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Inledning 

Bakgrund och syfte  

MTM vill som ett led i arbetet med framtidsstrategin genomföra en undersökning av punktskriftsanvän-

dare. Syfte är främst att undersöka nöjdhet hos användarna inom ett antal olika områden som un-

derlag för utveckling och förbättring av produkter/tjänsterna. 

 

Metod och målgrupp 

Målgruppen är vuxna (18 år och över) punktskriftsanvändare inklusive högskolestudenter - pågående 

eller med nyligen avslutade studier. MTM tillhandahöll ett register med totalt 874 personer. Efter num-

mersättning återstod 747 personer. Av dessa visade sig 111 nummer vara oanvändbara på grund av 

felaktigt nummer eller fel person. Totalt besvarades enkäten av 369 personer. 80 personer önskade 

inte delta och 187 personer svarade inte när de kontaktades under fältperioden. Samtliga personer 

söktes vid minst 12 tillfällen fördelat över olika dagar och tider på dagen.  

 

Fältperiod 

Undersökningen genomfördes mellan vecka 13 och 16, 2018. 

 

Förklaring av diagram 

Vissa av frågorna har besavarats på en 5-gradig skala. Det lägsta alternativet och det högsta 

alternativet har ord som beskriver ytterligheterna på skalan. Däremellan anges endast siffror 2, 3 och 

4. Det har också funnits möjlighet att på dessa frågor svara med alternativet vet ej. Summan av de 

som avgivit ett betyg 1 till 5 summerar till 100%, avrundningar förekommer. Vet ej redovisas som 

andelen som valt att inte besvara frågan. 
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Resultatredovisning 

Punktskrift 

Diagram1 

6 10 17 13 54

0% 50% 100%

Hur van användare upplever du att du är av
punktskrift?

Svara på en skala mellan 1 till 5, där 1 är nybörjare och 5 är mycket god 
vana. Hur van användare upplever du att du är av punktskrift?

(Bastal: 369)

1 Nybörjare 2 3 4 5 Mycket god vana

Vet ej

1

 
 
Kommentar diagram 1:  
På frågan ”Hur van användare upplever du att du är av punktskrift?” är det 67% som svarar att de har 

god alternativt mycket god vana och 16% svarar nybörjare betyg ett eller två. 17% är neutrala och 1% 

svarar vet ej.  

 

1 Nybörjare 6% 
2 10% 
3 17% 
4 13% 
5 Mycket god vana 54% 
Vet ej/kan inte bedöma 1% 
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Diagram 2 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kommentar diagram 2: På frågan ”Hur har du fått kunskap om de produkterna/tjänsterna inom 

punktskrift som MTM erbjuder?” De två vanligaste svaren är från MTM 28% och skolan 18%.19% 

svarar annan än de på förhand givna alternativen. Flera uppger här bibliotek, arbetet eller via Internet. 

 

Vänner/bekanta 6% 
Från MTM 28% 
Skolan 18% 
Universitet 0% 
Syncentralen 13% 
SRF 12% 
Punktskriftskurs 4% 
Annan 19% 
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Diagram 3 

36

12
7 7

26

12

0

50

100

Varje vecka Varje månad Några gånger per
år

Någon enstaka
gång

Aldrig Känner inte till
Legimus

%

Hur ofta använder du Legimus?
(Bastal: 369)

 
Kommentar diagram 3: På frågan ”Hur ofta använder du Legimus? Här är det 36% som svarar att de 

använder Legimus varje vecka och 12% varje månad. 26% svarar att de aldrig använder Legimus och 

12% att de inte känner till Legimus. 

 

Varje vecka 36% 
Varje månad 12% 
Några gånger per år 7% 
Någon enstaka gång 7% 
Aldrig 26% 
Känner inte till Legimus 12% 
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Diagram 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar diagram 4: På frågan ”Vilken teknisk utrustning har du tillgång till?” är Da-

tor/Punktskriftskrivare för eget bruk det vanligaste svaret med 78%. Fler än hälften har även tillgång till 

smartphone, punktskriftsskärm/punktskriftdisplay samt anteckningsmedel för punktskrift. 14% svarar 

annan utrustning än de på förhand givna alternativen. Flera nämner här Daisyspelare, punktskriftsma-

skin eller reglett. 

 

Dator/Punktskriftskrivare för eget 
bruk 78% 
Punktskriftsskärm/punktskriftsdisplay 56% 
Smartphone (avancerad mobil) 61% 
Läsplatta/surfplatta/padda 17% 
Anteckningshjälpmedel för punkt-
skrift 51% 
Annat 14% 
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Diagram 5  

25

9

17

31

15

3
0

50

100

Enbart/Nästan
alltid papper

Ca 75% papper
och resten digitalt

Ungefär lika ofta
papper som digitalt

Ungefär 75%
digitalt och resten

papper

Enbart/Nästan
alltid digital

Vet ej

%

Hur ungefär fördelar sig din läsning av punktskrift mellan att läsa på papper 
eller digitalt? (dator, surfplatta, mobiltelefon etc)

(Bastal: 369)

 

Kommentar diagram 5: På frågan ”Hur ungefär fördelar sig din läsning av punktskrift mellan att läsa 

på papper eller digitalt?” svarar 46% ungefär 75% digitalt eller enbart/nästan alltid digitalt. 25% svarar 

enbart/nästan alltid papper och 9% svarar ca 75% papper och resten digitalt.  Det är således en högre 

andel som till övervägande delen läser punktskrift digitalt. 

 

Enbart/Nästan alltid papper 25% 
Ca 75% papper och resten digitalt 9% 
Ungefär lika ofta papper som digitalt 17% 
Ungefär 75% digitalt och resten pap-
per 31% 
Enbart/Nästan alltid digital 15% 
Vet ej 3% 
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Diagram 6 

32

19

13

35

21

0 50 100

Saknar dator/tekniken

Saknar kunskap om hur jag ska göra

Fungerar lika bra att läsa punktskrift på annat sätt

Inte intresserad/inget behov

Annat

%

Varför läser du inte oftare punktskrift digitalt? (flera svar möjliga)
(Bastal: 129)

 
Kommentar diagram 6. På frågan ”Varför läser du inte oftare punktskrift digitalt?” är de två vanligaste 

svaren inte intresserad/inget behov 35% och saknar dator/tekniken 32%. 21% uppger annat skäl än 

de på förhand givna alternativen. Svaren varierar men flera uppger att det är krångligt och några 

anger att de tycker att det känns bekvämare att läsa på papper. 

 

Saknar dator/tekniken 32% 
Saknar kunskap om hur jag ska göra 19% 
Fungerar lika bra att läsa punktskrift på annat 
sätt 13% 
Inte intresserad/inget behov 35% 
Annat 21% 
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Diagram 7  

 
Kommentar diagram 7. På frågan ”Punktskriften som du idag får på papper – skulle du istället vilja 

läsa den digitalt?” svarar 83% nej och 17% ja. 

 

Ja 17% 
Nej 83% 
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Diagram 8  

41

39

55

47

45

31

22

0 50 100

Skönlitteratur (t.ex. romaner, deckare)

Facklitteratur (t. ex. biografier, reseskildringar,
kokböcker, hobbyböcker)

Tidningar

Kortare texter (t.ex. artiklar, brev, sångtexter, recept),

Manualer

Studiematerial

Annat

%

Vilka produkter? (flera svar möjliga)
(Bastal: 51)

 
Kommentar diagram 8. På frågan ”Vilka produkter som man idag läser på papper skulle man hellre 

läsa digitalt?” är de vanligaste svaren tidningar, kortare texter och manualer. 22% uppger andra än de 

på förhand givna alternativen. Då de flesta inte föredrar att läsa det man idag läser på papper digitalt 

är antalet svar få. Inget svar sticker ut som mer vanligt än något annat. 

 

Skönlitteratur (t.ex. romaner, deckare) 41% 
Facklitteratur (t. ex. biografier, reseskildringar, kokböcker, 
hobbyböcker) 39% 
Tidningar 55% 
Kortare texter (t.ex. artiklar, brev, sångtexter, recept), 47% 
Manualer 45% 
Studiematerial 31% 
Annat 22% 
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Diagram 9 

48

14

38

0

50

100

"Sexpunkt" "Åttapunkt" Vet ej/Spelar ingen roll

%

Föredrar du "sexpunktskrift" eller "åttapunktskrift"?
(Har besvarats av de som läser digitalt. Bastal: 265)

 
Kommentar diagram 9: På frågan ”Föredrar du ”sexpunktskrift” eller ”åttapunktsskrift”?” svarar 48% 

sexpunkt, 14% åttapunkt och 38% vet ej/spelar ingen roll. Frågan har enbart ställts till dem som svarat 

att de läser digitalt det vill säga inte enbart papper. 

 

”Sexpunktskrift” 48% 
”Åttapunktskrift” 14% 
Vet ej/Spelar ingen 
roll 38% 
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Diagram 10  

11

69

20

0

50

100

Glestryck Normalt radavstånd Spelar ingen roll/vet ej

%

För att du ska kunna läsa tryckt punktskrift på bästa sätt, vad föredrar du 
då?

(Bastal: 369)

 
Kommentar diagram 10: På frågan ”För att kunna läsa tryckt punktskrift på bästa sätt, vad föredrar 

du då?” svarar 69% normalt radavstånd, 11% glestryck och 20% svarar att det inte spelar någon 

roll/vet ej. 

