
E-böcker, e-ljudböcker och e-film
Om digitala medier och hur man använder dem



Vad är e-medier? 

•E-bok – en digitalt textfil

•E-ljudbok – en digital ljudfil

•E-film – strömmad film

•Digitala tidningar och tidskrifter – digitala textfiler



E-böcker och e-ljudböcker

•Vad behövs? 
1) Hårdvara: En surfplatta, telefon, e-boksläsare (läsplatta) eller dator.

2) Mjukvara: Ett program som kan läsa textfilen

3) E-boken: Kan lånas via biblioteket

4) Internetuppkoppling: för att genomföra själva lånet



Mjukvara

E-böcker
• Smartphone/Surfplatta - PocketBook Reader, Biblio eller webbläsare

• Dator - Adobe Digital Editions eller webbläsare

• Läsplatta – Adobe Digital Editions (överför e-böcker via datorn)

E-ljudböcker
• Smartphone/Surfplatta – Biblio eller webbläsare

• Dator – Webbläsare



Att låna e-böcker och e-ljudböcker via biblioteket

•28 dagars lånetid

•Återlämnas automatiskt

•Man kan låna max 5 böcker på en 7-dagarsperiod

• Instruktioner finns online

https://bibliotek.huddinge.se/web/arena/sa-funkar-det


Exempel: Låna e-bok via telefonen/surfplattan

• Ladda ner appen Biblio (App Store eller Play Butik)

•Välj bibliotek i rullmenyn – Bibliotek Huddinge

• Logga in med dina uppgifter (Pers.nummer/Lånekortsnummer + kod)

•Biblio kan användas både för e-böcker och för e-ljudböcker



Vanliga frågor kring e-böcker

• Kan man skriva ut en e-bok på sin skrivare?
- Nej, i de allra flesta fall går det inte. 

• Kan man läsa upp en e-bok med en skrämläsare?
- Nej, det går inte.

• Kan man låna om en e-bok eller e-ljudbok?
- Ja, man kan låna boken direkt igen efter 28 dagar har passerat. Dock sparas inga 
bokmärken.

• Måste man vara ansluten till internet för att läsa/lyssna?
- Nej, man kan ladda ner boken till sin enhet för att göra den tillgänglig off-line.



E-film

• E-film lånas via bibliotekets hemsida

• Lånetid 48 timmar

• Återlämnas automatiskt

• Man kan låna max 1 film på en 7-dagarsperiod

• Behöver inget läsarprogram utan öppnas i webbläsaren

• Instruktioner finns online

https://bibliotek.huddinge.se/web/arena/e-film


Exempel: Låna e-film

•Gå till bibliotekets hemsida bibliotek.huddinge.se

• Logga in med dina uppgifter (Pers.nummer/Lånekortsnummer + kod)

•Sök upp filmen du vill se, eller gå till E-biblioteket -> E-film för att bläddra

•Klicka på "Låna: strömmande media" och sedan "Öppna: strömmande 
media".

http://www.bibliotek.huddinge.se/


Digitala tidningar

•Pressreader 

•246 svenska dagstidningar och tidskrifter, över 7000 på andra språk

•Kan användas via datorns webbläsare eller via app till smartphone eller 
surfplatta

• Instruktioner finns online

https://bibliotek.huddinge.se/web/arena/pressreader


Varför använda bibliotekets e-medier?

• Utbud
Medietyp Biblioteket Kommersiellt
E-böcker 21813 120.000 (Storytel) e-böcker och e-ljudböcker
E-ljudböcker 5392 se ovan
E-film 2336 2533 + 899 TV-serier

• Kostnad
Storytel 169kr/mån, Netflix 89-139kr/mån, går även att köpa enskilda medier

• Språkutbud 
Vill man läsa eller lyssna på böcker på främmande språk kan betaltjänster vara bättre. Biblioteket 
erbjuder e-böcker och e-ljudböcker på ungefär 15 språk. Bookbeat har större utbud vad gäller tyska, 
spanska, italienska exempelvis.

• Urval
Kan vara svårt att navigera – biblioteket tillhandahåller listor och rekommendationer. Cineasterna har 
eget urval.



Hur fungerar e-bokutlåningen för biblioteket

•Gratis för låntagarna - dyrt för biblioteken

•Få aktörer ger liten konkurrenskraft och dyra avtal

• Istället för en engångssumma, kostar varje gång e-mediet lånas

•Begränsad budget som ska räcka till så många som möjligt – därav 
begränsningar i hur mycket man får låna



Talböcker

• Talböcker liknar ljudböcker med skiljer sig på några punkter
- Produceras av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)
- Neutrala inläsningar
- Bara tillgängliga för personer med läsnedsättning

Kan vara: läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, hörselskada, intellektuell funktionsnedsättning 
eller tillfällig läsnedsättning, som t.ex. efter en ögonoperation.

- Finns både i fysisk form och som i digital
- Mycket stort urval, även bland facklitteratur – bygger på önskemål från användare

• Uppfyller man kraven kan man skapa ett Legimus-konto på biblioteket och därefter låna 
talböcker, antingen via webbsidan legimus.se eller via appen Legimus



Boken kommer

• För den som har svårt att själv ta sig till biblioteket

• Servicen innebär att man får böcker hemsända 1 gång/månad

• Urval görs i samråd med bibliotekarie



Om man behöver hjälp?

• E-bokshandledning
Måndag 23/9 13.00-14.00, sista tillfället för hösten 2 december
Ojämna veckor, på Huvudbiblioteket

• Surfplattevisning
Måndag 16/9 13.00-14.30, sista tillfället för hösten 9 december
Jämna veckor, på Huvudbiblioteket

• Kontakta oss via telefon eller mejl. Vi hjälper gärna till!



Frågor?


