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Strategi för språklig mångfald 2018 - 2020 
 

Denna strategi avser medier inom ramen för språklig mångfald, det vill säga medier på 
andra språk än svenska och engelska. 

1. Inledning 
 

I Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier står att 
myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i 
verksamheten. 

MTM:s strategi för språklig mångfald anger inriktningen för verksamhetens arbete med ett 
integrerat perspektiv på språklig mångfald under perioden 2018 - 2020. 

MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig.  

MTM:s strategiska inriktning är att främja tillgänglig läsning i samhället med ledande 
kunskap och användaren i fokus. 

Allt fler personer med något annat språk än svenska som modersmål befolkar vårt 
samhälle. De som dessutom har någon form av läsnedsättning behöver ett särskilt stöd. 
Det gäller även personer som använder de nationella minoritetsspråken, teckenspråk, och 
eller lättlästa texter.  

Tillgången till tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation är en förutsättning för 
att alla, oavsett språklig bakgrund eller funktionsnedsättningar, ska kunna vara delaktiga i 
samhället. 

MTM:s arbete med medier och information på olika språk utvecklas kontinuerligt. Arbetet 
bygger på kunskap om målgruppen och dess behov, inventering av tillgängliga medier, 
samt forskning kring tekniska lösningar. En viktig aspekt av arbetet är också att sprida 
information om MTM:s tjänster och produkter hos den mångspråkiga delen av 
befolkningen.  

MTM:s strategiska mål för arbetet med språklig mångfald 2018 - 2020: 

1. Välbalanserat bokbestånd som kompletterar det kommersiella utbudet och som i 
möjligaste mån motsvarar användarnas behov även på andra språk än svenska och 
engelska.  

2. Förutsättningar för förmedlare till kompetensutveckling, så att de i sin tur kan ge 
användarna korrekt information och god service  

3. Relevant information om tillgängliga medier på fler språk än svenska och 
engelska, samt i olika format, för att på så sätt öka kännedomen om MTM:s 
produkter och tjänster 

 
Arbete med den språkliga mångfalden utgör en del av myndighetens verksamhetsplan och 
följs upp i årsredovisningen. 
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2. Nuläge 

2.1 MTM:s uppdrag  
Integreringen av mångfaldsperspektivet i MTM:s verksamhet grundar sig i följande tre 
lagar och manifest: 

1. Bibliotekslag (2013:801) 

4§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika 
behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna 
ta del av information. 

5§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på: 
 

• de nationella minoritetsspråken, 
• andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
• lättläst svenska 

2. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

I 4§ språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

3. Bibliotekens internationella manifest1 

MTM vill bidra till att biblioteken i Sverige i enlighet med manifestet ska: 

• uppmuntra språklig mångfald och respekt för människors modersmål, 
• värna om det språkliga och kulturella arvet och ge stöd för möjligheten att 

uttrycka sig  
• skapa, sprida information på alla relevanta språk 

2.2 Målgrupp/användare 
Enligt Statistiska centralbyråns, SCB, statistikdatabas uppgick Sveriges befolkning i slutet av 
år 2016 till 9 995 153 personer, varav drygt 2,3 miljoner människor hade så kallad utländsk 
bakgrund.2  

Det betyder att 23 procent av alla svenskar antingen är födda utomlands eller är inrikes 
födda med två utrikes födda föräldrar. 

                                                        
1 http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-
manifest-webb-utskrift.pdf /2017-03-28) 
2 Statistikbanken, Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/ (2017-03-28) 

http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf
http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
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Sveriges befolkning är sedan 20 januari 2017 drygt 10 miljoner. SCB konstaterar att 
invandringsöverskottet står för tre fjärdedelar av ökningen från 9 till 10 miljoner.3 

Enligt Migrationsverkets statistik under perioden januari till september 2017, har de 
största grupperna asylsökanden (statslösa undantagna) kommit från Syrien, Irak, 
Afghanistan och Eritrea. Antalet asylsökanden har minskat generellt, i jämförelse med 
situationen under samma period 2016. Minskningen märks särskilt bland asylsökanden 
från Somalia (-58 %), Afghanistan (-46 %) och Irak (-33 %).  Däremot har antalet 
asylsökanden från Turkiet ökat hittills i år med 84 procent.4 

