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1. Inledning 
Magnus Larsson hälsar välkomna.  

2. Föregående protokoll 
Inom arbetet med bred marknadsföring har MTM nu enligt Brukarrådets 
önskemål tagit fram en film om en användare som läser punktskrift. Önskemål 
om folder för barn har lämnats vidare inom MTM.  

Arbetet pågår med teckenspråk, MTM återkommer med information vid senare 
möten.  

Användarundersökningen om punktskrift har genomförts men materialet är inte 
analyserat. Resultatet kommer att presenteras för Brukarrådet under hösten.  

3. Omlokalisering 
Ett beslut om omlokalisering av MTM från Stockholm till Malmö kom i januari 
2018. Omlokaliseringen ska vara genomförd 31 december 2019. MTM har 
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påbörjat arbetet inför omlokaliseringen, bland annat genom att skapa en intern 
struktur för arbetet. Målet är att genomföra omlokaliseringen med minsta 
möjliga påverkan på användarna, något som kräver dialog med användarna. Här 
har Brukarrådet och dess medlemmar en viktig roll.  

MTM har identifierat ett flertal kärnområden som måste fungera för att servicen 
ska kunna upprätthållas, bland annat Legimus, produktionen av tillgängliga 
medier samt Svarstjänsten. MTM arbetar för att behålla medarbetare så länge 
som möjligt för att säkerställa verksamheten. Det finns ett stort engagemang 
från medarbetarna för att se till att verksamheten fungerar för användarnas 
bästa.  

MTM kommer inför omlokaliseringen se över hur verksamheten bör utvecklas 
för att på bästa sätt uppfylla användarnas behov. Detta kommer i sin tur att 
påverka vilken organisation och vilken verksamhet som kommer att växa fram i 
Malmö.  

Det finns inga direkta synpunkter eller kommentarer från 
Brukarorganisationernas medlemmar som Brukarrådet vill föra fram. 
Brukarrådet tror att det beror på att deras medlemmar upplever att MTM:s 
service fungerar bra i nuläget. 

Brukarrådet menar att även om det finns tekniska lösningar är fysiska möten 
viktiga. 

Brukarrådet: Hur vill MTM ta emot synpunkter från Brukarrådets medlemmar?  

MTM svarar: Vi vill gärna få informationen om hur användarna påverkas av 
omlokaliseringen. De är alltid välkomna att kontakta MTM direkt till exempel via 
MTM:s Svarstjänst, eller via sin representant i Brukarrådet.  

SRF: Det är anmärkningsvärt att MTM inte får utökat anslag för att kunna behålla 
en hög kompetens under omlokaliseringen. Det finns en risk för att användarna 
på kort sikt drabbas negativt.  

MTM svarar: MTM kommer att säkerställa att personalsituationen är tryggad 
under omlokaliseringsperioden, bland annat genom konsulter. 

4. MTM:s framtidsstrategi 

Statusrapport - Susanne Axner 
MTM:s arbete med framtidsstrategin påbörjades redan 2017 och sträcker sig 
över tre år. Efter omlokaliseringsbeslutet har MTM sett över målen inom 
strategin för att säkerställa att de är rimliga under de nya omständigheterna. 
Vissa mål finns kvar medan andra har flyttats fram. Strategin ger en inriktning på 
MTM:s arbete och har varit ett stort stöd inför omlokaliseringen.  

Afasiförbundet: Det är viktigt att MTM behåller sin höga kompetens om 
användarna. Till exempel har det en stor och positiv effekt på medlemmar när de 
får veta att personer med afasi har varit med och testat Akila under 
utvecklingsfasen. 

Strategiarbetet har fyra områden: 
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Användaren i fokus 
Inom detta område genomför MTM bland annat en användarundersökning via 
SCB och användbarhetstester. Även en genomgång av MTM:s produkter och 
tjänster genomförs. En viktig del är att ta fram metoder för testning och 
användarundersökningar för att säkerställa arbetet framåt.  

Nå ut och nå fler 
Här ingår den arbetet med Bred marknadsföring som MTM har berättat om på 
tidigare Brukarrådmöten.  

MTM:s kultur och struktur 
Detta område rör MTM:s interna arbete med bland annat budgetprocess och 
rekrytering. 

Marknaden och vi (MTM) 
MTM kommer bland annat att undersöka hur pass tillgänglig marknaden är och 
vilka möjligheter MTM har att samarbeta ytterligare med olika aktörer. MTM:s 
målsättning är att medier ska vara tillgängliga från början. MTM har en roll i att 
stötta och främja marknadens eget arbete. Detta kräver stor kunskap om 
användarnas behov och önskemål på tillgängliga medier. Det innebär att MTM 
riktar sig till medieproducenter och stöttar deras arbete i att skapa tillgängligt 
material från början.  

