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Dagstidningen som taltidning
För dig som arbetar i kundtjänst
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Vad är en taltidning?
En taltidning är en tidning med tal istället för text. När 
man läser dagstidningen som taltidning (kallas även 
taldagstidning) blir samma text som står i dagstidning-
en uppläst av en talsyntes. MTM gör om texten i er 
tidning till ett format som en talsyntes kan läsa upp. 

Vem får läsa en taltidning?
Taltidningar finns för personer som har en läsnedsätt-
ning. Det innebär att man har svårt att ta till sig 
tryckt text. Det kan bero på till exempel synnedsätt-
ning, dyslexi, demens, koncentrationssvårigheter 
eller fysiska svårigheter att hålla i en papperstidning. 

Att ha otillräckliga kunskaper i svenska språket och 
därmed inte kunna läsa svensk text räknas inte som 
en läsnedsättning. 

Ni får gärna informera om att prenumeranterna 
behöver ha en läsnedsättning, men det är inget ni 
behöver undersöka när taltidningen beställs. MTM:s be-
hovsutredning hanterar den biten (läs mer på sidan 5). 

Hur läser man en taltidning?
Det finns olika sätt att läsa dagstidningen som tal-
tidning på, både olika sorters utrustning och olika 
längder på tidningen. MTM kommer att hjälpa prenu-
meranten hitta vilket sätt som passar bäst. 

Dagstidningen som taltidning
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Olika utrustning
Taltidningsspelare
Den vanligaste utrustningen är en taltidningsspelare 
(så kallad Daisy-spelare). Prenumeranten får låna 
spelaren kostnadsfritt. Ett mobilt bredband ingår, 
prenumeranten behöver alltså inte ha eget internet. 

Spelarna finns i tre varianter där storlek och 
antalet knappar skiljer sig åt. En instruktör från 
Taltidningshjälpen gör ett hembesök för att visa hur 
spelaren fungerar. 

Appen Legimus
Om prenumeranten har en egen surfplatta eller smart-
phone kan han eller hon läsa tidningen i appen Legimus. 
I Legimus syns även tidningens text på skärmen. 

Appen Tidningsläsaren Akila 
Prenumeranter som har en egen surfplatta eller 
smartphone kan läsa tidningen i appen Tidningslä-
saren Akila. I Akila ser man både bilder och text från 
tidningen samtidigt som man kan lyssna. Man navi-
gerar på samma sätt som papperstidningen och kan 
förstora texten och öka radavståndet. 

E-post
Det går också att få taltidningen skickad till sig via
e-post som en textfil. Prenumeranten ska ha en
skärmläsare installerad eller kunna föra över filen till
en egen spelare med talsyntes.

Olika taltidningsspelare. Längst till vänster en Victor Stratus 4M. I mitten en Victor Stratus 12M 
och till höger en Victor Reader Stream.
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Olika tidningslängder
Det finns tre olika tidningslängder som styr hur 
mycket av papperstidningen som kommer med i tal-
tidningen, och i vilken ordning det läses upp. Det som 
saknas i alla tidningslängder är det material som inte 
är anpassat för taltidningsformat, till exempel reklam 
och bildtexter. 

Fullängdstidning: Hela papperstidningen (förutom 
visst bildmaterial). Artiklarna kommer i samma ordning 
som i papperstidningen.

Korttidning: Korttidningen innehåller den största 
artikeln från varje sida samt lokalnyheterna, familjesi-
dorna, ledare och insändare.

Profiltidning: Prenumeranten kan välja upp till fem 
favoritdelar som då placeras först i tidningen, till 
exempel sport- eller kulturdelen och familjesidorna. 

Med appen Akila får man alltid hela tidningen.

Hur gör vi om någon vill prenumerera?
Om ni får beställning på en taltidningsprenumeration 
registrerar ni den i era interna system och informerar 
MTM genom att fylla i ett formulär på Supportweb-
ben för dagstidningen som taltidning. 

Fyll i prenumerantens namn, adress, telefonnum-
mer och eventuellt kontaktuppgifter till anhörig. 
MTM kontaktar sedan prenumeranten för att ordna 
utrustningen.

Om någon är intresserad av taltidningen och vill 
veta mer innan beställning finns det information på 
MTM:s webbplats. Det går också att prata med Taltid-
ningshjälpen på telefon 020 - 311 211. 