Det görs ingen insamling av statistik över hur många personer i Sverige som talar ett visst 
språk. SCB:s statistik visar att 153 620 personer bland utrikes födda härstammar från 
Finland år 2016, vilket är en minskning med knappt 3000 personer jämfört med 2015.5  
Antalet utrikesfödda som härstammar från olika länder där arabiska är ett officiellt språk 
var i slutet av 2016 omkring 509 000 personer, en ökning på 42 procent jämfört med 
2015.6 Vi kan därför konstatera att de tre största språken i Sverige är i storleksordning 
svenska, arabiska och finska.   

Uppgifter om hur många personer som talar de nationella minoritetsspråken, förutom 
finska, är minst lika svårt att få fram. I Sveriges språk i siffror (Språkrådet 2015) uppskattar 
Mikael Parkvall att det 2012 fanns mellan 3750 och 5000 samisktalande, mellan 10 000 
och 20 000 romanitalande, mellan 20 000 och 25 000 meänkielitalande, samt ungefär 4000 
jiddischtalande, varav ett tusental hade jiddisch som modersmål.7 

Uppskattningsvis har omkring 6 procent av befolkningen någon form av läsnedsättning.8  
Detta innebär att det finns ca 132 000 personer med utländsk bakgrund, samt 2000 till 
3000 personer som talar något av de nationella minoritetsspråken, med behov av 
tillgängliga medier.  I denna beräkning ingår inte den stora grupp svenskar med en 
utlandsfödd förälder, samt alla de personer med svenska som modersmål som också har 
behov av litteratur på andra språk än svenska, för nöjesläsning eller i arbete och studier. 

2.3 Medier  
31 december 2016 fanns det 124 000 titlar i MTM:s bestånd. Bland dem var 6850 på ett 
annat språk än svenska eller engelska, 50 procent av dessa var på finska.  

MTM arbetar på olika sätt med att utveckla beståndet och öka tillgängligheten av medier 
på andra språk än svenska och engelska. Externa förslag utgör en viktig del, liksom det 
interna urvalet av litteratur. Beståndet utökas både genom förvärv och egen produktion. 
Varje år arbetar MTM med olika fokusspråk för särskilda satsningar. Valet av fokusspråk 
görs utifrån punkterna 2.1, 2.2 och hur mycket medierna används och efterfrågas. 

                                                        
3 http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/ (2017-03-28) 
4 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-
landerna.html (2017-10-05) 
5 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Finland-och-Irak-de-tva-vanligaste-fodelselanderna-
bland-utrikes-fodda/ (2017-03-28) 
6 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/ (2017-03-
28) 
7 Parkvall, Mikael: Sveriges språk i siffror, Stockholm: Språkrådet: 2015: Språkrådets skrifter, 1654-0433 ; 
20 
8 http://intra.mtm.se/Omvarld/Anvandarundersokningar/som-undersokningen-2016-fragor-om-
tillgangliga-media/ (2017-07-04) 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Finland-och-Irak-de-tva-vanligaste-fodelselanderna-bland-utrikes-fodda/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Finland-och-Irak-de-tva-vanligaste-fodelselanderna-bland-utrikes-fodda/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
http://intra.mtm.se/Omvarld/Anvandarundersokningar/som-undersokningen-2016-fragor-om-tillgangliga-media/
http://intra.mtm.se/Omvarld/Anvandarundersokningar/som-undersokningen-2016-fragor-om-tillgangliga-media/
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2017 var fokusspråken arabiska, jiddisch, nordsamiska, persiska (inklusive dari) och 
somaliska. De 18 externa förslag som inkom och effektuerades under 2016/2017 (till och 
med juni) var på arabiska, dari, finska, nordsamiska, sydkurdiska (sorani) samt ungerska. 
Alla utom en var vuxenlitteratur.  

