
Fria e-böcker på svenska

• Bookboon
Hitta kurs- och facklitteratur, mest på engelska. Över 1000 böcker. Enkelt och utan 
registrering. 

• Dramawebben 
Dramawebben erbjuder drygt 500 pjäser. 

• Google Books
På Google Books kan du söka efter fria e-böcker på många olika språk. 

• Laddaner.nu 
Förlaget Idg har samlat ihop både svenska och utländska e-böcker.

• Libris 
Via de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst Libris hittar du 
facklitteratur som e-böcker.

• Litteraturbanken 
På Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned e-böcker 
gratis. 

• Läs en bok
Svenska romaner, men också en del facklitteratur. Missa inte novell,-lyrik- och 
klassikerhyllorna. 

• Norrköpings Stadsbibliotek
Ger ut egna e-böcker. Alltid gratis, tillgängliga och drm-fria. 

• Projekt Runeberg 
Ett storslaget projekt som sedan 1992 samlat in och digitaliserat svensk litteratur. 

• Wikibooks 
Öppen och fri samling läroböcker och manualer. Också på flera andra språk. 

Fria e-böcker på engelska

• Manybooks.net
En trevlig ingång till en mängd e-böcker på flera språk. 

• Nanok.com/alf
30 länkar till fria e-böcker, pdf:er, presentationer m.m.

• Project Gutenberg
Den engelska motsvarigheten till svenska Runeberg. Mer än 40 000 böcker att ladda ned. 

• Open directory
Portal som länkar till andra portaler och källor över elektroniskt lagrade texter. 

• Open library
Målsättningen för Open library är att alla böcker som finns eller har funnits ska finnas 
tillgängliga. Omöjligt kanske, men en miljon böcker finns att ladda ned redan nu. 

• University of California Press
Ca 700 av deras böcker finns tillgängliga för allmänheten (Public Access) 

http://www.dramawebben.se/
http://bookboon.com/se
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/search?sort=creator&rights=Public&browse-title=aa&rights=Public&style=eschol&brand=eschol
http://openlibrary.org/
http://www.dmoz.org/Arts/Literature/Electronic_Text_Archives/
http://www.gutenberg.org/
http://nanok.com/alf/
http://manybooks.net/
http://sv.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Huvudsida
http://www.runeberg.org/
http://www.gotabiblioteken.se/web/gotabiblioteken/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_col_count=3&p_p_col_id=column-3&p_p_mode=view&facet_queries=mediaClass_facet=eBook&search_item_no=0&search_type=solr&search_query=Norrk%C3%B6pings+stadsbibliotek
http://www.las-en-bok.com/
http://litteraturbanken.se/
http://libris.kb.se/hitlist?q=mat%3A(bokannat)++mtag%3Afree+spr%3Aswe
http://laddaner.idg.se/e-bocker
http://books.google.com/


Det är allt lättare att själv publicera sina böcker. Och för att nå ut är det många som släpper 
sina böcker helt gratis. Här är några ställen där du kan hitta nyskrivna e-böcker, de flesta är 
på engelska.

• http://www.smashwords.com 
• http://www.feedbooks.com 
• http://www.zimmu.com/

Socialt läsande

Läs eller skriv e-böcker och dela om du vill din läsupplevelse med andra.

• http://www.wattpad.com/ 
• http://www.fanfiction.net/ 
• http://www.poeter.se/ 

 

Fria e-ljudböcker på svenska

• Poddpoesi.nu
Lyssna på nutida svensk poesi. Vackert, kargt och ibland alldeles underbart.

Fria e-ljudböcker på engelska

Prova att lyssna på en engelsk ljudbok. Bra för språket och dessutom kul.

• Audiobooks.org
Förutom ett eget arkiv av ljudböcker länkar de vidare till andra bra sidor där du kan hitta 
ännu fler e-ljudböcker att lyssna på. 

• LibriVox
Ett projekt där alla kan läsa in en upphovsrättfri bok och lägga ut. 

Du kan även hitta e-ljudböcker via Youtube eller Spotify. 

http://www.spotify.com/
http://www.youtube.com/
http://librivox.org/
http://www.audiobooks.org/
http://podpoesi.nu/
http://www.poeter.se/
http://www.fanfiction.net/
http://www.wattpad.com/
http://www.zimmu.com/
http://www.feedbooks.com/
http://www.smashwords.com/

