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1.1. E-böcker 

1. Installera ett program som kan läsa e-böcker 

PC/Mac: Adobe Digital Editions 

iPad/iPhone: Bluefire Reader 

Android: Aldiko 

2. Registrera ett Adobe-ID och lägg in det i ditt läsprogram 

3. Låna boken på biblioteket 

4. Ladda ner boken till läsprogrammet genom att klicka på "Ladda ner". 

5. Läs! 

1.2. Ljudböcker 

1. För PC/Mac och iPad/iPhone behövs ingen extra programvara för att lyssna 

på ljudböcker. 

Om du har en Androidapparat – installera appen Elib Ljudbokspelare. 

2. Låna boken 

3. Klicka på "Lyssna" 

4. Lyssna! 

5. För att fortsätta lyssna på boken efter uppehåll: logga in på bibliotekets sida 

igen och öppna boken på nytt. Den minns var du slutade lyssna. 

2. Information för PC eller Mac 

2.1. Hur läser jag e-böcker på min PC/Mac? 

E-böcker kan läsas antingen direkt online i din webbläsare, eller laddas ner till din dator 

med programmet Adobe Digital Editions. 

Ladda ner 

För att ladda ner e-böcker till din PC/Mac är det viktigt att du först installerar en 

programvara som hanterar e-böcker. Vi rekommenderar Adobe Digital Editions, men alla 

programvaror som hanterar formatet EPUB och Adobes DRM ska fungera – se 

lista här. OBS: Installera och auktorisera programmet med ett Adobe-ID (se 

nedan) innan du försöker ladda ner boken. 

Om du ska läsa boken på en läsplatta från Sony rekommenderar vi att du i stället för 

Adobe Digital Editions använder programmet Sony Reader, som fyller samma funktion. 

1. Installera Adobe Digital Editions genom att gå till nedladdningssidan. Ladda 

ner installationsfilen för PC eller Macintosh. Kör sedan den filen. 

2. Skapa ett Adobe-ID, om du inte redan har ett (se instruktioner nedan) och 

auktorisera Adobe Digital Editions med detta genom att klicka på "Help" och 

"Authorize computer". 

3. Efter att du lånat boken, gå till listan över dina lån och klicka på länken för att 

ladda ner boken. 

http://www.adobe.com/se/solutions/ebook/digital-editions.html
https://itunes.apple.com/se/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android&hl=en
http://www.adobe.com/products/digital-editions/ebookcreateid.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.elib.ljudbokspelare&hl=se
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
https://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
http://helpdesk.elib.se/index.php?pg=kb.page&id=44
http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-dwnl/prd-ebo/sony-reader-software-update-ver2200_11270-win/
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
http://helpdesk.elib.se/index.php?pg=kb.page&id=44
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4. Du ska nu få en fråga om du vill öppna eller spara filen URLlink.acsm, som är 

bokens nedladdningslänk. Välj "Öppna med" och se till att det står "Adobe 

Digital Editions" i menyn bredvid. 

  

Läsa online 

När du lånat boken, gå till dina lån och klicka på länken för att läsa boken online. Den 

öppnas direkt i din webbläsare. 

Du måste vara uppkopplad mot nätet för att kunna läsa online. Alla böcker finns inte 

tillgängliga online. Vissa måste laddas ned.  

Instruktioner för läsning i onlineläsaren: 

 Bläddra: Klicka i högerkanten för att bläddra framåt, vänsterkanten för att 

bläddra bakåt. Du kan också bläddra längre stycken genom att dra i rullisten 

längst ner på sidan. 

 Meny: Klicka mitt i texten för att få upp en meny där du kan söka i texten, se 

dina bokmärken, ändra textinställningar, och se fakta om boken. 

 Bokmärken: För att lägga in ett bokmärke i texten, markera ett ord i stycket du 

vill bokmärka. Klicka på "Spara som bokmärke" och döp bokmärket. Dina 

bokmärken och anteckningar sparas så länge lånet är aktivt. 

För att fortsätta läsa en bok efter ett uppehåll, gå till dina lån och klicka på länken igen. 

Spelaren kommer ihåg var du slutade läsa. 

2.2. Vad är ett Adobe-ID? 

När du installerar ett program för att läsa e-böcker blir du ombedd att skapa ett Adobe-

ID. Det gör du här. Det är gratis och tar bara ett par minuter. Du behöver bara göra det 

första gången. Med ett Adobe-ID kan du läsa din kopieringsskyddade e-bok på upp till 

sex olika enheter genom att ange samma Adobe-ID på alla. Läs mer om detta på 

Adobes sida här. 

Vi rekommenderar starkt att du alltid anger ditt Adobe-ID i läsprogrammet innan du 

försöker ladda ner din första bok, och att du alltid använder samma Adobe-ID på olika 

apparater. 

