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När man laddar ner e-böcker från offentliga bibliotek, är största delen av 

böckerna i ACSM format istället för EPUB eller PDF. 

Vad är en ACSM fil? Som bilden nedan visar, är en .acsm fil inte än riktig e-

bok utan en nerladdningslänk. 

Själv tycker jag att konvertera ACSM till en vanlig EPUB eller PDF är det 

bästa sättet att öppna .acsm fil och sedan läsa den på vanliga läsapparat och 

program. För detaljerad information om hur man konverterar .acsm till .epub 

format, rekommenderar jag följande artikeln: konvertera acsm till epub och ta 

bort DRM. 

Dagens artikel handlar om hur man konverterar ACSM till PDF i endast 3 

steg. 

 

För att konvertera .acsm till PDF, behöver du endast göra dessa enkla steg: 

1. Installera Adobe Digital Editions 

2. Auktorisera ADE med din Adobe ID 

3. Dra .acsm fil till Adobe Digital Editions. 

https://www.facebook.com/kimurasakura2013
https://www.epubor.com/convert-acsm-to-epub.html
https://www.epubor.com/convert-acsm-to-epub.html
https://www.epubor.com/


Observera att en PDF genererad av .acsm är DRM-skyddad. Ifall du vill 

konvertera filen, säkerhetskopiera den först. Ifall du vill läsa den fritt, bör du ta 

bort DRM. Denna artikeln innehåller information om hur man blir av med 

DRM. 

Detaljerade instruktioner finns nedan. 

Steg 1: Installera Adobe Digital Editions 

ACSM är designad av Adobe. Den hjälper en att hantera, läsa eller flytta sina 

e-böcker till andra e-läsapparater. Man kan öppna .acsm filer endast i Adobe 

Digital Editions. Därför bör du först ladda ner och installera ADE. 

 

Adobe Digital Editions för Windows download: ADE for Win (8.13MB) 

Adobe Digital Editons för Mac download: ADE for Mac (23.2MB) 

Ifall du redan har Adobe Digital Editions installerad, kan du hoppa direkt till 

följande steg. 

Steg 2: Auktorisera Adobe ID 

Ifall du använder ADE för första gången, kommer du att se en dialogruta. 

Ange din Adobe ID för att auktorisera nuvarande datorn. Ifall du inte har en 

Adobe ID, har du möjlighet att skapa en. 

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.exe
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.dmg
http://www.adobe.com/products/digital-editions.html


 

Ange sedan din Adobe ID samt lösenord, och tryck ”Authorize” för att aktivera 

och auktorisera datorn. 

Steg 3. Öppna .acsm filen och ladda ner PDF 
böckerna 

Sök fram nerladdade .acsm filerna och dubbelklicka på dem. De öppnas 

automatiskt i Adobe Digital Editions. Ifall filerna inte öppnas automatiskt, 

högerklicka på filen och välj Open with – Adobe Digital Editions.   

 



När Adobe Digital Editions körs, hämtar den automatiskt PDF-böckerna som 

är riktiga e-böcker. Ifall du redan har laddat ner .acsm-filerna i EPUB-format, 

kan du även konvertera ePub till PDF. 

När nerladdningen är färdig, borde du se alla dina PDF böckerna. Välj en bok 

i huvudfönstret, högerklicka och välj ”Item info” – en ny dialogruta öppnas 

och visar var nerladdade e-böckerna finns. 

För Windows: ...\My Documents (Documents)\My Digital Editions 

För Mac: Users\<din datornamn>\Digital Editions 

Nu är ACSM konverterade till PDF med gratis .acsm till PDF konverterare. 

Grattis! 

Tips: 

• Hur man läser böcker på Adobe Digital Editions 

Du kan läsa dina konverterade PDF böcker på apparater som stöder Adobe 

t.ex. Kobo Aura, Sony eReader osv. Det går att flytta över dem med hjälp av 

en USB kabel. En viktig sak att komma ihåg dock är att det är bäst att 

auktorisera dina e-läsapparaterna med samma Adobe kontot (samma 

epost address). 

Därtill måst jag berätta sanningen: du kan inte läsa dessa konverterade PDF 

böckerna i Apple apparaterna (iPad mini Retina, iPod, iPhone) eller Kindle 

apparaterna (Kindle Paperwhite, Kindle Fire HDX) för att dessa PDF böckerna 

av skyddade av Adobe DRM. För att komma över dessa hinder, 

rekommenderar jag det bästa programmet Epubor Ultimate, som möjliggör 

konverteringen av ACSM till format som stöds av Kindle (azw, mobi) och 

Apple (iBooks Author). 

Allt du behöver göra är starta Epubor Ultimateoch den identifierar dina PDF-

böckerna automatiskt. Flytta filerna du vill läsa på andra apparater till tomt 

område till höger. Voila! Alla e-böckerna kommer att bli dekrypterade med en 

samma och du kan konvertera dem till vilken format du vill.  

Tips: 

• Så här tar du bort DRM från e-böcker Adobe Digital Editions 

 

https://www.epubor.com/convert-epub-to-pdf.html
https://www.epubor.com/how-to-read-sonykobo-ebooks-on-ade.html
https://www.epubor.com/ultimate.html
https://epubor.com/ultimate.html
https://www.epubor.com/remove-drm-from-adobe.html

