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Intro 
	  

 
MTM	  ger	  personer	  
?llgång	  ?ll	  de	  medier	  
de	  behöver	  på	  det	  
sä0	  som	  passar	  dem	  
oavse0	  läsförmåga	  

eller	  
funk?onsnedsä0ning 
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•  Talböcker	  
•  PunktskriK	  
•  E-‐textböcker	  
•  Li0eratur	  på	  	  	  	  	  
teckenspråk	  

•  Tal?dningar	  

	  

MTM:s	  målgrupp	  	  
Personer	  med	  läsnedsä0ning	  –	  minst	  6	  %	  av	  befolkningen	  	  

(dvs.	  19	  000	  värmlänningar)	  
Med	  undantag	  i	  upphovsrä0slagen	  (§17)	  

	  
 

synnedsä9ning	  

läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  	  

och	  dyslexi	  

afasi	  

rörelsehinder	  

hörselnedsä9ning	  

utvecklingsstörning	  

tillfällig	  läsnedsä9ning	  
konvalescenter	  

språknedsä9ning	  

neuropsykiatrisk	  
funk1onsnedsä9ning	  

dövblindhet	  

Den svenska talboksmodellen 

MTM	  

Regionalt	  

Lokalt	  

Bibliotekslagen 
4 § Biblioteken i det 
allmänna 
biblioteksväsendet 
ska ägna 
särskild 
uppmärksamhet åt 
personer med 
funktionsnedsättning, 
bland annat genom 
att utifrån deras olika 
behov och 
förutsättningar 
erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel 
för att kunna ta del av 
information. 
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”drygt	  13	  procent	  av	  Sveriges	  vuxna	  befolkning	  
har	  en	  läskompetens	  som	  innebär	  a9	  de	  har	  e9	  

u9alat	  behov	  av	  mer	  läDllgängliga	  texter”	  	  

MTM:s målgrupp har från 2015 utökats med 
ovana läsare 

•  Lä0läst	  li0eratur	  
•  Tidningen	  8	  sidor	  

”En	  Gärdedel	  av	  våra	  femtonåriga	  pojkar	  	  
läser	  på	  en	  nivå	  som	  är	  så	  låg	  a9	  det	  	  
inverkar	  nega1vt	  på	  inhämtandet	  av	  andra	  	  
kunskaper	  i	  skolan.”	  

Vad MTM erbjuder användarna 

Låna	  böcker	  i	  
Legimus	  	  
•  Talböcker	  
•  PunktskriKsböcker	  
•  E-‐textböcker	  
•  Tak?la	  bilderböcker	  
•  Teckenspråkiga	  böcker	  

Prenumerera	  på	  
?dningar	  
•  Dags1dningar	  som	  tal1dning	  
•  8	  SIDOR	  
•  PunktskriKs?dningar	  
•  Tal?dningar	  Bubbel,	  Popcorn	  

och	  Panorama	  
•  Kultur?dskriKer	  som	  tal?dning	  

Hjälpmedel	  för	  a0	  hi0a	  
och	  konsumera	  
?llgängliga	  medier	  
-‐  Legimus.se	  
-‐  Legimus-‐appen	  
-‐  Läsprogram	  för	  dator	  	  
-‐  DAISY-‐spelare	  för	  tal?dning	  

Stöd	  ?ll	  användare	  och	  
förmedlare	  
-‐  Svarstjänsten,	  mfl	  kundtjänster	  
-‐  Säljak?viteter	  
-‐  Kurser,	  konferenser,	  utbildningar	  etc	  
-‐  Informa?ons-‐	  och	  inspira?onsmaterial	  om	  

?llgängliga	  medier	  –	  faktablad,	  ?dningar,	  webb,	  
filmer	  etc	  	  

PunktskriKs-‐
tjänsten	  
utan	  kostnad	  få	  tryckt	  material	  av	  
olika	  slag	  överfört	  ?ll	  punktskriK	  

Köpa	  
•  Lä9lästa	  böcker	  
•  PunktskriKsböcker	  
•  Talböcker	  	  

	  
•  Tak?la	  bilder-‐böcker	  	  

	  
•  Presentböcker	  
•  PunktskriKs-‐almanackor	  
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Om taltidningar 
	  

Taltidningarna 

1.  I dag finns 111 dagstidningar som taltidning och 4711 abonnenter.  

2.  En taltidning är en uppläst form av dagstidningen  
för personer med läsnedsättning. 

3.  Taltidningarna finansieras av staten genom MTM och 
beslutsorganet Taltidningsnämnden. 

4.  Tidningsföretagen marknadsför och säljer taltidningen. Den innebär 
inga kostnader för dem. 

5.  MTM producerar och distribuerar tidningen samt ger 
användarsupport och lånar ut utrustning. 

Skolor bibliotek och dyslektiker 
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Vad är en taltidning? 

