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Barn- och Ungdomsstrategi för MTM 2018 - 2020 

1. Inledning

I Förordning (20101:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier finns 
MTM:s uppdrag inskrivet att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och 
barnperspektiv.  

MTM:s barn- och ungdomsstrategi anger inriktningen för verksamhetens arbete med ett 
integrerat barnperspektiv under perioden 2018 - 2020. 

Med barnperspektiv avses att arbeta för barnets bästa. Det innebär att tillgodose barns 
rättigheter och att analysera vilka konsekvenser planerad verksamhet får för tillgängliga 
medier för barn och unga. Barns och ungas behov ska vara vägledande. MTM:s arbete med 
barnperspektiv bygger på kunskap om målgruppens behov och ett beaktande av barnets 
egets perspektiv. Arbetet med barnperspektivet förutsätter även kunskap om tillgängliga 
medier, marknaden och litteratur för barn och unga.  

Barn och unga med läsnedsättning ska få lika möjligheter att tillgodogöra sig barnlitteratur 
som andra barn. Det gäller alla, oavsett barnets ålder, kön, språk, religion, nationellt, 
etniskt eller socialt ursprung.  

Barnperspektivet utgör en del av verksamhetsplaneringen och följs upp i årsredovisningen. 

Strategiska mål för 2018 - 2020: 

- Stimulera till läsning genom läsfrämjande arbete, kvalitativ produktion, samt
distribution och tjänster som speglar unga användares behov och önskemål.

- Utveckla samverkan med förmedlare och externa aktörer för att fler barn och
unga ska få tillgång till tillgängliga medier och bli aktiva användare av MTM:s
tjänster.
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2. Nuläge 
 

2.1 MTMs uppdrag  
 

Utgångspunkten för MTM:s verksamhet är att alla ska ha tillgång till litteratur och 
samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning. 

Grunden för MTM:s arbete med tillgängliga medier för barn och ungdomar är FNs 
konvention om barnets rättigheter och de normer, värderingar och principer som den ger 
uttryck för, samt MTM:s uppdrag som är formulerade i förordning och regleringsbrev.  

Arbetet med tillgängliga medier för barn och ungdomar grundar sig även i Bibliotekslag 
(2013:801) där en prioriterad grupp är personer med funktionsnedsättning (§4). I lagen 
poängteras även folkbibliotekens ansvar för att främja barn och unga som en prioriterad 
grupp (§8).  

 

2.2 Målgrupper och användare 
 

MTM:s målgrupper är personer med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa 
tyckt text. Exempelvis synnedsättning, dyslexi, adhd, intellektuell funktionsnedsättning 
eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan även gälla en tillfällig 
funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller skada.  
MTM benämner det läsnedsättning. En person med läsnedsättning har rätt att låna 
talböcker. 

Dessutom har MTM ett uppdrag att utveckla arbetet med att tillgängliggöra lättläst 
litteratur och samhällsinformation för att nå lässvaga grupper, särskilt de som inte har 
svenska som modersmål. Denna målgrupp är dock inte talbokslåntagare (i den meningen 
att de inte har en läsnedsättning). 

I augusti 2017 var 58 174 personer under 18 år registrerade som användare av egen 
nedladdning i Legimus. Barn- och unga utgör därmed 52 procent av alla användare i 
Legimus1. MTM har 76 punktskriftslåntagare under 18 år, vilket är 12 procent av alla 
punktskriftslåntagare.  

En stor andel av låntagarna under 18 år använder appen Legimus för att söka och ladda 
ner talböcker. Under 2017 gjordes 95% av nedladdningarna via appen Legimus. Bland 
vuxna låntagare är motsvarande andel 56% 2. 

                                                        
1 NDS statistikdatabas 201708. 
2 NDS statistikdatabas 201708. 
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2.3 Medier 
 

2.3.1 Böcker 

 

Tillgängliga medier är medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller 
bristande läsförmåga. Det vill säga böcker, tidningar, bilder och andra medier som finns i 
olika format och i olika grad av bearbetning. MTM tillgängliggör tryckta böcker för 
personer med läsnedsättning i form av talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och 
taktila bilderböcker. MTM har även ett uppdrag att främja teckenspråkig litteratur.  

MTMs produktion och förvärv har som riktlinje att cirka 25 procent av titlarna ska vara 
barn- och ungdomsböcker. Denna kvot planeras och följs upp via MTM:s medieplan. 