 

Glestryck 11% 
Normalt radavstånd 69% 
Spelar ingen roll/vet 
ej 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

Diagram 11 

49

21

30

0

50

100

Utan förkortningar i punkten Med förkortningar i punkten Spelar ingen roll/vet ej

%

För att du ska kunna läsa tryckt punktskrift på bästa sätt, vad föredrar du 
då?

(Bastal: 369)

 
 

Kommentar diagram 11: På frågan ”För att kunna läsa tryckt punktskrift på bästa sätt, vad föredrar 

du då?” svarar 49% utan förkortningar i punkten, 21% med förkortningar i punkten och 30% svarar 

spelar ingen roll/vet ej. 

 

Utan förkortningar i punkten 49% 
Med förkortningar i punkten 21% 
Spelar ingen roll/vet ej 30% 
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Diagram 12 

63

18

4

15

0

50

100

Ja alltid Ja oftast Nej Vet ej

%

Den litteratur/text/material som jag vill läsa i punktskrift finns på de språk 
jag behöver.
(Bastal: 369)

 
 

Kommentar diagram 12: På frågan ”Den litteratur/text/material som jag vill läsa i punktskrift finns på 

de språk jag behöver.” svarar 63% ja alltid, 18% ja oftast, 4% nej och 15% vet ej. Det vanligaste 

språket som saknas är engelska. 

 

Ja alltid 63% 
Ja oftast 18% 
Nej 4% 
Vet ej 15% 
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Sammanfattning avsnitt punktskrift 

67% av respondenterna upplever sig vara vana användare av punktskrift. 16% svarar att de är ovana 

användare. Det vanligaste sättet att få kunskap om de produkter och tjänster som MTM erbjuder inom 

punktskrift är att få kunskapen från MTM följt av skolan, syncentralen och SRF. 19% har fått kunskap 

från någon annan källa. Vanligast är biblioteket, arbetet eller på Internet. 

 

48% använder Legimus varje månad eller mer ofta. 26% uppger att de aldrig använder Legimus och 

12% känner inte till Legimus. 

 

De flesta, 78%, uppger att de har tillgång till dator/punktskriftsskrivare för eget bruk. 61% av de som 

svarat uppger att de har tillgång till en smartphone och 56% har tillgång till en punktskrifts-

skärm/punktskriftsdisplay. 

 

46% uppger att de oftast läser punktskrift digitalt och 34% att de oftast läser på papper. De som inte 

oftast läser på dator uppger bristande intresse eller avsaknad av dator/tekniken som främsta skäl. 

 

17% av de som idag läser punktskrift på papper uppger att de hellre skulle läsa de delarna digitalt. 

Framför allt skulle respondenterna föredra att läsa tidningar, kortare texter och manualer digitalt. De 

flesta, 83% uppger dock att de inte har någon önskan att läsa den punktskrift de idag läser på papper 

digitalt. 

 

48 procent av dem som svarat uppger att de föredrar sexpunktskrift framför åttapunktskrift. 14% före-

drar åttapunkt medan 38% svarar att de inte vet eller att det inte spelar någon roll. 

 

För att kunna läsa tryckt punktskrift på bästa sätt föredrar 69% normalt radavstånd. 49% föredrar utan 

förkortningar i punkten. 

 

81% uppger att det man vill läsa i punktskrift alltid eller oftast finns på önskat språk. 4% upplever inte 

att punktskrift finns på önskade språk. 15% svarar att de inte vet. 
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Punktskriftsböcker 

Diagram 13 

50 50

0

50

100

Ja Nej

%

Har du under de senaste tre åren lånat puntkskriftsböcker från MTM?
(Bastal: 369)

 
 

Kommentar diagram 13: På frågan ”Har du under de senaste tre åren lånat punktskriftböcker från 

MTM” svarar 50% ja och 50% nej.  

 

Ja 50% 
Nej 50% 
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Diagram 14 

2

20

46

32

0

50

100

Varje vecka Varje månad Några gånger per år Någon enstaka gång

%

Hur ofta lånar du punktskriftsböcker från MTM?
(Bastal: 184)

 
 
Kommentar diagram 14: På frågan ”Hur ofta lånar du punktskriftsböcker från MTM?” svarar 46% 

några gånger per år, 32% någon enstaka gång, 20% varje månad och 2% varje vecka.  

 

Varje vecka 2% 
Varje månad 20% 
Några gånger per 
år 46% 
Någon enstaka 
gång 32% 
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Diagram 15 

6

10

10

15

12

8

6

14

10

11

14

13

13

5

18

24

18

22

7

18

16

24

19

22

15

12

18

16

39

36

39

34

57

44

57

0% 50% 100%

Ord skrivs ihop, mellanslag saknas

Bokstäver saknas i ord

Ord är felstavade

Det dyker upp främmande punkter, vilket ger
oläsliga bokstäver

Det saknas ord eller textstycken

Det förekommer punktskriftstecken som du inte
känner igen

Materialet du fått är skadat

Hur stort problem upplever du att följande händelser är för dig i de böcker 
som du läser? (Bastal: 126)

1 Ett mycket stort problem 2 3 4 5 Ett mycket litet problem

Vet ej

6

6

6

9

8

6

11

 
Kommentar diagram 15: Minst problem är det med att materialet är skadat samt att det saknas ord 

eller textstycken. Störst problem är det med att det dyker upp främmande punkter, vilket ger oläsliga 

bokstäver.  

  

1 Ett 
mycket 
stort 
problem 2 3 4 

5 Ett 
mycket 
litet 
problem Vet ej 

Ord skrivs ihop, mellanslag saknas 6% 14% 18% 24% 39% 6% 
Bokstäver saknas i ord 10% 10% 24% 19% 36% 6% 
Ord är felstavade 10% 11% 18% 22% 39% 9% 
Det dyker upp främmande punkter, vilket ger oläs-
liga bokstäver 15% 14% 22% 15% 34% 6% 
Det saknas ord eller textstycken 12% 13% 7% 12% 57% 11% 
Det förekommer punktskriftstecken som du inte 
känner igen 8% 13% 18% 18% 44% 6% 
Materialet du fått är skadat 6% 5% 16% 16% 57% 8% 
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Diagram 16 

28 29
34

9

0

50

100

Fördel Nackdel Spelar ingen roll Vet ej

%

Många böcker innehåller text i kursiv eller fet stil samt rubriker helt i 
versaler, är det en fördel eller nackdel att det återges i punktskrift?

(Bastal: 184)

 
Kommentar diagram 16: På frågan ”Många böcker innehåller text i kursiv eller fet still samt rubriker 

helt i versaler, är det en fördel eller nackdel att det återges i punktskrift?” svarar 34% spelar ingen roll, 

29% att det är en nackdel och 28% att det är en fördel. 9% svarar vet ej.  

 

Fördel 28% 
Nackdel 29% 
Spelar ingen 
roll 34% 
Vet ej 9% 
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Sammanfattning avsnitt punktskriftsböcker 

Varannan person som svarat uppger att de under de tre senaste åren lånat punktskriftsböcker från 

MTM. De flesta lånar böcker några gånger per år. De flesta upplever inga eller bara mindre problem 

med texterna i böckerna. Det största problemet enligt respondentenra är att det dyker upp främmande 

punkter vilket ger oläsliga bokstäver. Det säger 29 procent. 25 procent tycker att det är ett problem att 

ord eller textstycken saknas. Ungefär 20 procent upplever att det är ett problem att ord skrivs ihop, att 

bokstäver saknas i ord, att ord är felstavade eller att det förekommer punktskriftstecken som läsaren 

inte känner igen. 10 procent uppger att det är ett problem att materialet är skadat. 
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Kurslitteratur 

Diagram 17 

6

94

0

50

100

Ja Nej

%

Har du under de senaste tre åren beställt kurslitteratur i punktskrift för 
högskole- eller universitetsstudier från MTM?

(Bastal: 369)

 
Kommentar diagram 17: På frågan ”Har du under de senaste tre åren beställt kurslitteratur i 

punktskrift för högskole- eller universitetsstudier från MTM? svarar 94% nej och 6% ja.  

 

Ja 6% 
Nej 94% 
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Diagram 18 
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29
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39
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11

20

17
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6

16
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22
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15

22
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44

24

29

17

33

63
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0% 50% 100%

Ord skrivs ihop, mellanslag saknas

Bokstäver saknas i ord

Ord är felstavade

Det dyker upp främmande punkter, vilket ger
oläsliga bokstäver

Det saknas ord eller textstycken

Det förekommer punktskriftstecken som du inte
känner igen

Materialet du fått är skadat

Nu kommer några frågor som berör kvaliteten i de kurslitteratur för 
högskole- eller universitetsstudier som du läser. Hur stort problem 

upplever du att följande händelser är för dig i de böcker som du läser? 
(Bastal: 21)

1 Ett mycket stort problem 2 3 4 5 Ett mycket litet problem

Vet ej

14

5

10

14

19

19

14

 
 
Kommentar diagram 18: Minst problem är det med att det förekommer punktskriftstecken som du 

inte känner till, ord skrivs ihop, mellanslag saknas och materialet är skadat. Störst problem är det med 

att bokstäver saknas och att det dyker upp främmande punkter, vilket ger oläsliga bokstäver.   