Afasiförbundet: Dagens webbriktlinjer tar inte hänsyn till alla funktionshinder 
vilket innebär att dessa inte kan användas som enda mått på tillgänglighet. 
Personer med afasi har svårt att göra sig hörda i ex fokusgrupper och tester. En 
lösning är att involvera en logoped som deltar i arbetet. 

Workshop om Marknaden och vi Peter Karlsson 
Se bifogad presentation. 

SRF och FUB: Digitala lärplattformar som elever eller studenter använder är 
oftast inte tillgängliga, vilket skapar problem när elever ska lämna in uppgifter 
eller föräldrar läsa underlag från skolan. Detta är ett stort problem inom SRF:s 
brukargrupp, men det finns även behov av ökad tillgänglighet för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar.  

Ett pågående projekt, som involverar Begripsam, tar fram en plattform för 
personer med måttlig utvecklingsstörning som inte läser, DIGI-JAG.  

FRB och NSG: Bibliotekens e-böcker. Dessa är inte tillgängliga fullt ut. Behovet av 
ökad tillgänglighet gäller både bibliotekens egna tjänster för lån och förlagens 
format.  

Lättläst information. Myndigheter bör ha lättläst information.  

Lättlästa böcker. Det finns ett behov av ett större utbud av lättlästa böcker.  

MTM svarar: Vi ser över möjligheten att stötta förlagen i arbetet med att få en 
stor och bred utgivning av lättlästa böcker.   

Afasiförbundet och Dyslexiförbundet FMLS: Tillgänglig samhällsinformation är 
prio 1 för att kunna vara en medborgare. Här ser man att utanförskapet ökar på 
grund av digitaliseringen.  
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Sociala medier är inte alltid tillgängliga och gör att avsändaren blir otydlig.  

Talsynteser. Talsyntes är inte en garanti för tillgänglighet. Många talsynteser går 
för fort och rösterna är otydliga. Det finns planer på ett projekt via PTS, med 
ReadSpeaker.  

Att det finns många olika talsyntesröster är problematiskt, det tar tid och kraft 
att vänja sig vid olika röster. Det borde finnas en ”samhälls-talsyntes” med 
gemensam teknik och användarupplevelse. Förutom att det skulle vara enklare 
för användarna som enbart behöver vänja sig vid en röst och ett gränssnitt bör 
det bli billigare eftersom det kan bli dyrt om man behöver köpa egen TTS. Många 
dyslektiker är positiva till funktionen där man kan markera uppläsningen per rad 
som finns i MTM:s nya talsyntes. En brist är att många talande webbar eller 
program för talsyntes kräver att man är seende och kan markera den text som 
ska läsas upp.  

Läromedelsföretag och dagstidningar. Dagstidningar behöver erbjuda enklare 
och billigare prenumerationer. Många med afasi orkar inte läsa hela tidningen. 
Det är även många personer med funktionsnedsättning som inte har råd med en 
prenumeration.  

Många användare har gammal teknik och har även svårt att ta till sig det nya.  

Tillägg till protokollet i efterhand:  
MTM: I Bilaga 1 har Fredrik Karlsson sammanställt de projekt som MTM kommer 
att gå vidare med.   

Lättläst och tillgänglig samhällsinformation ingår i MTM:s arbete med 
framtidsstrategin, men det ingår inte i projektet som Fredrik Karlsson arbetar 
med.  

Användbarhetstester 
Maria Lindeberg presenterar. Se bifogad presentation.  

Afasiförbundet: Vi ser en risk att MTM inte når alla med enkäter och 
telefonintervju. Personer med psykisk ohälsa, afasi, språkstörning, 
neuropsykiatrisk- och intellektuell funktionsnedsättning har svårt att genomföra 
telefonintervjuer. De kan även ha svårt att läsa följebrevet. Det ska inte krävas 
en engagerad anhörig för att delta i en undersökning.  

SRF: Telefonintervjuer är rätt för personer med synnedsättning. 

NSG: Vi kan förmedla kontakter till användare för användbarhetstest. 
Erfarenheten visar att det krävs att föräldrarna är engagerade för att det ska 
fungera. Eleverna är oftast entusiastiska när de får Legimus, sedan försvinner 
entusiasmen, men man vet inte varför. Det är viktigt med både introduktion och 
uppföljning. Många skolor saknar skolbibliotek och blir hänvisande till 
folkbiblioteken. Då får eleven inte den relation som behövs för att få till bland 
annat uppföljning av användandet av Legimus. 