I MTM:s bestånd av medier för barn och unga finns talböcker, talböcker med text, 
lästräningsböcker (2 läshastigheter) och punktskriftsböcker i olika svårighetsgrad. För 
yngre barn med synnedsättning produceras bilderböcker med punktskrift och taktila 
bilderböcker. De flesta böcker MTM läser in för barn och unga produceras som talbok med 
text. MTM producerar årligen enstaka bilderböcker och tecknade serier som talbok med 
text.  

MTM har även en viss produktion av titlar på andra språk än svenska och engelska. 2017 
bestod fokusspråken av arabiska, jiddisch, nordsamiska, persiska samt somali. 
Produktionen består dock huvudsakligen av vuxenlitteratur, beståndet för barn och unga 
behöver utvecklas både gällande utbud och format.  

MTM förvärvar årligen barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska från RNIB 
(Storbritannien), Celia (Finland), samt via det internationella samarbetet ABC Global Book 
Service.  
 

I MTM:s produktion finns även de lättlästa ungdomsböcker som ges ut av LL-förlaget. 
Några titlar per år tas fram särskilt för unga vuxna läsare.  

 

2.3.2 Tidningar och övriga produkter  
 

MTM låter producera två olika slags taltidningar för barn och unga: ”Popcorn” och 
”Bubbel”.  

MTM gör punktskriftstidningen ”Knottret” för ungdomar. Dessutom tillgängliggörs ett 
urval av ”Kamratposten” i punktskrift.   

I produktionen ingår även taktila produkter i form av anpassade spel, väggalmanackor, 
korsord och taktila bilder. 

”8 sidor” är en tidning skriven på lättläst svenska. Den riktar sig inte specifikt till unga 
läsare, men läses och används i undervisningen i skolor. Genom ”8 sidor” erbjuder MTM 
skolan ett verktyg i arbetet med källkritik och nyhetsinformation. MTM ansvarar för 
utgivningen av ”8 sidor” och tidningen verkar oberoende.  
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2.4 Tjänster 
 

2.4.1 Distribution 

Talbokslåntagare söker och laddar ner sina böcker via webben legimus.se eller appen 
Legimus. De kan sedan läsa talboken direkt i webbläsare i mobil, surfplatta eller dator. Det 
finns olika appar för att läsa upp talböcker. Låntagare kan även låna bok på CD-skiva för att 
lyssna på boken i daisyspelare.  

Punktskriftslåntagare beställer punktskriftsböcker via webben eller telefonservice. 

 

 

2.4.2 Information  
 

På Legimus webbsidor för barn och unga finns information om MTM:s medier och tjänster 
anpassat för barn. På webben har unga användare möjlighet att skicka in egna boktips och 
frågor via mail till MTMs barnbibliotekarier. Barn och unga har möjlighet att lämna 
önskemål om inläsning av böcker.   

MTM fungerar som kunskapscentrum och stöd för skolpersonal och annan personal som 
arbetar med talböcker och lättläst litteratur för barn och unga. På MTM:s skolwebb finns 
pedagogiskt material som lektioner och handledningar som används av lärare till att 
introducera barn till den lättlästa litteraturen. Tidningen ”8 sidor” utgör ett stöd i 
undervisningen i skola och särskola. 

Genom MTM:s svarstjänst, webbinarier och studiedagar erbjuds stöd till förmedlare och 
skolpersonal som arbetar med tillgängliga medier för barn och unga.  

 

2.4.3 Läsfrämjande  
 

På Legimus webbsidor för barn och unga finns lästips och artiklar på olika tema för att 
locka till läsning.  

Instagramkontot ”legimus_ung” tipsar om böcker och annat kul som rör målgruppen.   

”MTM:s bokklubb för unga” vänder sig till legimus-användare från 12 år. Medlemmarna 
får utskick månadsvis med boktips på ett särskilt tema. Det är böcker som finns både som 
talbok och punktskriftsbok. 

”Punktklubben” är en klubb för barn med synnedsättning i åldrarna 5-12 år. Syftet med 
klubben är att på ett lekfullt sätt stimulera till punktläsning. Klubbens medlemmar får ett 
antal paket per år med böcker, spel, recept eller taktila bilder.  
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2.5 Interna arbetsgrupper och referensgrupper  
 

Samordningsgrupp för barnperspektivet är en grupp med representanter från i stort sett 
alla myndighetens avdelningar. Där sker en samordning och uppföljning av arbetet med 
MTM:s barn- och ungdomsstrategi och de aktiviteter som kommer därur.  Gruppen 
diskuterar även andra strategiska frågor rörande barn och unga och verkar för att sprida 
kunskap och information om barnperspektivet på myndigheten.  