  

1 Ett 
mycket 
stort 
problem 2 3 4 

5 Ett 
mycket 
litet 
problem Vet ej 

Ord skrivs ihop, mellanslag saknas 11% 17% 6% 22% 44% 14% 
Bokstäver saknas i ord 29% 12% 24% 12% 24% 19% 
Ord är felstavade 18% 12% 12% 29% 29% 19% 
Det dyker upp främmande punkter, vilket ger oläs-
liga bokstäver 39% 0% 22% 22% 17% 14% 
Det saknas ord eller textstycken 11% 6% 22% 28% 33% 14% 
Det förekommer punktskriftstecken som du inte 
känner igen 11% 16% 5% 5% 63% 10% 
Materialet du fått är skadat 20% 0% 15% 15% 50% 5% 
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Diagram 19 

25 20 25 10 20

0% 50% 100%

Väntetiden från det att du beställer kurslitteratur till
dess att du får den är oftast rimlig?

Väntetiden från det att du beställer kurslitteratur till dess att du får den är 
oftast rimlig? (Bastal: 21)

1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 Instämmer helt

Vet ej

5

 
 
Kommentar diagram 19: På frågan ”Väntetiden från det att du beställer kurslitteratur till dess att du 

får den är oftast rimlig?” svarar 45% att de inte instämmer och ger betyg 1 eller 2 och 30% att de 

instämmer dvs svarar med betyget 4 eller 5.   

1 Instäm-
mer inte 
alls 2 3 4 

5 Instäm-
mer helt 

Vet 
ej 

25% 20% 25% 10% 20% 5% 
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Sammanfattning avsnitt kurslitteratur 

6 procent av dem som besvarat undersökningen säger att de beställt kurslitteratur i punktskrift för 

högskole –eller universitetsstudier från MTM. Det innebär att antalet svar på frågorna är få varför slut-

satser bör dras med försiktighet. 

 

Jämfört med dem som lånat böcker i punktskrift från MTM så är det betydligt fler som upplever pro-

blem med kurslitteraturen. Cirka 40 procent av dem som svarat uppger att det är problem med att 

främmande tecken dyker upp eller att det saknas bokstäver i ord. Cirka 30 procent upplever också 

problem med att ord är felstavade eller att ord skrivs ihop det vill säga att mellanslag saknas. 

 

45 procent av dem som svarat upplever inte att väntetiden för att få beställd kurslitteratur är rimlig. 
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Tidningar 

Diagram 20 

46

54

0

50

100

Ja Nej

%

Har du under de senaste tre åren lånat/läst/prenumererat på tidningar i 
punktskrift från MTM?

(Bastal: 369)

 
 
Kommentar diagram 20: På frågan ”Har du under de senaste tre åren lånat/läst/prenumererat på 

tidningar i punktskrift från MTM?” svarar 54% nej och 46% ja.  

 

Ja 46% 
Nej 54% 
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Diagram 21 
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Dövas tidning
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Hört och sett
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Knottret
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Månadsbladet

Narkotikafrågan
Populär historia
Språktidningen

Svensk Damtidning
Tara

Tidskrift för schack
Vi punktskriftsläsare

Annat
Nej

%

Prenumererar du på någon tidning i punktskrift idag? (flera svar möjliga)
(Bastal: 169)

Kommentar diagram 14: På frågan ”Prenumererar du på någon tidning i punktskrift idag?” är det 

vanligaste svaret Månadsbladet. 17% svarar att de inte prenumererar på någon tidning i punktskrift.   

8-sidor 10% 
Allers 8% 
Allt om mat 12% 
Allt om trädgård 2% 
Doktorn 2% 
Dövas tidning 0% 
Femina 2% 
Hört och sett  14% 
Illustrerad vetenskap 5% 
Knottret  4% 
Må bra 7% 
Månadsbladet  26% 
Narkotikafrågan 2% 
Populär historia 4% 
Språktidningen 2% 
Svensk Damtidning 4% 
Tara 1% 
Tidskrift för schack 1% 
Vi punktskriftsläsare  8% 
Annat 20% 
Nej 17% 
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Diagram 22 

 
 
Kommentar diagram 22: Minst problem är det med att materialet är skadat och att det förekommer 

punktskriftstecken som du inte känner till. Störst problem är det dyker upp främmande punkter, vilket 

ger oläsliga bokstäver.   

  

1 Ett 
mycket 
stort 
problem 2 3 4 

5 Ett 
mycket 
litet 
problem Vet ej 

Ord skrivs ihop, mellanslag saknas 10% 8% 13% 20% 49% 11% 
Bokstäver saknas i ord 9% 9% 20% 19% 43% 9% 
Ord är felstavade 8% 7% 18% 18% 48% 13% 
Det dyker upp främmande punkter, vilket ger oläs-
liga bokstäver 16% 13% 19% 17% 34% 11% 
Det saknas ord eller textstycken 13% 8% 8% 18% 52% 15% 
Det förekommer punktskriftstecken som du inte 
känner igen 9% 9% 7% 19% 57% 18% 
Materialet du fått är skadat 7% 6% 8% 18% 60% 13% 
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Diagram 23 

48

35

17

0

50

100

Ja Nej Har ingen åsikt

%

Anser du att det är rimligt att betala marknadsmässiga priser även för en 
prenumeration på en tidning i punktskrift? 

(Bastal: 169)

 
 
Kommentar diagram 23: På frågan ”Anser du att det är rimligt att betala marknadsmässiga priser 

även för en prenumeration på en tidning i punktskrift?” svarar 48% ja, 35% nej och 17% har ingen 

åsikt.   

 

Ja 48% 
Nej 35% 
Har ingen 
åsikt 17% 
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Diagram 24 

21

69

10

0

50

100

Ja Nej Vet ej

%

Skulle du hellre läsa tidningarna som taltidningar i stället för punktskrift?
(Bastal: 169)

 
Kommentar diagram 24: På frågan ”Skulle du hellre läsa tidningarna som taltidingar istället för 

punktskrift?” svarar 69% nej, 21% ja och 10% vet ej.   

 

Ja 21% 
Nej 69% 
Vet ej 10% 
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Sammanfattning avsnitt tidningar 

46 procent uppger att de under de senaste tre åren lånat, läst eller prenumererat på tidningar i punkt-

skrift från MTM. Jämfört med övrig litteratur verkar kvaliteten på tidningarna i punktskrift vara bättre än 

övrig litteratur. De flesta tycker att det inte är några större problem med tidningarna. 29 procent uppger 

dock att det är ett problem att det dyker upp främmande punkter som ger oläsliga bokstäver. 

 

48 procent anser att det är rimligt att betala marknadsmässiga priser för prenumerationer på tidningar i 

punkskrift. 35 procent tycker inte att det är rimligt och 17 procent har ingen åsikt. 

 

Av dem som läser tidningar i punktskrift idag uppger 21 procent att de hellre skulle läsa tidningen som 

taltidning. 69 procent önskar inte taltidning och 10 procent vet inte. 
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Punktskriftstjänsten 

Diagram 25 

25

72

3

0

50

100

Ja Nej Vet ej

%

Har du under de senaste tre åren använt dig av punktskriftstjänsten på 
MTM?

(Bastal: 369)

 
 
Kommentar diagram 25: På frågan ”Har du under de senaste tre åren använt dig av 

punktskriftstjänsten på MTM?” svarar 72% nej, 25% ja och 3% vet ej.  

 

Ja 25% 
Nej 72% 
Vet ej 3% 
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Diagram 26 

2

10

31

46

9

2
0

50

100

Varje vecka Varje månad Några gånger per
år

Någon enstaka
gång

Aldrig Vet inte vad
punktskriftstjänsten

är

%

Hur ofta använder du dig av punktskriftstjänsten?
(Bastal: 100)

 
 
Kommentar diagram 26: På frågan ”Hur ofta använder du dig av punktskriftstjänsten?” är de 

vanligaste svaren någon enstaka gång och några gånger per år. 9% använder aldrig 

punktskriftstjänsten och 2% vet inte vad punktskriftstjänsten är. 

 

Varje vecka 2% 
Varje månad 10% 
Några gånger per år 31% 
Någon enstaka gång 46% 
Aldrig 9% 
Vet inte vad punktskriftstjänsten 
är 2% 
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Diagram 27 

 
 
Kommentar diagram 27: Minst problem är det med att materialet är skadat, att det skanas ord eller 

textstycken och att det förekommer punktskriftstecken som du inte känner till. Störst problem är att det 

dyker upp främmande punkter, vilket ger oläsliga bokstäver.   

  

1 Ett 
mycket 
stort 
problem 2 3 4 

5 Ett 
mycket 
litet 
problem Vet ej 

Ord skrivs ihop, mellanslag saknas 8% 9% 10% 21% 53% 22% 
Bokstäver saknas i ord 9% 10% 11% 18% 53% 20% 
Ord är felstavade 6% 10% 11% 21% 52% 18% 
Det dyker upp främmande punkter, vilket ger oläs-
liga bokstäver 14% 15% 16% 7% 48% 19% 
Det saknas ord eller textstycken 9% 5% 9% 18% 60% 20% 
Det förekommer punktskriftstecken som du inte 
känner igen 1% 12% 10% 16% 61% 23% 
Materialet du fått är skadat 4% 4% 10% 9% 74% 20% 
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Sammanfattning avsnitt punktskriftstjänsten 

25 procent uppger att de använt punktskriftstjänsten de senaste tre åren. De flesta använder tjänsten 

någon enstaka gång eller några gånger per år. Det största problemet avseende punktskriftstjänsten är 

även här att det dyker upp främmande punkter som ger oläsliga bokstäver. 
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Digitalisering 

Diagram 28 

36

54

10

0

50

100

Ja Nej Vet ej

%

Skulle du vilja få tillgång till MTM:s utbud av böcker och tidskrifter mm 
digitalt, för att själv skriva ut det i punktskrift och/eller läsa digitalt?

