynd 9: SVÓT-greining

í einu. Ef rithöfundar eru skilgreindir sem birgjar má segja að vald þeirra sé mikið því þeir 

ráða nákvæmlega hvað stendur í bókunum sem seldar eru.  

Rithöfunda má skilgreina sem mikilvægustu birgjana því án þeirra væru bækurnar ekki til. 

Þeir hafa því gríðarlegt vald og eru margir vinsælustu rithöfundarnir samningsbundnir 

ákveðnum forlögum til lengri eða skemmri tíma.  

er lítið það sem varan sem þeir bjóða upp á er einsleit. 

fyrir endanleg gæði vörunnar.  

Keppni milli aðila sem fyrir eru á markaði 

Meðal bókaútgefenda er einn stór aðili, Forlagið, sem gefur út fleiri en eitt hundrað titla 

Aðrir bókaútgefendur gefa út mun færri titla og aðeins nokkrir bókaútgefendur gefa út fleiri 

en 10 bækur á ári. Þeir bókaútgefendur sem fyrir eru á markaðinum eru margir með 

áratugareynslu af bókaútgáfu. Bókaútgefendur bindast hagsmunasamtökunum, Fé

íslenskra bókaútgefenda. Stærsti bókaútgefandinn, Forlagið, selur einnig bækur annarra 

 og á netinu.  

greiningu er hægt er að skoða mögulega styrkleika, veikleik

tgefanda. Þessi greining varpar ljósi á stöðuna sem ríkir á núverandi 

greining útgefenda (Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998
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í einu. Ef rithöfundar eru skilgreindir sem birgjar má segja að vald þeirra sé mikið því þeir 

na því án þeirra væru bækurnar ekki til. 

Þeir hafa því gríðarlegt vald og eru margir vinsælustu rithöfundarnir samningsbundnir 

 T.d. skiptir prentun 

, Forlagið, sem gefur út fleiri en eitt hundrað titla á ári. 

Aðrir bókaútgefendur gefa út mun færri titla og aðeins nokkrir bókaútgefendur gefa út fleiri 

en 10 bækur á ári. Þeir bókaútgefendur sem fyrir eru á markaðinum eru margir með 

áratugareynslu af bókaútgáfu. Bókaútgefendur bindast hagsmunasamtökunum, Félagi 

íslenskra bókaútgefenda. Stærsti bókaútgefandinn, Forlagið, selur einnig bækur annarra 

mögulega styrkleika, veikleika, ógnanir og 

tgefanda. Þessi greining varpar ljósi á stöðuna sem ríkir á núverandi 

 

Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998)  
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Styrkleiki íslenskra bókaútgefenda felst í þekkingu á íslenskum bókamarkaði og sterkri stöðu 

bóka á Íslandi. Íslenskar bækur hafa einnig háa markaðshlutdeild gagnvart erlendum bókum. 

Framleiðslukostnaður bóka er ekki mjög hár hlutfallslega hér á landi en fjárhagslegt bolmagn 

bókaútgáfna er ekki mikill. Góður aðgangur er að dreifileiðum. Mögulegir veikleikar eru að of 

margir litlir aðilar séu að keppa á markaðinum og því náist ekki fram stærðarhagkvæmni og 

hagkvæmni í framleiðslunni. Íslenskar bókaútgáfur búa væntanlega yfir lélegum 

upplýsingakerfum sökum smæðar og hafa þar af leiðandi litla yfirsýn yfir framleiðsluferlið og 

söluna. Vegna smæðar eru fáir rithöfundar sem geta selt bækur í tugum þúsunda eintaka.  

 

Möguleg tækifæri bókaútgefenda felast í söluaukningu vegna tilkomu rafbóka. Mögulegar 

ógnanir felast í litlum vexti.  

  



 

 

4. Bóksala 

Bækur á Íslandi eru seldar í sérhæfðum bókabúðum, matvöruverslunum, af bókaútgefendum 

sjálfum og fleiri smærri aðilum. Árið 2010 nam heildarsala á bókum, ritföngum og blöðum í 

sérverslunum tæpum sjö milljörðum króna og árið 2011 var salan tæplega 7,4 milljarðar. 

 

Mynd 10: Fjöldi bókaútgefenda

Árið 2011 var fjöldi smásala á bókum í sérverslunum 43

bóksalar á lista hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda

Þar má finna bæði sérverslanir með bækur

má sjá hvernig þessar 67 verslanir skiptast eftir eðli verslananna:

 

Tafla 1: Skipting verslana sem selja bækur 2011

Skiptingin hér að ofan sýnir að matvöruverslanir sem selja bækur eru fleiri en sérhæfðar 

bókabúðir hér á landi. Stærsta bókaverslanakeðjan eða sú e

Bækur á Íslandi eru seldar í sérhæfðum bókabúðum, matvöruverslunum, af bókaútgefendum 

sjálfum og fleiri smærri aðilum. Árið 2010 nam heildarsala á bókum, ritföngum og blöðum í 

num tæpum sjö milljörðum króna og árið 2011 var salan tæplega 7,4 milljarðar. 

Fjöldi bókaútgefenda og bókabúðir (Hagstofa Íslands)

smásala á bókum í sérverslunum 43 (Hagstofa Íslands). 

bóksalar á lista hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda, sem síðast var uppfærður

bæði sérverslanir með bækur og matvöruverslanir sem einnig selja bækur. Hér 

má sjá hvernig þessar 67 verslanir skiptast eftir eðli verslananna: 

 

: Skipting verslana sem selja bækur 2011 (Félag íslenskra bókaútgefenda

hér að ofan sýnir að matvöruverslanir sem selja bækur eru fleiri en sérhæfðar 

bókabúðir hér á landi. Stærsta bókaverslanakeðjan eða sú eina er Eymundsson sem ræður yfir 

Eðli verslana Fjöldi
Sérhæfðar bókabúðir 24
 Þar af Eymundsson 13
Ritfangaverslanir 6
 Þar af Office 1/A4 6
Matvöruverslanir 25
 Þar af verslanir Haga 10
 Þar af verslanir Kaupáss 6
Aðrir 10
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Bækur á Íslandi eru seldar í sérhæfðum bókabúðum, matvöruverslunum, af bókaútgefendum 

sjálfum og fleiri smærri aðilum. Árið 2010 nam heildarsala á bókum, ritföngum og blöðum í 

num tæpum sjö milljörðum króna og árið 2011 var salan tæplega 7,4 milljarðar.  

 

og bókabúðir (Hagstofa Íslands) 

(Hagstofa Íslands). Samtals eru 67 

sem síðast var uppfærður í lok árs 2011. 

og matvöruverslanir sem einnig selja bækur. Hér 

(Félag íslenskra bókaútgefenda, 2011) 

hér að ofan sýnir að matvöruverslanir sem selja bækur eru fleiri en sérhæfðar 

ina er Eymundsson sem ræður yfir 
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13 bókabúðum en þar á eftir kemur Hagkaup sem selur bækur í 10 verslunum sínum. Má því 

ætla að bóksala á Íslandi fari mikið fram utan sérhæfðra bókaverslana.  

 

Til viðbótar við veltu í bókaútgáfu hér á landi selja íslenskir rithöfundar bækur sínar á 

erlendum tungumálum. Í lok árs 2011 höfðu selst um sjö milljónir eintaka af bókum Arnaldar 

erlendis, þær hafa verið þýddar á 38 tungumál og seldar í samtals 108 löndum. Að auki selja 

íslenskir rithöfundar bækur í milljónatali erlendis (Viðskiptablaðið, 2011).  

 

4.1.  Bóksala á Íslandi 

Sérverslunum með bækur hefur farið fækkandi undanfarin ár og er útlit fyrir að sú þróun haldi 

áfram. Á móti kemur að sölustöðum bókar hefur fjölgað gríðarlega mikið og fást bækur nú í 

matvöruverslunum, gjafavöruverslunum og bensínstöðvum svo eitthvað sé nefnt.  

 

Bóksala var gefin frjáls árið 1995 en áður þurfti sérstakt bóksöluleyfi. Þáverandi stjórnendur 

Hagkaups börðust ötullega fyrir því að bókasala væri gefin frjáls og höfðu erindi sem erfiði og 

bjóða nú sérvöruverslanir á borð við Hagkaup upp á mikið úrval bóka.  

 

Smásala á bókum, dagblöðum og ritföngum í sérverslunum nam rúmlega sjö milljörðum 

króna árið 2011 og jókst um 7% milli áranna 2010 og 2011. Síðan 1998 hefur aukningin verið 

að meðaltali 5% en mesta aukningin var milli áranna 1998 og 1999 þegar hún var 16% og svo 

frá 2005 til 2006 og 2007 þegar aukningin var 12% milli ára.  Milli áranna 2008 og 2009 dróst 

salan saman um 6% og það sama var uppi á tengingnum milli áranna 2000, 2001 og 2002.  

 

 

Tafla 2: Skipting bóksölu á Íslandi (Samkeppniseftirlitið, 2010) 

2009
Jan-okt Nóv-des Jan-okt Nóv-des Jan-okt

Penninn 60-65% 45-50% 60-65% 40-45% 60-65% 
Hagar 0-5% 30-35% 0-5% 30-35% 0-5% 
Bóksala stúdenta 20-25% 0-5% 20-25% 0-5% 20-25% 
Office 1 5-10% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 
Kaupás 0-5% 0-5% 0-5% 5-10% 0-5% 
Samkaup 0-5% 5-10% 0-5% 5-10% 0-5% 
Verslunarfélagið Iða 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 
Aðrar verslanir 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 

2007 2008



 

 

Frá því að þessar tölur voru te

Pennanum og er nú rekin af sömu rekstraraðilum og reka Verslunarfélagið Iðu. Ætla má að 

hlutdeild Bókabúðar Máls og menningar sé svipuð og Verslunarfélagsins Iðu og hafi því 

lítilvæg áhrif til lækkunar á markaðshlutdeild Pennans/Eymundsson. 

 

Bóksalar hafa ekki bundist hagsmunasamtökum líkt og bókaútgefendur 

einhverju leyti útskýrt núverandi stöðu bóksala

4.2. Virðiskeðja  

Virðiskeðja er góð nálgun til að sýna í hverju starfsemi bókaver

starfseminnar skipta máli. Til einföldunar er hér gert ráð fyrir að starfsemi bóksala snúist 

eingöngu um að selja bækur en undanfarið hafa bókaverslanir þróast í þá átt að selja mikið 

magn af vörum til ferðamanna

verslana sem hafa ekki bóksölu sem aðaltekjulind.  

stoðstarfsemi felst í áætlanagerð, mannauðsstjórnun, tækniþróun og innkaupum. Í áætlanagerð 

eru útgáfuáætlanir, kostnaðaráætlanir og fjárstýring. Mannauðsstjórnun felst í því að ráða hæft 

fólk og halda því í starfi. Tækniþróun felst í því að selja bækurnar með hagkvæmari hætt

að huga að frekari miðlun bókanna. Innkaup frá erlendum og innlendum birgjum fel

að semja við bókaútgefendur og erlenda bóksala og heildsala. 

Mynd 

Frá því að þessar tölur voru teknar saman hefur Bókabúð Máls og menningar verið seld frá 

Pennanum og er nú rekin af sömu rekstraraðilum og reka Verslunarfélagið Iðu. Ætla má að 

hlutdeild Bókabúðar Máls og menningar sé svipuð og Verslunarfélagsins Iðu og hafi því 

nar á markaðshlutdeild Pennans/Eymundsson.  

Bóksalar hafa ekki bundist hagsmunasamtökum líkt og bókaútgefendur 

núverandi stöðu bóksala.   

Virðiskeðja er góð nálgun til að sýna í hverju starfsemi bókaverslana felst og hvaða þættir 

starfseminnar skipta máli. Til einföldunar er hér gert ráð fyrir að starfsemi bóksala snúist 

eingöngu um að selja bækur en undanfarið hafa bókaverslanir þróast í þá átt að selja mikið 

magn af vörum til ferðamanna og ritföng. Hér verður ekki reynt að varpa ljósi á virðiskeðjur 

verslana sem hafa ekki bóksölu sem aðaltekjulind.  Aðalstarfsemin felst

st í áætlanagerð, mannauðsstjórnun, tækniþróun og innkaupum. Í áætlanagerð 

ðaráætlanir og fjárstýring. Mannauðsstjórnun felst í því að ráða hæft 

fólk og halda því í starfi. Tækniþróun felst í því að selja bækurnar með hagkvæmari hætt

að huga að frekari miðlun bókanna. Innkaup frá erlendum og innlendum birgjum fel

semja við bókaútgefendur og erlenda bóksala og heildsala.  

Mynd 11: Virðiskeðja íslenskra bókasala  
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knar saman hefur Bókabúð Máls og menningar verið seld frá 

Pennanum og er nú rekin af sömu rekstraraðilum og reka Verslunarfélagið Iðu. Ætla má að 

hlutdeild Bókabúðar Máls og menningar sé svipuð og Verslunarfélagsins Iðu og hafi því 

Bóksalar hafa ekki bundist hagsmunasamtökum líkt og bókaútgefendur en það getur að 

slana felst og hvaða þættir 

starfseminnar skipta máli. Til einföldunar er hér gert ráð fyrir að starfsemi bóksala snúist 

eingöngu um að selja bækur en undanfarið hafa bókaverslanir þróast í þá átt að selja mikið 

verður ekki reynt að varpa ljósi á virðiskeðjur 

Aðalstarfsemin felst því í bóksölu og 

st í áætlanagerð, mannauðsstjórnun, tækniþróun og innkaupum. Í áætlanagerð 

ðaráætlanir og fjárstýring. Mannauðsstjórnun felst í því að ráða hæft 

fólk og halda því í starfi. Tækniþróun felst í því að selja bækurnar með hagkvæmari hætti og 

að huga að frekari miðlun bókanna. Innkaup frá erlendum og innlendum birgjum felast í því 
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Aðalstarfsemin snertir beint áþreifanlegu framleiðsluna, söluna, viðhaldið og stuðning á vöru 

eða þjónustu, s.s. innri vörustjórnun, framkvæmdina sjálfa, ytri vörurstjórnun, 

markaðssetningu, sölu og þjónustu.  

Aðalstarfsemin samanstendur af eftirfarandi þáttum: 

1. Innri vörustjórnun 

Hjá bókasölu felst innri vörustjórnun í vali á bókum og öðrum vörum til sölu, s.s. ritföngum 

og ferðamannavörum.  

2. Starfsemin 

Starfemin felst í því að fá vörur og koma þeim til sölu í versluninni.  

3. Ytri vörustjórnun 

Hér er sá hluti starfseminnar sem snýr að því að afhenda vöru eða þjónustu til viðskiptavina. 

Þetta eru hlutir eins og söfnun, geymsla og dreifingakerfi sem annaðhvort eru utan eða innan 

fyrirtækisins. Hér fer salan til viðskiptavinanna fram. Staðsetningin verslunar skiptir einnig 

máli.   

4. Sala og markaðsmál 

Hér er átt við þær athafnir þar sem reynt er að fá viðskiptavini til að velja vöru eða þjónustu 

fyrirtækisins fram yfir samkeppnisaðilanna. Ágóðinn sem fyrirtækið býður og hversu vel tekst 

að koma því á framfæri skapa virði hér. Auglýsingar og önnur markaðsmál falla hér undir. 

5. Þjónusta 

Þær athafnir sem viðhalda virði vöru eða þjónustunnar eftir að hún hefur verið keypt. 

Skilaréttur, uppákomur og annað tilfallandi auka virði bókaverslana í hugum viðskiptavina.  

 

Stoðstarfsemin styður við aðalstarfsemina.  