Tabellen nedan visar en statistik över de tolv mest nedladdade språken, exklusive 
engelska. Sammanlagt finns det omkring 60 språk i MTM:s bestånd 31 december 2016. 

 

Bestånd-
Nedladdningar per 
språk och kategori 

2016 

 

Bestånd  

Barn-
/vuxen-
litteratur 

Nedladdningar  

Barn-/vuxen-
litteratur 

Nyttjande-
grad i 

Jämförelse 

Barn-
/vuxen-
litteratur 

Nyttjandegrad 
totalt  

 

Arabiska 11/66 25/209 2,3/3,2 3,0 

Bosniska/kroatiska 
/serbiska 

39/381 5/395        0,1/1,0 1,1 

Finska 129/3288 102/3327 0,8/1,0 1,0 

Franska 11/332 11/394 1,0/1,2 1,2 

Kurdiska 6/33 21/112 3,5/3,4 3,4 

Persiska, inklusive dari 5/94 7/133 1.4/1,4 1,4 

Polska 6/145 6/179 1,0/1,2 1,2 

Somaliska 2/7 16/30 8,0/4,3 5,1 

Spanska 38/417 78/691 2,1/1,66 1,7 

Thai 4/8 25/1 6,25/0,1 2,2 

Tigrinska 1/1 4/0 2,0/0,0 2,0 

Tyska 33/496 50/472 1,5/1,0 1,0 
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Motsvarande tabell för de nationella minoritetsspråken. 

Språk Bestånd 2016 Nedladdningar 2016 Nyttjandegrad 2016 

Jiddisch  4 1 0.25 

Meänkieli 3 2 0.67 

Romani chib  

inklusive parallella 
texter på svenska 

enbart på romani 
chib 

 

6 

 

2 

 

23 

 

2 

 

3,83 

 

1 

Samiska varav 

Lulesamiska 

Nordsamiska 

Sydsamiska 

 

2 

25 

1 

 

4 

7 

0 

 

 

2 

0,28 

0 

 

Värt att notera är att fem av de nordsamiska titlarna blev tillgängliga först i slutet av 2016. 
Den totala nedladdningsstatistiken den 20 juni 2017 visar en ökning till 19 nedladdningar. 
Bestånden på jiddisch, meänkieli, lule- och sydsamiska har inte utökats sedan 2014.  

MTM har under senare tid genomfört ett samarbetade med sina syskonorganisationer i 
Norden som mynnat ut i ett antal medier på arabiska och nordsamiska. Se även 2.5. 

2.3.1 Lättläst 
I Legimus finns sammanlagt 38 lättlästa talböcker på finska, spanska, romani, persiska 
(dari) och italienska. De här titlarna har införlivats i MTM:s bestånd både genom egen 
produktion och genom förvärv. 

2.3.2 Teckenspråk 
Samtliga 148 teckenspråkiga titlar som finns tillgängliga i Legimus är producerade av 
Specialpedagogisk skolmyndighet, SPSM. Under 2017 genomför MTM en pilotstudie av hur 
myndigheten ska kunna distribuera och eventuellt producera teckenspråkig litteratur.9  

2.3.3 Egen produktion 

2.3.3.1 Talböcker 
2016 producerade MTM totalt 50 titlar på andra språk än svenska och engelska. 

Att producera talböcker på andra språk än svenska och engelska möter en del utmaningar. 
Redan första steget i processen, att köpa eller låna den tryckta förlagan, kan vara svårt. 
Detta beror bland annat på att utgivning av litteratur på vissa språk, till exempel romani 
chib, är ytterst begränsad. Att i nästa steg hitta en inläsare som talar det aktuella språket 
är en process som ofta är komplicerad och tidskrävande. Under hösten 2016 gjordes en 

                                                        
9 http://intra.mtm.se/anstalld/Nyhetsarkiv/camilla-pa-ekot-inslag-om-teckensprakig-litteratur/ (2017-
07-17) 

http://intra.mtm.se/anstalld/Nyhetsarkiv/camilla-pa-ekot-inslag-om-teckensprakig-litteratur/
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inventering av presumtiva inläsare på de nationella minoritetsspråken. I många fall visade 
sig att de geografiska avstånden gjorde det svårt för producenter att anlita inläsare. 