(Bastal: 366)

 
 
Kommentar diagram 28: På frågan ”Skulle du vilja få tillgång till MTM:s utbud av böcker och 

tidsskrifter mm digitalt, för att själv skriva ut det i punktskrift och/eller läsa digitalt?” svarar 54% nej, 

36% ja och 10% vet ej.  

 

Ja 36% 
Nej 54% 
Vet ej 10% 
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Nöjdhet och rekommendation av MTM 
Diagram 29 

Frågan besvaras på en 10-gradig skala samt har svarsalternativet vet ej. 

02 2 3 13 9 21 25 7 18

0% 50% 100%

Hur nöjd är du totalt sett med de produkter/tjänster som MTM erbjuder inom 
punktskrift? (Bastal: 369)

1 Inte alls nöjd 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I högsta grad nöjd

Vet ej

14

 
Kommentar diagram 29: På frågan ”Hur nöjd är du totalt sett med de produkter/tjänster som MTM 

erbjuder inom punktskrift?” svarar 71% att de är nöjda (svarsalternativ 7-10) och 7% att de inte är 

nöjda (svarsalternativ 1-4).  

 

  

1 
Inte 
alls 
nöjd 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 I 
högsta 
grad 
nöjd 

Vet 
ej 

Hur nöjd är du totalt sett med de pro-
dukter/tjänster som MTM erbjuder 
inom punktskrift? 0% 2% 2% 3% 13% 9% 21% 25% 7% 18% 14% 
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Diagram 30 

1 1111 7 5 11 20 4 49

0% 50% 100%

Skulle du kunna rekommendera MTM:s produkter/tjänster för punktskrift 
till någon vän/bekant med motsvarande läsnedsättning som du har?

(Bastal: 369)

 
 
Kommentar diagram 30: På frågan ”Skulle du kunna rekommendera MTM:s produkter/tjänster för 

punktskrift till någon vän/bekant med motsvarande läsnedsättning som du har?” svarar nästan hälften, 

49% Ja absolut. 84 procent besvarar frågan med betyget 7, 8, 9 eller 10. Endast ett fåtal har svarat att 

de inte alls skulle rekommendera MTM:s produkter/tjänster för punktskrift. 

  

0 
Inte 
alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Ja, 
absolut 

Vet 
ej 

Skulle du kunna rekom-
mendera MTM:s produk-
ter/tjänster för punktskrift 
till någon vän/bekant med 
motsvarande läsnedsätt-
ning som du har? 1% 1% 1% 1% 1% 7% 5% 11% 20% 4% 49% 12% 
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Diagram 31 

16 31 53

0% 50% 100%

Skulle du kunna rekommendera MTM:s produkter/tjänster för punktskrift till 
någon vän/bekant med motsvarande läsnedsättning som du har?

(Bastal: 369)

Kritiker Neutrala Ambassadörer

Vet ej

12

Vet ej

 
 
Kommentar diagram 31: På frågan ”Skulle du kunna rekommendera MTM:s produkter/tjänster för 

punktskrift till någon vän/bekant med motsvarande läsnedsättning som du har?” kan 53% klassas som 

ambassadörer (betyg 9-10), 31% som neutrala (betyg 7-8) och 16% som kritiker (betyg 0-6).  

 

  Kritiker Neutrala Ambassadörer 
Skulle du kunna rekommendera 
MTM:s produkter/tjänster för 
punktskrift till någon vän/bekant 
med motsvarande läsnedsätt-
ning som du har? 16% 31% 53% 
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Avslutande frågor 

Diagram 32 

17

13

13

12

5

10

2

5

1

4

19

0 50 100

Taltidningar

Taktila bilder och bilderböcker

Lättläst

E-textböcker

Litteratur på teckenspråk

MTM:s egna tidskrifter

Läsombud och högläsare

Svarstjänsten för bibliotek

"Jag gjorde det" - Läs om våra användare

Annan

Nej

%

Känner du till några andra produkter/tjänster som MTM erbjuder 
utöver dem som vi pratat om här? (Bastal: 369)

Kommentar diagram 32: På frågan ”Känner du till några andra produkter/tjänster som MTM erjbjuder 

utöver dem som vi pratat om här?” är de vanligaste svaren Taltidningar, Taktila bilder och 

bilderböcker, Lättläst, E-textböcker och MTM:s egna tidsskrifter. 19% svarar att de inte känner till 

några andra produkter/tjänster som MTM erbjuder.   

  

Taltidningar 17% 
Taktila bilder och bilderböcker 13% 
Lättläst 13% 
E-textböcker 12% 
Litteratur på teckenspråk 5% 
MTM:s egna tidskrifter 10% 
Läsombud och högläsare 2% 
Svarstjänsten för bibliotek 5% 
"Jag gjorde det" - Läs om våra använ-
dare 1% 
Annan 4% 
Nej 19% 
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Diagram 33 

37

63

0

50

100

Ja Nej

%

Är du intresserad av att delta i en undersökning om åttapunktsskrift och 
hur man läser digital text idag med hjälp av punktskrift, och hur man skulle 

vilja läsa digital text i punktskrift framöver?
(Bastal: 369)

 
 
Kommentar diagram 33: På frågan ”Är du intresserad av att delta i en undersökning om 

åttapunktsskrift och hur man läser digital text idag med hjälp av punktskrift, och hur man skulle vilja 

läsa digital text i punktskrift framöver?” svarar 63% nej och 37% ja.  

 

Ja 37% 
Nej 63% 
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Slutsats 

Markör/Origos slutsats av undersökningen är att användarna i stort är väldigt nöjda med de produk-

ter/tjänster som MTM erbjuder inom punktskrift. Få är uttalat missnöjda. De som besvarat undersök-

ningen kan också i hög grad rekommendera MTM till vänner eller bekanta med läsnedsättning. 

 

De områden som av de flesta upplevs som det största problemet med punktskrift är att främmande 

punkter dyker upp som gör bokstäver oläsliga. Att det saknas ord eller textstycken är också ett relativt 

vanligt förekommande problem. Kvaliteten är också den faktor som nämns mest frekvent i öppna svar 

över vad MTM bör utveckla. De som läser kurslitteratur upplever problemen som mer omfattande än 

dem som främst läser tidningar och böcker. Andra utvecklingsområden som nämns i de öppna svaren 

är önskemål om ett i allmänhet större utbud. 

 

Det är en stor variation i hur respondenterna tar till sig punktskrift. Knappt hälften läser främst punkt-

skrift digitalt medan var tredje främst läser på papper. 25% uppger att de enbart läser på papper och 

15% enbart digitalt. Knappt var femte av dem som idag läser allt eller delar på papper säger att de 

hellre skulle läsa det materialet digitalt.  

 

Sexpunktskrift är den typ som nästan varannan punktskriftsläsare föredrar. Knappt fyra av tio säger att 

det inte spelar någon roll om det är sexpunkt eller åttapunkt. Normalt radavstånd föredras av en majo-

ritet av läsarna och helst utan förkortningar i punkten. 

 

Det kan också konstateras att punktskrift erbjuds på de språk som de flesta behöver. Endast fyra pro-

cent uppger att språk saknas. Här är det dock möjligt att det finns ett mörkertal då det finns grupper i 

samhället som säkert har behov av tjänsterna men som inte känner till MTM. De finns inte heller i 

MTM:s register idag. 



 

44 

 

Bilaga öppna svar: 
 
 

”Hur har du fått kunskap om de produkterna/tjänsterna inom 
punktskrift som MTM erbjuder?” Annan: 

• Arbetet 

• Arbetet 

• Arbetet 

• Arbetsförmedling 

• Biblioteket 

• Biblioteket 

• Biblioteket 

• Biblioteket 

• Biblioteket i Umeå 

• Biblioteket, centralt. 

• Biblioteket 

• Brukarhuset 

• Det är från alla alternativen. 

• Det är genom alla 

• Finns inte 

• Genom bibliotek 

• Googla det själv 

• Har alltid känt till MTM. 

• Har inte fått någon kunskap alls om MTM. 

• Hemsidan 

• hittat DET SJÄLV 

• ID-Dagar 

• Ingen information 

• Internet 
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• Internet 

• Internet 

• Kommer ej ihåg. 

• Känner ej till MTM 

• Känner inte till MTM 

• Legimus 

• Minns ej 

• Minns ej 

• Minns ej 

• Minns inte, jag föddes blind. 

• Perspektiv 

• Perspektiv 

• Punktskriftskatalog 

• Punktskriftsnämnden 

• Reklam om MTM 

• Själv studerat hemsidan och punktskriftstidningar. 

• Skolan för vuxna synskadade i Växjö 

• SRF och Punktskriftskurs 

• Synskadades riksförbund 

• Synskadades riksförbund 

• Tidningar 

• Tomteboda 

• TPB 

• Utställning i Stockholm 

• vet ej 

• vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 



 

46 

 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej. 

• Vet ej. 

• vet inte 

• vet inte 

• Vet inte 

• Vet inte 

• Vetat sedan barnsben 

• Via post 

• Via taltidningar 

• Via taltidningar 
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”Vilken teknisk utrustning har du tillgång till?” Annat, vad: 
• Bandspelare 

• Bandspelare 

• Bara dator 

• Bara dator 

• Bara dator 

• Bara dator 

• Bluetooth tangentbord till iPhone/iPad 

• Bokläsare 

• CCTV 

• CCTV 

• Daisyspelare 

• Daisyspelare 

• Daisyspelare 

• Daisyspelare 

• Display till telefonen också 

• Endast dator 

• Fickminne 

• Färgindikator 

• Förstoringsapparat 

• Har en punktmaskin och reglett 

• Har inga hjälpmedel än 

• Har ingen utrustning. 

