
Låna och lyssna på e-ljudböcker 
E-ljudböcker är böcker som du lyssnar på med en dator, läsplatta, surfplatta eller mobil. 
För att låna e-ljudböcker behöver du bibliotekskort på ett av Götabiblioteken och en pinkod. Om du inte 
kommer ihåg din pinkod kan du kontakta ditt bibliotek.  

Lånetiden för e-ljudböcker är 28 dagar. Varje e-ljudbok är poängsatt. Du har 12 poäng 
varje 28-dagarsperiod som du kan använda för lån. Du kan inte lämna tillbaka en lånad e-ljudbok. När 
lånetiden gått ut går det inte längre att lyssna på den. 

Om du vill veta mer om e-ljudböcker gå till http://ebok.gotabiblioteken.se. 

Olika enheter 
Du måste vara uppkopplad mot internet för att kunna lyssna på strömmande ljudböcker.  
E-ljudboken sparas alltså inte på din mobil, surfplatta eller dator. 

iPhone, iPad 
Det behövs ingen speciell app. 

Android 
För enheter med Android behöver du ladda ner appen ”E-lib Ljudboksspelare” från Play Butik. 

Dator eller läsplatta  
För att lyssna i dator måste programmet Adobe Flash finnas, din dator kommer be dig ladda 
ner det om det saknas, det är kostnadsfritt. 

Låna e-ljudböcker 
• Välj den knapp som motsvarar din enhet när du lånar e-ljudboken.  
• Gå till www.gotabiblioteken.se och välj e-böcker. 
• Sök efter en den titel du är intresserad av. De är markerade med ljudbok eller e- ljudbok. Du kan 

också filtrera resultatet i högermenyn, välj då e-ljudböcker. 
• Klicka på titeln. För att låna e-ljudboken väljer du först den knapp som motsvarar den enhet du ska 

lyssna med. 
• Ange sedan ditt bibliotekskortsnummer och din pinkod. 
• Välj låna boken. 
• Nu är lånet registrerat. Du kan börja lyssna på boken genom att välja Lyssna på boken. 

Fortsätt lyssna 
• Logga in på ”Mina e-lån” igen. 
• De ljudböcker du har lånat de senaste 28 dagarna visas på sidan.  
• Klicka på ”Ladda ner boken” för den bok du vill fortsätta att lyssna på. Spelaren  kommer ihåg hur 

långt du kom senast och fortsätter från den tidpunkten i boken. 
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