Observera att Taltidningshjälpen kommer att 
hänvisa tillbaka till er om en prenumeration ska 
startas och att ni måste skicka in en beställning via 
formuläret. 

MTM hanterar inte några fakturor för taltidningen 
utan ansvarar endast för taltidningsutrustningen.

Att hantera prenumerationer på taltidningen

https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/kontakt/nybestallning-av-taltidningsprenumerationer/
http://www.mtm.se/taltidningar
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Vad händer efter att vi informerat MTM om 
beställningen?
När MTM via formuläret på Supportwebben fått infor-
mation om den beställda taltidningsprenumerationen 
ringer vi upp prenumeranten inom 1-2 arbetsdagar. 
Finns ett telefonnummer till en anhörig eller kontakt-
person kan vi ringa dit istället om så önskas. 

Via telefon går vi igenom vilket behov prenume-
ranten har av taltidningen och hittar den tidnings-
längd och utrustning som passar individen bäst. 

Om prenumeranten ska använda en spelare kom-
mer en instruktör från Taltidningshjälpen att göra ett 
hembesök inom 1-2 veckor för att installera den och 
visa hur den fungerar. 

Taltidning via apparna Legimus och Akila eller via 
e-post kan startas direkt.

Vad gör vi om någon vill avbeställa?
Om en prenumerant vill säga upp taltidningen avslutar 
ni prenumerationen i era interna system och informe-
rar MTM genom att fylla i ett formulär på Support-
webben för dagstidning. 

I formuläret fyller ni i prenumerantens namn, 
adress, telefonnummer och eventuellt kontaktupp-
gifter till anhörig. MTM stoppar då utsändningen av 
taltidningen. 

Om inte MTM blir informerade kommer prenume-
ranten även fortsättningsvis få taltidningen.

Vad händer efter att vi informerat MTM om 
en avbeställning? 
När MTM fått information om den avbeställda Taltid-
ningsprenumerationen (via formuläret på Support-

webben) stoppas utsändningen av tidningen. 
Om prenumeranten använt en spelare kontaktar 

Taltidningshjälpen prenumeranten. De skickar ut en 
returadresslapp samt information om hur spelaren 
ska returneras via posten. Om prenumeranten inte 
har möjlighet att själv skicka tillbaka spelaren kommer 
Taltidningshjälpen och prenumeranten överens om en 
annan lösning. 

Har prenumeranten läst tidningen via Legimus 
eller Akila upphör inloggningsuppgifterna att fungera.  
Om prenumeranten fått den via e-post upphör dessa 
att komma. 

https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/kontakt/avbestallning-av-taltidningsprenumerationer/
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Vad gör vi om någon kontaktar kundtjänst 
med frågor om taltidningen?
Hänvisa till Taltidningshjälpen. De svarar på frågor 
från befintliga taltidningsprenumeranter och ger även 
information till dem som är intresserade taltidningen 
och vill veta mer om hur den fungerar. 

Om en prenumerant själv inte kan kontakta 
Taltidningshjälpen kan ni koppla samtalet dit (se kon-
taktuppgifter på sidan 7) eller be Taltidningshjälpen 
att ringa upp prenumeranten. Det gör ni enklast via 
e-post eller genom ett formulär på Supportwebben.

 Taltidningshjälpen kan svara på frågor om: 

• Internetproblem – Har spelaren kontakt med
taltidningsservern?

• Tidningsproblem – Jag har inte fått min taltidning
idag. Är det något fel?

• Problem att hantera utrustningen – Hur fungerar
spelaren, systemet och Legimus?

• Hårdvaruproblem – Är det fel på spelaren eller
routern?

• Byte av tidningslängd – Jag vill ändra mellan full- 
 längd-, kort– och profiltidning.

• Förbättringsförslag – Jag har synpunkter på tal- 
 syntes, spelare eller produktion.

Observera att ni själva svarar på frågor om prenume-
rationskostnader och fakturor. 

MTM och Taltidningshjälpen tar inte ut några 
avgifter för taltidningen. 

Beställ informationssamtal till intresserade på 
Supportwebben.

Fler frågor och svar
Hur lång tid tar det innan taltidningen kommer 
igång? 
Hur lång tid det tar för prenumeranten att komma 
igång beror på vilken utrustning som ska användas. 
App– och e-postprenumeranter kan startas inom två 
dagar. För användarna som valt spelare kan det ta 
upp till två veckor innan Taltidningshjälpen har gjort 
hembesök. 