• Har inte någon teknisk utrustning. 

• Ingen 

• Ingenting 

• Ingenting 

• Ingenting 
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• Inget 

• Inget 

• Inget. 

• Nej 

• Perkins, Reglett. 

• Punktläsare 

• Punktskriftsmaskin 

• Punktskriftsmaskin 

• Punktskriftsmaskin 

• Punktskriftsmaskin 

• Punktskriftsmaskin 

• Punktskriftsmaskin, Parkins. 

• Punktskriftsmaskin, reglett 

• Punktskriftsmaskin: Perkins och Reglette. 

• Punktmaskin. Reglett 

• Punkttangetbord till iphone 

• Reglett 

• Reglett 

• Reglett 

• Scanner 

• Symaskin 

• Talsyntes 

• Victorsstream 
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”Varför läser du inte oftare punktskrift digitalt?” Annat: 
• Använder mest talsyntes 

• Det sitter bättre när jag läser det på papper. 

• Det är bekvämare med papper, för jag kan ta med mig mina anteckningar 

• För avancerat. 

• Gillar att läsa självständigt på papper. 

• Har dålig känsel i fingrarna på grund av ålder. 

• Har inte kvar punktskriftsdisplayen för att hon använder talsyntesen i datorn. 

• Inte tid 

• Jag använder bärbar dator och då blir punktskriftsdisplay för klumpigt. 

• Jobbigt med display. 

• Kan läsa snabbare på papper 

• Kan läsa svartskrift med förstoringsglas 

• Krångligt 

• Krångligt med tekniken 

• Krångligt, blev ofta fel. Tekniken fungerade inte som det ska. 

• Känns bättre med papper 

• Lång privat historia 

• Läser i så fall talböcker 

• Läser inte böcker på punktskrift 

• Man ser inget 

• Nybörjare 

• Punktskrift är mer lättillgängligt. 

• Saknar smidigare apparat att ha med till sängen, nuvarande är jobbig att ladda ner via. 

• Scannar ofta in och läser sedan digitalt 

• Skönt att läsa på papper 

• Vet ej. 

• Älskar punktskrift på papper. 
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”Vilka produkter som du idag får på papper skulle du vilja läsa 
digitalt?” Annat: 

• Allt 

• Allt digitalt 

• Handlingar till styrelsemöte och dagordning 

• Information 

• Kommer ej på 

• Längre artiklar 

• Myndighetspost 

• Räkningar 

• vet ej 

• Vet inte. 

• Är det mycket material vill jag ha det digitalt, är det lite så föredrar jag papper. 

 
De som saknar litteratur på ett visst språk. ”Vilket språk saknar 
du?” 

• Engelska 

• Engelsk facklitteratur 

• Engelska, tyska och franska. 

• Engelska. 

• Engelska. 

• Jag saknar en del böcker på engelska 

• Jag saknar punktskrift på finska. 

• Jag saknar tyska och engelska. Vet även att andra saknar på somaliska och arabiska. 

• Mer på engelska. 

• Norska, Engelska på fullskrift. 

• Persiska 

• Somaliska och arabiska. 
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”Har du några synpunkter kring punktskriftsboken vad gäller 

t.ex. bildbeskrivning, svällpappersbilder, anpassning av tabeller, 

återgivning av utländska språk?” 

• Accent återges inte i punktskrift och att man gör stor bokstav i början på en ny mening. 

• Att stålspiralerna fastnar i kläderna, och att häftstiften ramlar ut och fastnar i kläderna 

• Bildbeskrivningen har en utförlig bildbeskrivning. 

• Bra i barnböcker bildbeskrivningar 

• Bättre förklaringar för bilder. 

• Det blir problem med taktila bilder där har det saknats i punktskriftsversionen av boken. Ibland 

tar de bort bilder på ett lustigt sätt. Om jag till exempel beställer studielitteratur då ska bilderna 

finnas med, inte bara de bilder som de tror är viktigt. De studerar inte samma ämnen som jag 

gör och vet inte vad som är viktigt. Samma sak gäller tabeller. 

• Det jag har läst har varit väldigt bra men eftersom jag inte ser bilder så tänker jag inte på 

bilder. 

• Det är bra med bildbeskrivningar. 

• Det är dåligt att de avslutar en bokvolym mitt i en mening, lätt att man kommer bort sig då om 

man inte har tillgång till nästa volym direkt 

• Det är kul med bildbeskrivningar 

• Det är svårt att läsa bokstäver på svällpapper.   Kalender/Almanacka i punktskrift. 

• Dåliga marginaler, man ska skydda första sidan så att de inte förstörs.(tidningar) 

• Dåligt korrekturlästa, måste bli bättre  Anpassa svällpappersbilden 

• En sak är att volymindelningen kan sluta mitt i en mening. Volymindelningen. 

• Förenkla tabeller 

• Gällande facklitteratur: om det finns texter där bilder och tabeller är viktiga så är det ett stort 

problem om de inte återges korrekt och tydligt. När det gäller utländska språk då är problemet 

att man vill ha bra tillgång till engelska och tyska till exempel men även vill man ha tillgång till 

nyare verk. Biblioteken bör samarbeta. Om man vill ha tillgång till något nyare verk och 

biblioteken måste låna från andra länder då måste man själv styra upp det och då måste jag 

göra arbetet. Men yngre studenter kanske behöver hjälp och stöd från bibliotek. Om 

litteraturen är förkortad, då måste man lära sig de olika sätten man använder förkortningar i 

olika länder. 

• Hur den ges ut, bra om det är ringpärm. 
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• Ibland saknas punkt eller kommatecken, markera att volymen är slut och avsluta meningen 

där. 

• Ibland upplever jag att punkterna är tryckta för svagt. 

• Ibland är det bra med bilder. I matematiska böcker är det väsentligt med tabeller. Svårt att 

göra bra bilder. 

• Ja, använda det främmande språket rätt som på punktskrift. 

• Jag har fått material med dåliga bilder, då tolkningen har varit felaktig.   Det måste finnas 

kartor på länder och världen.   Det är ett problem när kvaliteten är dåliga, MTM borde därför 

lägga de i pärmar så att de inte skadas. 

• Jag har märkt att punktskriften inte är bra när man får den kopierad av MTM. 

• Jag skulle vilja ha texten för sig och bilderna för sig, inte i samma bok. 

• Jag önskar att det skulle finnas mer att låna kopplat till kartor. 

• Kombination av svarttext och punkt och bilder för barn är jättebra. 

• Korrekturläsningen har blivit sämre med envägslånen. Man kan inte tillgodogöra sig texten. 

Det har även blivit sämre papperskvalitet. 

• Kvalitten har blivit sämre sedan de började med engångslån, störande när man byter pärm 

mitt i en mening 

• Läser inte punktskriv på utländska språk.  Det är särskilda kostnader för svällpapper, vilket blir 

krångligt.  När det kommer till bilder, så vill jag ha bättre beskrivning av kartor, t ex i tidskrifter 

när de berättar om händelser i världen. Jag har själv kontaktat professorer med egna idéer om 

hur man kan etablera svällpapper och kartor.  Jag tycker det ska finnas svällpapper vid 

sjukhuset.  Det ska finnas bättre tabeller och diagram. 

• Läser mest 8-sidor för att hålla igång. Har inte så stor erfarenhet av andra böcker. 

• Man vill ha allt som finns i svartskriften, man är så utestängd. 

• Mera bilder 

• Om någonting är på engelska tas det för givet att man kan de engelska förkortningarna vilket 

alla kanske inte kan. 

• Paginering kan bli fel ibland. 

• Radavstånd och indragning av rader och stycken blir väldigt fel för de blir svårläst och hackigt 

• Saknar bildbeskrivningar, många är utslitna och otydliga. 

• Småbarnsböcker, bildberskrivning med han istället för hon. Titta över när böcker skickas 

tillbaka, upplevs kladdiga. Trasiga böcker, karvar sig. De håller väldigt dåligt, ömtåliga. 

Envägslånen har ingen pärm och inga spiraler, det håller knappt för en läsning. 
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• Studielitteratur har jag haft digitalt då är det bra med bildbeskrivning men pappersböcker är 

det bra med svällpappersbilder och lite beskrivning. kursiverad eller fet text är det också bra 

om man nu ska söka efter något specifikt. 

• Svällbilder brukar vara bra. 

• Svällpappersbilder kan vara av högre kvalitet. Bilderna idag är lite diffusa. 

• Svällpappersbilder är oftast dåliga 

• Utländska språk kan vara krångligt, citat kan vara svårt att se när de börjar och slutar. 

• Vill gärna att det ska finnas bildbeskrivning om bilden är betydelsefull, Ha mer av 

svällprappersbilder 

• Vill ha bildbeskrivning. 

• Väldigt dåliga på att ge bildbeskrivningar i tidningen "Allt om mat" till exempel. 

• Återge mer bilder än vad man gör, mycket bilder i svällpapp som möjligt. 

 

 

”Har du några synpunkter kring punktskriftsboken vad gäller 

t.ex. bildbeskrivning, svällpappersbilder, anpassning av tabeller, 

återgivning av utländska språk?” 