•  Taltidningen har samma innehåll som (den tryckta) dagstidningen. 

•  Tidningen läses upp med talsyntes i en app eller olika slags spelare.  

• Den distribueras via internet till en Daisyspelare eller till Legimus-
appen. 

•  Att lyssna på hela tidningen tar 7-15 timmar. Läsaren navigerar 
mellan artiklar och delar av tidningen.  

• Den som behöver en Daisyspelare får installation i hemmet och lånar 
en spelare. 

Skolor bibliotek och dyslektiker 

Vem läser taltidningen? 

• Den typiska taltidningsläsaren är äldre synskadad. 

•  4711 personer läser taltidningen i dag.  

•  Personer med läsnedsättning är en stor målgrupp. Endast en bråkdel 
läser taltidningen. 

•  Sekundära målgruppen är viktig: anhöriga, skolan, äldreboenden, 
föreningar, bibliotek. 

• Marknadsföring sker via tidningsföretagen och MTM:s 
kännedomskampanj. 

Skolor bibliotek och dyslektiker 
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Pågående aktiviteter 

• MTM: rikstäckande kännedomskampanj 

•  Totalt 40 dagstidningar har genomfört pilotprojekt 

•  Värmlands Folkblad   
Gediget arbete med att marknadsföra och sälja taltidningen 
Fokuserat på dyslektiker under 2015 
Finns på Folkbibliotek i Värmland 

Skolor bibliotek och dyslektiker 

Gemensamt projekt  
MTM – Bibliotek i Värmland 

• MTM finansierar ett projekt för 2016 i samarbete med  
Region Värmland och folkbiblioteken. 

Syfte 

•  Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive 
taltidningar hos primärt folkbiblioteken men även hos andra bibliotek 
och förmedlare i Värmland.  

•  Att utarbeta metoder och utrustning för hantering av taltidningen på 
Värmlands folkbibliotek. Metodiken ska efter genomfört projekt kunna 
appliceras på samtliga folkbibliotek i Sverige.  

Skolor bibliotek och dyslektiker 
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Projektmål 
 • Höja kompetens hos bibliotekspersonal generellt om tillgängliga 

medier 

•  Integrera taltidningar i begreppet tillgängliga medier på bibliotek 

• Utveckla samarbetet på lokal nivå mellan aktörer med anknytning till 
tillgängliga medier (Mediacenter, studieförbund, vård- och omsorg) 

•  Att etablera ett samarbete mellan region- och folkbibliotek samt 
tidningsföretagen lokalt 

•  Att åstadkomma ett tekniklyft hos bibliotekens personal 

•  Att ta fram en modell för hur taltidningar ska hanteras i biblioteksmiljö 

•  Att alla papperstidningar som folkbiblioteken prenumererar på ska 
finnas som taltidningar 

•  Att identifiera behov av teknisk utrustning och/eller 
informationsmaterial som exponerar taltidningar på bibliotek.  

Effektmål 
 

• Ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet 
och taltidningar i synnerhet på de värmländska biblioteken 

• Metodutveckling som kan användas inom andra län/regioner. Kan 
även leda till utveckling av taltidningsprodukten och läsutrustning 

• Ökad kunskap och kompetens hos MTM om hur biblioteken arbetar 
med samtliga tillgängliga medier vilket bidrar till att 
taltidningsverksamheten integreras i befintlig verksamhet  

•  På sikt ökad kännedom om taltidningar och ökat antal 
taltidningsprenumerationer rent generellt 

•  Ett större intresse, engagemang och ansvar för taltidningar samt 
tillgängliga medier på folkbibliotek 


