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Logga in 

1. Klicka på länken högst upp till höger.  
2. Logga in med din e-postadress eller användarnamn och ditt lösenord.  
3. Klicka på OK. 

Första gången du loggar in 

1. Ange din e-postadress och det lösenord du fått.  
2. Läs igenom och godkänn användaravtalet 
3. Välj ett användarnamn som du kan ha för att logga in i appen eller 

legimus.se.  
4. Här ser du också ditt visningsnamn. Det visas om du skriver recensioner 

eller kommenterar artiklar. Det går inte att ändra.  

 

Problem att logga in? 

1. Kontrollera att du har skrivit rätt. 
2. Beställ ett nytt lösenord genom att klicka på länken Glömt lösenord på sidan för 

inloggning.  
3. Kontakta ditt bibliotek om du fortfarande inte kan logga in. 
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Sök efter böcker 

1. Skriv det du söker efter i rutan högst upp. Klicka på Sök.  

 

Utökad sökning 

1. Klicka på länken Utökad katalogsökning under sökrutan. 
2. Skriv i de fält du vill söka i. Du kan bland annat söka efter ämnesord eller inläsare.  

Tips! 

• Det räcker ofta med att skriva ett eller två ord ur titeln, eller bara ett av 
författarens namn. Orden behöver inte komma i rätt ordning. 

• När du börjar skriva i sökrutan kommer det ibland upp förslag. Om du klickar på ett 
förslag så söker katalogen automatiskt efter det du klickade på. 

Träfflistan 
Om du får en lång lista med böcker kan du begränsa ditt sökresultat genom att klicka på 
länkarna under rubrikerna. De finns i listan till vänster. Du kan bland annat begränsa på:  

• Medietyp 
• Författare 
• Språk 
• Serie 
• Ämnesord 
• Barn eller vuxen  
• Vilket år den tryckta boken kom. 

Sortera listan 
Du kan välja hur resultatet av sökningen ska visas: 

• Relevans - de böcker som stämmer bäst 
med din sökning 

• Titel - namnet på boken i bokstavsordning 
• Författare - författare i bokstavsordning 
• Publiceringsår - året då den tryckta boken 

kom 
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Ladda ner från bokens sida 

1. Klicka på den bok du vill läsa. 
2. Du kommer in på en sida där du kan läsa vad boken handlar om. 
3. Välj hur du vill ladda ner. Nästa gång kommer Legimus ihåg hur du vill ladda ner.  

 

Hämta boken som zip-fil 

1. Markera alternativet Hämta boken direkt, Zip-fil som måste packas upp. 
2. Klicka på Hämta. Vänta medan hämtningen förbereds. 
3. Filen laddas automatiskt ner till mappen Hämtade filer i din dator. Händer inte det 

kan du klicka på länken som kommer fram. 

 
Zip-filer måste ofta packas upp innan du kan läsa dem.  Det beror på vilket läsprogram du 
använder.  

1. Öppna Hämtade filer i din dator.  
2. Högerklicka på bokens mapp. 
3. Välj Extrahera alla så skapas en ny mapp där boken finns.  
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Ladda ner med Bokhämtaren 
Bokhämtaren är ett program som hjälper dig att ladda ner en eller flera böcker på en gång. 
Programmet kräver att du har Java installerat på din dator.  

1. Markera alternativet Hämta boken med programmet Bokhämtaren, kräver Java. 
2. Klicka på Hämta. 
3. Vänta medan hämtningen förbereds. 
4. Starta programmet genom att klicka på Download client.jnlp i: 

o Chrome och Internet explorer: Listen längst ner 
o Firefox och Safari: Högst upp till höger.  

5. Klicka på Kör. 

 
6. Välj eventuellt var du vill spara boken eller klicka på knappen Ja. 
7. Nedladdningen startar. 

Ladda ner för att bränna på skiva 
Om du ska bränna boken på en CD kan du ladda ner boken som en kopia av en skiva, en så 
kallad ISO-fil.  

1. Klicka på länken Ladda ner för att bränna på skiva. 
2. Välj om du vill ladda ner filen med eller utan Bokhämtaren. 
3. Filen laddas sedan ner som ovan. 

 
När du bränner en talbok på CD så ska den sparas som data, inte ljud.  
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Ladda ner från nedladdningslistan 
Med hjälp av nedladdningslistan kan du ladda ner flera böcker på en gång.  

Du kan lägga böcker genom att klicka på knappen Nedladdningslistan direkt från 
träfflistan eller från bokens sida. 

Du kommer till nedladdningslistan genom att klicka på länken Nedladdningslista högst upp 
på sidan.  

1. Avmarkera de böcker du inte vill ladda ner. 
2. Välj hur du vill ladda ner.  

 

Hämta boken som zip-fil 

1. Markera alternativet Hämta boken direkt, Zip-fil som måste packas upp. 
2. Klicka på Hämta. 
3. Du kommer till en ny sida.  
4. Vänta medan hämtningen förbereds, du får upp meddelanden under tiden.  
5. Klicka på länken som kommer fram  
6. Boken sparas i Hämtade filer på din dator.  

Zip-filer måste ofta packas upp innan du kan läsa dem.  Det beror på vilket läsprogram du 
använder.  

1. Öppna Hämtade filer.  
2. Högerklicka på bokens mapp. 
3. Välj Extrahera alla så skapas en ny mapp där boken finns.  

Ladda ner med Bokhämtaren 

1. Markera alternativet Hämta boken med programmet Bokhämtaren, kräver Java. 
2. Klicka på Hämta. 
3. Vänta medan programmet laddar. 
4. Starta programmet genom att klicka på det i: 

o Chrome och Internet explorer: Listen längst ner 
o Firefox och Safari: Högst upp till höger 

5. Klicka på Kör. 
6. Välj eventuellt var du vill spara eller klicka på knappen Ja. 
7. Nedladdningen startar. 
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Ladda ner för att bränna på skiva 
Om du ska bränna boken på en skiva kan du ladda ner boken som en kopia av en skiva, en 
så kallad ISO-fil.  

1. Välj något av alternativen 
o ISO-fil direkt  
o ISO-fil med Bokhämtaren 

2. Filen laddas sedan ner som ovan 
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