När ska vi starta prenumerationen i vårt system? 
Vilket ”startdatum” ska vi ange i formuläret?
Hur lång tid det tar för prenumeranten att komma 
igång beror på vilken utrustning som ska användas. 
App– och e-postprenumeranter kan startas inom två 
dagar. För användarna av spelare kan det ta upp till 
två veckor innan Taltidningshjälpen gjort hembesök. 
Väljer ni ”Omgående” startas prenumerationen inom 
två veckor. Ligger ert önskade startdatum längre 
fram än så anger ni ett datum. 

Vilket ”stoppdatum” ska vi ange i formuläret?
Ni fyller i det datum som prenumerationen ska stoppas 
på. Vill prenumeranten återlämna utrustningen så snart 
som möjligt (även om inte prenumerationsperioden löpt 
ut) kan ni lämna fältet för stoppdatum tomt eller ange 
dagens datum. Då skickar vi ut retursedel inom kort. 

Prenumeranten har redan en Daisy-spelare som 
inte är från MTM. Kan den användas? 
Nej, det går tyvärr inte. Spelarna måste ha en särskild 
programvara.

https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/kontakt/support-for-befintliga-prenumeranter/
https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/kontakt/information-om-taltidningar-till-intresserade/
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Kontakta Taltidningshjälpen

Taltidningshjälpen svarar på frågor om 
dagstidningen som taltidning. Skicka e-post 
till taltidningshjalpen@polarprint.se eller 
ring 020-311 211. Öppet vardagar 08.00-

12.00 och 13.00-16.00.

!

Varför ska vi i kundtjänst veta något  
om taltidningar? 
Den som ringer till er tidning och frågar om en av 
era produkter förväntar sig att ni ska kunna svara. 
Kundtjänst är oftast en prenumerants första ingång 
till taltidningen och därför är det viktigt att ni kan 
svara på enkla frågor och veta vart ni kan hänvisa de 
svårare.  

Hur lär vi oss mer om taltidningar? 
Ni hittar massor av bra information på Supportweb-
ben för dagstidningen som taltidning. Det går också 
att boka en utbildning. Då besöker MTM er på plats 
och går igenom allt ni behöver känna till. 

Boka en utbildning på Supportwebben

Vilka andra taltidningar finns?
Ungefär 120 stycken dagstidningar och ett 10-tal 
kulturtidskrifter får stöd från MTM för att finnas 
tillgängliga som taltidningar. Det finns också de som 
själva läser in sina tidningar. 

En del taltidningar görs direkt som taltidning utan 
att utgå ifrån en tryckt upplaga. De gäller till exempel 
de kostnadsfria taltidningar som många landsting och 
kommuner producerar. Taltidningar från kommuner 
och landsting kan dagstidningsprenumeranter få i 
samma utrustning som dagstidningen kommer till.

Kontaktuppgifter

Supportwebben för dagstidningen som 
taltidning 
På Supportwebben hittar ni information, inspiration 
och tips på hur ni kan arbeta med taltidningar. Besök 
Supportwebben.

Observera att Supportwebben är till för er som 
arbetar med dagstidningar och inte för prenumeran-
terna själva. 

På supportwebben finns de formulären ni använ-
der för att informera MTM och Taltidningshjälpen 
om prenumerantärenden, till exempel beställningar, 
avbeställningar och support. 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 
Vi på MTM hjälper er i ert arbete med taltidningar. Vi 
kan utbilda kundtjänst, skicka informationsmaterial 
och ge er stöd i marknadsföringsfrågor. 
Hitta rätt kontaktperson på Supportwebben.

https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/kontakt/informationsmote-och-utbildningar/
https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/
https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/salj-och-prenumeration/prenumerantarenden/
https://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/kontakt/
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.Alla dagstidningar som ges ut i Sverige kan ansöka om att bli 
taltidning, ett format avsett för personer med läsnedsätt-
ning. Den här broschyren berättar vad en taltidning är och 
innehåller vanliga frågor och svar kring hantering av beställ-
ningar och prenumerationer.

MTM är en statlig myndighet med uppdrag att ge personer 
tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem 
oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM:s vision 
är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. 
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För dig som arbetar i kundtjänst