Om du glömmer bort lösenordet till ditt Adobe-ID kan du skapa ett nytt genom att gå 

till Adobes sida, klicka på "Logga in" och sedan på "Har du glömt lösenordet?" 

2.3. Jag får ett felmeddelande, vad beror det på? 

"Det gick inte att öppna URLlink.acsm eftersom filtypen inte stöds eller filen är skadad" 

Kontrollera att du öppnar länken med just Adobe Digital Editions. Om din dator försöker 

öppna boken med t ex Adobe Reader eller något annat program, öppna den med 

Digital Editions enligt instruktionerna nedan: 

http://www.adobe.com/products/digital-editions/ebookcreateid.html
http://www.adobe.com/se/products/digital-editions/faq.html
http://www.adobe.com/se/
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Du får bara en fil som heter URLlink.acsm 

"URLLink.acsm" är nedladdningslänken för boken. Den måste öppnas med en 

programvara som kan läsa e-böcker - Adobe Digital Editions för PC/Mac, Bluefire Reader 

för iOS och Aldiko för Android. 

ACSM-filen ska öppnas automatiskt när du klickar på nedladdningslänken, men om din 

dator inte lärt sig att öppna den filen med Adobe Digital Editions kan du behöva öppna 

den manuellt första gången. Öppna "URLLink.acsm" så här på en dator:  

 

1. Spara ner URLLink.acsm till din dator, till exempel på skrivbordet. Gör detta genom att 

välja "Spara" i stället för "Öppna" när du klickar på nedladdningslänken.  

2. Högerklicka på länken, välj "Öppna med..." och välj sedan "Adobe Digital Editions".  

3. Klicka OK. Programmet öppnas och din bok laddas ner. 

"I/O Error" 

Detta fel tyder på att Adobe Digital Editions på din dator inte kommer åt Internet, t ex 

eftersom du sitter bakom en brandvägg som inte tillåter Adobe att ansluta. I 

inställningarna för brandväggen kan man ange antingen en generell säkerhetsnivå eller 

ge enskilda program olika rättigheter. I Windows brandvägg (som du hittar i Security 

Center under kontrollpanelen) väljer du fliken "exceptions" och sedan "add program" för 

att lägga till ett program som ska undantas från skyddet. Där bör Adobe Digital Editions 

finnas med för att det ska fungera. Det fungerar på liknande sätt i andra brandväggar. 

"E_LIC_ALREADY_FULLFILLED_BY_ANOTHER_USER" 

Felmeddelandet säger att lånet är knutet till ett annat Adobe-ID. Kontrollera att du är 

inloggad med samma Adobe-ID som du använde första gången du laddade ner boken. 

2.4. Hur tar jag bort böcker ur Adobe Digital Editions? 

Öppna programmet och gå in i biblioteksvyn. Högerklicka på boken och välj "Remove 

from library". Nu försvinner e-boken från läsarprogrammet men filen ligger kvar i din dator. 

För att radera själva bokfilen går du in i mappen Mina dokument > My Digital Editions, 

letar upp filen och raderar den. 

Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet. Lånetiden är alltid exakt 

28 dagar. 

OBS! Använd funktionen "Remove from library", INTE funktionen "Return borrowed item". 

Om du använder "Return" kommer Digital Editions att konstatera att du återlämnat lånet 

och inte får öppna boken igen. 

2.5. Hur lyssnar jag på ljudböcker på min PC/Mac? 

För att kunna lyssna på bibliotekets ljudböcker i din PC/Mac behöver du använda en 

webbläsare som stödjer Adobe Flash. Det gör de allra flesta redan när de kommer från 

fabriken, men om programmet saknas på din dator kan du ladda ner det gratis här. 

1. Efter att du lånat boken: gå till listan över dina lån och klicka på länken för att 

lyssna på boken. 

http://get.adobe.com/se/flashplayer/
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2. Ett spelarfönster öppnas i din webbläsare. Uppspelningen startar från början 

och spelar tills boken är slut eller tills du pausar eller stänger fönstret. 

3. När du ska fortsätta lyssna på ljudboken: logga in på biblioteket och gå till 

listan över dina lån igen. De ljudböcker du har lånat de senaste 28 dagarna 

visas på sidan. Klicka på länken för att lyssna på den bok du vill fortsätta att 

lyssna på. Spelaren kommer ihåg hur långt du kom senast och fortsätter där du 

slutade. 

2.6. Jag kan inte spela upp ljudboken, vad ska jag göra? 

Oftast löser du problemet genom att uppgradera till den senaste versionen av Adobe 

Flash Player. Den hittar du här. 

Om du får upp spelarfönstret men inte kan få boken att spelas upp när du trycker på 

"Play"-symbolen beror det vanligtvis på att din brandvägg blockerar uppkopplingen till 

vår databas. Testa att tillfälligt stänga av den och spela upp boken igen. Om det 

fungerar löser du problemet permanent genom att öppna port 1935 i brandväggen. 

