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MTM:s uppdrag är att producera de titlar som antagna studenter och 
doktorander med läsnedsättning behöver för att kunna genomföra sina 
högskolestudier eller sin forskarutbildning.  
 
MTM utgår från följande kriterier för att utföra uppdraget på bästa sätt:  

• Boken är i sin helhet obligatorisk på en behörig students kurslista  
• Boken är i sin helhet obligatorisk på en eller flera högskolors kurslista/or 

där många studenter är antagna eller på kurser/program där målgruppen 
ofta studerar  

• Kursansvarig/handledare intygar att boken är behövd trots att boken inte 
är obligatorisk på studentens/doktorandens kurslista  

• Boken är i senaste upplaga  
• MTM anpassar även kompendier och delar av böcker till punktskrift  

 
Förslag kan avslås av följande skäl:  

• Den tryckta boken går inte att köpa eller låna, inte ens genom den 
beställande högskolan  

• Boken består i stort sett enbart av bilder och kan inte göras tillgänglig  
• Boken finns som ljudbok i annat format än Daisy. Särskilda skäl krävs för 

att MTM anpassar boken som talbok  
• MTM anpassar inte en bok som redan finns inläst som ljudbok i 

Daisyformat  
• Den föreslagna titeln är ett lexikon och studenten behöver anpassning 

som talbok. Lexikon fungerar inte som talbok  
• Lagboken och FARS: samlingsvolym finns tillgängliga i elektroniska format 

och anpassas därför inte på andra sätt  
• Boken består av mindre än 50 sidor, MTM föreslår lektörsinläsning. 

Gäller ej punktskrift.  
• Boken finns som PDF eller annan tillgänglig E-resurs som fungerar för 

studenten.  
 
MTM anpassar i formaten talbok, punktskrift och E-text. Studenten väljer format.  
MTM:s riktlinjer avgör vilket format talboken ska ha, exempelvis talbok med eller 
utan text. Riktlinjerna avgör också om en talbok med text blir inläst med 
mänskligt tal eller med syntetiskt tal.  
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Punktskriftslåntagare kan beställa formatet E-text även om boken finns i 
formatet talbok. Personer med en synnedsättning kan beställa E-text om 
talboken saknar text. 
 
Det kan finnas studenter som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan ta till 
sig sin kurslitteratur i de format som MTM erbjuder. MTM är öppen för att göra 
undantag från ovan beskrivna riktlinjer och anpassa en talbok i det format 
studenten behöver för att klara sina studier. Ett sådant undantag görs enbart 
efter att högskolan, i dialog med MTM, har utrett studentens behov av 
personliga anpassningar. 
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