1. Innviðir 

Stoðkerfi fyrirtækisins og sú starfsemi sem leyfir fyrirtækinu að starfa eðlilega á hverjum 

degi. Bókhald og almenn stjórnun eru dæmi um nauðsynlega innviði sem þurfa að vera 

tilstaðar til að viðhalda forskoti fyrirtækisins, t.d. með öflugu kassakerfi, kerfi á útstillingum 

og fleira. 

2. Mannauðsstjórnun 

Mikilvægt er að sölumenn í bókabúðum hafi sérþekkingu á bókum þannig að kúnst getur 

verið að velja rétta fólkið til starfa þar sem afgreiðslustörf eru í eðli sínu frekar illa launuð. 

3. Tækniþróun 

Tækniþróun á sér stað t.d. í lagerstýringu, kassakerfum.  

4. Innkaup 



 

 

Það sem fyrirtækið gerir til að verða sér úti um aðföng. Þetta innifelur að finna birgja og að 

semja um bestu verð. T.d. samskipti við bókaútgefen

4.3. Fimm krafta samkeppnislíkan P

Í samkeppni á hvers kyns markaði,

markaði, er eðli samkeppni bundið við fimm krafta. 

(Porter, 1985): 

Mynd 

1. Aðkoma nýrra aðila á markað

Aðkoma nýrra aðila á markað fyrir bóksölu er auðveld, þ.e. ekki eru miklar aðgangshindranir. 

Þær felast í því að útvega húsnæði og 

Bóksalar fá svipaðan afslátt samkvæmt úrskurði S

veita 35% afslátt nema að hægt sé að sanna að meira kostnaðarhagræði hljótist af sölunni sem 

réttlæti meiri afslátt. Svo geta bóksalar samið um meiri tilfallandi afslátt. 

2. Ógn af staðkvæmdarvöru

Ógn af staðkvæmdarvöru er hægt að skilgreina sem ógn af öðrum sölustöðum sem selja 

bækur, t.d. matvöruverslanir, bensínstöðvar, ferðamannabúðir og aðrir staðir. Á Íslandi eru 

bækur seldar mjög víða og á algjörlega samkeppnishæfu verði

3. Vald og kauphegðun neytenda

að sem fyrirtækið gerir til að verða sér úti um aðföng. Þetta innifelur að finna birgja og að 

T.d. samskipti við bókaútgefendur og aðra birgja.  

Fimm krafta samkeppnislíkan Porter 

Í samkeppni á hvers kyns markaði, hvort sem um er að ræða heimamarkað

samkeppni bundið við fimm krafta. Mynd 20 sýnir samband kraftanna 

 12: Fimm kraftar samkeppni í bóksölu 

Aðkoma nýrra aðila á markað 

Aðkoma nýrra aðila á markað fyrir bóksölu er auðveld, þ.e. ekki eru miklar aðgangshindranir. 

Þær felast í því að útvega húsnæði og auglýsingar og að laða viðskiptavini að búðinni. 

aðan afslátt samkvæmt úrskurði Samkeppniseftirlitsins, þ.e. að aðeins megi 

veita 35% afslátt nema að hægt sé að sanna að meira kostnaðarhagræði hljótist af sölunni sem 

Svo geta bóksalar samið um meiri tilfallandi afslátt.  

Ógn af staðkvæmdarvöru 

Ógn af staðkvæmdarvöru er hægt að skilgreina sem ógn af öðrum sölustöðum sem selja 

bækur, t.d. matvöruverslanir, bensínstöðvar, ferðamannabúðir og aðrir staðir. Á Íslandi eru 

og á algjörlega samkeppnishæfu verði miðað við bókaverslanir. 

og kauphegðun neytenda 
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að sem fyrirtækið gerir til að verða sér úti um aðföng. Þetta innifelur að finna birgja og að 

sem um er að ræða heimamarkað eða á alþjóðlegum 

sýnir samband kraftanna 

 

Aðkoma nýrra aðila á markað fyrir bóksölu er auðveld, þ.e. ekki eru miklar aðgangshindranir. 

auglýsingar og að laða viðskiptavini að búðinni. 

, þ.e. að aðeins megi 

veita 35% afslátt nema að hægt sé að sanna að meira kostnaðarhagræði hljótist af sölunni sem 

Ógn af staðkvæmdarvöru er hægt að skilgreina sem ógn af öðrum sölustöðum sem selja 

bækur, t.d. matvöruverslanir, bensínstöðvar, ferðamannabúðir og aðrir staðir. Á Íslandi eru 

miðað við bókaverslanir.  



 

 

Neytendur eru kaupendur bóka og kauphegðun þeirra hefur stýrt mjög þróun á 

bóksölumarkaði. Áður var bóksalan langmest fyrir jólin og því komu 

bókamarkað til að taka sinn skerf af kökunni. Undanfarin ár hafa matvöruverslanir þó selt 

bækur á kostnaðarverði og eru því með í bóksöluslagnum til þess að fá viðskiptavini inn í 

búðirnar. Þróunin hefur einnig orðið sú að matvöruver

4. Vald og söluhegðun birgja

Bókaútgefendur eru helstu birgjar bóksala og er vald þeirra gríðarlegt. T.d. er föst álagnin 

nánast hjá flestum smásölum. Þjónusta birgja er einsleit að því leyti að þjónustustig er mjög 

svipað, þ.e. bækur eru afhentar á sölustað. 

5. Keppni milli aðila sem fyrir eru á markaði

Bóksalar keppa sín á milli en í raun kemur

bækur, t.d. matvöruverslunum

4.4. SVÓT-greining  

Til að nálgast stöðu íslenskra bóksala er hægt að nota svokallaða 

styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri greinarinnar eru skoðuð. Smásala bóka á Íslandi er 

skoðuð heildstætt en ekki fyrir einstaka bóksala. 

 

Mynd 

Neytendur eru kaupendur bóka og kauphegðun þeirra hefur stýrt mjög þróun á 

bóksölumarkaði. Áður var bóksalan langmest fyrir jólin og því komu matvöruverslanir inn á 

bókamarkað til að taka sinn skerf af kökunni. Undanfarin ár hafa matvöruverslanir þó selt 

bækur á kostnaðarverði og eru því með í bóksöluslagnum til þess að fá viðskiptavini inn í 

búðirnar. Þróunin hefur einnig orðið sú að matvöruverslanir selja nú bækur allan ársins hring. 

og söluhegðun birgja 

Bókaútgefendur eru helstu birgjar bóksala og er vald þeirra gríðarlegt. T.d. er föst álagnin 

nánast hjá flestum smásölum. Þjónusta birgja er einsleit að því leyti að þjónustustig er mjög 

ækur eru afhentar á sölustað.  

Keppni milli aðila sem fyrir eru á markaði 

r keppa sín á milli en í raun kemur mesta samkeppnin líklega frá öðrum sem selja 

, t.d. matvöruverslunum því þar ríkir hörð verðsamkeppni.  

 

il að nálgast stöðu íslenskra bóksala er hægt að nota svokallaða SVÓT

styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri greinarinnar eru skoðuð. Smásala bóka á Íslandi er 

skoðuð heildstætt en ekki fyrir einstaka bóksala.  

Mynd 13: SVÓT-greining bóksala 
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Neytendur eru kaupendur bóka og kauphegðun þeirra hefur stýrt mjög þróun á 

matvöruverslanir inn á 

bókamarkað til að taka sinn skerf af kökunni. Undanfarin ár hafa matvöruverslanir þó selt 

bækur á kostnaðarverði og eru því með í bóksöluslagnum til þess að fá viðskiptavini inn í 

slanir selja nú bækur allan ársins hring.  

Bókaútgefendur eru helstu birgjar bóksala og er vald þeirra gríðarlegt. T.d. er föst álagnin 

nánast hjá flestum smásölum. Þjónusta birgja er einsleit að því leyti að þjónustustig er mjög 

mesta samkeppnin líklega frá öðrum sem selja 

SVÓT-greiningu þar sem 

styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri greinarinnar eru skoðuð. Smásala bóka á Íslandi er 
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Möguleikir styrkleikar felast í sterkri hefð fyrir því að gefa bækur, mikill fjöldi ferðamanna 

sækir Ísland heim og því er sala ferðamannabóka mikil. Einstaka rótgrónar bókaverslanir búa 

við tryggð viðskiptavina. Fjarlægð við bókaverslanir eru oftast lítil þannig að netsala hefur 

ekki verið mjög fyrirferðamikil á Íslandi til þessa. Mögulegir veikleikar eru að bókaverslanir 

eru fjárhagslega veikar. Síðustu ár hafa bókaverslanir orðið að kaffihúsum og hafa öðlast 

hlutverk afþreyingarstaðar þar sem fólk fær frí afnot af blöðum og bókum. Engin samstaða er 

meðal bóksala hér á landi og hafa þeir því ekki sterka málsvara. Það sem flestir aðilar eru litlir 

og ráða ekki yfir flóknum sölukerfum er lítil yfirsýn yfir kauphegðun og kaupmynstur 

viðskiptavinanna.  

 

Möguleg tækifæri felast í vexti ferðamanna og betri horfum í íslensku efnahagslífi. Fjölgun 

ferðamanna fylgir aukning í sölu á verkum íslenskra höfunda á erlendum tungumálum. 

Tækifæri bóksala liggja einnig í aukinni netsölu, bæði á hefðbundnum bókum og rafbókum. 

Það gætu einnig verið tækifæri fyrir bóksala að ná samningum við stjórnvöld um fast söluverð 

til að styrkja smásöluna. Mögulegar ógnanir eru að fleiri bætist í hóp þeirra sem selja bækur 

með enga eða lága framlegð til að laða að viðskiptavini líkt og matvöruverslanir hafa gert. 

Sífellt meiri samkeppni í afþreyingu er einnig ógn við íslenska bóksala. Sífellt betra aðgengi 

að bókum í gegnum erlendar netverslanir og netið er einnig mikil ógn við hefðbundnar 

bókaverslanir ef þær bregðast ekki við þróuninni strax.  
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5. Áhrif rafbóka, umfang og virði 

Sala rafbóka hefur ekki náð neinu umtalsverðu magni hér á landi en sífellt fleiri titlar eru 

gefnir út á rafbók samhliða hefðbundinni útgáfu. Þar sem markaður með rafbækur er á 

byrjunarstigi hér á landi er eðlilegast að horfa til erlendra rannsókna þegar meta skal áhrif, 

umfang og virði rafbóka á þessu stigi. 

 

Mikil áhersla er lögð á vöxt í rekstri fyrirtækja í dag en vöxtur skapar einungis virði ef nýir 

viðskiptavinir, ný verkefni eða sameiningar skapa meiri arðsemi fjárfestinga heldur en 

fjármagnskostnað. Þeir þættir sem geta skapað vöxt eru innri vöxtur með því að breikka 

vöruúrval fyrirtækisins, vöxtur á markaðshlutdeild á núverandi mörkuðum og með samrunum 

og yfirtökum. Langstærsti hluti vaxtar er tilkominn vegna breikkaðs vöruúrvals. Þegar vöxtur 

er skoðaður nánar þarf að leiðrétta gegn áhrifum verðlags, samrunum og yfirtökum og 

breytingum á bókhaldsreglum (Koller, Goedhart, Wessels, 2010). 

 

Í fljótu bragði er erfitt að koma auga á vaxtarmöguleika á bókamarkaði umfram þá sem felast 

í fólksfjölgun, auknum kaupmætti og mögulega auknum lestri. Stöðugt meira framboð er á 

afþreyingu og frítími fólks er takmörkuð auðlind þannig að tími til lestrar takmarkast af því. 

Vaxtarmöguleikarnir liggja helst í nýrri tækni með tilkomu netverslana og rafbóka. Rafræna 

þróunin kemur til með að hafa áhrif á virðiskeðjur og tekjumódel bókaútgefenda. 

 

Netið hefur sífellt meiri áhrif á líf fólks og að sama skapi mun það hafa mikil áhrif á 

lestrarmynstur og lestrarhegðun. Útgefendur og bóksalar þurfa því að taka markviss skref til 

að tryggja sér leiðandi stöðu í sölu og dreifingu rafbóka. Nýir samkeppnisaðilar, á borð við 

Google og Apple, sem eru einnig nýir á markaðinum, koma til með að herja á bókamarkaðinn 

og fara í hlutverk reyndari aðila. Núverandi sambönd eru að brotna í sundur og ný að myndast 

(Ballhaus, Donk og Stokes, 2011).  

 

Með hliðsjón af sögunni og tækniframförum undanfarina áratuga má gera ráð fyrir að rafræna 

bókaútgáfa eigi aðeins eftir að þróast frekar. Þeir bókaútgefendur sem koma til með að njóta 

góðs af þessum breytingum eru þeir sem líta á netið sem viðbót við hefðbundna samkeppni en 

ekki eitthvað sem eyðileggur núverandi markað (Porter, 2001). 
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Útbreiðsla rafbóka er drifin áfram að því að sífelld þróun er á tækjum til að lesa bækur og 

einnig með umsvifamiklum netverslunum og fjölbreyttu framboði rafbóka. Einnig hafa 

netverslanir á borð við Amazon.com haldið uppi beittri verðstefnu til að auka tekjustrauminn 

af rafbókunum. Fjárfestingar í rafbókum hafa skilað sér fyrir útgefendur því rafbækur skila 

hærri framlegð (Ballhaus, Donk og Stokes, 2011). 

 

Rafbókamarkaðurinn í Bandaríkjunum er mjög sterkur og var hlutfall rafbóka af seldum 

bókum 20% 2011 en aðeins 6,4% árið 2010. Þessi gríðarlegi vöxtur sést ekki á öðrum 

alþjóðlegum mörkuðum þar sem vöxturinn er mun hægari. Á lykilmörkuðum á alþjóðavísu, 

sem eru Þýskaland, Frakkland, Spánn og Ítalía er markaðshlutdeild rafbóka á bilinu 1% til 

2%. Á vaxtarmörkuðum á borð við Brasilíu, Rússland, Indland og Kína er markaðshlutdeild 

rafbóka enn lægri eða um 0,5% í Brasilíu, 1% í Rússlandi og Kína og 0,05% á Indlandi 

(Anthony, 2012). 

 

Megin áskorun bókaútgefenda varðandi vöxt rafbókasölu er framboð á rafbókum og verð á 

tækjum til að lesa rafbækurnar. Horfa bókaútgefendur til Bandaríkjanna við lausn á þessum 

vandamálum. Þrátt fyrir hindranir er trú lykilmarkaða og vaxtamarkaða að sprengja í 

rafbókum sé óumflýjanleg og muni verða að veruleika á næstu árum. Bandaríkin eru án efa 

leiðandi þegar það kemur að framboði rafbóka. Hjá Amazon voru 950 þúsund titlar í boði 

fyrir lestölvuna Kindle árið 2011. Helsti samkeppnisaðili Amazon, Barnes & Noble, sagði yfir 

tvo milljón titla rafbóka vera í boði í netverslun sinni. Yfir þrjár milljónir rafbóka voru í boði 

hjá Google rafbókum í desember 2010 í netverslun þeirra. Alþjóðlegir markaðir eru aftur á 

móti mörgum skrefum á eftir Bandaríkjunum þegar kemur að framboði og verða 

bókaútgefendur að auka framboð sitt til muna ef þeir vilja sjá vöxt í sölu rafbóka næstu þrjú 

árin (Anthony, 2012). 

 

Viðhorf bókaútgefenda til þróunarinnar hefur ekki verið skoðað sérstaklega hér á landi.  

Útgáfa rafbóka hefur verið að aukast undanfarin ár en miðað við stöðuna erlendis er saga 

rafbókaútgáfu stutt hér á landi. Viðhorf bókaútgefenda til rafbóka hefur hins vegar verið 

skoðað bæði í Bandaríkjunum og Evrópu og er viðhorf bókaútgefenda í Evrópu nokkuð 

íhaldssamara en vestanhafs. Gæti skýringin falist í því að Bandaríkin eru eitt málsvæði og því 

markaðurinn stærri fyrir bandarískar rafbækur en á meginlandinu, sem samanstendur af 

mörgum mismunandi málsvæðum.  
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Í Bandaríkjunum virðist viðhorf útgefenda til rafbóka vera jákvætt og felst skýringin í því að 

almennt telja þeir að rafbækurnar lækki kostnað og gefi hærri framlegð heldur en prentuðu 

bækurnar. Rafbókaútgefandi þarf heldur ekki að bera kostnaðinn af endursendingum sem eru 

venjulega tengdir bókaútgáfu.  

 

Útgefendur í Evrópu virðast líta á rafbækur sem skref afturábak og meiri áhættu en tækifæri 

og eru líklegri til að hafa vantrú á þróun iðnaðarins og bregðast hægt við sökum hræðslu við 

mikinn kostnað og líkurnar á því að missa sölu á prentuðum bókum. Þess vegna hafa 

evrópskir bókaútgefendur minni áhuga á því að vera virkir í þróun markaðar fyrir rafbækur 

(Ballhaus, Donk og Stokes, 2011).   

 

Útgefendur í Evrópu eigi að rafvæðast markvisst og markaðssetja rafbækur þrátt fyrir að 

tekjur af rafbókum komi ekki til með að standa undir kostnaði til skemmri tíma. 

Fjárfestingarnar eru nauðsynlegar til að koma á fót markaði og bjóða upp á löglegan valkost 

því annars má búastvið vexti í dreifingu efnis sem er dreift ólöglega og án höfundagreiðslna 

(Ballhaus, Donk og Stokes, 2011).   

 

Til að byrja með kemur tilkoma rafbóka og lestölva ekki til með að breyta hlutverki helstu 

bókaútgefenda. Þeir munu halda áfram að finna, yfirfara og dreifa efni. Breytingin felst í 

viðbótar vöruúrvalinu sem rafbækur eru. Rafbækur munu ekki útrýma prentuðum bókum en 

rafbækurnar búa til nýja leiðir fyrir útgefendur til að miðla efni og því fylgja nýjar kvaðir og 

tækifæri. Rafbækur skapa tækifæri til að afla nýrra tekna sem fengjust ekki með prentuðum 

bókum. Gott dæmi eru snjallforrit, sérstakar rafbækur með tónlist og myndskeiðum en nú 

þegar hafa útgefendur í Bandaríkjunum prófað sig áfram á þessum slóðum (Ballhaus, Donk 

og Stokes, 2011). 

 

Prentun og lager eru hlutir sem eru ónauðsynlegir við útgáfu rafbóka en í staðinn kemur 

stafræn framleiðsla, geymsla, uppfærslur og bækur eftir eftirspurn.   

 

Ein af breytingunum er að nú geta rithöfundar sjálfir auðveldlega gefið út sínar eigin bækur til 

að komast yfir fleiri þætti virðiskeðjunnar. T.d. hafa metsöluhöfundarnar Stephen King og 

Paulo Coelho farið þá leið að gefa út sjálfir. Þá fá þeir ekki eingöngu höfundargreiðslurnar 

heldur einnig hlut bókaútgefendanna en á móti kemur að þeir geta ekki notast við ritstjórn, 



 

 

markaðs- og dreifingarkerfi útgefendanna. Rithöfundar geta einnig valið þá leið að gefa 

bækurnar beint út í gegnum bókaverslanir á netinu.

5.1. Virðiskeðja rafbóka

Þróun rafrænu virðiskeðjunnar eru í áttina til endanlegs viðskiptavinar og í b

áhrif þess eru sjáanleg í Bandaríjunum þar sem bókabúðirnar Barnes & Noble hafa fjárfesta 

bæði í hardware og rafbókum í gegnum Nook. Amazon hefur þróað lestölvuna Kindle og 

hefur það breytt Amazon úr smásala á netinu í þróunaraðila á hard

efnisveitu á netinu. (Ballhaus, Donk og Stokes, 2011). 

 

Hlutverk milliliða í virðiskeðju bókaútgáfa verður endurskilgreint. Framleiðsla og dreifing 

verður ekki eins fyrir rafbækur og hefðbundnar bækur. Hefðbundin hlutverk koma til með 

halda sér en þau verða endurskilgreind og komið í stað þeirra. 

 

Inngönguhindranir á markað fyrir rafbækur er hlutfallslega lágur og allir þátttakendur í 

virðiskeðjunni koma til með að víkka út starfsemi sína á netið, það byrjar á rithöfundum 

(markaðssetja sig sjálfir), bókaútgefendur (dreifa sjálfir) og milliliðir (beint í gegnum þeirra 

eigin söluleiðir eða óbeint í gegnum sölur bókaverslana) beint í gegnum bókabúðirnar sjálfar 

(í gegnum netverslanir þeirra. Að auki eykst samkeppnin sífellt með stórum a

Amazon, Apple og Google sem eru að víkka út markaði sína með sínum eigin tækjum og 

tólum. (Ballhaus, Donk og Stokes, 2011

 

Mynd 14: Virðiskeðja rafbóka og hefðbundinni bóka

Hér má sjá virðiskeðju rafbóka í samanburði við virðiskeðju hefðbundinni bóka og hvernig 

framleiðslan og dreifingin dettur út. Í stað fer ritstjórn og breyting yfir á rafrænt form fram 

og dreifingarkerfi útgefendanna. Rithöfundar geta einnig valið þá leið að gefa 

bækurnar beint út í gegnum bókaverslanir á netinu. 

rafbóka 

Þróun rafrænu virðiskeðjunnar eru í áttina til endanlegs viðskiptavinar og í b

áhrif þess eru sjáanleg í Bandaríjunum þar sem bókabúðirnar Barnes & Noble hafa fjárfesta 

bæði í hardware og rafbókum í gegnum Nook. Amazon hefur þróað lestölvuna Kindle og 

hefur það breytt Amazon úr smásala á netinu í þróunaraðila á hardware og software og 

efnisveitu á netinu. (Ballhaus, Donk og Stokes, 2011).  

Hlutverk milliliða í virðiskeðju bókaútgáfa verður endurskilgreint. Framleiðsla og dreifing 

verður ekki eins fyrir rafbækur og hefðbundnar bækur. Hefðbundin hlutverk koma til með 

halda sér en þau verða endurskilgreind og komið í stað þeirra.  

Inngönguhindranir á markað fyrir rafbækur er hlutfallslega lágur og allir þátttakendur í 

virðiskeðjunni koma til með að víkka út starfsemi sína á netið, það byrjar á rithöfundum 

tja sig sjálfir), bókaútgefendur (dreifa sjálfir) og milliliðir (beint í gegnum þeirra 

eigin söluleiðir eða óbeint í gegnum sölur bókaverslana) beint í gegnum bókabúðirnar sjálfar 

(í gegnum netverslanir þeirra. Að auki eykst samkeppnin sífellt með stórum a

Amazon, Apple og Google sem eru að víkka út markaði sína með sínum eigin tækjum og 

Ballhaus, Donk og Stokes, 2011). 

: Virðiskeðja rafbóka og hefðbundinni bóka (Ballhaus, Donk og Stokes, 2011

Hér má sjá virðiskeðju rafbóka í samanburði við virðiskeðju hefðbundinni bóka og hvernig 

framleiðslan og dreifingin dettur út. Í stað fer ritstjórn og breyting yfir á rafrænt form fram 
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og dreifingarkerfi útgefendanna. Rithöfundar geta einnig valið þá leið að gefa 

Þróun rafrænu virðiskeðjunnar eru í áttina til endanlegs viðskiptavinar og í beina sölu. Líkleg 

áhrif þess eru sjáanleg í Bandaríjunum þar sem bókabúðirnar Barnes & Noble hafa fjárfesta 

bæði í hardware og rafbókum í gegnum Nook. Amazon hefur þróað lestölvuna Kindle og 

ware og software og 

Hlutverk milliliða í virðiskeðju bókaútgáfa verður endurskilgreint. Framleiðsla og dreifing 

verður ekki eins fyrir rafbækur og hefðbundnar bækur. Hefðbundin hlutverk koma til með að 

Inngönguhindranir á markað fyrir rafbækur er hlutfallslega lágur og allir þátttakendur í 

virðiskeðjunni koma til með að víkka út starfsemi sína á netið, það byrjar á rithöfundum 

tja sig sjálfir), bókaútgefendur (dreifa sjálfir) og milliliðir (beint í gegnum þeirra 

eigin söluleiðir eða óbeint í gegnum sölur bókaverslana) beint í gegnum bókabúðirnar sjálfar 

(í gegnum netverslanir þeirra. Að auki eykst samkeppnin sífellt með stórum aðilum á borð við 

Amazon, Apple og Google sem eru að víkka út markaði sína með sínum eigin tækjum og 

 

 

Ballhaus, Donk og Stokes, 2011). 

Hér má sjá virðiskeðju rafbóka í samanburði við virðiskeðju hefðbundinni bóka og hvernig 

framleiðslan og dreifingin dettur út. Í stað fer ritstjórn og breyting yfir á rafrænt form fram 



 

 

eftir samsetingu. Eins þarf ekki hefðbundnar dreifileiðir en á móti kem

einhvers tækis þar sem hægt er að lesa þær.

5.2. Fimm krafta samkeppnislíkan Porter

Samkeppnisstefnu verður að ákveða út frá skilningi á þeim lögmálum sem gildi í 

samkeppninni á viðkomandi markaði og hver

á afmörkuðum mörkuðum má útskýra með fimm kröftum, a

af staðkvæmdarvöru, vald og kauphegðun neytenda

milli aðila sem fyrir eru á markaði

 

Hvort sem atvinnugrein er ný eða gömul

kröfum í samkeppni. Þrátt fyrir að sumir hafi haldið því fram að hraði tækninýjunga dragi úr 

virði iðnaða en sannleikurinn er annar. Ef grunnkraftar iðnað

undirliggjandi drifkraftar meðalarðsemi iðnaðarins og gefa innsýni í hvernig arðsemin mun 

þróast til framtíðar. Þessir fimm kraftar ákveða enn arðsemina þrátt fyrir að birgjar, leiðir, 

staðkvæmd eða samkeppnisaðilar breytist. (Port

Hér er sýnt hvernig fimm kraftar Porter hafa áhrif á samkeppni á markaði fyrir rafbækur:

 

 

 

Mynd 15

eftir samsetingu. Eins þarf ekki hefðbundnar dreifileiðir en á móti kemur að rafbækur þarnast 

einhvers tækis þar sem hægt er að lesa þær. (Ballhaus, Donk og Stokes, 2011

Fimm krafta samkeppnislíkan Porter 

Samkeppnisstefnu verður að ákveða út frá skilningi á þeim lögmálum sem gildi í 

samkeppninni á viðkomandi markaði og hversu mikið hann laðar fólk að. Lögmálin sem gildi 

á afmörkuðum mörkuðum má útskýra með fimm kröftum, aðkoma nýrra aðila á markað

og kauphegðun neytenda, vald og söluhegðun birgja

milli aðila sem fyrir eru á markaði. (Porter, 1985) 

Hvort sem atvinnugrein er ný eða gömul og er aðlaðandi ákveðinn með fimm undirliggjandi 

kröfum í samkeppni. Þrátt fyrir að sumir hafi haldið því fram að hraði tækninýjunga dragi úr 

virði iðnaða en sannleikurinn er annar. Ef grunnkraftar iðnaðarins eru skoðaðir, sýna 

undirliggjandi drifkraftar meðalarðsemi iðnaðarins og gefa innsýni í hvernig arðsemin mun 

þróast til framtíðar. Þessir fimm kraftar ákveða enn arðsemina þrátt fyrir að birgjar, leiðir, 

staðkvæmd eða samkeppnisaðilar breytist. (Porter, 2001) 

Hér er sýnt hvernig fimm kraftar Porter hafa áhrif á samkeppni á markaði fyrir rafbækur:

15: Fimm krafta samkeppnislíkan Porter 
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ur að rafbækur þarnast 

Ballhaus, Donk og Stokes, 2011). 

Samkeppnisstefnu verður að ákveða út frá skilningi á þeim lögmálum sem gildi í 

su mikið hann laðar fólk að. Lögmálin sem gildi 

ðkoma nýrra aðila á markað, ógn 

og söluhegðun birgja og keppni 

er aðlaðandi ákveðinn með fimm undirliggjandi 

kröfum í samkeppni. Þrátt fyrir að sumir hafi haldið því fram að hraði tækninýjunga dragi úr 

arins eru skoðaðir, sýna 

undirliggjandi drifkraftar meðalarðsemi iðnaðarins og gefa innsýni í hvernig arðsemin mun 

þróast til framtíðar. Þessir fimm kraftar ákveða enn arðsemina þrátt fyrir að birgjar, leiðir, 

Hér er sýnt hvernig fimm kraftar Porter hafa áhrif á samkeppni á markaði fyrir rafbækur: 
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1. Aðkoma nýrra aðila 

Nýir aðilar eiga auðvelt með að koma upp netverslunum og tækni en þröskuldurinn felst í því 

að koma sér á framfæri á netinu. Þegar viðskiptavinir hafa verslað einu sinni geta næstu kaup 

verið framkvæmd í aðeins einu skrefi, t.d. geymir Amazon.com upplýsingar um greiðslukort 

og heimilisföng og því þarf einungis að velja vöru og staðfesta til að ljúka kaupum.  

Ógn af staðkvæmdarvöru: 

Hefðbundnar bækur geta auðveldlega verið leystar af hólmi með tilkolmu rafbóka. Aðrar 

netverslanir geta auðveldlega útfært þjónustu sína til rafbóka, t.d. vinsælar verslanir á borð við 

eBay og fleiri.  

2. Vald og kauphegðun neytenda 

Viðskiptavinir kaupa beint af netverslunum eða forlögum og geta því ekki haft áhrif á verð en 

auðvelt er að gera verðsamanburð sem ætti að viðhalda mikilli samkeppni. Fastur kostnaður 

rafbóka og netverslana er mikill en breytilegur kostnaður lágur þannig að verð bóka ætti að 

geta verið lægra. Einnig ætti að vera hagkvæmt fyrir netverslanir að víkka út vöruframboð 

sitt.  

3. Vald og söluhegðun birgja 

Birgjar á borð við rithöfunda geta valið að gefa út sjálfir.  

4. Keppni milli aðila á markaði: 

Dregur úr mismuni milli aðila á markaði, dregur úr samkeppni á öðrum sviðum en í verði, 

stækkar landfræðilegan markað sem eykur samkeppnina, lækkar breytilegan kostnaði í 

hlutfalli við fastan kostnað og eykur þrýsting á afslátt. (Porter, 2001). 

5.3. SVÓT-greining 

Hinn nýja markað fyrir rafbækur má skoða með svokallaðri SVÓT-greiningu þar sem 

skoðaðir eru mögulegir styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri.  