MTM svarar: MTM arbetar för att informera alla förmedlare om vikten av en bra 
introduktion och uppföljning. 

SRF: MTM bör erbjuda sina användare en liknande support som den som finns 
för dagstidningstjänsterna.  
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Afasiförbundet: Vi föreslår att MTM undersöker personer som använt Legimus 
under en längre tid men sedan slutat. Även Afasiförbundet kan hjälpa till att ta 
fram medverkande till användartester.  

Dyslexiförbundet FMLS: Läsningen minskar generellt i samhället. Förbundet har 
goda erfarenheter av att samla elever som inte använder Legimus i grupper och 
gemensamt lyssna på ljudböcker och annat inläst material. Efter denna 
introduktion är det många som väljer att gå vidare och skaffa Legimus-konto. 
Även här är erfarenheten att uppföljning och återkoppling är viktiga.  

MTM svarar: Vi uppskattar verkligen att få kontaktuppgifter till personer som 
kan vara deltagare i användbarhetstester.  

Afasiförbundet: Få personer med Afasi får en Daisy-spelare förskriven som 
hjälpmedel vilket innebär att få använder den.  

Tillägg till protokollet i efterhand:  
MTM: Under förarbetet med SCB-enkäten togs stor hänsyn till olika behov hos 
uppgiftslämnarna inom ramen för SCB: förutsättningar för att genomföra 
befolkningsundersökningar. SCB har av juridiska skäl en styrd mall för missiv 
(brevet som skickas ut innan). MTM kunde därför inte styra språket i missivet 
men väl upplägget på texten som nu är i en enklare fråga/svar-form. Det finns nu 
även en ruta i missivet som på lättläst svenska informerar om att man kan få 
svara med hjälp av någon annan vid en egen tidpunkt om man så önskar.  

MTM kommer även att göra ytterligare en undersökning för att nå specifikt de 
personer som eventuellt befinner sig i ett bortfall. 

5. Valet 2018 
Lovisa Karlsson Kjellin informerade.  

MTM har ett önskemål om att ta fram förslag till aktiviteter inför valet för 
folkbibliotek, liknande de som finns för skolan.  

MTM:s material om valet finns på: https://www.mtm.se/val2018. Här finns även 
länkar till andra aktörers lättlästa material.  

Foldern ”Alla väljare räknas” finns i digitalt format på: https://www.mtm.se/om-
oss/val2018/material-att-ladda-hem/ 

6. Brukarrådets möten 
MTM ser att Brukarrådets möten löper på enligt plan men vill flagga för att det 
kan behöva ske justeringar beroende på hur personalsituationen ser ut på MTM 
under perioden inför omlokaliseringen till Malmö.  

Medskick från Brukarrådet:  
Afasiförbundet: Hur tar MTM med sig Brukarrådets råd i sitt arbete? Förbundet 
anser att Brukarrådets medlemsorganisationer ofta kommer in för sent i arbetet 
vilket leder till att flera grupper blir utestängda.  

MTM svarar: Efter varje möte diskuterar MTM:s ledningsgrupp det Brukarrådet 
tagit upp. Mycket av Brukarrådets kunskap och råd har haft stor påverkan på 
arbetet.  

https://www.mtm.se/val2018
https://www.mtm.se/om-oss/val2018/material-att-ladda-hem/
https://www.mtm.se/om-oss/val2018/material-att-ladda-hem/
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SRF: Ju mer turbulent det blir kring flytten desto viktigare är det att Brukarrådet 
är med i arbetet från början.   

Förbundet har möte med Konsumentverket där vartannat möte sker i Stockholm 
och vartannat i Karlstad – en välfungerande modell. 

FUB: SCB når inte FUB:s medlemmar. Det är viktigt att MTM använder sin styrka 
för att påverka SCB i rätt riktning.  

MTM svarar: Vi ska se om det går att komplettera SCB-undersökningen för att nå 
fler användargrupper.  

Tillägg till protokollet i efterhand:  
MTM: På Brukarrådets nästa möte presenterar MTM mer utförligt hur MTM:s 
ledningsgrupp arbetar med Brukarrådets råd och hur det påverkar MTM:s 
framtida arbete.  

7. Övriga frågor 
FUB: Undrar över framtiden för Läsombudsverksamheten eftersom det är en 
viktig funktion för förbundets medlemmar.  

MTM svarar: MTM har i uppdrag att driva och utveckla funktionen Läsombud. 
Det är en funktion som MTM kommer att prioritera under omlokaliseringen. 
MTM tar upp Läsombudsverksamhetens som en punkt till nästa Brukarrådsmöte.  

8. Avslutning 
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