2.3.3.2 Punktskrift 
En undersökning av möjlighet att producera punktskriftsböcker på nordsamiska, i 
samarbete med Nordens välfärdscenter, inleddes våren 2017.  Se även 2.5. 

2.3.4 Förvärv 
Antalet förvärvade titlar, inklusive gåvor uppgick 2016 till 319 titlar. Förvärv är ett viktigt 
sätt att utöka MTM:s bestånd, då varje förvärvad titel ger mer utrymme för egen 
produktion. MTM:s förvärv av titlar inom språklig mångfald sker främst genom följande två 
kataloger. 

2.3.4.1 Celianet 
MTM har genom en överenskommelse möjlighet att införliva upp till 275 titlar per år från 
Celia, utan ersättning. Urvalet består främst av skön- och facklitteratur för barn och vuxna 
på finska (finsk originallitteratur och översättningar). Därutöver finns också lättläst 
litteratur, böcker på finlandssvenska, samt ett antal andra språk, inklusive nordsamiska. 

2.3.4.2 ABC Global Book Service (tidigare TIGAR - Trusted Intermediary Global 
Accessible Resources Project)  
Genom ABC:s katalog byts tillgängliga medier på olika språk över nationsgränser och MTM 
har därigenom möjlighet att få tillgång till talböcker producerade av andra medlemmar i 
organisationen. Fler medlemmar tillkommer kontinuerligt, vilket bidrar till att ett ökat 
antal språk finns med i katalogen. 2016 förvärvade MTM totalt 73 böcker enligt 
nedanstående tabell. Engelska titlar dominerar, men under 2017 tillkom även titlar på 
nordsamiska och portugisiska.  

 
Språk Arabiska Engelska Franska Norska Tyska Totalt 

Antal 1 59 5 7 1 73 

 

Förvärvet via ABC Book Service ökade 2016 med 100 procent jämfört med 2015 och målet 
för 2017 är en ytterligare ökning till 150 titlar. 

2.4 Tjänster  

2.4.1 Information 
Information om MTM:s produkter och tjänster ska vara tillgänglig även för personer som 
talar andra språk än svenska. För närvarande finns denna information enbart i textformat. 

Informationen är tillgänglig på legimus.se och finns att hitta i sidfoten ”Andra språk”. 
Informationen har under 2017 översatts till lule- och sydsamiska, sydkurdiska (sorani) samt 
romani - kelderash och finns nu på 24 språk. 

För att kunna läsa eller låna medier via Legimus behöver låntagaren godkänna ett avtal. 
Avtalstexten finns på 21 språk, efter det senaste tillskottet med sydkurdiska. Texten går att 
hitta under fliken ”För bibliotek” på legimus.se.   
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MTM har också producerat lättläst informationsmaterial på 13 olika språk. Materialet 
vänder sig till nyanlända och finns på mtm.se. 

2.4.2 Läsfrämjande arbete 
MTM främjar läsning av böcker på andra språk än svenska och engelska, lättläst litteratur, 
samt teckenspråkiga medier enligt nedan. 

• Korta innehållsbeskrivningar och omslagsbilder läggs in i katalogen. 
• Nya titlar skyltas på Legimus startsida, med omslagsbilder och länkar till 

katalogposterna.  
• I möjligaste mån omfattar artiklar och boktips i Legimus även böcker på andra 

språk än svenska och engelska, lättläst litteratur och teckenspråkiga medier 
• Under rubriken ”Lästips” på legimus.se finns också en särskild sida för ”Böcker på 

andra språk”, för att lättare hitta till artiklar och lästips om böcker på andra språk 
• En talboksklubb för finsktalande som får nyhetslistor med finska titlar och 

annotationer på finska startades hösten 2017. 
• En gemensam marknadsföring av de 25 arabiska titlar som samproducerats inom 

Norden genomfördes under september 2017. Se även 2.5. 
I augusti 2017 fanns samtliga 25 arabiska titlar att ladda ner från Legimus.  Under 
augusti gjordes totalt 7 nedladdningar. Under perioden 8 september till 30 
september marknadsfördes titlarna och antalet nedladdningar ökade till 20. 
Statistiken visar att marknadsföring av nya titlar bidrar till ökad användning och 
lockar till läsning.  