 

MTM har en referensgrupp som heter ”Barn och Unga”. Där ingår bibliotekarier som 
arbetar med tillgängliga medier på folkbibliotek, Läsambassadören, samt representanter 
från Kamratposten och förlag med lättläst utgivning. Dessutom ingår representanter från 
intresseorganisationer och ungdomsstyrelser i förbund som företräder MTM:s målgrupper. 
Syftet med referensgruppen ”Barn och Unga” är ökad kännedom om användares behov 
och önskemål, samt kontaktskapande för samverkan kring läsfrämjande arbete.  

 

2.6 Samverkan  
 

2.6.1 Myndigheter  

 

MTM samverkar med flera myndigheter för samproduktion, kunskapsutbyte och 
gemensam verkan för kunskapslyft.  

Samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sker genom 
erfarenhetsutbyte i samarbetsgrupper, förvärv av media, samt deltagande vid 
utbildningsdagar för elever och arrangerande av gemensamma konferenser.  
MTM har även deltagit vid utbildningsdagar för anställda på SPSM och Skoldatatek.  

 

Tillsammans med Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har 
MTM ett samverkansavtal där en grupp medarbetare arbetar med barn- och 
ungdomsfrågor. Gruppen verkar för informationsspridning och kompetensutveckling på 
myndigheterna genom att anordna seminarier.  

MTM ingår även i Myndighetsnätverk för barn- och ungdomsfrågor. Myndighetsnätverket 
fokuserar på barn och ungas rättigheter och har sin utgångspunkt i barnkonventionen. 
Genom samverkan vill myndigheterna identifiera och samordna insatser för barn och 
unga. Tanken är att med gemensamma krafter lösa redan givna eller planerade uppdrag. 
MTM:s generaldirektör sitter med i nätverkets samordningsforum. Barnombudsmannen är 
ordförande för nätverket.  MTM har en representant i nätverkets ämnesgrupp Barn och 
ungas rätt till kultur. 

MTM ingår i en myndighetsöverskridande grupp för skolbiblioteksfrågor. Gruppen 
samverkar över myndighetsgränserna och utarbetar gemensamma sammanställningar för 
att ge en helhetsbild av läget och tydligare visa var hinder och möjligheter finns. Gruppen 
bidrar också till arbetet med nationell biblioteksstrategi. Övriga myndigheter är Kungliga 
biblioteket, Statens Medieråd, Skolverket, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Kulturrådet. 
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MTM:s barnbibliotekarier samverkar med de nordiska myndigheter som har motsvarande 
uppdrag som MTM. Samarbetet sker genom erfarenhetsutbyte och viss samproduktion av 
taktila bilderböcker.  

MTM samverkar med Kulturrådet vid produktion av Barnbokskatalogen och utnämnande 
av Läsambassadör.  

 

2.5.3 Internationellt 

 

MTM samverkar med IBBY Sweden (International Board on Books for Young children) i 
nomineringen av böcker till “Outstanding Books for Young People with Disabilities”.  
Vartannat år nomineras böcker för unga med funktionsnedsättning i olika kategorier till 
utmärkelsen. De nominerade böckerna sammanställs till en katalog. Dessutom görs en 
utställning som visas på barnbokmässan i Bologna. 

 

MTM är medlem av den världsomspännande organisationen International Federation of 
Library Associations and Institutions, IFLA, som är ett globalt nätverk för att driva 
biblioteksfrågor. Det är angeläget att MTM nätverkar, delar och inhämtar kompetens i 
frågor som rör barn och unga med läsnedsättning. Genom medlemskap i IFLA får MTM 
möjlighet att hålla sig à jour med internationell expertis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. Framtida utmaningar  
 

3.1 MTM:s strategiska inriktning – framtidsstrategi 2018-2020 
 
MTM utformar under hösten 2017 en framtidsstrategi för 2018-2020 som pekar ut 
riktningen för myndighetens verksamhet de närmsta åren. MTM:s framtidsstrategi handlar 
om att med ledande kunskap och användaren i fokus främja tillgänglig läsning i samhället.  

