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Storytel släpper tjänsten på Island 
  
Idag släpper Storytel sin ljudbokstjänst på Island, vilket innebär att man nu finns 
tillgänglig på sammanlagt tio marknader. Jon Hauksson, som tillsammans med Jonas 
Tellander grundade Storytel 2005, är entusiastisk över beslutet att gå in på den 
isländska marknaden, vilket dessutom innebär att man nu täcker in hela Norden. 
  
”För mig som islänning är det lite av en milstolpe att kunna åka tillbaka och 
presentera Storytel. Det känns bra att kunna ge någonting tillbaka, någonting som jag 
är säker på att islänningarna kommer att ta till sig och ha glädje av i vardagen”, säger 
Jon Hauksson.    
  
Storytel Island kommer att erbjuda ljudböcker på två språk; isländska och engelska. 
Till att börja med består katalogen av ca 300 titlar på isländska och ca 30 000 böcker 
på engelska. Även e-böcker kommer att finnas tillgängliga, om än i liten skala till att 
börja med. 
 
"Island är den minsta marknad vi hittills lanserat Storytel på sett till invånarantalet. Vi 
hade sannolikt inte gjort satsningen om det inte var för Stefan Hjörleifsson's starka 
engagemang. Spotify och Netflix har blivit väldigt framgångsrika på Island, vilket 
visar att vår abonnemangsmodell fungerar. Boken har därtill en väldigt central plats i 
islänningarnas liv, vilket gör Storytel till en självklar aktör på ön", säger Jonas 
Tellander, VD för Storytel. 
  
För mer information, kontakta: 
Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel 
Telefon: +46 (0)70-261 61 36 
E-post: jonas@storytel.com 
 
  
Om Storytel 
Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet 
Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket 
Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland, Spanien 
och Indien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i 
ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet 
Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, danska People´s 
Press (Vuxen), Rabén & Sjögren, B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor. 
 
 