• Det blir problem med taktila bilder där har det saknats i punktskriftsversionen av boken. Ibland 

tar de bort bilder på ett lustigt sätt. Om jag till exempel beställer studielitteratur då ska bilderna 

finnas med, inte bara de bilder som de tror är viktiga. De studerar inte samma ämnen som jag 

gör och vet inte vad som är viktigt. Samma sak gäller tabeller. 

• Ganska bristande bildbeskrivningar. 

• Jag tycker att väntetiden är något för lång men förstår att det tar tid att producera kurslitteratur 

i punktskrift. 

• Man behöver ha nåt man skickar ut så man lär sig hur man ska tolka eventuella olika typer av 

svällpappersbilder, för att läsa av en karta till exempel. Men även datalitteratur så behöver vi 

mer i punktskrift utav olika slag. Den som finns är föråldrad, inte uppdaterad. Samma sak 

gäller litteratur  om bokföring.  

• Större lyhördhet att man som student ska kunna få delar av böcker och inte bara hela böcker. 

Det finns inte tecken i Svenskpunktskrift för statistiken som behövs för att man ska komma så 

långt som man vill, MTM begränsar mina studier 

• Svällpappersbilder är diffusa. De måste bli mer precisa och exakta. Tabeller måste bli bättre 

och texterna måste korrekturläsas. 
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• Önskar att bilderna ska finnas så nära samband med text som möjligt. Ibland sätts de i 

separata pärmar, blir klumpigt att hantera. 
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”Prenumererar du på någon tidning i punktskrift idag?” Annat: 

• Allt om resor 

• Allt om resor. 

• Boklista MTM 

• De blindas veckoblad 

• Knep och knåp 

• Knep och knåp 

• Knep och knåp 

• Knep och knåp 

• Knep och Knåp 

• kommer ej ihåg 

• Kommer ej ihåg namn 

• kommer inte ihåg 

• Melodikrysset 

• Melodikryss 

• Melodikrysset 

• Melodikrysset 

• Nya punktskriftsböcker 

• nyproduktionslistor 

• Panorama 

• Perspektiv 

• Perspektiv 

• Perspektiv 

• Perspektiv 

• Perspektiv 

• Perspektiv 

• Perspektiv, 

• Perspektiv, Syskonbandet, 

• Perspektivet 

• SRF perspektiv 

• Syskonbandet, knep och knåp 

• Syskonbandet, melodikrysset 

• tidning om nyutkomna böcker 

• Vet ej 
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• Vår Synpunkt, SRF-perspektiv, Syskonbandet. 

 

”Har du några övriga synpunkter kring punktskriftstidningar?” 
• Allt om trädgård har mer fel i punktskriften, mest stavfel. De trycker också ihop texten så 

mycket, ny artikel börjar inte på ny sida. Numrerar inte heller artiklar. Jämför med Femina, 

Femina är bättre, enklare att hitta i. Nytt stycke markeras med prickrader i ställer för helt 

streck. Bättre att inte markera det alls, utan att låta det vara ett tom rad mellan stycken i 

stället. Skriver en bit in på raden, för nytt stycke. Bättre att skriva direkt ute i vänsterkanten. 

• Att de kommer för sent. Jag vet inte om det beror på posten eller att de skickar det sent. 

• Avstavar orden fel i tidningarna. 

• Bahainytt har inte kommit på länge 

• Bra att det finns. 

• De behöver korrekturläsas. Jag undrar om svartskriftstidningarna också har samma fel? Om 

inte så måste ni undersöka vad gör att det har blivit så konstiga fel i punktskriftstidningarna. Är 

det maskinen eller var uppstår problemen? Gör en undersökning! 

• De som behöver punktskriftstidningar ska finnas tillgängliga för alla. 

• De är jätteviktigatoch de ska ha låga kostnader eller ingen kostnad alls. 

• De är väldigt bra 

• Det finns alldeles för få 

• Det har varit mycket felskrivningar i Allers specifikt, det behöver bli bättre. 

• Det står på dataspråk som är tråkigt att läsa, lite för långa artiklar i månadsbladet ibland är det 

roligare att läsa kortare artiklar 

• Det är rimligt att betala marknadsmässiga priser om det inte är så många tryckfel i tidningarna 

i punktskrift. Idag upplever jag att det är många tryckfel. 

• Det är viktigt att punktskrifter håller en god kvalitet, 

• En fråga som inte varit med. Ofta att det faller bort punkter. 

• Finnas fler olika att välja mellan 

• Förekommer att punkterna inte är tillräckligt tydliga så det blir svårt att läsa. 

• Helst läsa sidnumrering på båda sidor. 

• Ibland kan det vara dåliga punkter, att punktkvaliteten är dålig. 

• Jag läser i punktskrift för att lära mig att stava så taltidningar fungerar inte i det syftet. 

• Jag saknar en mängd tidningar. Det finns ingenting om politik och samhälle. Jag skulle vilja 

välja vilken tidning som ska göras i punktskrift. Det finns otroligt många smala punktskrifter 

men vi tvingas att alltid vara breda i vår smak. Utbudet för oss motsvarar inte alls vad som 

gäller för seende läsare. 
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• Jag saknar möjligheten att beställa artiklar från MTM 

• Jag skulle vilja ha fler kulturella och kulturinriktade tidningar. 

• Jag tycker att det är en stort problem med särskrivning. Särskriver mellan rader. 

• Jag tycker att det är tråkigt att kvaliteten inte är bättre. 

• Jag tycker att det är viktigt att tidningarna finns kvar. Främst för att det är viktigt att bevara 

punktskrift som skrivspråk. 

• Jag tycker att formatet av punktskriftstidningar kan göras bättre. Exempelvis kan spiralryggen 

på tidningar göras enklare att ta bort när man ska kasta tidningen. 

• Jag önskar att fler tidningar, ex "Det bästa", finns i punktskrift.  Jag skulle vilja ha tidskrifter i 

punktskrift. 

• Knep och knåp - tidningen har fel i facit i soduko och korsordet, det måste kontrolläsas 

• Lite mer reklam så att fler kan köpa dem. 

• Läser även Knep och knåp och korsorden är ibland inte korrekta (ord är ifyllda och fel i facit). 

• Mer korsord! 

• Min egna brist på tid gör att jag föredrar taltidningar. 

• MTM måste undvika så långt som möjligt att det fattas punkter och förbättra punkten överlag. 

• Mycket nöjd för närvarande, utbudet är stort. 

• Månadsbladet borde vara lite mer allmänt, känns som det är lite tema på varje nummer 

• Om man ska betala fullpris så måste allt vara med. Även det som kommer med tidningen, till 

exempel kuponger och erbjudanden. 

• Postnord lämnar lapp i brevlådan istället för själva tidningen trots att den ska få plats. Vill ha 

påse på dörren. Förpackningar av tidningar måste förbättras. Plasta på insidan så inte 

materialet blir fuktigt vilket skadar punkten. Jag har märkt vikta pappersark mellan bladen i 

tidningarna. De har inte gått ut med varför det görs och vi förstår inte varför de är där. 

Punktskriftspapper behöver vara hårdare. Fixa påse på dörren. 

• Postnord är dåliga på att lämna ut böcker. 

• Rubriksättning och design kan vara tydligare så man lättare kan navigera och leta. Idag kan 

jag använda i innehållsförteckningen men det vore bättre med även en ordentlig rubriksättning 

så jag kan använda anpassningar och leta rubriker. Mer ordning. 

• Rätta till tryckfelen. 

• Saknar förkortningar. 

• Saknar veckobladet. 

• Sidorna ramlar ut ur tidningarna, det sitter inte ihop riktigt 

• Skickar en tidning i varje kuvert. Inte blir för många exemplar. 
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• Skulle vilja ha bättre framsida som håller. Damtidning var fin utformad, roligt med en tidning 

som ser ut som en tidning. Villig att betala mer då. När det förekommer recept, dem är viktiga 

att de kontrolleras. 

• Skydda första sidan på tidningen. Tydligare markering mellan artiklarna. 

• Spiral istället för häftat 

• Språktidningen är ihop häftad i ena hörnan, det är inte bekvämt. 

• Spännen kan man göra riva sig på en  s idan i tidningen. Spiral i månadsbladet är bättre. 

• Större mellanrum mellan artiklarna. 

• Större utbud av lite mer lättlästa tidningar som inte är så tjocka 

• Större utbud av tidningar 

• Större utbud på tidningarna. 

• Synd att förkortningarna inte fick vara kvar, spar papper och tid. 

• Texterna går in i varandra, tillplattat. 

• Tycker att det är bra att de finns. 

• Tycker att det är bra att gårt att beställa delar av tidningar. Innehållsförteckning som man 

beställa artiklar får. Punktsrkift är skrymmande så man behöve rinte hela tidningenm. 

• Tycker man borde använda sig av stor bokstav, det försvårar läsningen utan stor bokstav 

• Utdrag från någon veckotidning så är det svårt att se hur artiklarna hänger ihop.   Punktskrift 

på läkemedel gör att man kan klara sig själv i större utsträckning. Vill också se det på 

konsumentvaror också. 

• Viktigt att det finns tidningar på punktskrift för att stimulera punktläsning. 

• Viktigt att punkitskrfiten renskivs och kontrolleras. 

• Volymen är för stor i punktskrift och de tar mycket plats. 

• Önskar att orden ska vara förkortade i tidningarna, 

 

”Har du några synpunkter kring punktskriftstjänsten?”  
• Använder inte så ofta så jag har inte hunnit skaffa så mycket synpunkter.  Problem med 

dagens tidningar, tidvis har de misslyckats med utskrifterna så är det för lite punkter så det är 

svårt att veta vad de menar. 