Om inget av detta fungerar, kontakta supporten så får du hjälp att lösa problemet. 

3. Information för iPad och iPhone 

3.1. Hur läser jag e-böcker på min iPad/iPhone? 

E-böcker kan läsas antingen direkt online i din webbläsare, eller laddas ner till din 

iPad/iPhone med appen Bluefire Reader. 

Ladda ner 

För att kunna ladda ner e-böcker till din iPad behöver du först installera en app som kan 

läsa e-böcker. Vi rekommenderar Bluefire Reader, men alla programvaror som hanterar 

formatet EPUB och Adobes DRM ska fungera – se lista här. OBS: Installera och auktorisera 

programmet med ett Adobe-ID (se nedan) innan du försöker ladda ner boken. 

1. Installera Bluefire Reader från iTunes App Store. 

2. Skapa ett Adobe-ID, om du inte redan har ett (se instruktioner nedan), och auktorisera 

Bluefire med detta genom att klicka på "Info" och "Authorize" i appen. 

3. Efter att du lånat boken  klickar du på knappen ladda ner”. Klicka sedan på länken 

"Öppna i Bluefire". Boken laddas ner till Bluefire Reader och du kan börja läsa direkt. När 

du vill fortsätta läsa ligger boken i Bluefire Reader. 

Vi rekommenderar starkt att du använder webbläsaren Safari när du laddar ner e-

böcker. Andra webbläsare – exempelvis Google – har ofta problem med att tolka 

nedladdningslänkarna. Om du klickar på nedladdningslänken och blir kvar på samma 

sida utan att boken laddas ner, kontrollera att du använder Safari innan du försöker igen. 

  

http://get.adobe.com/se/flashplayer/
https://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
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Läsa online 

Efter att du lånat boken, gå till dina lån och klicka på länken för att läsa boken online. 

Den kommer nu att öppnas direkt i din webbläsare. 

Du måste vara uppkopplad mot nätet för att kunna läsa online. Tyvärr finns inte alla 

böcker tillgängliga i detta format. 

Instruktioner för läsning i onlineläsaren: 

 Bläddra: Klicka i högerkanten för att bläddra framåt, vänsterkanten för att 

bläddra bakåt. Du kan också bläddra längre stycken genom att dra i rullisten 

längst ner på sidan. 

 Meny: Klicka mitt i texten för att få upp en meny där du kan söka i texten, se 

dina bokmärken, ändra textinställningar, och se fakta om boken. 

 Bokmärken: För att lägga in ett bokmärke i texten, markera ett ord i stycket du 

vill bokmärka. Klicka på "Spara som bokmärke" och döp bokmärket. Dina 

bokmärken och anteckningar sparas så länge lånet är aktivt. 

För att fortsätta läsa en bok efter ett uppehåll, gå till dina lån och klicka på länken igen. 

Spelaren kommer ihåg var du slutade läsa. 

  

3.2. Vad är ett Adobe-ID? 

När du installerar ett program för att läsa e-böcker blir du ombedd att skapa ett Adobe-

ID, vilket du gör här. Detta är gratis och tar bara ett par minuter, och du behöver bara 

göra det första gången. Med ett Adobe-ID kan du läsa din kopieringsskyddade e-bok på 

upp till sex olika enheter genom att ange samma Adobe-ID på alla. Läs mer om detta 

på Adobes sida här. 

Vi rekommenderar starkt att du alltid anger ditt Adobe-ID i läsprogrammet innan du 

försöker ladda ner din första bok, och att du alltid använder samma Adobe-ID på olika 

apparater. 

Om du glömmer bort lösenordet till ditt Adobe-ID kan du skapa ett nytt genom att gå 

till Adobes sida, klicka på "Logga in" och sedan på "Har du glömt lösenordet?" 

3.3. Kan jag föra över e-böcker från min dator? 

Ja. Du behöver även då ha Bluefire Reader installerat på din iPad/iPhone (se ovan), gör 

därefter enligt nedanstående: 

1. Installera Adobe Digital Editions på din dator (se instruktioner för att läsa e-

böcker på PC/Mac). Auktorisera programmet med samma Adobe-ID som du 

använder i Bluefire Reader och ladda därefter ner boken. 

2. När boken laddats ner till Adobe Digital Editions hamnar den på din dator 

under "Dokument" och mappen "My Digital Editions" (Windows)/"Digital 

http://www.adobe.com/products/digital-editions/ebookcreateid.html
http://www.adobe.com/se/products/digital-editions/faq.html
http://www.adobe.com/se/
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Editions" (Mac). Den heter då någonting i stil med [boktitel].epub eller 

[boktitel].pdf. 

3. Starta iTunes och plugga i din iPhone/iPad. Den kommer att visa sig under 

"Enheter" i vänsterkolumnen. Klicka på den och välj sedan knappen Program. 

