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Ebrary 

nelliportaali.fi/link/FIN14898 

 

 

 

 Ebrary innehåller över 100 000 

titlar från många olika vetenskap-

liga områden. Nästan uteslutande 

engelskspråkig litteratur. En stor 

del av titlarna finns också länkade 

i Alma.  

  Läsa e-böcker omedelbart i en webbläsare   Inom ÅAs nätverk (t.ex. bibliotekets kunddato-

rer) kan böckerna sökas och läsas i webbläsaren 

utan skild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. 

hemifrån) ombes du logga in med ditt ÅA-

användarnamn och -lösenord. Omedelbar läs-

ning i en webbläsare förutsätter inga vidare 

åtgärder. För att spara och skriva ut avsnitt av 

en e-bok måste du registrera ett användar-

konto hos Ebrary. Om du vill föra över en e-bok 

från din dator till en mobil enhet måste du regi-

strera ett användarkonto hos Adobe. Lånetiden 

är 7-14 dagar varefter boken raderas automa-

tiskt.  

 För lån: 

Windows: Adobe Digital Editions 

Mac OSX: Adobe Digital Editions 

Linux: Wine + Adobe Digital  

Android: Bluefire Reader, Aldiko 

iOS: Bluefire Reader 

WP: Inga för tillfället  

 Låna hela e-böcker för att läsa (offline) på 

dator och mobila enheter 

 Spara e-böcker permanent för att läsa på 

dator och mobila enheter 

Upp till 15 % (text) 

 Skriva ut e-böcker 

Upp till 30 % (via pdf) 

 

          

Elib 

nelliportaali.fi/link/FIN39066 

 

 

 

 Elib omfattar svenskspråkig skön- 

och facklitteratur - även i form av 

ljudböcker. En mindre men vä-

sentlig del av titlarna är länkade i 

Alma. 

  Läsa e-böcker omedelbart i en webbläsare  Beståndet i Elib kan sökas och bläddras utan 

inloggning. Inloggning med lånekortsnummer 

och pinkod krävs vid låneögonblicket. Om din 

pinkod fortfarande är 12345 måste du byta den 

för att beviljas lån. För att läsa på en mobil en-

het måste du registrera ett användarkonto hos 

Adobe; läsning på dator förutsätter enbart att 

datorn autentiseras. Den lånade e-boken rade-

ras automatiskt när lånetiden upphör (28 da-

gar). Max tre lån per vecka. 

 Windows: Adobe Digital Editions 

Mac OSX: Adobe Digital Editions 

Linux: Wine + Adobe Digital Editions 

Android: Bluefire Reader, Aldiko 

iOS: Bluefire Reader 

WP: Inga för tillfället  

 

 

 Låna hela e-böcker för att läsa (offline) på 

 Spara e-böcker permanent för att läsa på 

dator och mobila enheter 

 Skriva ut e-böcker 

 

E-BÖCKER 
VID ÅBO AKADEMIS BIBLIOTEK 

LÄS, LÅNA, SKRIV UT 
& LADDA NER 

Läs QR-koden eller besök  
abo.fi/bibliotek/bibebocker 

för länkar och mera information 



  Vilken typ av litteratur?  På vilka sätt kan jag ta del av e-böckerna?   Hur kommer jag igång?  Ska jag installera program/appar? 

         

Talentum- 
Fokus 
Juridiikkafokus 
Talousfokus 
 
nelliportaali.fi/link/FIN10155 
nelliportaali.fi/link/FIN10083 

 Talentum Fokus består av Juridiik-

kafokus och Talousfokus. Tillsam-

mans innehåller de ett fyrtiotal 

böcker på finska om juridik och 

ekonomi (bl.a. straffrätt, process-

rätt, förmögenhetsrätt, arbets-

rätt, miljörätt, bolagsskatt, finan-

siering). 