• Bli bättre på att producera taktila kartor. 

• Den är bra och bekväm. 

• Den är bra och viktig. Att det är viktigt att kunna få fram taktila bilder. Kartor, behåller den 

möjligheten. 

• Den är viktig och måste fortsätta finnas tillgänglig. 

• Deras material är oftast mycket bättre än när MTM gör skönlitteratur. 
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• Det har varit väldigt dåligt den senaste tiden. 

• Det är bra att den finns till, att man kan skicka in svårläsliga och svårskannade saker 

• Det är bra att det finns och att man kan få hjälp med bilder (kartor). 

• Får jag Word-dokument så upplever jag inte några problem med materialet men ibland när det 

kommer i pappersform kan man uppleva problemen som nämns på föregående fråga (F29). 

• Försökte att få på portugisiska, men var en förenklad version. Vill inte ha fusklösningar för tex 

ó och "o med tak" 

• Ibland saknas det år och utskriftsdatum på det de skickar ut. 

• Jag begriper inte varför det finns en sidbegränsning. Vi är så få som skulle använda oss av 

den möjligheten att det inte kunde bli ekonomiskt problem. Jag förstår inte heller varför man 

inte kan få hela böcker. 

• Jag beställde en manual för ett tag sedan och då fick jag Reliefbilder som var numrerade men 

problemet var att det inte fanns någon anknytning till texten som medföljde så jag fick be 

någon annan att förklara hur det hängde ihop. 

• Jag tycker att det är en väldigt bra tjänst och är väldigt glad att tjänsten finns. Den är väldigt 

uppskattad och användbar. Jag skulle dock önska att råmaterialet korrekturläses i och med att 

det är många tryckfel i materialet. 

• Jag tycker att kvaliteten är dålig. Skrev en gång ut en lista med namn där flera av namnen var 

felstavade. Funktionen är väldigt bra. 

• Jag tycker det är väldigt bra att det finns. 

• Jag vill att man ska få artiklar med förkortningar i punktskrift 

• Jag vill ha väldigt enkla böcker, nästan barnböcker med glestryck. 

• Kanske att det går lite långsamt. 

• Långt tid att få dem 

• Lättare att beställa och tydligare kartor. 

• mer manualer i digitalt form 

• MTM hade slarvat bort ett brev om  begäran på översatt punktskrift. De hanterade det oerhört 

dåligt. 

• Rätt bra 

• Ska kontrollera att punktskriften är rätt. 

• Skulle behöva få mer information. 

• Skulle man behöva skriva ut något i punktskriftstjänsten ska allt stämma. 

• Stickbeskrivningar som var diagram som de inte kunde överföra till punktskrift 

• Taktila kartor har varit oläsliga, när jag hade önskat mig en karta på skåne hade de vägrat det. 

• Tar för lång tid innan det kommer. 
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• Tiden att ringa till dom är olämplig om man jobbar. Ibland funkar inte inloggen. 

• Utmärkt, den är jättebra. 

• Viktig att den finns. 

• Vill ha mer information. 

 

”Vad tycker du är det viktigaste för MTM att utveckla när det 

gäller material i punktskrift, böcker eller tidningar som du tar el-

ler vill ta del av?”  
• Aktuellt material av olika slag, att det är uppdaterat. 

• Allt borde finnas i punktskrift, blanketter från myndigheter och deklarationer. 

• Att allt ska vara korrekt utskrivet 

• Att de kan göra fler tidningar tillgängliga i punktskrift. 

• Att det håller hög standard och bra översättningar 

• Att det inte blir så mycket tecken som inte ska vara där, oftast är det bra. 

• Att det ska korrekturläsas så det blir mindre slarvfel, punkter sitter på fel ställen. 

• Att det ska vara rättstavat 

• Att det ska vara tryckt rätt, att det inte ska vara så mycket felstavningar i tryck 

• Att det är en bra punktskrift och att det håller en bra kvalitet 

• Att dom är korrekta, ställs upp med rubriker. Måste kunna navigera. 

• Att funktionen ska vara mer flexibelt för mina behov, exempelvis kunna hitta ett citat och 

kunna klippa ut och klistra dessa små stycken eller liknande. 

• Att få ungdomar och personer som precis blivit synskadade att lära sig att läsa punktskrift. 

Man ska uppmuntra fler att lära sig punktskrift, så att punktskriften inte dör ut. 

• Att Legimus ska ordna kurser i hur man hanterar Legimus hur man använder deras katalog. 

• Att man får veta vad som finns och får vettiga kataloger gällande punktskriftsböcker, men 

även talböcker, i katalog. 

• Att man ska kunna beställa artiklar i punktskrift av MTM 

• Att när du lånat en bok behöver du ej skicka tillbaka den utan du får kasta den, vilket är dåligt. 

• Att punkterna är tydliga och att det inte ska finnas några felstavningar 

• Barnböcker med bilder så jag kan läsa för mina barn. 

• Behöver korrekturläsas. Mera tomma rader, mera luft texten. 

• Bildbeskrivningar och korrekturläsning. 

• Bilder tror jag är det jag saknar. Kartor och sådant. 
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• Bokkatalogerna borde ha spiralrygg som de hade förut. 

• Borde förbättra legimusappen mer 

• Bra om det kommer ut på olika sätt. 

• Bättre kvalitet på skriften. 

• Bättre papperskvalitet och förpackningsmaterial. Man får se över spiralbiten ibland är den 

tillknölad och svårt att rätta till då den blivit platt i transport. Man ska aldrig använda nitar i 

häften, de ska skäras och använd istället buntband. Använd bra snöre och aldrig nitar - det blir 

mycket luft och man kan inte läsa dem så man kan vika dem runt ryggen och man kan riva sig 

eller sina kläder på nitarna. 

• Bättre på att sätta ihop tidningarna 

• Böcker - utbud. 

• Böcker på engelska, tyska och franska. 

• De måste bli snabbare på att ta fram material och vara snabbare utan att slarva, speciellt 

studielitteratur . 

• De måste se till så det inte är så mycket felaktigheter i böckerna. 

• De ska förbättra skrivfel och se till att ord är rättstavade. 

• De tar mycket plats, volymen är väldigt stor. 

• Dels att det blir rätt det som skrivs, texten blir rätt. Bildbeskrivningar är tydliga. Hållbarheten. 

• Det blir bättre gällande utbud. lite fler tidningar. 

• Det förekommer lite slarvfel ibland med stavfel och sånt som borde kontrollläsas lite mer 

• Det kan ta väldigt lång tid att få böckerna. 

• Det måste vara korrekturläst, inte felstavat och punkterna är måste vara ordentliga och 

kännbara. 

• Det ska stå så tydligt som möjligt ha inte för bråttom vid tryck utan att apparaterna är så bra 

som möjligt innan man trycker. 

• Det ska vara ett bra material så punkterna känns ordentligt, tunna papper blir sämre punkter. 

Det måste vara hög kvalitet på pappret. 

• Det ska vara helt, funktionellt. 

• Det viktigaste att arbeta med är kvaliteten. Det har blivit sämre kvalitet sedan det blev 

envägslån. Dessutom känns det väldigt dåligt för miljön. 

• Det viktigaste för MTM att utveckla är musiknoter. 

• Det viktigaste är att utveckla bildbeskrivningar till det bättre. Samt ta bort envägslån. 

• Det viktigaste är att utveckla kvaliteten så att texterna inte har felskrivningar eller extra ord. 

• Det är framförallt att  texterna är tydliga, noga beskrivet. 
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• Det är ett stort problem att de måste förbättra kvaliteten i punkten. Däremot har de varit 

generösa med att se till att få in speciallitteratur på punkt. 

• Det är viktigt att hålla uppe papperskvaliteten och inte göra pappret för tunt. I Finland har man 

bättre papperskvalitet som är tjockare. 

• Det är viktigt att tidningar och litteratur blir tillgängliga. 

• Det är viktigt att utveckla tjänster kopplat till röstning och val. 

• Dom kan låna ut hårdvara, läsare. Just nu får man inget sånt. 

• Dålig kvalite i många fall på punkterna 

• En tydlig punktskrift, rättstavat. 

• Ett tag var det för mycket text per rad, som det är i dagsläget är det bäst. 

• Fler tidningar, utökad skrivtjänst 

• Fler tidskrifter i punktskrift. 

• Fler tidskrifter, tidningar. Mer kartor. Barnböcker med taktila bilder, mer. 

• Framför allt att det inte är felaktigheter, större inflytande från punktsskriftsläsare själva 

• För det första tycker jag att det ska finnas korrekturläsare. Jag tycker att kvaliteten har blivit 

betydligt sämre på senaste tiden. Legimus är även för svårt att använda. 

• Förbättra kvaliteten så att det inte blir fel. Utveckla ett nytt sätt distribuera digital tryckskrift. 

• Förmån att kunna skicka in på svartskrift och kunna få det utskrivet på punktskrift, roligare att 

läsa övningsböcker där det inte är markerat där för storbokstav, punkt, utropstecken, i knep 

och knopp skulle det finnas en prenumeration med bara korsord 

• Hade samma utbud som människor som ser, utökat utbud 

• Hellre i datorn. 

• Hålla sig uppdaterade med litteratur och tidningar. 

• Ibland kan det vara lite sämre kvalitet på det som trycks, sladdriga papper, lite för tätt mellan 

delar. 

• Ibland vet man inte vad man kan be dom om. Vara tydligare med deras tjänster, mer 

information. 

