
Läs dagstidningen som taltidning
För dig som har en syn- eller läsnedsättning
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Vad är en taltidning?
Med en taltidning kan du enkelt läsa din dagstidning genom att 
lyssna. Alla som har en syn- eller läsnedsättning får prenumerera 
på taltidningen. 

Drygt hundra dagstidningar ges ut som taltidning (även kallad 
taldagstidning). Du får hela innehållet uppläst av en syntetisk röst 
och kan bläddra mellan artiklar och avsnitt i tidningen. Taltidningen 
kommer ut samtidigt som papperstidningen. 

Hur läser jag taltidningen?
Du kan läsa taltidningen i en app i din smarta mobiltelefon eller på 
en surfplatta. Tidningen kan skickas via epost till din dator och du 
kan få den direkt till en taltidningsspelare. Du som behöver låna 
en spelare kan göra det utan kostnad och då ingår även ett inter-



Kontakta Taltidningshjälpen om 
du vill veta mer om hur taltidningar 

ungerar.

elefon: 020-311 211 

-post:  
altidningshjalpen@polarprint.se 
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netabonnemang. Om du lånar en 
spelare ingår ett kostnadsfritt 
hembesök, där en instruktör 
visar hur du använder spelaren 
för att läsa tidningen.

Vem kan prenumerera?
Alla som har en syn- eller läsnedsättning 
kan prenumerera på taltidningar. En läs-
nedsättning kan till exempel vara dyslexi, afasi 
eller en funktionsnedsättning som gör det svårt att hålla 
eller bläddra i en tidning.

Hur gör jag för att prenumerera?
Kontakta prenumerationsavdelningen på den dagstidning du vill 
läsa som taltidning. Du behöver inte betala för något annat än din 
tidningsprenumeration.
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Läs dagstidningen som taltidning
Många dagstidningar finns som taltidning för personer med 
syn- eller läsnedsättning. Man läser taltidningen i dator,  
mobiltelefon, surfplatta eller i en taltidningsspelare. Vill du 
bli prenumerant ska du vända dig till din dagstidning. 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är ett nationellt 
kunskapscentrum för tillgängliga medier. Vi arbetar för att 
alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation 
utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga  
eller funktionsnedsättning.  

www.mtm.se l Box 5113, 121 17 Johanneshov l 08-580 02 700 l info@mtm.se
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