2.5 Arbets- och referensgrupper 
MTM:s interna arbets- eller samordningsgrupper är viktiga arenor för diskussion och 
information kring arbetet med språklig mångfald. De referensgrupper som består både av 
interna och externa representanter fungerar även de som källa till information och 
plattform för omvärldsbevakning. 

• Samordningsgrupp för språklig mångfald består av MTM:s 
mångspråksbibliotekarie och medieplansansvarig från enheten Urval, samt en 
representant vardera från enheterna Inköp och Marknad. Gruppen utreder frågor 
inom språklig mångfald och lämnar beslutsunderlag till ledningen, samt sprider 
interninformation. 

• Samordningsgrupp för ABC Global Book Service består av MTM:s 
mångspråksbibliotekarie, representanter från enheterna Distribution, Inköp och IT, 
samt flera referenspersoner vid behov. Gruppen fungerar som informations- och 
diskussionsforum för förvärvsbeslut, här diskuteras även utvecklingsfrågor som 
berör ABC Global Book Service. 

• Samordningsgrupp för barnperspektivet består av representanter från Urval, 
Inköp, Marknad och Kommunikation, samt Forskning och Utveckling. Gruppens 
fokus är barnperspektivet på MTM:s verksamhet. 

• Arbetsgrupp för läsombud och omsorg består av representanter från Marknad och 
Kommunikation. Gruppens syfte är att samla, samordna och utveckla det arbete 
som bedrivs inom MTM, riktat till läsombud, högläsare och andra förmedlare för 
att målgruppen ska få tillgång till läsning, litteratur och samhällsinformation utifrån 
användargruppens behov.  
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• MTM:s referensgrupp för folkbibliotek består av representanter från ett större 
folkbibliotek, ett mindre folkbibliotek, ett skolbibliotek, ett läns- eller 
regionbibliotek, samt representanter för MTM. Gruppen diskuterar aktuella frågor 
och fungerar som idé- och inspirationsforum.  

• MTM:s referensgrupp för skolbibliotek består av en representant från Kungl. 
biblioteket, representanter för grundskolebibliotek av olika storlekar, en 
representant för gymnasiebibliotek, en för lärare eller specialpedagoger, en för 
skolbibliotekscentraler, samt representanter från MTM. Gruppens syfte är att bidra 
till MTM:s omvärldsbevakning, samt ge möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte. 

2.6 Samarbetspartners  
MTM har etablerade samarbeten med en rad organisationer och institutioner, se lista 
nedan. Det rör sig om samarbeten gällande urval, produktion och information. För att 
utveckla MTM:s verksamhet inom språklig mångfald finns ett behov av att utvidga 
samarbeten med ännu fler aktörer. 

• Nordiskt nätverk bestående NOTA(Danmark), Celia (Finland), HBS (Island) samt 
NLB (Norge) 

o Samproduktion och gemensam marknadsföring av totalt 25 arabiska barn- 
och vuxenböcker 2016/2017 med samtliga organisationer.   

o Samproduktion av 6 nordsamiska barn- och vuxenböcker 2016/2017 med 
Celia och NLB.                                                                                                                                                                                                                                                                              

• IFLA - International Federation och Library Associations and Institutions, 
driver biblioteksfrågor av olika slag. MTM har representanter inom olika 
sektioner. Samverkan ger kompetensutveckling, nätverkande och stimulerar 
samarbeten, till exempel inom produktion av medier. 

• Språkrådet - institut för språk och folkminnen: kommunikationskanal gällande 
de nationella minoritetsspråken via möten och konferenser, en källa till 
kompetensutveckling. 