• Ibland är pappret lite för mjukt, kontrollera stavningen i böckerna, materialet som görs i 

barnböckerna upplevs alldeles gör gummiaktigt. 

• Information 

• Information om nyheter och uppdateringar. 

• Informera om vad MTM erbjuder. 

• Internationellt samarbete 

• Jag anser att det är bra om det finns så mycket som möjligt. 
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• Jag skulle bli väldigt glad om vissa artiklar från Svenska Dagbladet finns med, att till exempel 

utlandssidan finns med. 

• Jag skulle vilja kunna få beställa själv på ett enkelt sätt. Skulle vilja kunna spara specifika 

artiklar. 

• Jag tycker att det är viktigt att allt material är korrekt och lättläsligt. 

• Jag tycker att hela personalen ska lära sig punktskrift. Viktigt att personalen kan punktskrift 

och ha anställda som är punktskriftsläsare. Viktigt att ha personal som korrekturläser innan 

det skickas eller publiceras. 

• Jag tycker att materialet behöver korrekturläsas mer noggrant i och med att det är många 

tryckfel. 

• Jag tycker att materialet ska bli mer. Jag tycker att det främst finns barnböcker och det är inte 

tillräckligt. 

• Jag tycker att MTM behöver utveckla instruktionsböcker och manualer, även facktidningar. 

• Jag tycker att MTM kan lägga ner punktskriften. 

• Jag tycker att MTM kan utveckla material kopplat till teater och musik. 

• Jag tycker att MTM ska producera mer material kopplat till noter. 

• Jag tycker att MTM ska satsa på att förbättra kvaliteten på materialet och framför allt 

korrekturläsa materialet mer noggrant. 

• Jag tycker att MTM ska utveckla material på flera språk (mandarin/kinesiska). 

• Jag tycker att MTM ska utveckla uppslagsverk. 

• Jag tycker att tidningsutbudet ska bli större, att det ska finnas fler tidningar. 

• Jag tycker MTM behöver se över printers och korrekturläsning så att tryckt eller scannat 

material inte innehåller så många fel som det gör idag. 

• Jag vill att MTM ska utveckla kartfunktioner. Även utveckla märkning av produkter så som 

mediciner och kemikalier med punktskrift. 

• Jag vill ha flera kartor både på Sverige och världen. 

• Jag önskar att en tidning eller artikel, efter önskemål, läses in och översätts till punktskrift. 

• Jag önskar att man kan få punktskrift från myndigheter och patientjournaler. Även uppdaterad 

information om hur punktskriftstecknen används idag. Storpunkt måste finnas till den grupp 

som kan läsa det om man inte kan känna liten punktstil. Få tillgång till olika litteratur om olika 

saker till exempel om datautveckling, vad som händer i utvecklingen, lära sig nya saker och 

program. Detta behöver vara uppdaterat så man har bra litteratur som man kan läsa på punkt. 

Man måste kunna läsa det i en bok. Det vore bra att få ut en lista med fastställda tecken både 

i åtta och sexpunkt då de har förändrats mycket över åren. Punktskriftens ställning behöver 

stärkas. Vi har inte samma rättigheter att kunna få allt i punktskrift som till exempel 

minoritetsspråk som finns i lagen. Normalt sett påstås det att det är så viktigt att kunna läsa 



 

64 

 

men om man ska kunna läsa måste man kunna få sina saker i sitt språk, får man inte det då 

kan man inte utvecklas eller bli bra på nya saker. Det är en diskriminering! Varför ska vi lära 

oss punktskrift om vi inte kan läsa det vi vill? 

• Jag önskar tunnare papper för att göra punktskriften tydligare och mer lättläst, och då blir även 

tidningarna tunnare och fler artiklar får plats. 

• Jättebra att kunna få hem böcker. 

• Kalender/Almanacka i punktskrift 

• Kan beställa artiklar att de är sammanhäftade. Kommer ofta som lösblad. 

• Kontrollera att allt är korrekt skrivet med stavfel osv 

• Korrekturläs så att det är rätt och inte felstavat. 

• Korrekturläsa materialet. Anställa personal som kan punktskrift och som är läsare. 

• Korrekturläsa mer 

• Kurslitteratur gällande kvalitet och leveranstider. 

• Kvalitén bör förbättras 

• Kvalitén måste höjas radikalt. Valfrihet måste införas. Jag ska själv kunna välja vilken tidskrift  

jag vill läsa. Jag ska själv kunna välja böcker oavsett om det populära eller inte. Även om en 

bok enbart skulle intressera mig så ska den tryckas. Det borde gå att få innehållsförteckning 

för tidskriften man är intresserad av. I nuläget är man begränsad till det som MTM erbjuder. 

• Kvaliteten bibehålls på punktskrift. Så att ord inte skrivs ihop. Gärna också att punktskriften 

inte förfaller till lättläst enbart för att folk läser från datorn. Rättstavningsförmågan ska 

bibehållas. 

• Legimus bör bli mer användarvänligt! 

• Man vill ha ett korrekt material. 

• Material som är anpassat till de olika stadierna, framförallt nybörjarstadiet. 

• Mer korsord i punktskrift, finns inga just nu. 

• Mer musikböcker. 

• Mer tekniska böcker. 

• Mera bilder 

• Minska på kvalitésfelen som finns just nu som att sidor t.ex. kommer i oordning eller att ord 

saknas 

• Presentböcker. Böcker som man kan ge bort i punktskrift. 

• Producera utländsk litteratur, eller att vi från andra länder kan låna böcker från våra 

hemländer 

• Punktskriftstjänsten skulle utvecklas, bättre kommunikation. Kundtjänsten har för dålig 

kunskap. 
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• Radio och tv-program i punktskrift.  Jag tycker att de ska vara mycket mer noga med sina 

skrifter när det gäller böcker. 

• Rätt stavning och rätt skrivning korrektur läsning.  Kolla över skadat materialet också. 

• Rättstavning och rättskrivet 

• Rättstavning. Vissa bokstäver är felvända så att det blir oläsligt. 

• Saknar radio och TV tidningar (som fanns tidigare) 

• Se över gamla böcker och göra det lite mer modernt i språket. 

• Språket. 

• Större urval av taktila kartor. 

• Större utbud av innehållsförteckning. större urval. 

• Större utbud av punktskriftstidningar. 

• Större utbud av tidningar i punktskrift 

• Svårt som nybörjare att veta vilka böcker som passar en nybörjare så det skulle underlätta 

massor om man kunde ha en länk på hemsidan exempelvis som "för dig som är nybörjare" så 

man får ett utbud av böcker som är mer anpassade för nybörjare. 

• Tidningar bör MTM utveckla. 

• Tidningar och litteratur på andra språk - ryska, polska, tyska och franska. 

• Tidningar som kommer via cd-skiva borde komma via legimus istället. 

• Tillgänglighet och att de måste se över och korrekturläsa det som publiceras. Också viktigt att 

punkterna är tydliga och pappret är bra. 

• Tråkigt att man får engångsprodukter som sedan måste slängas, det tar emot 

• Tycker att det ska bli lättare att läsa barnböcker. Det är lite dåligt utbud (för nioåringar) - 

exempelvis Lasse Majas detektivbyrå Martin Vidmark och Helena Willis finns inte. 

• Tydliga så att de som är intellektuellt handikappade och som synskadad ska kunna förstå det 

hela. 

• Uppmärkning av  tvättmaskiner och utrustning - bruksansvisningar.  Företag - automater 

måste också ha punktskrift. 

• Utbud av böcker för synskadade föräldrar som ska läsa för seende barn och framförallt böcker 

som man kan hjälpa sina barn att lära dem läsa böcker. 

• Utbudet 

• Utveckla det digitala, kanske kunna ladda ner textfiler. 

• Utveckla digitala verktyg, exempelvis utveckla hemsidan. 

• Utveckla material till svensk litteratur, historia, trädgård, teknik och musik. 

• Utveckla så man kan ta del av det både digitalt i punktskrift och i tal. 

• Variera utbudet av tidningarna och växla utbudet. 
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• Vet inte om det går att utveckla mer, bra för att stödja minnet 

• Viktigast är kvalitetskontrollen. Man kan ej ha med mycket tryckfel. 

• Viktigaste är svårt att prioritera. Viktigt att utveckla tidiningar och tidskifter. 

• Viktigt att de inte har förkortningar. Det kommer man inte ihåg och blir svårare att läsa. 

Trycker rejäla punkter. 

• Viktigt att dem har böcker. 

• Viktigt att det finns litteratur för studier 

• Vissa tidningar är ihopnitade, det blir jobbigt. 

• Åtgärda tidningar och studielitteratur, man måste lägga ner mer tid på korrekturläsning och 

producera böcker studielitteratur snabbt efter behov. 

• Önskar att det ska finnas digital plattform som liknar Legimus. Gärna app. 

 


	Inledning
	Bakgrund och syfte
	Metod och målgrupp
	Fältperiod
	Förklaring av diagram

	Resultatredovisning
	Punktskrift
	Sammanfattning avsnitt punktskrift
	Punktskriftsböcker
	Sammanfattning avsnitt punktskriftsböcker
	Kurslitteratur
	Sammanfattning avsnitt kurslitteratur
	Tidningar
	Sammanfattning avsnitt tidningar
	Punktskriftstjänsten
	Sammanfattning avsnitt punktskriftstjänsten
	Digitalisering
	Nöjdhet och rekommendation av MTM Diagram 29
	Avslutande frågor
	Slutsats

	Bilaga öppna svar:

