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Remissvar från Storytel
Vi ställer oss bakom Svenska Förläggareföreningens remissvar. Nedan vill vi dock bidra med kort
bakgrund och särskilt understryka följande synpunkter.
Bakgrund
Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och
erbjuder lyssning och läsning av mer än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen
till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av
vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under
varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide,
samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s, Gummerus, Lind & Co och Aula
& Co. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Synpunkter
Vi instämmer i utredningens uppfattning att ett eventuellt utökat tillhandahållande av pliktexemplar,
utöver det som upphovsrättslagen medger, kommer kräva avtal. Att alla led av nyttjanden även
fortsättningsvis ersätts, att upphovsrätten respekteras samt att en eventuell lagändring inte får några
marknadsstörande effekter är av största vikt. Vi utgår vidare från att rutinerna för hur pliktleveranser
ska göras är smidiga, enkla och inte blir alltför kostnadsdrivande eller resurskrävande för
leverantörerna. Detta är särskilt viktigt också eftersom leveransplikten, i och med utredningen, kommer
att omfatta fler format än tidigare. Vad gäller material som har samma eller i allt väsentligt samma
innehåll som tidigare levererat pliktmaterial (från s. 217 i utredningen) anser vi att även skrifter borde
omfattas av det undantag som anges. Marknadsförändringar har lett till att förlag idag gör flera tilltryck
av verk i stället för att ha många exemplar i lager och att ett exemplar ska pliktlevereras vid varje tilltryck
är därför inte rimligt.
Att säkerheten i leveransen och lagringen av digitala exemplar är god och följer utvecklingen på
området är också något vi vill belysa extra då det är av största vikt för oss och de rättighetsinnehavare
vi företräder. Vi utgår från att tillräcklig säkerhet kring leveransen och lagringen av de pliktlevererade
exemplaren tillgodoses.
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