• Sametinget: informationskanal om MTM:s produkter och tjänster till nationella 
minoriteter i allmänhet och till samer i synnerhet, en källa för 
kompetensutveckling. 

• SPSM – Special pedagogisk skolmyndighet: informationskanal om elevernas 
behov av tillgängliga medier på olika språk och om MTM:s produkter och 
tjänster till specialskolorna, samarbete om teckenspråkiga medier 

• Nordens välfärdscenter: samarbete gällande produktion av punktskriftsböcker 
på nordsamiska 

• Kungl. Biblioteket, KB: kommunikationskanal gällande nationell strategi på de 
områden som berör Prioriterade grupper i 5§ Bibliotekslag (2013:801), se 2.1 
ovan. 

• Internationella biblioteket, IB, på Stockholms stadsbibliotek: samarbete 
gällande urval och inlån, en kompetenskälla inom mångspråkiga medier och 
samarbetspartner för kompetensutveckling bland bibliotekspersonal om 
tillgängliga medier på olika språk, även informationskälla gällande Nordic Best 
Practice mellan tre nordiska Nationalbibliotek och IB. 

• Läns- och regionbibliotekens konsulenter för tillgänglighet samt mångfald: 
kommunikationskanal gällande information till och från MTM, 



11 
 

samarbetspartner för kompetensutveckling bland bibliotekspersonal om 
tillgängliga medier på olika språk 

• Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga 
områden: kommunikationskanal gällande information till och från MTM 

• Synskadades riksförbund med branschföreningar med olika språkinriktningar: 
kommunikationskanal gällande information till och från MTM, 
samarbetspartner för kompetensutveckling bland medlemmarna om 
tillgängliga medier på olika språk 

• Sverigefinska synskadadeförbundet: kommunikationskanal gällande 
information till och från MTM om tillgängliga medier på finska 

• Nätverk kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos vuxna invandrare, 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet: 
kommunikationskanal gällande information till och från MTM, kunskapskälla 
för att identifiera användarnas behov 

• Dyslexiförbundet FMLS: kommunikationskanal gällande information till och 
från MTM, kunskapskälla för att identifiera användarnas behov 

• Afasiförbundet i Sverige: kommunikationskanal gällande information till och 
från MTM, kunskapskälla för att identifiera användarnas behov 

• Lärosäten som bedriver modersmålslärarutbildning: kommunikationskanal 
gällande information till och från MTM, kunskapskälla för att identifiera 
elevernas behov 

3. Framtida utmaningar 
 

3.1 MTM:s framtidsstrategi 
Strategi för språklig mångfald 2018 - 2020 kopplas till MTM:s framtidsstrategi för att möta 
framtida utmaningar.  

Inriktning: Med ledande kunskap och användaren i fokus främjar vi tillgänglig läsning i 
samhället.  

• Vi skapar en gedigen kunskapsbank om våra användare och deras behov för att bli 
Sveriges självklara kunskapscentrum för tillgängliga medier. 

• Vi utvecklas från att övervägande vara en producerande verksamhet till att mer 
vara ett inspirerande kunskapsnav för att stötta marknaden så att det 
kommersiella utbudet av tillgänglig läsning växer. 

• Vi behåller och utvecklar våra produkter och tjänster när användarnas behov inte 
tillgodoses av den kommersiella marknaden. 

• Vi arbetar aktivt så att alla känner till möjligheten att läsa på sina villkor. 

Strategi för språklig mångfald 2018 - 2020 utgår från framtidsstrategin som pekar på vikten 
av att MTM har kunskap om användarna och deras behov och om den kommersiella 
marknaden. På så sätt kan MTM utveckla produkter och tjänster som är ett komplement 
till det kommersiella utbudet. 