 

 

Mynd 

Mögulegir styrkleikar í sölu rafbóka eru að kostnaður vegna vöruskila, sem er mikill þegar 

kemur að hefðbundnum bókum, er enginn þar sem bókabúðir þurfa ekki að skila bókum til 

útgefenda ef þær seljast ekki því að lager er enginn. Framleiðslan og dreifingin verður því 

ódýrari og einfaldari. Einnig er hægt að bjóða upp á meira úrval því að bækur seljast ekki upp 

eins og gerist með upplag af hefðbundnum bókum. 

sömu netverslun er hægt að kaupa hefðbundnar bækur og rafbækur. Netverslanir á borð við 

Amazon.com hafa náð miklum áhrif

gagnvart bókaútgefendum þegar kemur að innkaupamætti. Mögulegir veikleikar rafbókanna 

felast í reynsluleysi sökum ungs aldurs tækninnar 

mismunandi tækja við lesturinn sem kallar á flóknari tækni sem þarf að virka á mörgum 

mismunandi stöðum. Einnig er markaðurinn óþroskaður þannig að margir aðilar eru að reyna 

fyrir sér á honum án mikillar þekkingar eða

 

Möguleg tækifæri felast í því að ná til nýs markhóps með rafbókum sem lesa yfir höfuð ekki 

hefðbundnar bækur, bæði með nýrri tækni og nýjum möguleikum í margmiðlun. 

geta fengið stærri skerf af söluverði rafbókanna með því að gefa út sjálfir og þannig eygt 

Mynd 16: SVÓT-greining fyrir rafbækur 

Mögulegir styrkleikar í sölu rafbóka eru að kostnaður vegna vöruskila, sem er mikill þegar 

kemur að hefðbundnum bókum, er enginn þar sem bókabúðir þurfa ekki að skila bókum til 

ekki því að lager er enginn. Framleiðslan og dreifingin verður því 

ódýrari og einfaldari. Einnig er hægt að bjóða upp á meira úrval því að bækur seljast ekki upp 

eins og gerist með upplag af hefðbundnum bókum. Einnig felast tækifæri í því að í einni og 

u netverslun er hægt að kaupa hefðbundnar bækur og rafbækur. Netverslanir á borð við 

Amazon.com hafa náð miklum áhrifum á bókamarkaði erlendis og hafa því sterka stöðu 

gagnvart bókaútgefendum þegar kemur að innkaupamætti. Mögulegir veikleikar rafbókanna 

last í reynsluleysi sökum ungs aldurs tækninnar og notkun mismunandi 

mismunandi tækja við lesturinn sem kallar á flóknari tækni sem þarf að virka á mörgum 

mismunandi stöðum. Einnig er markaðurinn óþroskaður þannig að margir aðilar eru að reyna 

á honum án mikillar þekkingar eða reynslu.  

Möguleg tækifæri felast í því að ná til nýs markhóps með rafbókum sem lesa yfir höfuð ekki 

r, bæði með nýrri tækni og nýjum möguleikum í margmiðlun. 

geta fengið stærri skerf af söluverði rafbókanna með því að gefa út sjálfir og þannig eygt 
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Mögulegir styrkleikar í sölu rafbóka eru að kostnaður vegna vöruskila, sem er mikill þegar 

kemur að hefðbundnum bókum, er enginn þar sem bókabúðir þurfa ekki að skila bókum til 

ekki því að lager er enginn. Framleiðslan og dreifingin verður því 

ódýrari og einfaldari. Einnig er hægt að bjóða upp á meira úrval því að bækur seljast ekki upp 

Einnig felast tækifæri í því að í einni og 

u netverslun er hægt að kaupa hefðbundnar bækur og rafbækur. Netverslanir á borð við 

á bókamarkaði erlendis og hafa því sterka stöðu 

gagnvart bókaútgefendum þegar kemur að innkaupamætti. Mögulegir veikleikar rafbókanna 

notkun mismunandi forma og 

mismunandi tækja við lesturinn sem kallar á flóknari tækni sem þarf að virka á mörgum 

mismunandi stöðum. Einnig er markaðurinn óþroskaður þannig að margir aðilar eru að reyna 

Möguleg tækifæri felast í því að ná til nýs markhóps með rafbókum sem lesa yfir höfuð ekki 

r, bæði með nýrri tækni og nýjum möguleikum í margmiðlun. Rithöfundar 

geta fengið stærri skerf af söluverði rafbókanna með því að gefa út sjálfir og þannig eygt 
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meiri hagnaðarvon. Einnig gæti verið auðveldara fyrir nýja rithöfunda, sem kunna að 

markaðssetja sig vel á netinu, að stíga fram með rafbók. Veikleikar rafbókanna eru hættan á 

stuldi á höfundarvörðu efni. Einnig hefur mismunandi skattlagning eftir löndum áhrif á 

útsöluverð rafbóka og þannig skekkt samkeppnisstöðu þeirra gagnvart hefðbundnum bókum.  
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6. Afkoma og fjárhagslegur styrkur aðila á bókamarkaði 

Til að meta ábata og styrkleika atvinnugreina er nauðsynlegt að skoða fjárhagslega afkomu 

þeirra og fjárhagslegan styrk. Ýmsar stærðir og kennitölur segja til um hversu vel viðkomandi 

atvinnugrein og fyrirtæki innan hennar standa. Einnig er mikilvægt að líta til baka þegar spáð 

er fyrir um framtíð fyrirtækja. Nauðsynlegt er að byrja á lykilatriðunum sem skapa virði, 

arðsemi fjárfestinga og tekjuvöxt. (Koller, Goedhart og Wessels, 2010). 

 

Hér á landi er ekki til almenn samantekt á arðsemi af bóksölu og þau gögn sem til eru sýna 

mismunandi reikningsskilaaðferðir sem leiða til þess að ekki er hægt að gera beinan 

samanburð en þó er hér reynt að bera saman mismunandi bóksala. Einnig er hér um svo smá 

fyrirtæki að ræða að ársreikningarnir eru í mörgum tilvikum óendurskoðaðir.  

 

Forlagið er með mestu tekjurnar meðal bókaútgefenda og þar á eftir kemur Edda en hér má sjá 

veltu helstu bókaútgefenda. Þar sem vantar heildartekjurnar hefur veltan ekki verið gefin upp í 

ársreikningi.  

 

Tafla 3: Heildartekjur íslenskra bókaútgefenda (Fyrirtækjaskrá, 2013) 

Hér á eftir koma tölur og samantektir úr ársreikingum sem fengust hjá fyrirtækjaskrá 

Ríkisskattstjóra. 

6.1. Rekstrarafkoma 

Rekstrarreikningur gefur nokkrar mismunandi vísbendingar um arðsemi. Rekstrarhagnaður 

eða brúttó hagnaður er mismunur tekna og kostnaðarverðs seldra vara. Rekstrarhagnaður sýnir 

hversu vel fyrirtækið er í stakk búið til þess að standa straum af kostnaði sem fylgir 

rekstrinum. Rekstrarhagnaður gefur samt minni yfirsýn hjá þjónustufyrirtækjum en annars 

Bókaútgáfa 2011
Forlagið 1.246.765.268
Edda 306.200.000
Bjartur-Veröld 283.814.118
Uppheimar 115.959.823
BF-útgáfa 58.591.000
Crymogea 30.268.153
Bókafélagið Ugla 35.732.139
Bókaútgáfan Salka -
Sögur -
Samtals: 2.077.330.501   
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konar fyrirtækjum þar sem kostnaðarverð seldra vara er oftast lítill hluti af 

heildarkostnaðinum. (Wild, Bernstein og Subramanyam, 2001). 

 

Tafla 4: Rekstrarhagnaður bókaútgefenda eftir afskriftir og fyrir fjármagnsliði 

Eins og sést á tölum um rekstrarhagnað bókaútgefenda gefur starfsemin af sér ágætan hagnað 

til að standa undir frekari útgáfu. Almennt virðist vera hagnaður á greininni og ef 

bókaútgefendurnir eru ekki mjög skuldasettir ætti rekstarafkoman að vera ásættanleg. Árið 

2011 skila flestir meiri rekstrarhagnaði en árið áður.  

 

Tafla 5: Rekstrarhagnaður bóksala fyrir afskriftir og fjármagnsliði  

Rekstarhagnaður stærstu bóksalanna, sem hafa skilað ársreikningi, virðist vera að dragast 

saman milli áranna 2011 og 2010 en samt virðist reksturinn vera að skila afkomu réttu megin 

við núllið. 

Bókaútgáfa 2011 2010
Forlagið 90.132.781 140.384.650
Edda - útgáfa 86.024.118 -21.202.700
Sögur 11.905.109 9.256.366
Bókaútgáfan Salka 10.540.703 -9.899.038
BF-útgáfa 1.040.213 730.093
Crymogea 606.133 1.721.699
Bókafélagið Ugla 181.754 305.624
Bjartur-Veröld -181.798 6.256.682
Uppheimar 1.566.628
Samtals: 200.249.013      127.553.376   

Bóksali 2011 2010
Rúblan (Mál og menning) 16.647.426  
Verslunarfélagið Iða 11.479.639  26.374.072  
Mávanes (Bókabúðin Hamraborg) 743.121       3.400.119    
Úlfarsfell 170.335       3.865.748    
Bókabúðin Bergstaðastræti ehf. 562.734       
Penninn 3.027.481    
Samtals: 29.042.532  37.232.164  
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Tafla 6: Rekstrarafkoma bókaútgefenda 

Rekstrarniðurstaða flestra bókaútgefenda hefur verið jákvæð undanfarin ár og virðist árið 

2011 vera mun hagstæðara en árið 2010.  

 

Tafla 7: Rekstrarafkoma bóksala 

Þrátt fyrir að allar bókabúðirnar sýndu hagnað af rekstri er annað uppi á tengingnum þegar 

búið er að taka tillit til afskrifta, fjármagnsliða og skatta. Hér að neðan má sjá rekstrarafkomu 

bóksala en samtals skila þeir tæpum 19 milljónum í hagnað. Mikið tap varð á rekstri helstu 

bókaverslana árið 2010 sem má rekja til mikils taps á Pennanum sem var tilkomið vegna 

endurskipulagningar fyrirtækisins og endurspeglar því ekki afkomu bóksala.  

6.2. Eigið fé 

Eigið fé segir til um hversu styrkum fjárhagslegum fótum hvert fyrirtæki innan iðnaðarins 

stendur. Heildar eigið fé stærstu bókaútgefendana er ekki mjög stöndugt og má segja að 

Forlagið sé eina bókaútgáfan sem býr yfir einhverju eigin fé. Sjá hér töflu yfir eigið fé í lok 

árs 2011. 

Bókaútgáfa 2011 2010
Forlagið 104.745.019 111.976.621
Edda - útgáfa 80.394.491 -23.693.793
Bókaútgáfan Salka 35.012.593 -12.328.441
Sögur 16.745.798 7.949.793
Bjartur-Veröld 1.061.412 3.021.744
BF-útgáfa 864.470 554.350
Crymogea -157.422 1.035.814
Bókafélagið Ugla -256.998 163.147
Uppheimar 9.415.268
Samtals: 238.409.363      88.679.235     

Bóksali 2011 2010
Rúblan (Mál og menning) 13.269.704  
Verslunarfélagið Iða 10.422.208  5.605.733 -      
Úlfarsfell 1.687.469 -   2.467.278       
Mávanes (Bókabúðin Hamraborg) 3.140.133 -   623.922 -         
Bókabúðin Bergstaðastræti ehf. 458.870          
Penninn 338.853.724 -  
Samtals: 18.866.321  342.155.221 -  
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Tafla 8: Eigið fé bókaútgefenda í lok árs 2011 

Eins og sjá má á myndinni hér fyrir ofan ber Forlagið höfuð og herðar yfir aðra íslenska 

bóksala þegar kemur að fjárhagslegum burðum. Heildar eigið fé átta stærstu íslensku 

bókaútgefendanna er rúmlega milljarðar og er eigið fé Forlagsins nánast öll sú upphæð. Þær 

bókaútgáfur sem eru með neikvætt eigið fé ættu að geta auðveldlega farið í jákvætt eigið fé ef 

hagnaður þeirra verður eins og árið 2011. Má ætla að um tímabundna erfiðleika sé að etja. 

 

 

Tafla 9: Eigið fé bóksala 

Nokkrir af stærstu íslensku bóksölunum eru með neikvætt eigið fé og gefa rekstarafkomutölur 

síðustu ára ekki mikla von um að þessari þróun verði snúið við.  

 

Bókaútgefendur geta metið birgðir á mismunandi hátt því að huglægt er hversu mikils virði 

eldri bækur eru. Hægt er að færa virði þeirra niður fljótlega eftir að þær hafa komið út og gert 

ráð fyrir að þær seljist á lægra verði en einnig er hægt að halda birgðaverðmætinu uppi með 

því að hafa bækur skráðar á kostnaðarverði sínu óháð aldri og seljanleika. Mat á virði lagers 

bókaútgefenda getur því verið mjög mismunandi. Til viðmiðunar er hér virði lagers 

bókaútgefenda í lok árs 2011 og 2010 og hlutfall lagers af heildarveltu hvers árs: 

Bókaútgáfa 2011
Forlagið 1.077.117.323
BF-útgáfa 21.800.633
Bjartur-Veröld 19.703.711
Crymogea 3.191.410
Bókafélagið Ugla -3.400.056
Bókaútgáfan Salka -9.906.595
Sögur -32.657.779
Edda - útgáfa -41.856.095
Uppheimar
Samtals: 1.033.992.552   

Bóksali 2011
Rúblan (Mál og menning) 13.943.202  
Úlfarsfell 4.936.198 -   
Verslunarfélagið Iða 31.469.275 - 
Mávanes (Bókabúðin Hamraborg) 60.453.783 - 
Bókabúðin Bergstaðastræti ehf.
Penninn
Samtals: 82.916.054 - 
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Tafla 10: Birgðaverðmæti bókaútgefenda og hlutfall birgða af veltu 

Hér að ofan er birgðaverðmæti stærstu íslensku bókaútgefendana en eins og áður hefur komið 

fram getur birgðaverðmæti skekkt raunverulega rekstrarafkomu. Þ.e. hægt er að meta birgðir 

mun hærra heldur en raunverulegt verðmæti þeirra er. Hér sést að miklu munar á 

birgðaverðmæti, t.d. er verðmæti birgða hjá Bjarti einungis um 1% af heildarsölu ársins á 

undan en hjá Crymogeu nemur lagerinn 56% af sölu ársins. Því hærra sem lagerverðmætið er 

því líklegra er að dulið rekstrartap sé til staðar.  

 

Þess má geta að verðmæti birgða er einnig mjög hátt hjá Forlaginu eða um 43% en Forlagið 

býr yfir stórum svokölluðum baklager, þ.e. endurútgefnum sígildum bókmenntaverkum sem 

seljast reglulega.  

6.3. Arðsemi eigin fjár  

Arðsemi eigin fjár segir til um hversu mikið hver króna sem er sett inn í reksturinn skilar 

eigendum og fjárfestum. Arðsemi eigin fjár er reiknuð út frá meðalstöðu eigin fjár á gefnu ári 

og hagnaði eftir skatta.  

 

Arðsemi eiginfjár hjá íslenskum bókaútgefendum er ekki beysin. Forlagið og BF-útgáfa eru 

einu bókaútgáfurnar sem fá viðunandi arðsemi eigin fjár. Aðrar eru ekki með mælanlega 

arðsemi eigin fjár, aðstæðurnar geta verið tvær, annars vegar hefur verið tap á rekstri ársins 

2011 eða eigið fé er neikvætt.  