Framtidsstrategin betonar vikten av att MTM har kunskap om användarna och deras 
behov. MTM ska arbeta mer aktivt med främjande insatser för att öka kunskapen om 
tillgängliga medier i samhället. MTM behöver stötta den kommersiella marknadens 
utveckling av tillgängliga medier, samtidigt som myndigheten fortsätter att vara 
kompletterande i produktionen så länge behovet finns.  

Tre fokusområden för MTM:s framtidsstrategi har formulerats: ”Användarna i fokus”, 
”Marknaden och vi” samt ”Nå ut och nå fler”. Framtidsstrategin speglas i barn- och 
ungdomsstrategins mål och delmål för 2018 - 2020.  Varje delmål i barn- och 
ungdomsstrategin har en koppling till någon av framtidsstrategins fokusområden.  

Eftersom FN:s Barnkonvention inkorporeras i svensk lag januari 2020 är det aktuellt med 
ett internt kunskapslyft om barnkonventionen, barnrättsperspektiv och barnets bästa som 
tillvägagångssätt i myndighetens arbete. Barnperspektivet är en viktig del i MTM:s arbete 
för att bli ett kunskapscenter.  

 

3.2 Målgrupper/ användare 
 

Barn och unga utgör en stor del av MTM:s användare och ska vara en prioriterad 
målgrupp.  

Det är en målgrupp som är väldigt diversifierad gällande behov och önskemål om såväl 
bokurval, utformning av medierna, och appen Legimus funktioner. Därför finns ett stort 
behov av att lyssna in unga användare med olika läsnedsättningar. När det gäller 
utformning av media, utöver talböckerna, finns behov att öka kunskapen kring målgrupper 
för exempelvis taktila bilderböcker med tecken som stöd och specialinläsningar.  

En växande målgrupp är barn och unga som läser talböcker på andra språk än svenska. Här 
finns ett stort behov av att bygga ett bestånd av till exempel arabiska och persiska barn- 
och ungdomsböcker.  

Barn och unga i behov av lättläst litteratur behöver lockas till läsning genom läsfrämjande 
insatser, information och marknadsföring på olika typer av arenor som inte är direkt 
kopplade till läsning.  

 

3.3 Medier  
 

I dagsläget producerar MTM de flesta barn- och ungdomsböcker på svenska som talbok 
med text. Det är en viktig och efterfrågad funktion för flera målgrupper. Viktigt är att barn- 
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och ungdomsböcker på andra språk också kan innehålla text och bildfil i framtida 
produktioner.  

Eftersträvansvärt är en ökad samtidighet i produktionen av talböcker så att barn- och unga 
inte ska behöva vänta länge på populära titlar eller böcker andra barn läser i skolan. MTM 
behöver verka för utvecklat samarbete med bokförlag.  
 
Med tanke på att många nyanlända barn och unga i Sverige har antingen arabiska eller dari 
som modersmål behöver MTM:s bestånd på dessa språk byggas upp. Då det finns många 
ensamkommande barn- och ungdomar med ursprung i Afghanistan gäller det att utöka 
främst barn- och ungdomslitteraturen på persiska/dari.  

MTM hoppas kunna öka förvärvet av böcker på andra språk via ABC Global Book Service 
framöver.  

Ett fåtal förlag producerar i dagsläget talböcker via Inläsningstjänst. MTM ska verka för att 
fler aktörer på marknaden gör sina medier tillgängliga. Sett ur ett användarperspektiv är 
det viktigt att verka för att det kommer barnen till godo, så att det inte blir en begränsning 
av utbudet på grund av ökade kostnader för bibliotek och skolbibliotek.  

MTM utvecklar i dagsläget en app för tidningsläsande, som skulle kunna bana väg för 
möjligheten att läsa kulturtidskrifter med text och bild. Det kan göra distributionen av 
taltidning mer attraktiv för producenter och prenumeranter av barn- och ungdomsmedier.  

När det gäller taktila bilderböcker och taktila bilder sker en teknisk utveckling som 
möjliggör nya uttryck och produktionssätt. Det öppnar även för möjligheter till produktion 
av punktskrift på andra språk än svenska.   

Under 2017 har MTM tillsammans med SPSM gjort en översyn för att beskriva tillgången 
till tillgängliga läromedel i samtliga skolformer, från förskola till högskola, för personer 
med funktionsnedsättningar.  Översynen ska redogöra för möjliga åtgärder och 
förändringar, vilket kan påverka MTMs produktion och förvärv under de närmsta åren.  