3.2 Målgrupp/användare 
Det mångspråkiga Sverige växer. Det finns en allt större åldrande befolkning med utländsk 
bakgrund, samtidigt som antalet ensamkommande barn och ungdomar ökar. 
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Vår kunskap om vilka målgrupper och vilka språkgrupper som är i behov av tillgängliga 
medier är begränsad. MTM bör därför fördjupa samarbete med intresseorganisationer och 
lärosäten såsom Dyslexiförbundet, Afasiförbundet och modersmåls-lärarutbildningar. 

MTM bör även beakta det språkliga mångfaldsperspektivet i utvecklingen av nya tjänster 
med äldre som målgrupp, exempelvis Talboken kommer. 

MTM kan också utöka kunskapen om målgruppernas behov genom samarbeten med 
intresseorganisationer och användarundersökningar. 

MTM:s åtagande gentemot de nationella minoriteterna regleras i Språklagen (2009:600). 

3.3 Medier 
Det finns ett fortsatt behov av att producera och/eller förvärva tillgängliga medier på 
andra språk än svenska och engelska. Utbudet av och tillgång till ljudböcker och e-text på 
andra språk producerade av andra aktörer, är än så länge begränsat. 

MTM:s nedladdningsstatistik för 2016 visar att beståndet av framförallt barnmedier på 
somaliska och thai behöver förstärkas.  

MTM:s bestånd av barn- och ungdomslitteratur på arabiska och persiska, inklusive dari, 
bör också utökas för att kunna möta målgruppens behov. Samtidigt ska MTM bevaka den 
kommersiella marknadens ökande utbud av ljudböcker på arabiska.  

Begreppet ”lättläst” förekommer inte i alla länder och det är därför extra viktigt att i det 
språkliga mångfaldsarbetet bevaka utgivning av lättläst litteratur på olika språk, i 
samarbete med LL-förlaget, och läsa in titlarna när andra aktörer inte gör det. 

3.3.1 Produktion 
Fortsatt samproduktion av talböcker inom ramen för ett nordiskt samarbete planeras för 
den kommande treårsperioden. En utmaning är att hitta inläsare, särskilt problematiskt 
när det gäller de nationella minoritetsspråken, samtidigt som behovet av fler titlar är stort. 
Ett samarbete mellan de nordiska länderna är därför högst relevant. 

LL-förlaget, som är en del av MTM:s verksamhet, planerar att 2017 och 2018 ge ut lättlästa 
böcker på arabiska, samt lule-, nord- och sydsamiska. Dessa titlar kommer även att läsas in 
som talbok. 

MTM bör 2018 undersöka möjligheten att använda de e-texter (arabiska, kroatiska, 
persiska, somaliska och tigrinska) som producerats av nätverket Nordic Best Practice, som 
underlag till talböcker.  

MTM:s har en ambition att alla talböcker även ska innehålla förlagans text.  Myndigheten 
har gjort bedömningen att det är särskilt viktigt att talböcker för barn- och ungdom 
innehåller text- och bildförlaga. Här uppstår dock ett problem i förhållande till andra 
skriftsystem än det latinska. Dessa verk kan i dagsläget inte framställas som talböcker med 
text. Det är av yttersta vikt att tekniken utvecklas för att kunna inkludera text i alla barn- 
och ungdomsböcker.  

Det finns även behov av punktskriftsböcker på språk som använder andra skriftsystem än 
det latinska, bland annat på arabiska. På MTM:s enhet Forskning och utveckling pågår ett 
viktigt projekt som utreder hur andra skriftsystem än det latinska ska kunna produceras i 
punktskrift. MTM bör också vara drivande i samarbetet med Norge, via Nordiskt 
välfärdscenter, kring utveckling av punktskrift på nordsamiska. 
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3.3.2 Förvärv 
Under perioden 2018 - 2020 planeras en ökning av förvärv genom ABC Global Book Service 
till 350 titlar per år. När Marrakechfördraget börjar ge effekt kan MTM räkna med ännu 
fler förvärv i snabbare takt via ABC Global Book Service.  

På sikt kan MTM koncentrera den egna produktionen av tillgängliga medier på de språk 
som inte går att förvärva genom ABC Global Book Service.  

