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Ett samhälle där alla medier 
är tillgängliga

MTM ger personer tillgång till de medier 
de behöver på det sätt som passar dem 

oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning
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Ny Förordning (2010:769) med instruktion för MTM

1 § Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att alla ska ha tillgång till 
litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett 
läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Myndigheten har till uppgift att 
1. i samverkan med bibliotek och skolor i landet arbeta för att personer med 
funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de 
behöver för att kunna ta del av verken samt tillgängliggöra lättläst litteratur,

2. ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte 
tillgodoses på den kommersiella marknaden,

3. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier, och

4. förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för personer med en 
funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning samt 
tillgängliggöra lättläst nyhetsinformation . Förordning (2014:1584).
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• Övertog statens ansvar för lättläst litteratur och 
nyhetsinformation från 1 januari 2015

• Nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier

• Vetenskapligt råd

• Brukarråd

• Tillgänglig samhällsinformation

• Läns- och kommuntaltidningar – 5 november 2015

Nya uppdrag 2015
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MTM – Nationellt kunskapscentrum för 
tillgängliga medier

• Med stöd av ett vetenskapligt råd och 
brukarråd samlar, analyserar och sprider 
MTM forskning om sådant som ligger i 
linje med MTM:s verksamhet och som i 
förlängningen kan användas för praktisk 
tillämpning.

• MTM bevakar på ett systematiskt och 
strukturerat sätt den tekniska utvecklingen 
inom sitt verksamhetsområde.

Behov av samlad 
kunskap 
på ett ställe 
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Vetenskapligt 
råd

Kärn-
verksamheten

Brukarråd

MTM som 
kunskapscentrum

Fyra pelare för MTM:s kunskapscentrum

PN

TTN
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Som nationellt kunskapscentrum kan vi 

vända oss till…

• Förmedlare av tillgängliga medier
• De som publicerar samhällsinformation -

myndigheter, landsting, kommuner, företag 
med flera

• Förlag, tidningsutgivare och andra 
producenter

• Teknikutvecklare
• Skola och utbildning
• Användare av tillgängliga medier och deras 

anhöriga
• Allmänheten 
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Två nya råd inom MTM som stöd

”Det rådgivande organet ska verka 
för att myndigheten bevakar och 
sprider relevant forskning om 
lättläst litteratur och 
nyhetsförmedling och om övriga 
tillgängliga medier och deras 
målgrupper.” 
Förordning (2014:1584).

”Det rådgivande organet ska främja 
kontakter med målgrupper, 
intresseorganisationer och 
förmedlare och bistå myndigheten i 
frågor som rör det nationella 
kunskapscentret.

Förordning (2014:1584).

Vetenskapligt råd Brukarråd
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MTM:s Vetenskapliga råd

• Yvonne Eriksson, Mälardalens högskola

• Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan

• Åse Hedemark, Uppsala universitet

• Arne Jönsson, Linköpings universitet

• Katarina Mühlenbock, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Göteborg

• Monica Rosén, Göteborgs universitet

• Ingela Wadbring, Göteborgs universitet

• Åsa Wengelin, Göteborgs universitet

• Jan Ygge, Karolinska institutet

Rådets ordförande: Roland Esaiasson (MTM)

Övriga deltagare från MTM

• Susanne Axner

• Maria O’Donnell

• Maria Machirant

Vetenskapligt råd 2015-10-23



MTM:s Brukarråd

• Anne-Maj Magnström, Sveriges dövas riksförbund 
(SDR)

• Elisabeth Ljungdahl, Nationella 
skolbiblioteksgruppen

• Erling Nylén, Dyslexiförbundet FMLS
• Håkan Thomsson, Synskadades riksförbund (SRF)
• Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
• Linda Bergfeldt, Afasiförbundet
• Lillemor Holgersson, (FUB)
• Nina Norén, Riksförbundet Attention
• XX, Sveriges länsbibliotekarier (SLB)

Rådets ordförande: Roland Esaiasson (MTM)

Övriga deltagare från MTM

• Jesper Klein

• Pia Hasselrot

• Susanne Axner

• Ulla Bohman



Definitioner – Tillgänglighet

Med tillgängliga medier menar 
MTM förmedling av litteratur, 
nyheter och information på sätt som 
möjliggör delaktighet för alla 
oavsett funktions- eller läsförmåga. 

Med tillgänglig samhällsinformation 
menar MTM information till 
medborgare från myndigheter på alla 
nivåer som är läsbar via ögon, öron 
eller händer och begriplig för alla 
oavsett funktions- eller läsförmåga

Tillgängliga medier Tillgänglig samhällsinformation
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LL-förlaget och lättläst utgivning

• Tryckta böcker kompletteras med utgivning i andra format, 
exempelvis talböcker

• Hearing i juni med författare, förlag, förmedlare, 
myndigheter, intresseorganisationer med flera

• Undersöka vidare samarbete med andra förlag och 
relevanta aktörer inom utgivningen av lättläst litteratur

• Analys av myndighetens uppdrag gällande utgivning av 
lättläst litteratur



Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor

• Ny responsiv webbplats för 8 Sidor

• 8 Sidor som taltidning

• Undersökning 8 Sidor i punktskrift

• Aktiviteter för att nå nya läsare, nya målgrupper

• Webbplatsen ”Alla Väljare” fortsätter 2016



• Hur är läget?

• Ojämlik tillgång till information, nyheter, litteratur

• Vad är problemet?

• Olika huvudmän

• Hur vill vi ha det?

• Att bibliotekslagen styr verkligheten

MTM och den nationella biblioteksstrategin



roland.esaiasson@mtm.se
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