Bókaútgáfa 2011 2011
Forlagið 537.988.831 43%
Bókaútgáfan Salka 76.120.730 -
Edda - útgáfa 65.000.000 21%
Crymogea 16.813.008 56%
Sögur 13.929.100 -
Bókafélagið Ugla 11.000.000 31%
BF-útgáfa 3.870.000 7%
Bjartur-Veröld 2.475.000 1%
Uppheimar -
Samtals: 727.196.669   -
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Tafla 11: Arðsemi eigin fjár bókaútgefenda árið 2011 

Þegar arðsemi eigin fjár er skoðuð hjá bóksölum er aðeins Rúblan ehf. (Bókabúð Máls og 

menningar) sem er með arðsemi eigin fjár sem hægt er að notast við. Aðrir bóksalar eru 

annaðhvort með neikvætt eigið fé eða tap af rekstri þannig að arðsemi eigin fjár er ekki 

marktæk stærð til að skoða afkomuna.  

 

Til að reikna stærðir á borð við arðsemi fjárfestinga og frjálst fjárflæði þarf að endurraða 

efnahagsreikningi og rekstrarreikningi. Til að finna nettó rekstrarhagnað leiðréttan fyrir 

sköttum eða NOPLAT. Fjárfestingar (e. invested capital) sýna fjármagn fjárfesta til að 

fjármagna starfsemina án þess að skoða hvernig það er tilkomið. Fjárfestingar eru því 

rekstrarlegar eignir að frádregnum rekstrarlegum skuldum að viðbættum eignum sem eru ekki 

í rekstri (Koller, Goedhart og Wessels, 2010). 

6.4. Arðsemi fjárfestinga 

Fyrirtæki skapa virði með því að fjárfesta fjármunum til að skapa fjárstreymi til framtíðar sem 

er hærra en fjármagnskostnaðurinn. Því örari sem vöxurinn er og því meira fjármagn sem 

hægt er að setja í reksturinn með góðri ávöxun þeim mun meira virði skapar það. Virði 

fyrirtækja er fjárstreymi þeirra til framtíðar að teknu tilliti til fjármagnskostnaðar.  

 

Samblandan af vexti og arðsemi fjárfestinga í hlutfalli við fjármagnskosnað er það sem skapar 

virðið. Í framhaldi af þessari staðreynd má fullyrða að framkvæmd sem eykur ekki 

sjóðsstreymi skapar ekki virði. Því meiri sem arðsemi fjárfestinga er og því lengur sem 

fyrirtæki geta haldið arðsemi fjárfestinga hærri en fjármagnskostnaði því meira virði skapa 

þau. Til að skilja og spá fyrir hvað drífur og viðheldur arðsemi fjárfestinga (e. ROIC) er 

mikilvægt í hverri stefnu og fjárfestinga ákvörðunartöku. Arðsemi fjárfestinga ræðst af 

samkeppnisforskoti, iðnaðinum og vörunni sem getur útskýrt hvers vegna arðsemi sumra 

fyrirtækja er aðeins 10% á meðan önnur skila 50% arðsemi. Samkeppnisforskot getur skýrt 

Arðsemi eigin fjár
BF-útgáfa 15%
Forlagið* 14%
Bjartur-Veröld -
Sögur -
Bókafélagið Ugla -
Bókaútgáfan Salka -
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þennan mun. Fyrst er skoðað hvernig stefna drífur áfram samkeppnisforskot sem aftur leiðir 

til hærri arðsemi fjárfestinga og gerir það sjálfbært (Koller, Goedhart og Wessels, 2010). 

 

 

Tafla 12: Arðsemi fjárfestinga bókaútgefenda 

Hér að ofan er tekin saman arðsemi fjárfestinga bókaútgefenda en aðeins marktækar 

niðurstöður eru hjá Forlaginu og BF-útgáfu. Ekki var hægt að reikna arðsemi fjárfestinga 

fleiri bókaútgefenda þar sem upplýsingar sem komu fram í ársreikningum voru ekki 

nægjanlega ítarlegar eða rekstrarniðurstöður voru neikvæðar og því ekki raunhæfar tölur. 

  

Því má halda fram að megin tilgangur fyrirtækja sé að skapa sjóðsstreymi sem skilar meiri 

arðsemi fjárfestinga en fjármagnskostnaðurinn er. Þetta auðveldar stjórnendum að ákveða 

hvaða fjárfestingar koma til með að skila mestu virði fyrir hluthafa til lengri tíma. Þessi 

staðreynd hjálpar einnig fjárfestum að skoða virði einstakra fjárfestinga. Virði fyrirtækja eykst 

með meiri arðsemi fjárfestinga þannig að að öðru óbreyttu er hærri arðsemi alltaf góð. Það 

sama á ekki við um vöxt því þegar arðsemi fjárfestinga er há eykur vöxtur virðið en þegar 

arðsemi fjárfestinga er lægri en fjármagnskostnaðurinn dregur meiri vöxtur úr virði 

fyrirtækisins. (Koller, Goedhart og Wessels, 2010). 

 

Fyrirtæki með háa arðsemi fjárfestinga ættu að einblína á meiri vöxt á meðan fyrirtæki með 

lága arðsemi fjárfestinga ættu að einblína á betri arðsemi áður en þau ættu að fara að hugsa 

um vöxt. Til að viðhalda hárri arðsemi fjárfestinga þarf að líta til hluta á borð við lífsferil 

vörunnar, stöðugleika, samkeppnisforskots og möguleika á staðkvæmdarvörum. Ef fyrirtæki 

finnur stefnu sem gefur aðlaðandi arðsemi fjárfestinga eru góðir möguleikar á því að það geti 

viðhaldið góðri arðsemi fjárfestinga yfir tíma og í gegnum síbreytilegt efnahagsumhverfi, 

iðnaði og ástand fyrirtækisins, sérstaklega þegar um ræðir vörur sem eiga langan líftíma. En á 

móti kemur að ef fyrirtæki er með lága arðsemi fjárfestinga er líklegt að það ástand viðhaldist 

til lengri tíma. (Koller, Goedhart og Wessels, 2010).  

 

Bókaútgáfa 2011
Forlagið 7%
BF-útgáfa 4%
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Arðsemi fjárfestinga er merkileg stærð að skoða þegar kemur að íslenskum bókaútgefendum 

því síðustu ár hefur Forlagið og BF-útgáfa borið höfuð og herðar yfir aðrar útgáfur í arðsemi 

fjárfestinga. Þó má líta til hluta eins og virðismats lagers sem hafa áhrif á arðsemi fjárfestinga.  

6.5. Sjóðsstreymi 

Þegar reynt er að festa fingur á hverju bókaútgáfa og bóksala skilar raunverulega er gott að 

líta á sjóðsstreymi því sú niðurstaða er óháð flestum bókhaldsæfingum. Fyrirtæki skapa virði 

með því að fjárfesta fjármunum til að skapa fjárstreymi til framtíðar sem er meira en 

fjármagnskostnaðurinn. Því örari sem vöxurinn er og því meira fjármagn sem hægt er að setja 

í reksturinn með góðri ávöxun þeim mun meira virði skapar það. Virði fyrirtækja er 

fjárstreymi þeirra til framtíðar að teknu tilliti til fjármagnskostnaðar.  

 

Tafla 13: Handbært fé bókaútgefenda í lok árs 

Forlagið er fjársterkast þegar kemur að handbæru fé og átti í lok árs 2011 rúmlega 250 

milljónir króna í sjóðum. Aðrar bókaútgáfur koma langt þar á eftir en einungis tvær 

bókaútgáfur eru með neikvætt handbært fé og þurfa því að fjármagna starfsemina með 

yfidrætti eða lánum.  

 

Samblandan af vexti og arðsemi fjárfestinga í hlutfalli við fjármagnskostnað er það sem 

skapar virðið. Í framhaldi af þessari staðreynd má fullyrða að framkvæmd sem eykur ekki 

sjóðsstreymi skapar ekki virði. (Koller, Goedhart og Wessels, 2010). 

Bókaútgáfa 2011
Forlagið 253.733.770
Sögur 15.305.605
BF-útgáfa 12.147.669
Bjartur-Veröld 2.248.866
Edda-útgáfa 1.006.295
Bókaútgáfan Salka 77.145
Uppheimar 0
Crymogea -2.458.968
Bókafélagið Ugla -7.738.395
Samtals 284.442.205     
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Tafla 14: Handbært fé bóksala í lok árs 

Handbært fé allra bóksala er jákvætt í lok árs 2011. Það er jákvæð merki en desember er sá 

mánuður sem skapar mestu tekjurnar þannig að besta staðan á handbæru fé ætti að vera í lok 

árs. Rúblan (Bókabúð Máls og menningar) er með mest af handbæru fé í lok árs 2011 eða 

rúmlega 27 milljónir og þar á eftir kemur Verslunarfélagið Iða með rúmlega 12 milljónir. 

Aðrar bókabúðir eru með handbært fé undir milljón í lok árs 2011.   

6.6. Samanburðarhæfi fyrirliggjandi gagna 

Við samanburð á raunverulegum tölum verður að hafa í huga að íslenskar bókaútgáfur og 

íslenskir bóksalar eru margir litlir og því er samræmi í bókhaldsaðferðum minna. Einnig er 

algengt að eigendurnir starfi sjálfir hjá fyrirtækjunum sem hafa fáa starfsmenn og getur því 

skipt miklu máli upp á afkomu hversu há laun eigandinn greiðir sér. Eins skiptir máli hvort  

bókaútgáfan eða bóksalan eigi húsnæðið, greiði af lánum eða leigi aðstöðu.   

 

Bókaútgefendur og bóksalar hafa ekki allir skilað inn ársreikningum til fyrirtækjaskrár 

Ríkisskattstjóra og því vantar upplýsingar. Penninn er langstærstur og hefur ekki skilað 

ársreikningi fyrir árið 2011 þannig að nýjasti aðgengilegi ársreikningurinn er fyrir árið 2010.  

 

Ársreikingar þeirra bókabúða sem voru fáanlegir sýndu að eigið fé þessara fyrirtækja er í 

flestum tilvikum neikvætt. Flestar bókabúðirnar skila rekstrarhagnaði fyrir afskriftir og 

fjármagnsliði en þegar tekið hefur verið tillit til þeirra og skatta er afkoman oftast neikvæð.  

 

Helstu atriði sem eru mismunandi færð eru laun og aðrir kostnaðarliðir sem tengjast 

stjórnendum og eigendum bókabúða og hvort þessar greiðslur séu skilgreindar sem laun eða 

séu greiddar út seinna sem arður og eins húsaleigua eftir því hvort viðkomandi á húsnæðið, 

greiðir af lánum eða leigir (Charles og Ingle, 2008).  

Bóksali 2011
Rúblan (Mál og menning) 27.266.408  
Verslunarfélagið Iða 12.488.813  
Mávanes (Bókabúðin Hamraborg) 505.448       
Úlfarsfell 38.296         
Bókabúðin Bergstaðastræti ehf.
Penninn
Samtals: 40.298.965  
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7. Verðlagning og skattheimta 

Bókaútgefendur gefa út harðspjaldabækur og kiljur á mismunandi verði og mismunandi 

tímum eftir vertíð. Rannsóknir á bókamarkaði hafa sýnt að verðmunur á bókum verður ekki 

útskýrður með mismunandi kostnaði sem myndi endurspegla mismunandi gæði. 

Tímasetningar markaðssetningar hefur mikil áhrif á sölu sem sýnir að tímasetningar eru mjög 

mikilvægar þegar kemur að verðlagningu. Það er mismunandi verðmunur (price rigidity) milli 

bóka og á mismunandi tíma, verðin sveiflast því með kostnaðarliðum en ekki eftir eftirspurn. 

(Cleridies, 2002).  

 

Einnig er hér fjallað um skattlagningu bóka því að verð og framleiðni bóka tengist því hversu 

hár sölu- eða virðisaukaskattur er eftir löndum.  

7.1. Samsetning verðs 

Kostnaðurinn við bækur eða kostnaðarverð seldra vara samanstendur af höfundarlaunum, 

prentun, auglýsingum og kynningum og svo leggst álagning smásala þar ofan á.  

 

 

Tafla 15: Skipting bókaverðs í Bretlandi (Cleridies, 2002) 

Höfundalaun eru lang oftast föst og í samræmi við samninga rithöfundasambandsins þar sem 

segir að laun skuli vera 23% af heildsöluverði hverrar bókar að frádregnum virðisaukaskatti.  

Stærsti hluti bókaverðs eða 55% fer í afslátt til heildsala. Framleiðslukostnaður er 15%, 

höfundalaun 8%, dreifing- og markaðskostnaður 8%. Stjórnunarkostnaður útgefenda 9% og 

nettó hagnaður útgefenda 5%. (Hutchinsson, 1998). 

 

Hér að neðan er yfirlit yfir skiptingu bókaverðs í nokkrum löndum þar sem sést kostnaðarverð 

seldra vara, hagnaður og svo virðisaukaskattur.  

 

Framleiðslukostnaður 15% 2
Höfundalaun 8% 0,8
Dreifing/Markaðsmál 8% 1
Stjórnunarkostnaður útgefenda 9% 1
Afsláttur til heildsala og smásala 55% 6
Nettó hagnaður útgefenda 5% 1
Samtals verð í pundum: 10



 

 

Mynd 17: Skipting bókaverðs á alþjóðamörkuðum (Charles og Ingle, 2008)

Þrátt fyrir að enginn virðisaukaskattur 

hverja bók lægri en á öðrum markaði vegna lágrar framleg

að bækur eru ódýrar í Bretlandi. 

Á hinum bóginn er bókaverð hátt í Hollandi og með meiri

virðisaukaskatt.  

Þrátt fyrir að verð sé fast í Holl

árið, þá er brúttó hagnaður 40% af sölu á þessu tímabil

7.2. Þróun smásöluverðs

Alþýðusamband Íslands hefur gert könnun á bókaverði nánast á hverju ári árin 2003 til 2011. 

Árin 2007 og 2008 tók Alþýðusambandið þessar tölur 

verðkönnun DV í niðurstöðunum hér að neðan

: Skipting bókaverðs á alþjóðamörkuðum (Charles og Ingle, 2008)

enginn virðisaukaskattur sé á bókum í Bretlandi og Írlandi er meðal hagnaður

um markaði vegna lágrar framlegðar á báðum mörkuðum ásamt því 

að bækur eru ódýrar í Bretlandi.  

Á hinum bóginn er bókaverð hátt í Hollandi og með meiri framlegð þrátt fyrir 6% 

Þrátt fyrir að verð sé fast í Hollandi sem þýðir að ekki megi selja bækur með afslætti fyrsta 

þá er brúttó hagnaður 40% af sölu á þessu tímabili (Charles og Ingle, 2008). 

róun smásöluverðs 

lþýðusamband Íslands hefur gert könnun á bókaverði nánast á hverju ári árin 2003 til 2011. 

Árin 2007 og 2008 tók Alþýðusambandið þessar tölur ekki saman og því er notast við 

verðkönnun DV í niðurstöðunum hér að neðan.  
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: Skipting bókaverðs á alþjóðamörkuðum (Charles og Ingle, 2008) 

er meðal hagnaður á 

ðar á báðum mörkuðum ásamt því 

framlegð þrátt fyrir 6% 

andi sem þýðir að ekki megi selja bækur með afslætti fyrsta 

i (Charles og Ingle, 2008).  

lþýðusamband Íslands hefur gert könnun á bókaverði nánast á hverju ári árin 2003 til 2011. 

saman og því er notast við 



 

 

Mynd 

Þegar þróunin undanfarin 10 ár er skoðuð sést að meðalve

37%. Mest hækkaði verð bóka milli áranna 2007 og 2008 eða um 17%. Gengi íslensku 

krónunnar féll á því ári og því má ætla að prentkostnaður

og 70% íslenskra bóka eru prentuð

innfluttur.  

 

Á árunum 2003 til 2011 hefur 

meðalverði bóka nemur því 9

að nafnverði á þessu tímabili. 

