
Digital konsumtion

Musik och böcker



Digital konsumtion - musik

• Bruce Willis vs. Apple – Itunesbibliotek.

• Capitol Records vs ReDigi Inc.
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Sverige
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E-böcker

Källa: Svenska Förläggareföreningens

Förlagsstatistik 2017.

Anm: Diagrammet visar förlagens 

sammanlagda intäkter för försäljning och 

utlåning av nedladdningsbara och 

strömmade e-böcker.



E-böcker - marknad

• E-böckerna stod 2017 för 2 procent av förlagens samlade 
försäljningsintäkter.

• Abonnemangsmodeller ökar kraftigt – men rör framförallt 
ljudböcker. Nedladdningar av ljudböcker mindre marknad.

• Framförallt ”biblioteksutlåningen” som drar in pengar på e-
boksmarknaden.



E-böcker –”utlåning”

• Biblioteksersättningen för fysiska lån – betalas av staten 
genom Sveriges Författarfond.

• Digitala ”lån” sker genom att biblioteken tecknar licensavtal 
med förlagen och betalar licensavgift.

• En samtidig läsare, begränsad tid innan kopian tas bort.



Biblioteksersättningen

• Ersättningen baseras på antal hemlån av tryckt bok och 
ljudbok från folkbibliotek och skolbibliotek. Endast fysiska 
exemplar!

• Öretalet fastställts genom förhandlingar med staten.

• Ingen ersättning för e-böcker.

• Ersättningen betalas ut till svenska författare, översättare, 
tecknare och fotografer. 



Digitala kopior - skillnader

• Slits inte - jfr livslängd på fysiska böcker.

• Helt identiskt med originalprodukten.

• Utan DRM – enkelt att själv göra identiska kopior.



Mål C-174/15 Vereniging
OpenbareBibliotheken ./. 
Stichting Leenrecht

• Fråga om ”utlåning” av e-böcker av bibliotek.

• Förslag till en ny bibliotekslag, där ett nationellt digitalt 
bibliotek inrättas för digital utlåning av e-böcker på distans. 
Byggde på att digital utlåning av e-böcker inte omfattas av 
undantaget om offentlig utlåning.

• Tolkning av Uthyrnings- och utlåningsdirektivet (2006/115).

• Direktivet ger ensamrätt, men ger också möjlighet till 
undantag.



Mål C-174/15 Vereniging
OpenbareBibliotheken ./. 
Stichting Leenrecht

• ”Uthyrning” avsåg bara fysiska exemplar (WIPO-fördraget)

• ”Utlåning” – framgår inte om begreppet ska avgränsas till 
enbart fysiska exemplar….

• Finns det skäl att avgränsa? Nej! Kulturfrämjande m m.

• MS får föreskriva högre skyddsnivåer, därför OK med krav på 
e-boksförlaga med samtycke (d v s inte otillåten förlaga).

• Inte Infosoc – ny lex specialis?



Potentiella konsekvenser?

• För förlagens del – ingen ersättning ö h t efter första 
försäljning! Hur prissätta första förlagan? 

• För utländska upphovspersoners del – ingen ersättning ö h t!

• För svenska upphovspersoners del – lägre ersättningsnivåer!?

• För läsarnas del – färre e-bokstitlar (jfr backlistdigitalisering)?


