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Biblioteksutlåning av kommersiella ljudböcker 
       
Biblioteksutlåning är sedan länge en etablerad princip för författare och översättare.  I slutet 
av 1990-talet infördes en kompletteringsordning som innebär att kompositörer och musiker 
får ersättning vid utlåning av musik (fonogram).  Den enda grupp som inte får ersättning vid 
biblioteksutlåning är utövande konstnärer som läser in kommersiella ljudböcker. 
 
Teaterförbundet (och KLYS) krävde redan när fonogramersättningen infördes 1999 att 
utlåningen av det som då benämndes för ljudupptagningen av litterära fonogram skulle 
berättiga till ersättning.  I regeringens proposition om konstnärernas villkor (1997/98:97), som 
låg till grund för införandet av fonogramersättningen, uttalade regeringen sitt principiella stöd 
för detta.  I propositionen sägs: 
 

De utövande konstnärerna har idag inte någon ersättning för utlåning av litterära 
fonogram inom ramen för biblioteksersättningen.  Eftersom förslaget om 
fonogramersättning jämställer upphovsmän och utövande konstnärer avser 
regeringen att även överväga frågan om biblioteksersättningen bör utvidgas till 
att omfatta de utövande konstnärernas medverkan på litterära fonogram. 
 
 

Vid tidpunkten för införandet av fonogramersättningen var utbudet och utlåningen av 
kommersiella ljudböcker av mindre omfattning.  Därefter har det skett en snabb utveckling.  
Utlåningen av ljudböcker utgör numera en betydande del av den totala utlåningen vid 
folkbiblioteken och överstiger sedan länge utlåningen av fonogram.   
 
Enligt den senaste tillgängliga statistiken som tas fram av Kungliga Biblioteket (Biblioteken 
2012) uppgick den totala utlåningen vid folkbiblioteken till 68 miljoner varav AV-medier 
svarade för 12 miljoner.  Av AV-utlåningen uppgick ljudböckerna till 4 miljoner, d v s 6 % av 
den totala biblioteksutlåningen medan utlåningen av musikfonogram svarade för 2,2 %. 
 
Teaterförbundet har varit i kontakt med Kulturdepartementet ett flertal gånger i denna fråga. I 
regeringens budgetproposition för 2009 fanns ett positivt ställningstagande för att denna fråga 
skulle lösas. 
 

Sedan 1999 utgår även en ersättning till kompositörer och musiker vid utlåning 
av musikfonogram på bibliotek.  Under de senaste åren har marknaden för 
ljudböcker vuxit påtagligt.  Regeringen bedömer att det finns skäl att pröva 
förutsättningarna för en ersättningsordning för utövande konstnärer som 
medverkar som inläsare av litterära ljudböcker.  (Prop 2008/09:1, volym 9, sid 
28). 

  



 
 
 
 
 
 
Inom Kulturdepartementet har även gjorts en studie kring tekniska modeller för hur en sådan 
ordning ska kunna administreras.  En utfästelse om att införa en ersättningsordning fanns 
också med i den rapport som allianspartiernas kulturpolitiska arbetsgrupp tog fram inför valet 
2010. 
 

Arbetsgruppens förslag: En ersättningsordning för inläsare av litterära 
ljudböcker som lånas ut på bibliotek bör införas. (Sid 10). 

 
Även Litteraturutredningen tar i sitt betänkande Läsandet kultur upp biblioteksersättningen 
för inläsare av ljudböcker: 
 

Vår bedömning är att det är motiverat att fortsätta undersöka möjligheterna att 
införa en ersättningsordning för utövande konstnärer som medverkar som 
inläsare av litterära ljudböcker. (SOU 2012:65, sid 426). 

 
Trots att det således finns en klar inriktning om att detta är en orättvisa som både bör och kan 
lösas så har regeringen i propositionen med anledning av litteraturutredningen åter valt att 
skjuta frågan på framtiden. Det argument som anförs är att utvecklingen av e-böcker, d v s 
digitala filer som framställs för varje ”lån”, också kommer att omfatta ljudböcker och att e-
böcker enligt regeringens bedömning inte ska ligga till grund för biblioteksersättning. 
 
Utlåningen av ljudböcker i form av digitala filer är i dagsläget ytterst begränsad och den 
framtida utvecklingen osäker. Oavsett om och i vilken takt en sådan förskjutning kan komma 
att ske är det inte ett hållbart argument för att nu avstå ifrån att likställa inläsare av 
kommersiella ljudböcker med kompositörer och musiker när det gäller rätten till ersättning för 
biblioteksutlåning.  
 
Det är hög tid för regering och riksdag att följa upp de utfästelser som gjordes av riksdagen 
redan 1998 om att också utövande konstnärer och andra inläsare av kommersiella ljudböcker 
ska få ersättning vid biblioteksutlåning endera genom en utvidgning av biblioteksersättningen 
eller av fonogramersättningen. 
 
Bilaga:  
Brev till kulturminstern februari 2012 från nio skådespelare som arbetar men inläsning av 
kommersiella ljudböcker. 
 
 