Mynd 19: Viðhorf neytenda gagnvart bókaverði

Mynd 18: Þróun smásöluverðs 2003 til 2011 

Þegar þróunin undanfarin 10 ár er skoðuð sést að meðalverð jólabóka hefur hækkað um tæp 

37%. Mest hækkaði verð bóka milli áranna 2007 og 2008 eða um 17%. Gengi íslensku 

krónunnar féll á því ári og því má ætla að prentkostnaður hafi aukist til muna

u prentuð erlendis og allur pappír sem íslenskar prentsmiðjur nota er 

hefur vísitala neysluverðs hækkað um tæp 40%. 

meðalverði bóka nemur því 9% á tímabilinu á breytilegu verði. Verð bóka hefur því lækkað 

að nafnverði á þessu tímabili.  

: Viðhorf neytenda gagnvart bókaverði (Capacent
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rð jólabóka hefur hækkað um tæp 

37%. Mest hækkaði verð bóka milli áranna 2007 og 2008 eða um 17%. Gengi íslensku 

hafi aukist til muna þar sem milli 60 

erlendis og allur pappír sem íslenskar prentsmiðjur nota er 

vísitala neysluverðs hækkað um tæp 40%. Raunhækkun á 

Verð bóka hefur því lækkað 

 

(Capacent, 2011) 
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Samkvæmt könnun Capacent fyrir Félag íslenskra bókaútgefenda hefur fjöldi þeirra sem telur 

verðlagningu bóka á Íslandi sanngjarna hríðfallið og var mesta breytingin milli áranna 2008 

og 2009. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi þess að verð á bókum hækkaði mjög lítið 

milli áranna 2008 og 2009.  

 

Einnig sýna niðurstöður að neytendur eru í auknum mæli farnir að gera greinarmun á verði 

bóka milli sölustaða en innan við 5% svarenda fannst verðlagning vera sanngjörn eða 

ósanngjörn fyrir jólin á undan þegar greint var á  milli sölustaða. Hlutfallið var komið yfir 

20% árið 2009 og hefur haldist svo hátt og aukist lítillega til ársins 2011.  

7.3. Fast söluverð 

Víða erlendis er verð bóka fast í ákveðinn tíma og svigrúm útgefenda og smásala til að veita 

afslætti er mjög takmarkað. Listaverð útgefenda er sett á kápuna á flestum bókum. Smásalar 

fá töluverðan afslátt af listaverði. Afslátturinn veltur á því hversu margar bækur eru pantaðar í 

einu og er oftast á bilinu 42 til 50% af hefðbundnum bókum. Afsláttur á skólabókum er mun 

lægri og er oftast 20%. Aukaafslættir eru veittir til bókaverslana sem eru með marga 

mismunandi titla frá sama útgefanda. (Clerides, 2002).  

 

Í ýmsum löndum Evrópu þar sem bókaútgefendum hefur verið veitt undanþága frá 

bannákvæðum samkeppnislaga til að ákveða fast smásöluverð á bókum hefur 

undanþáguheimildin ekki byggst á því að með henni væru líkur á aukinni samkeppni heldur 

hefur forsenda hennar verið af menningarlegum toga. Vísað hefur verið í hlutverk bókarinnar 

við að efla og varðveita þjóðmenningu á tímum síaukinnar alþjóðlegrar fjölmiðlunar og 

aukinna utanaðkomandi áhrifa á tungu og menningu.  

 

Hærra magn innkaupa leiðir af sér hærri afslátt. Sjálfstæðar bókabúðir hafa orðið verst úti 

gagnvart afsláttum en stórar keðjur hafa einnig orðið illa úti hlutfallslega í samanburði við 

netverslanir og matvöruverslanir.  

 

Sjálfstæðar bókaverslanir í Bretlandi fá 40% afslátt, stærri keðjur frá 50% afslátt, netverslanir 

fá 55% afslátt og matvöruverslanir fá 60% afslátt í Bretlandi. (Charles og Ingle, 2008).  

 

Í eftirfarandi löndum gilda lög eða samningar milli aðila um fast bókaverð eða ákveðin 

viðmið: Austurríki, Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Ítalíu, Hollandi, 
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Noregi, Portúgal og Spáni.  Í öðrum löndum Evrópusambandsins er frjáls markaður við 

verðlagningu bóka.  

7.4. Verð rafbóka 

Bókútgefendur ættu einnig að búa til verðstefnu sem laðar að viðskiptavini án þess að draga 

úr virði efnisins. Að verðleggja rafbækur lægra en prentaðar útgáfur er skref í rétta átt. Um 

leið og fjöldamarkaður hefur verið komið á fót munu fjárfestingarnar sýna virði sitt því 

rafbækur munu vera aðlaðandi uppspretta tekna.  

 

Þegar fram líða stundir verða útgefendur að skilgreina sig sem upplýsingaveitur en ekki 

aðeins birgja prentaðra bóka. Þeirra hlutverk verður að  útbúa efni á aðgengilegu formi með 

margmiðlun og á mörgum mismunandi formum. Efnið er ekki háð textanum í bókinni sjálfri 

heldur getur það einnig innifalið hljóð, myndskeið og leiki. Þetta aukaefni getur allt verið 

uppspretta frekari tekna. (Ballhaus, Donk og Stokes, 2011).  

 

Markaðsaðilar þurfa að endurhugsa stefnuna og hvernig þeir aðlagast breytingum á 

virðiskeðjunni. Hefðbundnar bókaverslanir standa frammi fyrir hættunni á að verða utanveltu 

á sístækkandi markaði fyrir rafrænar afurðir. Meira en áður þurfa hefðbundnar bókabúðar að 

undirstrika styrkleika sína sem felast í því að þekkja viðskiptavinina, tryggð viðskiptavina og 

samkeppnishæfni. Og þær munu þurfa að dreifa efni bóka á öll formum og með öllum 

mögulegum leiðum.  
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8. Virði og neytendaábati 

8.1. Virði menningar 

Það má færa rök fyrir því að bókaútgáfa sé meira en  framleiðsla á afurð til endursölu og að 

baki bókaútgáfi liggi oft annar hvati en hagnaðarvon. Til að meta bókaútgáfu að verðleikum 

verður að líta á virði hennar sem eitthvað stærra og meira en einungis samkeppnislegt og 

rekstrarlegt.  

 

Menningarstarfsemi er mikilvægur þáttur í íslensku hagkerfi og hagræn áhrif hennar eru víða 

vanmetin. Aukin vellíðan vegna þátttöku í menningarlegum atburðum er ekki alltaf mæld eða 

mælanleg í krónum og aurum en er engu að síður mikilvæg í hverju samfélagi. Virði og 

styrkleiki sérhvers samfélags liggur ekki hvað síst í því hversu djúpar menningarlegar rætur 

þess eru. Opinber stjórnvöld geta stutt við menningarstarfsemi og stuðlað þannig að 

jákvæðum ytri áhrifum sem menning hefur í för með sér en hún eykur hagvöxt og bætir 

lífskjör. 

 

Hluti af virði menningarstofnana er hægt að mæla í veltu á markaði, t.d. heildartekjur af sölu 

aðgangseyris á tónleika eða heildarveltu í bókaútgáfu. Einnig er hægt að telja með tekjur af 

ferðamönnum ef sannað þykir að menningin laði fleiri ferðamenn af. Þannig er skoðað hversu 

margir hlutfallslega koma vegna menningarinnar og sá hluti heildartekna vegna ferðamanna 

ákveðins svæðis talinn með. Þessir útreikningar eru samt takmarkaðir að því leyti að þeir gera 

ráð fyrir að tilgangurinn sé að skapa peninga en það er ekki tilgangur listarinnar, hvorki að 

laða að ferðamenn né skapa störf (Bille Hansen, 1995, Armstrong, 2013). 

 

Önnur skekkja við að meta virði menningar er sú að við beina útreikninga er einungis gert ráð 

fyrir virði þeirra sem upplifa menninguna og njóta hennar. Rökin gegn þessari einföldun eru 

aðallega tvö. Í fyrsta lagi geta notin verið meiri en þau sem eru mælanleg. Í öðru lagi getur 

menningin skapað verðmæti, bæði fyrir þann sem neytir hennar en einnig fyrir þá sem njóta 

hennar ekki beint (Armstrong, 2013).  

 

Með því að líta á hugtakið um virði út frá tveimur sjónarhornum, hinu efnahagslega og hinu 

menningarlega, fæst heppileg umgjörð til að meta hagræna þætti í menningu. Hugtakið virði, 

sem er lykilhugtak bæði í hagfræði og menningu, myndar eins konar brú á milli hagfræði og 

menningar. Til að meta virði og verðmæti menningar verður að leggja hið hagfræðilega eða 



 

 

efnahagslega virði og hið menningarlega virði til grundvallar, samanber mynd

(Ágúst Einarsson, 2012).  

Mynd 20: Efnahagslegt og menninglegt virði (Ágúst
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á markaði og tengir saman neytendur og framleiðendur. Virði menningarlegrar afurðar er þó 

fólgið í öðru sjónarhorni, það er í menningarlegu sjónarhorni. Það getur verið tónninn í tónlist 
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fara ekki alltaf saman. Eftir ýmsu er ekki mikil eftirspurn og kemur það fram í lítill veltu eða 

lítilli sölu. Hins vegar getur verkið eða afurðin haft mikið menning

handritin eru dæmi um þetta. Það er ekki hár aðgangseyrir að handritasöfnum, ef nokkur, og 

ekki eru mikil fjárhagsleg umsvif í tengslum við handrit eða útgáfu þeirra. Hins vegar er 
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efnahagslega virði og hið menningarlega virði til grundvallar, samanber mynd hér að neðan 
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hvað fólk væri tilbúð að greiða fyrir vöru og þjónustu. Mismunur á greiðsluvilja og verði er 

neytendaábati sem nánar verður fjallað um síðar.

 

Í menningunni kemur virði einnig fram í hughrifum einstaklingsins, þ.e. í upplifun hans. 

Verkið sjálf skapar virði og verðmæt

hugtakinu virði myndar eins konar brú milli hagfræði og menningar. Meningarlegt viðri 

kemur fram í því að það er ferli í gangi sem metur og endurmmetur og sem skilgreinir einnig 

sjálft ferlið þannig að fyrir menninguna er virði mat á atburðum eða vörum og þjónustu, alveg 

eins og er innan hagfræðinnar. Hægt er að líta svo á að listamaður sé með framboð á tvenns 

konar markaði. Annars vegar er það markaður með efnislegar vörur sem hafa hagrænt virði og 

hins vegar er það markaður með hugmyndir sem hafa menningarlegt virði (Throsby, 2008, 

Ágúst Einarsson 2011). 

8.2. Samband nytja og magns innan menningar

Venjan er sú að eftir því sem neytandi eignast meira af tiltekinni vöru þá mettast þarfir hans 

smátt og smátt. Þannig bætir fólk t.d. ekki endalaust við sig af fatnaði. Þetta þarf þó ekki að 

vera algilt í kvikmyndum því að með auknu kvikmyndaáh

kvikmyndum og horfa því á enn fleir

2011). Þessi er svipað farið með tónlist, þ.e. að sá sem hlustar mikið á tónlist og öðlast betri 

smekk fyrir henni vill oft einmitt heyra m

sem er mjög óvenjulegt. Má ætla að sama gildi um lestur bóka. 

Mynd 21: Samband magns og nytja innan menningar (Ágúst Einarsson, 2011)
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: Samband magns og nytja innan menningar (Ágúst Einarsson, 2011)
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Þetta samhengi er sýnt á mynd 20. Á myndinni er magn (m) á x-ásnum og nytjar eða nota (N) 

á y-ásnum. Á myndinni sést að með vaxandi magni aukast nytjarnar en það dregur úr 

aukningunni allt fram að magninu m1 og nytjunum N1. Þetta er kallað minnkandi jaðarnytjar. 

Eftir magnið m1 aukast nytjarnar verulega og rætt er á því bili um vaxandi jaðarnytjan. Eftir 

magnið m1 hefur smekkur neytandans breyst þannig að nú nýtur hann t.d. tónlistar eða 

kvikmynda svo mikið að hann vill gjarnarn auka neyslu sína. Þetta þýðir að um nokkurs konar 

lærdómskúrfu er að ræða, þ.e. að með aukningu á þekkingu og neyslu fram yfir ákveðið magn 

af gæðum eykst eftirspurnin enn meira (Ágúst Einarsson, 2011). Þessar niðurstöður er hægt að 

heimafæra á bækur og lestur þeirra þar sem þær eru menningarleg afurð svipað og tónlist og 

kvikmyndir.  

8.3. Neytendaábati 

Þegar viðskipti eiga sér stað af sjálfsdáðum, gera hagfræðingar almennt ráð fyrir því að allir 

hlutaðeigandi séu í betri stöðu eftir viðskiptin. Að öðrum kosti hefðu þeir ekki tekið þátt í 

viðskiptunum. Það er oft gott að hafa dali sem mælikvarða á það hversu mikið fólk hagnist á 

viðskiptunum. Sá hagnaður kallast neytendaábati. Auðveldasti mælikvarðinn á neytendaábata 

er eftirspurn neytenda eftir vörunni (Frank, 2000).  

 

Neytendaábati er mismunur þess sem kaupandinn greiðir fyrir vöruna og hvað hann væri 

tilbúinn að borga. Ef lesandi væri tilbúinn að borga 2.990 krónur fyrir að lesa nýjustu 

spennusöguna eftir metsöluhöfundinn Arnald Indriðason en fær hana á 2.690 krónur, er ábati 

hans 300 krónur. 

 

Neytendaábati mælir efnislega velsæld frá sjónarhóli kaupanda. Það verð sem neytandi er í 

hæsta lagi reiðubúinn að greiða fyrir tiltekna vöru eða þjónstu ræðst af þeirri ánægju (nytjum) 

sem hann telur að neysla hennar hafi í för með sér. (Ágúst Einarsson, 2012).  

 

Færa má góð rök fyrir því að virði bókaútgáfu sé vantalið þegar skoðuð er eftirspurn eftir 

bókum. Helsta ástæða þess að fólk kaupir ekki fleiri bækur er ekki verðið heldur er hamlandi 

þátturinn í eftirspurn eftir bókum er tíminn en ekki verðið. 42% segja ástæðu þess að þeir 

neyti ekki menningar meira sé skortur á tíma. 29% í sömu könnun segja peningaskort vera 

ástæðu þess að þeir neyti ekki menningar meira (Eurostat, 2011). Af þessu má ætla að bækur 

sé meira virði fyrir neytendur en það verð sem þeir borga fyrir bækurnar í bókabúðum og því 

ábati neytenda jákvæður.  
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8.4. Virði menningar í víðara samhengi 

Til að meta enn frekar virði menningar er hægt að horfa á virðið út frá sex mismunandi 

þáttum og reyna að festa hendur á hversu mikil áhrif menning hefur á hvern þessara þátta. 

Þessir sex þættir eru eftirfarandi: Efnahagsleg þróun, ímynd, menntun, heilsa, sjálfsmynd og 

samfélagslegt samhengi (Armbrecht, 2013).  

 

Framlag menningar á efnahagslega þróun er mest rædd í formi áhrifa á ferðamennsku, t.d. 

fyrir menningartengda atburði eins og tónleika og skemmtanir. Þá  er horft til þess hvort 

menningaratburðir hafi jákvæð áhrif á efnahaginn á viðkomandi svæði í gegnum 

ferðamennsku. Einnig er hægt að skoða aukningu í nýsköpun, tekjum og nýskráningum 

fyrirtækja.  