  Läsa e-böcker omedelbart i en webbläsare   Inom ÅAs nätverk (t.ex. bibliotekets kunddato-

rer) kan böckerna sökas och läsas i webbläsaren 

utan skild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. 

hemifrån) ombes du logga in med ditt ÅA-

användarnamn och -lösenord. Omedelbar läs-

ning i en webbläsare förutsätter inga vidare 

åtgärder.  

 Enbart webbläsare och eventuellt en 

PDF-läsare behövs. För att spara ett 

avsnitt ur en e-bok som en PDF-fil 

behöver du installera en så kallad PDF

-skrivare om din webbläsare inte re-

dan stöder denna funktion.  

 

 Låna hela e-böcker för att läsa (offline) på 

dator och mobila enheter 

 Spara e-böcker permanent för att läsa på 

dator och mobila enheter 

 Skriva ut e-böcker 

Ett kapitel eller en sida  

 
          

Suomen 

Laki 

nelliportaali.fi/link/FIN42471 

 I Suomen Laki finner du inhemska 

e-böcker inom juridik, bl.a. Fin-

lands civil- och handelsrätt - en 

introduktion. Innehåller därtill 

bl.a. alla i Finland aktuella författ-

ningar, regeringspropositioner 

fr.o.m. 1978 samt kommittébe-

tänkanden fr.o.m. 2001. 

  Läsa e-böcker omedelbart i en webbläsare  Inom ÅAs nätverk (t.ex. bibliotekets kunddato-

rer) kan materialet och böckerna sökas och läsas 

i webbläsaren utan skild inloggning. Utanför ÅAs 

nätverk (t.ex. hemifrån) ombes du logga in med 

ditt ÅA-användarnamn och -lösenord. Omedel-

bar läsning i en webbläsare förutsätter inga vi-

dare åtgärder.  

 Enbart webbläsare och eventuellt en 

PDF-läsare behövs. Utskrifter och att 

spara som PDF-filer fungerar bäst med 

webbläsaren Google Chrome.  

 Låna hela e-böcker för att läsa (offline) på 

dator och mobila enheter 

 Spara e-böcker permanent för att läsa på 

dator och mobila enheter 

Fungerar bäst med Google Chrome 

 Skriva ut e-böcker 

Fungerar bäst med Google Chrome 

 
          

DOAB 
nelliportaali.fi/link/FIN40890 

 DOAB är en samling fritt tillgäng-

liga e-böcker, främst inom histo-

ria, språkvetenskap, rättsveten-

skap, statskunskap, filosofi, relig-

ion och samhällsvetenskap. Mer-

parten av e-böckerna är på eng-

elska.  

  Läsa e-böcker omedelbart i en webbläsare 

Som PDF-filer 

 E-böckerna är publicerade under Creative  

Commons-licens och är sålunda fritt tillgängliga 

utan inloggning.  

 Enbart webbläsare och en PDF-läsare 

behövs.  

 Låna hela e-böcker för att läsa (offline) på 

dator och mobila enheter 

 Spara e-böcker permanent för att läsa på 

dator och mobila enheter 

 Skriva ut e-böcker 

  
          

Open Library 

nelliportaali.fi/link/FIN42167 

 I OAPEN Library hittar du e-

böcker inom företrädesvis huma-

niora och samhällsvetenskap. E-

böckerna är fritt tillgängliga och 

de flesta är på engelska (likväl är 

en ansenlig del på holländska och 

tyska).  

  Läsa e-böcker omedelbart i en webbläsare 

Som PDF-filer 

 E-böckerna är publicerade under Creative  

Commons-licens och är sålunda fritt tillgängliga 

utan inloggning.  

 Enbart webbläsare och en PDF-läsare 

behövs.  

 Låna hela e-böcker för att läsa (offline) på 

dator och mobila enheter 

 Spara e-böcker permanent för att läsa på 

dator och mobila enheter 

 Skriva ut e-böcker 


