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Att låna och lyssna på ljudböcker och talböcker 
 

Ljudböcker är kommersiella produkter som skapas av bokförlagen. De läses in av skådespelare och de 

finns i viss utsträckning att låna gratis via biblioteken. De går också att köpa på t.ex. AdLibris eller Bokus. 

Man kan också lösa abonnemang på Storytel (169:-/mån), Bookbeat, Mofibo eller Nextory och därmed få 

möjlighet att lyssna på strömmande ljudböcker i t.ex. mobilen. 

Talböcker är producerade av Myndigheten för tillgängliggörande media (MTM) och är avsedda för 

personer som har svårigheter att läsa, t.ex. synsvaghet eller ordblindhet. Det är anställa som talar in 

böckerna och man talar in allt, även sidnummer, referenser m.m. För att ladda hem och lyssna på 

talböcker behöver man ha appen Legimus i sin mobil eller surfplatta. Den måste auktoriseras via 

biblioteket, vilket kräver ett besök på biblioteket om du inte redan har tillstånd för Legimus. 

Ljudböcker 
Bibliotekets ljudböcker kan du lyssna på via appen Biblio. I iPhone/iPad finns det en ljudspelare som också 

kan användas. 

Förberedelse  

För att låna ljudböcker på biblioteket behöver du ett bibliotekskort med pinkod. Förhoppningsvis har du 

redan det. Om du inte har det kan du skaffa det här: https://kungsholmen.seniornet.se/wp-

content/uploads/sites/8/2020/03/Fj%C3%A4rrhj%C3%A4lp-1.pdf. 

Gå gärna in på https://biblioteket.stockholm.se/ljudböcker och klicka på länken E-böcker – så funkar det.  

 

Ljudbokslån via Biblioteket 

Du kan låna ljudböcker direkt via appen Biblio eller också gå in på 

https://biblioteket.stockholm.se/ljudböcker och söka upp en ljudbok genom att klicka på länken Sök e-

ljudböcker i bilden ovan.  

På en bok som finns som ljudbok ska det stå (E-media, E-ljudbok, strömmande). 

Ljudböckerna sparas inte på datorn 

eller mobilen, utan spelas upp direkt 

via spelaren. Du måste alltså ha 

uppkoppling medan du lyssnar. För att 

fortsätta att lyssna på en strömmande 

ljudbok vid ett senare tillfälle loggar du 

in på Biblioteket.se och går till Mina 

lån. Spelaren startar där du slutade att 

lyssna senast. Boken finns tillgänglig i 

28 dagar. 

https://kungsholmen.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/Fj%C3%A4rrhj%C3%A4lp-1.pdf.
https://kungsholmen.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/Fj%C3%A4rrhj%C3%A4lp-1.pdf.
https://biblioteket.stockholm.se/ljudböcker
https://biblioteket.stockholm.se/ljudböcker
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Klicka på boktiteln och därefter på rutan för att logga in på biblioteket med ditt bibliotekskortsnummer 

eller personnummer och pin-kod. 

Därefter klickar du på Låna och lyssna i det blå fältet. Det kommer då upp ett grönt fält med texten Lyssna 

på ljudboken. Då brukar det starta en ljudboksläsare och boklyssnandet kan börja. I listan Mina lån: Gör 

tillgänglig offline. 

 

Ljudbokslån via appen Biblio 

Ladda hem och installera appen Biblio. Öppna appen Biblio. 

 

  

 

 

Klicka på Mina lån om du tidigare lånat böcker som fortfarande är aktiva, vilket de är i 28 dagar. Annars 

klickar du på Sök och söker en speciell bok. Du kan också klicka på Kategori och få listor på böcker som 

kanske kan intressera dig. 

Klicka på de tre vågräta sträcken i övre 

vänstra hörnet. Då får du upp 

nedanstående bild. 

 