 

Gert er ráð fyrir því að menning hafi jákvæð áhrif á ímynd svæðisins. Jákvæð ímynd gerir það 

að sama skapi eftirsóknarverðara að búa á viðkomandi stað. Til að meta virðið þarf að skoða 

hversu mikið menning vegur hlutfallslega í að gera áfangastaðinn aðlaðandi og hversu mikið 

menningin bætir  ímyndina.  

 

Menning skapar menntun og miðlar getu og þekkingu sem hefur áhrif á frammistöðu í skóla, 

t.d. í greinum á borð við stærðfræði og lesskilning. Að auki ýta menningarstofnanir undir 

hæfileika sem er ekki auðvelt að þróa með öðrum leiðum, sköpun og skapandi hugsun eru góð 

dæmi.  

 

Menning hefur áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu en rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á 

milli andlegrar og líkamlegrar heilsu. Þar sem erfitt er að meta líkamleg áhrif 

menningarstofnanna er aðalega horft á áhrif þeirra á andlega heilsu.   

 

Menning styður við ímynd staða og ýtir undir hæfileika til að skilja sitt eigið samfélag og 

samfélag annarra bæði menningarlega og samfélagslega. Þetta getur þýtt að viðkomandi þekki 

betur sjálfan sig og þannig hefur það jákvæð áhrif á sjálfsmynd viðkomandi.  

 

Menning getur aukið samneyti við aðra og bætt sjálfsmynd viðkomandi. Fundir og hittingar 

tengja einstaklinga og samtök. Hægt er að mæla áhrifin af samskiptum í gegnum upplestra, 

heimsókna á bókasöfn og í bókabúðir og þátttöku í leshringjum svo eitthvað sé nefnt.  
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Verðmæti bókaútgáfu má einnig setja fram á eftirfarandi hátt þar sem verðmæti bóka sem 

látin eru í té að aðilum eins og rithöfundum og útgefendum án greiðslu, t.d. með ógreiddum 

vinnustundum er tiltekið. Verðmæti samfélagsins er þannig þríþætt; verðmæti bóka vegna 

áhrif á þriðja aðila, verðmæti látin í té án greiðslu og verðmæti sem endurspeglast í 

hagkerfinu.  

 

Mynd 22: Verðmæti samfélagsins vegna bóka (Ágúst Einarsson, 2013) 

8.5. Virði íslensks bókamarkaðar 

Hægt er að nálgast virði neytendaábata á íslenskum bókamarkaði með því að kanna hversu 

hátt verð fólk væri tilbúið að borga fyrir bækur. Ekki var ráðist í svo umsvifamikla rannsókn 

en hægt er að styðjast við rannsókn Capacent fyrir Félag íslenskra bókaútgefenda árið 2011. 

Þar var kannað hvert viðhorf fólks var til verðlagningar á bókum. 29,7% aðspurðra töldu 

verðlagninguna sanngjarna og má því gera ráð fyrir að þessir sömu einstaklingar væru tilbúnir 

að greiða hærra verð fyrir bækur.  

 

Miðað er við heildarveltu smásala í bókum því það er endanlega verðið sem neytendur voru 

spurðir um. Heildarsala bóka árið 2011 nam 7.370 milljónum króna. Hægt er að segja að tæp 

30% séu þannig tilbúin að borga hærra verð. Ef við margföldum saman hlutfall þeirra sem eru 

tilbúnir að borga hærra verð með veltunni fæst að neytendaábatinn séu 2.189 milljónir króna.  
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8.6. Neytendaábati rafbóka og netverslana 

Undanfarin ár og áratug hefur sala bóka verið að breytast mikið með tikomu netverslana og 

einnig hefur bókaútgáfa fært sig yfir á rafrænt form samhliða hefðbundinni útgáfu. 

Upplýsingatæknin gerir þannig afhendingu ýmissa vara og þjónustu einfaldari og fljótlegri í 

gegnum rafræn kerfi. Samhliða þessari þróun er mikilvægt að festa hendur á virði þeirra fyrir 

viðskiptavini, söluaðila, hluthafa og samfélagið.  

 

Umræðan um rafbækur og netverslanir hefur aðallega verið um hlutfallslega lægri 

framleiðslukostnað og aukna framleiðni með þessum nýju dreifileiðum á netinu í samanburði 

við hefðbundnar dreifileiðir. Þrátt fyrir það liggur mikilvægasti ávinningurinn í nýjum vörum 

og þjónustu sem verður aðgengileg með tilkomu netverslana. Á meðan það hefur verið 

tiltölulega auðvelt að mæla framleiðslukostnaðinn af hverri dreifileið er virði nýrrar vöru og 

þjónustu enn ómælt. Virði hefur verið afskipt og sömuleiðis skilið eins og þægindin og 

vöruúrvalið væru einskis virði (Brynjolfsson, Hu og Smith, 2003). 

 

Rannsókn Brynjolfsson, Hu og Smith horfir á virði aukins vöruúrvals sem eru í boði gegnum 

rafrænar dreifileiðir. Netsalar hafa ótakmarkað lagerpláss með sameiginlegum vöruhúsum og 

afhendingarsamningum við dreifingaraðila. Vegna þessa geta þeir boðið margfalt meira úrval 

af vörum en hefðbundnir smásalar. Amazon.com og barnesandnoble.com bjóða upp á 2,3 

milljónir bókatitla á meðan stærstu hefðbundnum bókabúðirnar eru með 40 til 100 þúsund 

titla. Viðskiptavinir geta því auðveldlega fundið, skoðað, pantað og fengið milljónir bóka sem 

eru ekki í boði í hillum bókabúða nálægt þeim (Brynjolfsson, Hu og Smith, 2003). 

 

Þrátt fyrir að aukið úrval sé í sérhæfðum verslunum og hægt sé að sérpanta í gegnum 

bókabúðir er leitar- og viðskiptakostnaðurinn við að finna þessar búðir og að sérpanta of 

mikill fyrir flesta viðskiptavini. Með tilkomu netverslana eru sérhannaðar verslanir og 

persónuleg þjónusta á tölvuskjá hvers viðskiptavinar. Þetta eykur velferð þessara 

viðskiptavina með því að leyfa þeim að finna og kaupa sérhæfðar vörur sem þeir annars 

myndu ekki kaupa vegna hás viðskiptakosnaðar eða lítillar vitneskju um hvar væri hægt að 

nálgast vöruna. Þetta skiptir sérstaklega miklu máli fyrir viðskiptavini sem búa í strjálbýli sem 

eru ekki með sérhæfða smásala (Brynjolfsson, Hu,  og Smith, 2003). 

 

Lægri viðskiptakostnaður hefur þannig aukið eftirspurn eftir titlum sem áður voru ekki til í 

hefðbundnum bókaverslunum. Til dæmis var 12% aukningu í sölu á bókatitlum á baklista sem 
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hægt er að tengja beint við framboð þessara titla á netinu hjá MIT Press. Netið býður þannig 

upp á aðgang fyrir fólk sem getur ekki fundið bókina sem það leitar að í bókabúð. 

 

Á meðan lægra verð, vegna aukinnar framleiðni á mörkuðum og vegna sölu á netinu, eykur 

hagkvæmni fyrir neytendur, hefur verið sýnt fram á að aukið framboð á netinu af áður 

ófáanlegum bókum hafa jákvæð áhrif á neytendaábata sem er sjö til 10 sinnum hærri 

(Brynjolfsson, Hu og Smith, 2006). 

 

  



 

64 
 

9. Þjóðhagslegt samhengi 

Bókaútgáfa hefur margvísleg áhrif á þjóðfélagið, bæði beint og óbeint. Beinu áhrifin eru 

starfsemi bókaútgáfna, fjöldi starfa sem skapast, tekjur hins opinbera í formi beinna og 

óbeinna skatttekna. Hið opinbera hefur svo aftur á móti áhrif á bókaútgáfu með því að útdeila 

styrkjum til greinarinnar. Í þessum kafla verður reynt að meta hversu umsvifamikil 

bókaútgáfa er hlutfallslega og hversu miklu bókaútgáfa og bóksala skilar til samfélagsins, 

tekjulega og í fjölda starfa. Einnig er leitast við að taka saman hversu háar fjárhæðir hið 

opinbera ráðstafar tilbaka í formi styrkja. Einnig er vert að benda á að hið opinbera styrkir 

bókaútgáfu að auki í formi lægra virðisaukaskattsþreps en bækur bera 7% virðisaukaskatt en 

öll aðföng til bókaútgáfu bera 25,5% virðisaukaskatt.  

9.1. Umfang 

Heildarvelta bókaútgefenda nam tæplega 4.655 milljónum króna á árinu 2011 

(Ríkisskattstjóri, 2013). Eins og sést á töflu 19 hefur velta dregist lítillega saman frá árinu 

2007 en breytingar milli ára eru ekki miklar.  

 

Tafla 16: Heildarvelta bókaútgefenda 2007 – 2011 (Ríkisskattstjóri, 2013) 

Velta bókaútgefenda var 4,6 milljarðar á árinu 2011 og nemur það 0,2% af heildarveltu allra 

atvinnugreina það árið. (Lítilsháttar munur er á tölum Hagstofunnar og Ríkisskattstjóra sem 

skýrir hvers vegna veltutölur fyrir árið 2011 eru bæði 4.655 og 4.604 milljónir króna).  

 

 

Tafla 17: Heildarvelta bóksala 2008 – 2011 (Ríkisskattstjóri, 2013) 

Velta bóksala var 1.201 milljónir króna á árinu 2011 og jókst milli áranna 2008 til 2010 en 

samdráttur var í sölu sérhæfðra bókabúða milli áranna 2011 og 2010.  

Ártal Heildarvelta
2007 4.958.287.815
2008 4.677.349.027
2009 4.821.667.470
2010 4.607.980.097
2011 4.654.858.555

Ártal Heildarvelta
2008 957.218.625
2009 1.186.726.619
2010 1.265.192.078
2011 1.201.225.098
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Hlutfall sérverslana með bækur af heildarsölu í verslunum með bækur, ritföng og dagblöð er 

16% en heildarsalan í þessum verslunum nam 6.370 milljónum króna árið 2011.  

 

Bóksala nam 7,37 milljörðum á árinu 2011 og er það tæplega 2,3% af allri smásölu en hún 

nam 315 milljörðum króna árið 2011 (Hagstofa, 2013).  

 

 

Tafla 18: Heildarveltuáhrif íslensks bókamarkaðar 2011 

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni eru 65 starfandi bókaútgáfur árið 2011 sem greiða laun og 

heildarfjöldi launþega hjá þeim var 196. Má ætla að mun fleiri komu að bókaútgáfu án þess að 

vera í fullu starfi við bókaútgáfu.  

 

Sérverslanir með bækur samkvæmt tölum frá Hagstofunni voru 17 árið 2011 og þar störfuðu 

66 starfsmenn. Penninn/Eymyndsson, sem rekur flestar bókabúðir landinu vildi ekki gefa upp 

fjölda starfsmanna en starfsemi hans er skilgreindur sem smásala á dagblöðum og ritföngum 

og því ekki inni í tölum Hagstofunnar. Ætla má að mun fleiri komi nálægt bóksölu í gegnum 

fjölbreytta sölustaði bóka á borð við ritfangaverslanir, matvöruverslanir og 

ferðamannaverslanir. 

 

 

Tafla 19: Fjöldi ársverka á íslenskum bókamarkaði (Hagstofan, 2013) 

A.m.k. 262 starfa við bókaútgáfu og bóksölu en rithöfundar eru ekki taldir með í þessum 

tölum. Á árinu 2011 voru 167.300 starfandi (Hagstofan, 2013) og því nemur fjöldi ársverka á 

bókamarkaði um 0,2% af heildarstörfum á íslenskum vinnumarkaði.  

 

Velta Árið 2011
Bókaútgáfa 4.604
Bóksala 7.370
Reiknaður neytendaábati 2.189
Samtals tekjur: 14.163

Fjöldi starfa 2011
Bókaútgáfur 196
Bóksala 66
Samtals fjöldi ársverka: 262
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Heildarlaunagreiðslur bókaútgefenda námu tæplega 1.033 milljónum króna á árinu 2011 og 

hafa farið lækkandi frá árinu 2007. Ef gert er ráð fyrir að staðgreiðslan sé tæp 39% en lægsta 

þrep er 37,31% fyrir laun að upphæð 209.400 og svo 40,21% fyrir laun allt að 680.550 er 

reiknuð staðgreiðsla rúmlega 400 milljónir króna á árinu 2011. Greitt tryggingargjald á árinu 

var 89 milljónir (Ríkisskattstjóri, 2013).  

 

 

Tafla 20: Heildarlaunagreiðslur bókaútgefenda 2007 – 2011 (Ríkisskattstjóri 2013) 

Heildarlaunagreiðslur bóksala námu tæplega 211 milljónum króna árið 2011 (Ríkisskattstjóri, 

2013). Í ársreikningum bóksala fyrir árið 2011 eru í flestum tilvikum ekki gefnar upp 

heildarlaunagreiðslur og ekki fékkst uppgefið hjá stærsta aðilanum, Pennanum, hverjar 

launagreiðslurnar væru.  

 

 

Tafla 21: Heildarlaunagreiðslur bóksala 2007 – 2011 (Ríkisskattstjóri, 2013) 

Heildarlaunagreiðslur bóksala jukust milli áranna 2008 til 2010 en það gæti skýrst af 

skilgreiningu bóksala hjá Ríkisskattstjóra og Hagstofu.  

9.2. Framlag til opinberra fjármála 

Bækur bera 7% virðisaukaskatt á Íslandi og eru í lægsta skattþrepi en almennt er 

virðisaukaskattur á vörur og þjónustu 25,5%. Innfluttar bækur bera aðeins virðisaukaskatt en 

ekki eru lagðir tollar né vörugjöld á bækur. Bókaútgefendur selja vörur með 7% 

virðisaukaskatti en aðföng á borð við prentun bera 25,5% virðisaukaskatt. 

 

Ártal Stofn til staðgreiðslu Reiknuð staðgreiðsla
2007 1.304.290.337 465.892.508
2008 1.224.834.719 437.510.962
2009 1.150.921.394 428.142.759
2010 1.073.542.231 416.104.969
2011 1.032.567.903 400.223.319

Ártal Stofn til staðgreiðslu Reiknuð staðgreiðsla
2008 150.252.491 53.670.190
2009 187.166.434 69.625.914
2010 248.099.399 96.163.327
2011 210.869.849 81.733.153
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Tafla 22: Útskattur og innskattur bókaútgenda 2007 – 2011 (Ríkisskattstjóri, 2013) 

Samkvæmt heildartölum um útskatt og innskatt hjá bókaútgefendum fá þeir almennt 

endurgreiddan virðisaukaskatt. Þetta skýrist af því að aðföng bera almennt 25,5% 

virðisaukaskatt en bækur bera 7% virðisaukaskatt.  

 

 

Tafla 23: Útskattur og innskattur bóksala 2007 – 2011 (Ríkisskattstjóri, 2013) 

Bóksalar greiddu rúmlega 26 milljónir í útskatt á árinu 2011 og hefur sú tala vaxið undanfarin 

tvö ár.  

 

 

Tafla 24: Greiddur tekjuskattur bókaútgefenda (Ríkisskattstjóri, 2013)   

Greiddur tekjurskattur bókaútgefenda árið 2011 nam tæplega 89 milljónum króna en 

tekjuskattsstofn nam 412 milljónum króna. Stofn til tekjuskatts er samanlagður hagnaður 

bókaútgefenda á umræddu ári. Tekjuskattsstofn var tæplega 675 milljónir króna árið 2009 

sem bendir til þess að hagnaður bókaútgefenda hafi verið talsvert meiri það árið en 2011. 