Du ser Bluefire Reader listad under "Fildelning", med en lista över de böcker du 

redan lagt in listade under "Bluefire dokument". 

4. Klicka på knappen "Lägg till..." och bläddra fram till bokfilen på din dator (se 

punkt 2). Markera boken och välj "Lägg till". Boken läggs till under "Bluefire 

dokument". Synkronisera med din iPhone/iPad. 

5. Koppla ifrån din iPhone/iPad och öppna programmet Bluefire Reader i den. 

Boken har förts över till ditt bibliotek där. 

OBS: Enklare är förstås att ladda ner samma bok från biblioteket till varje apparat du vill 

läsa den på. Även detta kräver att du har auktoriserat samtliga apparater med samma 

Adobe-ID. 

3.4. Jag får ett felmeddelande, vad beror det på? 

E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY_OR_PKCS12 

Detta bör lösa sig om man avauktoriserar Bluefire Reader och sedan på nytt auktoriserar 

den med samma Adobe-ID. För att avauktorisera Bluefire Reader, klicka på "Info" och 

sedan på "Deauthorize". 

Enheten inte auktoriserad/Device not authorized 

Detta beror på att du ännu inte auktoriserat Bluefire Reader med något Adobe-ID. Det 

löser du genom att följa instruktionerna ovan. 

Du får inget felmeddelande alls, blir bara kvar på nedladdningssidan 

Kontrollera att du använder Safari som webbläsare och inte t ex Google. 

Får du något annat felmeddelande – kontakta gärna supporten så får du hjälp med det. 

3.5. Hur tar jag bort böcker ur Bluefire Reader? 

Gå in i listan över böcker och klicka på pilen ute i högerkanten för att få upp information 

om boktiteln. Välj "Delete" och "OK". Om du får frågan "Would you also like to return this 

item?", svara "No". 

Notera att du inte kan återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid 

exakt 28 dagar. 

OBS: Använd funktionen "Delete", INTE funktionen "Return". Om du använder "Return" 

kommer Bluefire att konstatera att du återlämnat lånet och inte får öppna boken igen. 
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3.6. Hur lyssnar jag på ljudböcker på min iPad/iPhone? 

Du behöver ingen extra programvara för att lyssna på ljudböcker i din iPad/iPhone, utan 

det fungerar direkt i webbläsaren Safari. 

1. Efter att du lånat boken, gå till listan över dina lån och klicka på länken för att 

lyssna på boken. 

2. Ett spelarfönster öppnas i din webbläsare. När du trycker på "Play"-symbolen 

börjar uppspelningen från början och spelar tills boken är slut eller tills du 

pausar eller stänger fönstret. 

3. När du ska fortsätta lyssna på ljudboken, logga in på biblioteket och gå till 

listan över dina lån igen. De ljudböcker du har lånat de senaste 28 dagarna 

visas på sidan. Klicka på länken för att lyssna på den bok du vill fortsätta att 

lyssna på. Spelaren kommer ihåg hur långt du kom senast och fortsätter från 

den tidpunkten i boken. 

3.7. Behöver jag använda någon speciell webbläsare för att lyssna på 

ljudböcker? 

Nej, det bör fungera med Safari, som är standardwebbläsaren i iOS. 

3.8. Behöver jag ha skärmen tänd för att lyssna på ljudböcker? 

Nej, så länge du använder Safari som webbläsare ska boken fortsätta spelas upp även 

om du slår på skärmlåset. 

3.9. Kostar det något att lyssna på ljudböcker via mobilen? 

Det finns inga kostnader från biblioteket, men vi rekommenderar att du kontrollerar vad 

du betalar din mobiloperatör för datatrafiken. 

4. Information för Android 

4.1. Hur läser jag e-böcker på min Android? 

E-böcker kan läsas antingen direkt online i din webbläsare, eller laddas ner till din 

Androidenhet med appen Aldiko. 

Ladda ner 

För att kunna ladda ner e-böcker till din Android behöver du först installera en app som 

kan läsa e-böcker. Vi rekommenderar Aldiko, men alla programvaror som hanterar 

formatet EPUB och Adobes DRM ska fungera – se lista här. OBS: Installera och auktorisera 

programmet med ett Adobe-ID (se nedan) innan du försöker ladda ner boken. 

1. Installera Aldiko från Google Play. 

https://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
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2. Skapa ett Adobe-ID, om du inte redan har ett (se instruktioner nedan) och 

auktorisera Aldiko med detta genom att klicka på menyknappen (övre vänstra 

hörnet), välja "Om" lägga in ditt Adobe-ID under "Adobe DRM". 

3. Efter att du lånat boken klickar du på knappen ” ladda ner”. Boken ska nu 

öppnas i Aldiko. 