MTM bör även försöka förvärva titlar på andra språk än engelska och svenska från andra 
bibliotek och organisationer i världen. De aktuella fokusspråken prioriteras när det är 
möjligt. 

3.4 Tjänster 

3.4.1 Information 
Det informationsmaterial som finns på legimus.se samt i tryck ska vara aktuellt och bör 
uppdateras kontinuerligt, så att den information som når användare och förmedlare är 
korrekt. 

Eftersom MTM vänder sig till en målgrupp som har svårt att läsa tryckt text måste vi också 
se till att texterna på de olika språken är tillgängliga i annat format än i skrift. Som 
komplement till skriftlig information bör det finnas: 

• ljudfiler med inläst text som låntagarna kan lyssna på 
• informations- eller instruktionsfilmer som riktar sig till användarna, som också 

förses med separata ljudspår på olika språk 
• information på teckenspråk 

MTM bör öka ansträngningarna att, via olika kanaler och i olika sammanhang, nå ut till 
förmedlare med information om tjänster och produkter rörande språklig mångfald.   

MTM ska stödja förmedlare i arbetet med att informera låntagare och användare om hur 
de söker efter medier, hur de hittar boktips och information på olika språk. 

3.4.2 Läsfrämjande arbete  
Läsfrämjande arbete ska fortlöpa så att MTM:s medier kan marknadsföras lättare och kan 
nå allt fler personer i behov av tillgängliga medier inom språklig mångfald. Det finns redan 
en rutin för arbetet men den kan alltid ses över och utvecklas. 

I MTM:s uppdrag ingår det att främja teckenspråkiga medier. Hur myndigheten kan gå 
vidare i frågan bör baseras på pilotstudien som genomförs under 2017.   

4. Hur strategin uppnås 
 

De tre strategiska målen för arbetet med språklig mångfald på MTM ska uppnås genom 
delmålen, som i sin tur förses med aktivitetsplan. Uppföljning av med aktivitetsplan sker 
regelbundet i Samordningsgrupp för språklig mångfald. 

Att implementera perspektivet på språklig mångfald i organisationen innebär att 
medvetandegöra frågan i alla gruppers arbete och processer; att analysera vilka 
konsekvenser planerad verksamhet får för tillgängliga medier på andra språk än svenska 
och engelska. Vid beslutsfattande ska det språkliga mångfaldsperspektivet beaktats. 
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5. Strategiska mål 
 

Mål 1: Ett välbalanserat bokbestånd som kompletterar det kommersiella utbudet och 
som i möjligaste mån motsvarar användarnas behov även på andra språk än svenska och 
engelska. 

Delmål: 

1.1 Analys av MTM:s bestånd av litteratur på andra språk än svenska och engelska, 
kopplad till användarnas behov och den kommersiella marknaden. 

1.2 Särskild satsning på ett eller flera utomnordiska språk  
1.3 Särskild satsning på ett eller flera av de svenska minoritetsspråken 
1.4 Fortsatt samarbete med de nordiska systerbiblioteken  
1.5 Ökad användning av de talböcker på andra språk än svenska, som finns tillgängliga via 

de nordiska biblioteken, ABC Global Book Service och andra eventuella aktörer 

Mål 2: Förutsättningar för förmedlare till kompetensutveckling så att de ska kunna ge 
användarna korrekt information och god service. 

Delmål: 

2.1 Information om MTM:s produkter och tjänster som berör språklig mångfald är 
uppdaterad. 

2.2 Information om MTM:s produkter och tjänster som berör språklig mångfald är 
lättåtkomlig. 

2.3 Information om MTM:s produkter och tjänster som berör språklig mångfald nås via 
olika kanaler. 

Mål 3: Relevant information på fler språk än svenska och engelska samt på olika format 
för att underlätta för användarna att få kännedom om MTM:s produkter och tjänster. 

Delmål: 

3.1 Information om MTM:s produkter och tjänster är uppdaterad 
3.2 Identifiera vilken information som bör finnas på vilka språk 
3.3 Identifiera vilken information som bör finnas på andra format än text samt i så fall  
       i vilka format 
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