Þegar stofn til tekjuskatts er skoður frá árinu 2007 sést að dregið hefur úr hagnaði 

bókaútgefenda ár frá ári að árinu 2009 undanskildu. 

 

Ártal Útskattur Innskattur Nettó greiðslur vsk
2007 596.308.563 522.201.553 74.107.010
2008 511.720.831 555.955.264 -44.234.433
2009 492.656.197 555.232.125 -62.575.928
2010 483.746.551 581.869.557 -98.123.006
2011 471.388.910 534.391.468 -63.002.558

Ártal Útskattur Innskattur Nettó greiðslur vsk
2008 122.520.396 102.459.775 20.060.621
2009 151.135.203 137.955.974 13.179.229
2010 170.380.956 151.043.667 19.337.289
2011 157.747.873 131.649.806 26.098.067

Ártal Tekjuskattstofn Tekjuskattur
2007 628.983.653 114.502.752
2008 454.883.485 69.171.449
2009 674.643.073 103.072.914
2010 419.306.974 78.251.389
2011 411.756.013 88.961.755
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Tafla 25: Tekjuskattstofn og greiddur tekjuskattur bóksala (Ríkisskattstjóri)   

Greiddur tekjuskattur bóksala nam rúmlega fimm milljónum króna árið 2011 en 

tekjuskattsstofn var 23 milljónir króna. Þegar skoðaður er tekjuskattsstofninn nokkur ár aftur í 

tímann sést að frá árinu 2009 hefur hagnaður bóksala dregist saman.  

 

 

Tafla 26: Tekjur hins opinbera af íslenskum bókamarkaði árið 2011 í milljónum króna 

Heildargreiðslur bókaútgáfu og bóksölu hér á landi árið 2011 námu 647 milljónum króna og 

vegur staðgreiðsla vegna launagreiðsla þyngst. Heildargreiðslur samanstanda af staðgreiðslu, 

tryggingargjaldi, tekjuskatti og greiddum virðisaukaskatti.  

9.3. Styrkir og framlag hins opinbera 

Það er ekki hægt að skoða íslenskan bókamarkað án þess að sjá hvert framlag hins opinbera er 

til hans í gegnum ýmsa styrki og með fjárhagslegum stuðningi.  

 

Ríkið og sveitarfélögin styrkja íslenska bókaútgáfu með ýmsu móti, bæði í gegnum beina 

fjárhagslega styrki og svo með aðstöðu og stuðningsumhverfi á borð við ýmsa viðburði á borð 

við Bókmenntaborg þar sem fjármunum er varið í að auglýsa og vekja athygli á rithöfundum, 

bókaútgáfu. Einnig er fjármunum varið í að vekja athygli á lestri en þær upphæðir eru ekki 

teknar með í samantektinni þar sem um óbein áhrif er að ræða.  

 

Ártal Tekjuskattstofn Tekjuskattur
2008 43.208.175 6.774.476
2009 120.340.981 18.539.897
2010 83.451.220 15.180.109
2011 23.204.164 5.197.326

Tekjustoð Framlag á árinu 2011
Staðgreiðsla bókaútgáfa 400.223.319
Staðgreiðsla bóksala 81.733.153
Tryggingargjald bókaútgáfa 89.316.921
Tryggingargjald bóksala 18.240.160
Tekjuskattur bókaútgáfa 88.961.755
Tekjuskattur bóksala 5.197.326
Virðisaukaskattgreiðslur bókaútgefenda -63.002.558
Virðisaukaskattgreiðslur bóksala 26.098.067
Samtals tekjur: 646.768.144
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Hin hagfræðilegu rök fyrir því að stjórnvöld eigi að styðja við bókaútgáfu eru nokkur. Innan 

hagfræði er rætt um svokölluð verðleikagæði. Verðleikagæði eru þannig vörur og þjónuta í 

efnahagslífinu að almennt er talið að þau auðgi samfélagið og hafi í för mér sér ávinning sem 

ekki mælist alltaf í verði. Slíkar vörur og þjónusta njóta oft ekki það mikillar eftirspurnar að 

markaðurinn geti einn séð um framboð þeirra og því verða stjórnvöld oft að styrkja 

framleiðslu verðleikagæða. Það þarf þó að hafa það í huga að stuðningur við einn þátt, t.d. 

með fjárframlögum, þýðir að því er fórnað að styðja annan þátt eða að draga úr opinberum 

útgjöldum með lækkun skatta. Jákvæð ytri áhrif eru áhrif sem framleiðsla vara og þjónustu 

hefur á þriðja aðila, sbr. menntun sem leiðir til aukinnar framleiðni í efnahagslífinu.  

 

Hinar menningarlegu röksemdir lúta m.a. að því að Ísland er lítið menningarsvæði og staða 

íslenskunnar markast af því. Tungumál einnar þjóðar er almannagæði eða samgæði. 

Menningarstarf á grunni tungumálsins með ritun miðaldabókmennta okkar er ein helsta 

ástæða fyrir því að Íslendingar héldu áfram að vera sjálfstæð þjóð eftir að hafa misst hið 

formlega sjálfstæði í lok þjóðveldisaldar á seinni hluta 13. aldar. Íslenskan hefur þannig 

haldið landsmönnum og þjóðríkinu saman  (Ágúst Einarsson, 2012). 

 

Framleiðsla listar og menningar felur í sér mikinn fastan kostnað og hagkvæm verðlagning 

verður ekki framkvæmd nema með stuðningi hins opinbera. Innan menningargeirans vinnur 

einnig fjöldi manns. Hin hagfræðilegu rök fyrir því að stjórnvöld eigi að styðja við menningu 

og framleiðslu menningarafurða eru nokkur. Innan hagfræði er rætt um verðleikavöru eða 

verðleikagæði sem eru þannig vörur og þjónusta í efnahagslífinu að talið er að þau auðgi 

samfélagið og hafi í för með sér ávinning sem ekki mælist alltaf í verði. Slíkar vörur og 

þjónusta njóta oft ekki það mikillar eftirspurnar að markaðurinn geti einn séð um framboð 

þeirra og því verða stjórnvöld oft að styrkja framleiðslu verðleikagæða (Ágúst Einarsson, 

2012).  

9.3.1 Heildarupphæð styrkja 

Ýmsir styrkir eru í boði fyrir íslenska bókaútgáfu, bæði fyrir rithöfunda og bókaútgáfurnar 

sjálfar. Miklar umræður skapast jafnan um mikilvægi þessara styrkja en eins og rökin fyrir 

styrkveitingunum hafa komið fram hér að framan.  
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Bókmenntasjóður styrkir útgáfu frumsaminna verka og þýðingar bókmennta á íslensku, en 

jafnframt stuðlar sjóðurinn að markvissri kynningu íslenskra bókmennta hér á landi og utan 

landsteinanna og sinnir öðrum verkefnum sem falla einnig undir verksvið sjóðsins. 

 

Rannsóknarmiðstöð Íslands starfrækir launasjóð fræðirithöfunda en hlutverk hans er að 

„auðvelda samningu bóka, og verka í stafrænu formi, til eflingar íslenskri menningu“. 

Höfundar alþýðlegra fræðirita, handbóka, orðabóka og viðamikils upplýsingaefnis á íslensku 

hafa rétt á því að sækja um styrk hjá sjóðnum (Rannís, 2011). 

 

Listamenn hér á landi geta sótt um starfslaun en þau eru greidd úr ríkissjóði. Samtals voru 

greidd 551 mánaðarlaun í launasjóð rithöfunda árið 2013 en til úthlutunar voru 1.600 

mánaðarlaun. Samkvæmt fjárlögum 2013 eru mánaðarlaunin 301.857 krónur og samtals nema 

þessir styrkir því tæplega 166 milljónum króna.  

 

Að auki styrkja fyrirtæki og stofnanir einstaklingar og útgáfu ritverka en hér verður ekki gerð 

grein fyrir því hversu háar þær upphæðir eru en gera má ráð fyrir að þær séu ekki 

umtalsverðar.  

 

Tafla 27: Styrkir til bókaútgáfu (Fjárlagavefurinn,  2013) 

Helstu styrkir til ritsmíða og bókaútgáfu nema því rúmlega 250 milljónum á fjárlögum 2013. 

Miðað við að Íslendingar séu tæplega 322 þúsund þá nemur styrkurinn tæplega 800 krónum á  

hvern Íslending á ári (Hagstofa, 2013). Til viðmiðunar má nefna að mánaðarleg sóknargjöld 

nema 728 krónum á mann á mánuði árið 2013.  

 

Heildarframlag hins opinbera hækkar nokkuð á árunum 2011 og 2012 frá fyrri árum og má 

rekja hluta hækkunarinnar til styrkja til bókamessunnar í Frankfurt þar sem Ísland skipaði 

heiðurssæti. Framlag úr ríkissjóði var samtals 235 milljónir árið 2009, 501 milljón árið 2011 

og 451 milljón árið 2012 (Ása Richardsson, 2012).  

Sjóður Fjárframlög árið 2013
Launasjóður rithöfunda 165.851
Bókmenntasjóður 42.000
Bókasafnssjóður höfunda 22.600
Launasjóður höfunda fræðirita 16.300
Hið íslenska bókmenntafélag 7.300
Samtals styrkir: 254.051
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Ef hlutfallsskipting milli greina er skoðuð nema framlög til bókmennta 7,1% árið 2011 

samkvæmt fjárlögum. Hlutfallið lækkar svo í 6,3% af heildarframlögum árið 2012.  

9.3.2 Bókasöfn 

Af framlögum til menningar og lista verja sveitarfélögin hæstu hlutfalli til bókasafna, þar næst 

annarra safna og á það jafnt við um tíu stærstu sveitarfélögin og hin 66 smærri. Í heild eru 

framlög til bókasafna 27% af því sem sveitarfélög verja til menningar og lista samkvæmt 

þessari flokkun og nema alls rúmlega tveimur  milljörðum króna árið 2010. Þessar upphæðir 

renna til rekstrar og bókakaupa bókasafnanna.  

 

Bókasafnsjóði höfunda er úthlutað árlega og er upphæð ákveðin á fjárlögum hvers árs. 

Greiðslur úr sjóðnum renna til rithöfunda, þýðenda, myndhöfunda í samræmi við útlán verka 

þeirra á bókasöfnum. Þessi upphæð nam tæpum 23 milljónum króna á árinu 2013 

(Fjárlagavefurinn, 2013).  
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10. Umræður 

Framtíð íslensks bókamarkaðar virðist að óbreyttu vera bjartur og búast má við vexti í 

rafbókunum en ekki í einhverjum gríðarlegum stökkum. Rafbækur eru frábrugðnar 

hefðbundnum bókum efnislega en innihaldið er það sama og það er það sem gerir bókina að 

menningarafurð, ekki útlitið. Þannig ætti rafbókin að hafa jafn mikið menningarlegt gildi og 

mikilvægi hennar þá hið sama. 

 

Hvað varðar íslenskan markað sést glögglega yfirburðastaða Forlagsins á íslenskum 

bókamarkaði bæði útgáfulega og fjárhagslega. Áhugavert verður að fylgjast með þróuninni á 

íslenskum útgáfumarkaði næstu árin þegar kemur að persónum og leikendum.  

 

Áhugavert væri að skoða betur hvaða aðilar í virðiskeðjunni fá mesta ábatann og hver áhrif 

bókaútgáfu eru á birgja sína, allt frá rithöfundum til prentsmiðja.  

 

Mikilvægt er einnig að kanna frekar viðhorf fólks til verðlagningar á íslenskum bókum og 

nálgast þannig hversu mikill neytendaábati á íslenskum bókamarkaði er. Verkefni næstu ára 

verður svo að leggja mat á hversu miklu sala bóka eftir íslenska rithöfunda erlendis skilar til 

þjóðarbúsins.  
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11. Niðurstaða 

 

Bókaútgáfa hefur ekki mikil bein efnahagsleg áhrif en áhrif bóka felast þeim mun meira í 

áhrifum þeirra á samfélag og einstaklingana innan samfélagsins, hvort sem þeir lesa mikið eða 

ekki. Bókaútgáfa eykur lífsgæði og laðar að ferðamenn og skapar sterkari sjálfsvitund og 

ímynd.  

 

Í þessari ritgerð er rökstutt hvers vegna bækur teljast til menningarstofnanna og einnig kemur 

fram að þær hafi mikið menningarlegt gildi. Þessi rökstuðningur á vel við þegar um skáldverk 

en allar hliðar bókamarkaðs lúta sömu lögmálum. Þannig gildir einu hvort um sé að ræða 

matreiðslubók, skáldverk eða þýdda ástarsögu, allar þessar bækur eru hluti af bókaútgáfu sem 

lítur lægri virðisaukaskatts.  

 

Velta í bókaútgáfu á Íslandi nam 4,7 milljörðum króna árið 2011 og heildarsala í bóka- og 

ritfangaverslun var 7.370 milljónir króna sama ár. Velta bókaútgefenda var 4,6 milljarðar á 

árinu 2011 og nemur það 0,2% af heildarveltu allra atvinnugreina það árið.  

 

Almennt virðist vera rekstrarhagnaður í bókaútgáfu og ef bókaútgefendurnir eru ekki mjög 

skuldasettir ætti rekstarafkoman að vera ásættanleg. Árið 2011 skila flestir meiri 

rekstrarhagnaði en árið áður. Heildar eigið fé stærstu bókaútgefendana er ekki mjög stöndugt 

og má segja að Forlagið sé eina bókaútgáfan sem býr yfir einhverju eigin fé. 

 

A.m.k. 262 starfa við bókaútgáfu og bóksölu en rithöfundar eru ekki taldir með í þessum 

tölum. Á árinu 2011 voru 167.300 starfandi (Hagstofan, 2013) og því nemur fjöldi ársverka á 

bókamarkaði um 0,2% af heildarstörfum á íslenskum vinnumarkaði.  

 

Heildarlaunagreiðslur bókaútgefenda námu tæplega 1.033 milljónum króna á árinu 2011 og 

hafa farið lækkandi frá árinu 2007. 

 

Heildargreiðslur bókaútgáfa og bóksala til hins opinbera hér á landi árið 2011 námu 647 

milljónum króna og vegur staðgreiðsla vegna launagreiðsla þyngst. Heildargreiðslur 

samanstanda af staðgreiðslu, tryggingargjaldi, tekjuskatti og greiddum virðisaukaskatti.  
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Helstu styrkir til ritsmíða og bókaútgáfu nema rúmlega 250 milljónum á fjárlögum 2013. 

Miðað við að Íslendingar séu tæplega 322 þúsund þá nemur styrkurinn tæplega 800 krónum á  

hvern Íslending á ári (Hagstofa, 2013). Til viðmiðunar má nefna að mánaðarleg sóknargjöld 

nema 728 krónum á mann á mánuði árið 2013.  

 

Að auki má nefna að íslenskir rithöfundar hafa verið að selja bækur sínar á erlenda markaði 

og er þar um að ræða útflutning á íslenskri menningu og hugverki.  

 

Miðað er við heildarveltu smásala í bókum því það er endanlega verðið sem neytendur voru 

spurðir um. Heildarsala bóka árið 2011 nam 7.370 milljónum króna. Hægt er að segja að tæp 

30% séu þannig tilbúin að borga hærra verð. Ef við margföldum saman hlutfall þeirra sem eru 

tilbúnir að borga hærra verð með veltunni fæst að neytendaábatinn séu 2.189 milljónir króna.  

 

Til viðbótar við þann ábata sem íslenskar bækur skapa fyrir íslenska lesendur og 

viðskiptavinir má benda á óbeinan ábata af afleiddum áhrifum á borð við ferðaþjónustu, sem 

eykur heildarframlagið svo um munar.  
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