 

3.4  Tjänster  
 

Distribution 

När det gäller utveckling av appen Legimus finns olika behov hos användargrupperna. 
Generellt finns önskemål om fler sökfunktioner och möjlighet att i större utsträckning 
kunna skapa en profil med personliga inställningar. Möjlighet att läsa MTM:s egna 
taltidningar i appen efterfrågas också.   

 

Information 

När MTM ska verka för att öka kunskapen om tillgängliga medier i samhället är det viktigt 
att också väga in det stöd som behövs när barn ska lära sig använda tillgängliga medier så 
att de blir aktiva läsare/användare av Legimus.  

Därför behövs informationsmaterial och stöd till bibliotekarier, skolpersonal, samt 
föräldrar, så att det finns ett nätverk av kunskap och stöd kring barnen. Inte bara som 
uppstart vid registrering av låntagarkonto - utan som kontinuerlig uppföljning.  
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När det gäller barn som läser punktskrift är det viktigt att fortsätta informera och 
samarbeta med landets syncentraler kring våra produkter och tjänster. Även där kan en 
ökad informationsinsats och läsfrämjande insatser riktade till föräldrar vara av stort värde.  
 

För de taktila bilderböckerna med tecken som stöd kan marknadsföring och 
informationsinsatser riktas till en utökad målgrupp. Om de taktila bilderböckerna framöver 
ska nå fler genom försäljning till den utvidgade målgruppen (som i dagsläget enbart kan 
låna böckerna), behöver MTM samtidigt beakta tänkbara konsekvenser för produktionen.  

 

Läsfrämjande  

Läsfrämjande arbete är en fortsatt viktig del av MTM:s uppdrag och framtidsstrategins 
fokus på att främja läsning. När det gäller utveckling av webben med lästips för barn följer 
MTM marknadsavdelningens strategi för digitala kanaler där Instagramkontot legimus_ung 
också ingår.  

För att främja läsning för MTM:s unga användare, på lika villkor som andra barn, är det 
angeläget att MTM samverkar med andra bibliotek och Kulturrådet.   

Det är även angeläget att undersöka möjligheten att i framtiden integrera talböcker i 
appar och webbar för barn och unga som redan finns på marknaden, tex.  Bibblix.  

 

Samverkan med andra myndigheter och intresseorganisationers ungdomsförbund kan vara 
bra för framtida läsfrämjande insatser på elevkurser, läger eller mässor. MTM söker nya 
arenor för läsfrämjande samverkan och spridande av kunskap om tillgängliga medier.  
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Hur strategin uppnås  
 
De strategiska målen är uppdelade i delmål. Varje delmål förses med årsvis aktivitetsplan 
som speglar aktiviteter i verksamhetsplanen för myndighetens alla avdelningar. Genom 
uppföljning av strategins aktivitetsplan utvärderas arbetet årligen. Arbetet med 
aktivitetsplan och uppföljning sker i Samordningsgrupp för barnperspektivet, med 
representanter från myndighetens alla avdelningar.  
 

Att implementera barnperspektivet i organisationen innebär att medvetandegöra frågan i 
alla gruppers arbete och processer; att analysera vilka konsekvenser planerad verksamhet 
får för tillgängliga medier för barn och unga. Vid beslutsfattande ska barnperspektivet ha 
beaktats.  

 

Strategiska mål 
 

Strategiska mål för 2018 - 2020: 

- Stimulera till läsning genom läsfrämjande arbete, kvalitativ produktion, samt 
distribution och tjänster som speglar unga användares behov och önskemål. 
  

- Utveckla samverkan med förmedlare och externa aktörer för att fler barn och 
unga ska få tillgång till tillgängliga medier och bli aktiva användare av MTM:s 
tjänster.  

 

 

1. Stimulera till läsning  

Delmål:  

1.1 Utveckling av boktips och aktiviteter för att främja tillgänglig läsning.  

1.2 Kvalitativt urval och beståndsutveckling. 

1.3 Identifiera unga användares behov och önskemål. 

1.4 Distribution och tjänster som speglar unga användares behov och önskemål. 

 

2. Utveckla samverkan  

Delmål:  

2.1 Stöd och information till förmedlare på bibliotek, skolpersonal och föräldrar.  

2.2 Insatser för att barn och unga blir aktiva användare av MTMs tjänster. 

2.3 Identifiera nya forum och externa aktörer för information, samverkan och 
marknadsföring kring tillgängliga medier. 

2.4 Identifiera och formulera vår roll som kunskapscenter. 
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