4. Om boken inte öppnades direkt, gå in på "Nedladdningar" och klicka på 

URLlink.acsm. Boken hämtas och läggs upp i din Aldiko-hylla, och du kommer i 

fortsättningen åt den helt enkelt genom att öppna Aldiko. 

Beroende på inställningarna i webbläsaren kan det ibland hända att 

nedladdningslänken inte öppnas direkt i Aldiko utan hamnar i mappen "Hämtningar" 

(eller "Download") och inte kan öppnas direkt till Aldiko. Om det problemet kvarstår, testa 

gärna det här:  

i) Starta Aldiko  

ii) Gå in på fliken "Files" via menyn, och därifrån till "Download"  

iii) Markera nedladdningslänken (URLlink.acsm) och välj "Importera". 

  

Läsa online 

Efter att du lånat boken klickar du på knappen ”Läs i webbläsaren”. Den kommer nu att 

öppnas direkt i din webbläsare. 

Du måste vara uppkopplad mot nätet för att kunna läsa online. Tyvärr finns inte alla 

böcker tillgängliga i detta format. 

Instruktioner för läsning i onlineläsaren: 

 Bläddra: Klicka i högerkanten för att bläddra framåt, vänsterkanten för att 

bläddra bakåt. Du kan också bläddra längre stycken genom att dra i rullisten 

längst ner på sidan. 

 Meny: Klicka mitt i texten för att få upp en meny där du kan söka i texten, se 

dina bokmärken, ändra textinställningar, och se fakta om boken. 

 Bokmärken: För att lägga in ett bokmärke i texten, markera ett ord i stycket du 

vill bokmärka. Klicka på "Spara som bokmärke" och döp bokmärket. Dina 

bokmärken och anteckningar sparas så länge lånet är aktivt. 

För att fortsätta läsa en bok efter ett uppehåll, gå till dina lån och klicka på länken igen. 

Spelaren kommer ihåg var du slutade läsa. 

  

  

4.2. Vad är ett Adobe-ID? 

När du installerar ett program för att läsa e-böcker blir du ombedd att skapa ett Adobe-

ID, vilket du gör här. Detta är gratis och tar bara ett par minuter, och du behöver bara 

göra det första gången. Med ett Adobe-ID kan du läsa din kopieringsskyddade e-bok på 

http://www.adobe.com/products/digital-editions/ebookcreateid.html
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upp till sex olika enheter genom att ange samma Adobe-ID på alla. Läs mer om detta 

på Adobes sida här. 

Vi rekommenderar starkt att du alltid anger ditt Adobe-ID i läsprogrammet innan du 

försöker ladda ner din första bok, och att du alltid använder samma Adobe-ID på olika 

apparater. 

Om du glömmer bort lösenordet till ditt Adobe-ID kan du skapa ett nytt genom att gå 

till Adobes sida, klicka på "Logga in" och sedan på "Har du glömt lösenordet?" 

4.3. Kan jag föra över e-böcker från min dator? 

Ja. Du behöver även då ha Aldiko installerat på din Android, gör därefter enligt 

nedanstående: 

1. Installera Adobe Digital Editions på din dator (se instruktioner för att läsa e-

böcker på PC/Mac). Auktorisera programmet med samma Adobe-ID som du 

använder i Aldiko och ladda därefter ner boken. 

2. Koppla din Android till datorn med USB-kabel och se till att den är monterad 

som diskenhet, så att den kommer upp som en USB-enhet i Utforskaren. Det 

kallas även Filöverföringsläge eller Masslagringsläge på vissa apparater – se t 

ex instruktioner för Sony Xperia här. Konsultera gärna bruksanvisningen. 

3. Leta upp mappen "My Digital Editions" på din dator (den ligger under 

"Dokument". Kopiera över bokfilen (den heter i regel [boktitel].epub eller 

[boktitel].pdf) till en valfri mapp på din Android. 

4. Öppna Aldiko, gå via menyknappen uppe till vänster in på "Files" och bläddra 

dig fram till mappen där du lade bokfilen. Klicka på den och välj "Import". 

5. Boken ska nu öppnas i Aldiko. 

OBS: Enklare är förstås att ladda ner samma bok från biblioteket till varje apparat du vill 

läsa den på. Även detta kräver att du har auktoriserat samtliga apparater med samma 

Adobe-ID. 

4.4. Jag får ett felmeddelande, vad beror det på? 

Innehållet stöds inte/Content not supported 

Testa att importera filen direkt från Aldiko enligt följande: 

i) Starta Aldiko  

ii) Gå in på fliken "Files" via menyn, och därifrån till "Download"  

iii) Markera nedladdningslänken (URLlink.acsm) och välj "Importera". 

Enheten inte auktoriserad/Device not authorized 

Detta beror på att du ännu inte auktoriserat Aldiko med något Adobe-ID. Det löser du 

genom att följa instruktionerna ovan. 

Får du något annat felmeddelande – kontakta gärna supporten så får du hjälp med det. 

http://www.adobe.com/se/products/digital-editions/faq.html
http://www.adobe.com/se/
http://elibse.wordpress.com/2010/12/22/sa-har-lagger-du-in-kopieringsskyddade-bocker-i-din-android/#comment-774


12 
 

4.5. Hur tar jag bort böcker ur Aldiko? 

Gå in i listan över böcker och klicka länge på boktiteln tills du får upp en meny i skärmens 

överkant. Klicka på "..." i ena hörnet och välj "Radera". 

OBS: Du kan inte återlämna lån i förväg på det här sättet, utan lånetiden är alltid exakt 

28 dagar. 

4.6. Hur lyssnar jag på ljudböcker på min Android? 

1. För att kunna lyssna på bibliotekets ljudböcker i din Android behöver du först 

installera appen Elib Ljudbokspelare, som du hittar i Google Play. 

2. Efter att du lånat boken, gå till listan över dina lån och klicka på länken för att 

lyssna på boken. 

3. Appen Elib Ljudbokspelare öppnas. Uppspelningen startar automatiskt från 

början och spelar tills boken är slut eller tills du pausar eller stänger appen. 

4. När du ska fortsätta lyssna på ljudboken, logga in på biblioteket och gå till 

listan över dina lån igen. De ljudböcker du har lånat de senaste 28 dagarna 

visas på sidan. Klicka på länken för att lyssna på den bok du vill fortsätta att 

lyssna på, så öppnas Elib Ljudbokspelare. Spelaren kommer ihåg hur långt du 

kom senast och fortsätter från den tidpunkten i boken. 

4.7. Varför behöver jag en app för att kunna lyssna på ljudböcker i Android? 

Android är byggt på tanken att det mesta ska göras via olika appar, och för att få en 

användarupplevelse som är så god som möjligt på alla olika slags Androidapparater är 

en app det enklaste sättet. 

4.8. Sparar appen någon information om mig som användare? 

Nej. Den enda information som sparas är de bokmärken som läggs in, t ex för att du ska 

kunna fortsätta lyssna på samma ställe som du slutade förra gången. 

4.9. Kostar det något att lyssna på ljudböcker via mobilen? 

Det finns inga kostnader från biblioteket, men vi rekommenderar att du kontrollerar vad 

du betalar din mobiloperatör för datatrafiken. 

5. Information för övriga plattformar 

5.1. Vad är en läsplatta? 

En läsplatta är elektronisk läsenhet som är utformad för att göra läsupplevelsen så 

behaglig som möjligt. Läsplattorna har en särskild skärmteknik, där skärmen reflekterar ljus 

precis som ett papper, i motsats till att utstråla ljus som skärmar på datorer, surfplattor 

och mobiltelefoner gör. Med undantag för Amazon Kindle går bibliotekets e-böcker i 

formaten EPUB och PDF i regel att läsa i de läsplattor som finns att köpa. Så länge en 

läsplatta stödjer formatet EPUB och Adobes DRM ska den fungera – se lista här. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.elib.ljudbokspelare
https://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
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5.2. Hur lägger jag över e-böcker på min läsplatta? 

För läsplattor som inte kan ladda ner direkt från nätet behöver du ladda ner boken till din 

dator och lägga över den till läsplattan därifrån. Det gör du via programvaran Adobe 

Digital Editions eller, om du har en läsplatta från Sony, Sony Reader. Detta görs lite olika 

för olika läsplattor – se bruksanvisningen för din läsplatta - men i grunden går det till så 

här: 

1. Installera läsprogrammet, registrera ett Adobe-ID, och låna och ladda ner 

boken enligt instruktioner under avsnittet om att ladda ner e-böcker till 

PC/Mac. 

2. Boken ska nu ligga i Adobe Digital Editions biblioteksvy på din dator. Anslut din 

läsplatta medan du har programmet uppe. Den bör dyka upp som en ikon i 

programmets vänsterkolumn. Första gången du gör detta blir du tillfrågad om 

du vill ansluta den till ditt Adobe-ID. Gör det. 

3. För över böcker till läsplattan genom att dra dem från biblioteksvyn i Adobe 

Digital Editions till läsplattesymbolen i programmets vänsterkolumn. 

5.3. Jag har problem att ladda ner till min Sony-läsplatta. 

En del låntagare har nyligen fått problem med att ladda ner e-böcker till programmet 

Reader for PC, som används för att lägga över böcker till läsplattor från Sony. När de 

försöker ladda ner boken får de i stället bara ner nedladdningsfilen (URLlink.acsm) och 

kan sedan inte öppna boken. I vissa fall får de också ett meddelande om att boken 

redan finns i deras bokhylla. 

Det löser du enkelt genom att auktorisera om Reader For PC med samma Adobe-ID som 

du använt tidigare: 

1. Starta Reader For PC 

2. Klicka på "Edit" och "Preferences" 

3. Klicka på "Deauthorize" och "Computer" 

4. Klicka sedan på "Info" (längst upp till höger) 

5. Under "Reader for PC/Mac", klicka på "Authorize" och mata in samma e-

postadress och lösenord som du har registrerat som Adobe-ID sedan tidigare. 

6. Försök sedan ladda ner boken på nytt från bibliotekets sida. 

Om du glömt lösenordet till ditt Adobe-ID kan du skaffa ett nytt genom att gå 

till http://adobe.se, klicka på "Logga in" och sedan på "Har du glömt lösenordet?" 

5.4. Varför kan jag inte läsa bibliotekets e-böcker på Amazon Kindle? 

Amazon Kindle är i första hand framtagen för att läsa böcker sålda genom Amazon, och 

kan inte hantera de kopieringsskydd som används av svenska bibliotek.  

 

Om du har en Kindle Fire-surfplatta kan du dock installera programmet Aldiko och sedan 

hämta böcker till den på samma sätt som till andra Androidapparater. Se instruktioner 

under avsnittet om att ladda ner e-böcker till Android. 

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html
http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-dwnl/prd-ebo/sony-reader-software-update-ver2200_11270-win/
http://adobe.se/
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5.5. Hur läser jag e-böcker i Linux? 

Tyvärr finns det i dagsläget ingen mjukvara framtagen för Linux som kan hantera de 

kopieringsskyddade e-böcker som finns på bibliotek. Dock har en del användare fått det 

att fungera genom att köra Adobe Digital Editions i en Windowsemulator som WINE. 

Däremot ska det gå utmärkt att läsa e-böcker direkt online på Linux. För att läsa en bok 

du lånat online, gör på samma sätt som under instruktionerna för PC/Mac. 

Notera att du måste vara uppkopplad mot nätet för att kunna läsa online. 

5.6. Hur läser jag e-böcker i mobila versioner av Windows? 

I dagsläget känner vi tyvärr inte till någon funktionell app för Windows mobila versioner 

som kan läsa krypterade e-böcker, som t ex de som finns på svenska bibliotek. Så fort en 

sådan släpps kommer vi att informera om detta. 

Däremot ska det gå utmärkt att läsa e-böcker direkt online på Windows Mobile. För att 

läsa en bok du lånat online, gå in på "Mina böcker", gör på samma sätt som under 

instruktionerna för PC/Mac. 

Notera att du måste vara uppkopplad mot nätet för att kunna läsa online. 

5.7. Hur läser jag e-böcker i Chromebook? 

Tyvärr finns det i dagsläget ingen mjukvara framtagen för Chromebook som kan hantera 

de kopieringsskyddade e-böcker som finns på bibliotek. 

Däremot ska det gå utmärkt att läsa e-böcker direkt online på Chromebook. För att läsa 

en bok du lånat online, gör på samma sätt som under instruktionerna för PC/Mac. 

Notera att du måste vara uppkopplad mot nätet för att kunna läsa online. 

6. Vanliga frågor och svar 

6.1. Vad är en e-bok? 

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa texten 

direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild läsplatta. 

6.2. Hur läser jag en e-bok? 

För att kunna ladda ner boken måste du först installera och auktorisera en programvara 

som kan läsa e-böcker. Vi rekommenderar: 

 PC/Mac: Adobe Digital Editions 

 iPad/iPhone: Bluefire Reader 

 Android: Aldiko 

http://www.winehq.org/
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Vi rekommenderar starkt att du installerar ett läsprogram och auktoriserar det med ett 

Adobe-ID innan du laddar ner boken. Se mer instruktioner om respektive plattform under 

respektive rubrik. 

6.3. Vad innebär de olika formaten? 

E-böcker distribueras i olika format. Notera att böcker du lånar på bibliotek är 

krypterade, och om du vill ladda ner dem måste de läsas med en programvara som 

klarar detta (se ovan). 

EPUB 

EPUB är standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att 

texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder. 

Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex 

läsplattor eller telefoner. 

Många böcker i EPUB finns också tillgängliga för läsning direkt i din webbläsare, och 

kräver då ingen speciell programvara. 

Läs mer om EPUB här. 

PDF 

PDF är digitalt format som i första hand är avsett för utskrift, men även används för e-

böcker. PDF är ett statiskt format, vilket innebär att sidan ser likadan ut oavsett 

skärmstorlek, vilket kan göra det svårläst på mindre skärmar. 

Läs mer om PDF här. 

6.4. Hur stor är en e-bok? 

En vanlig roman är i regel mellan 250 kB och 1 MB stor. Faktaböcker med många bilder 

blir ofta lite större. 

6.5. Kan jag skriva ut min e-bok på skrivaren? 

Nej. De flesta e-böckerna går inte att skriva ut. E-böckerna är tänkta för läsning på skärm. 

För de e-böcker som är utskriftsbara anges det i den beskrivande texten till varje bok. 

6.6. Kan jag läsa upp en e-bok med skärmläsare? 

Det är lite olika. Eftersom bibliotekets e-böcker är kopieringsskyddade och de flesta 

skärmläsare fungerar genom att kopiera texten är svaret generellt nej. Det finns 

undantag – se gärna mer information på Adobes sida. 

6.7. Vad är en strömmande ljudbok? 

En strömmande ljudbok är en ljudbok som spelas upp via internet. Du måste vara 

ansluten till internet när du lyssnar på boken. Ljudboksfilerna sparas inte ned till din 

hårddisk. 

http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB
http://en.wikipedia.org/wiki/PDF
http://blogs.adobe.com/accessibility/category/digital-editions
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Det finns olika ljudboksspelare, beroende på vilken slags apparat du lyssnar på: 

 För lyssning på datorer används en spelare i Flashformat, som öppnas i ett nytt 

fönster när du klickar på länken för att lyssna. Läs mer i instruktionerna för 

PC/Mac. 

 För lyssning på iPad/iPhone används en spelare i HTML5-format, som öppnas i 

ett nytt fönster när du klickar på länken för att lyssna. Läs mer i instruktionerna 

för iPad/iPhone. 

 För lyssning på Android behöver du först installera appen Elib Ljudbokspelare, 

som du hittar i Google Play. Läs mer i instruktionerna för Android. 

6.8. Varför måste jag vara uppkopplad mot internet när jag lyssnar på en 

strömmande ljudbok? 

Du måste vara uppkopplad mot internet när du lyssnar på en strömmande ljudbok därför 

att filerna spelas upp som ett strömmande medium direkt över nätet. Ljudboksfilerna kan 

inte laddas ned. 

6.9. Använder strömmande ljudböcker cookies? 

Nej, strömmande ljudböcker använder inte cookies. 

6.10. Kan jag lyssna på strömmande ljudböcker på min mobil/surfplatta? 

Ja! Se information om detta under de respektive avsnitten för iPad/iPhone och Android. 

6.11. Hur kommer jag åt de böcker jag lånat? 

Du kan alltid se vilka böcker du lånat, hur lång lånetid du har kvar, och hämta dem på 

nytt via ditt konto på bibliotekets sida. Du kan ladda ner dem eller börja läsa/lyssna på 

dem obegränsat antal gånger under låneperioden på 28 dagar. 

6.12. Hur lång är lånetiden för digitala böcker? 

Lånetiden är 28 dagar från tillfället då du lånar boken. Digitala lån kan inte återlämnas i 

förtid. 

6.13. Hur lämnar jag tillbaka en digital bok? 

Du behöver inte lämna tillbaka boken, utan den upphör automatiskt att fungera när 

lånetiden går ut. Boken kan heller inte återlämnas innan dess, utan lånetiden är alltid 

exakt 28 dagar. 

För e-böcker ligger filen dock kvar i ditt läsprogram tills du raderar den själv; se instruktion 

för respektive program hur du raderar den. OBS: Använd inte funktionen "Återlämna" el 

dyl. Eftersom lån inte kan återlämnas i förväg leder detta enbart till att programmet inte 

längre kommer att vilja öppna boken, men lånet är fortfarande registrerat hos ditt 

bibliotek. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.elib.ljudbokspelare
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6.14. Varför får jag bara låna ett visst antal böcker? 

Det är biblioteket själva som sätter begränsningen för hur många böcker man får låna 

per vecka. De gör det eftersom de har en budget som ska räcka till så många låntagare 

som möjligt. 

6.15. Kan jag låna om en digital bok? 

Ja, du kan låna om en e-bok efter att lånetiden om 28 dagar har gått ut. Låna helt 

enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så 

bokmärken etc sparas i regel inte. 

Notera att det ibland kan skilja någon timme mellan att lånet går ut i ditt läsprogram och 

att det går ut hos biblioteket. Vi rekommenderar att du inte lånar om innan lånet är 

utgånget på båda ställen. 

6.16. Vilka böcker finns utgivna digitalt? 

Sortimentet för digitala böcker innehåller både skön- och facklitteratur samt barn- och 

ungdomsböcker från de flesta svenska förlag. I dagsläget erbjuder vi huvudsakligen 

svenskspråkig litteratur. 

Precis som med pappersböcker är det upp till förlagen vilka böcker som släpps i digitalt 

format och när de släpps. De allra flesta nya svenska böcker släpps idag som e-böcker, 

och ett flertal projekt pågår för att digitalisera äldre titlar. Det är sedan upp till biblioteket 

vilka böcker just de vill ta in i sitt sortiment. 

 

 


