


MTM i demokratins tjänst



Berättelser, texter och ord är en viktig del av samhället 
och får dig att växa som människa.

Vi lever i ett 
informationssamhälle



• bokstäverna vill inte forma sig till ord (dyslexi)

• synen räcker inte till (synnedsättning)

• svenska språket är nytt (utrikes född)

• texterna måste vara lättlästa för att gå att förstå
(intellektuell funktionsnedsättning)

• svårt att koncentrera sig på text 
(kognitiv funktionsnedsättning)

Många har svårt att läsa text



Upp till 2 miljoner människor i Sverige

– skulle ha nytta av att information 
presenteras på andra sätt än som tryckt text

Många har användning av 
MTM:s tjänster



Vår vision är ett samhälle 
där all läsning är tillgänglig
Möjligheten att ta del av information är en viktig grund 
i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. 



Livsresan
Berättelse med användaren i fokus



• Utbudet och behoven av stöd varierar över tid i en 
människas liv

• Livsresan: berättelse som utgår från användarens 
behov 

• Syfte: Möta och tillgodose de skiftande behoven hos 
användaren

Livsresan



• Myndigheter där tillgänglighet ur ett 
funktionshinderperspektiv utgör själva verksamheten

• Övriga myndigheter inom området

• Aktörer inom civilsamhällets organisationer

• Marknaden

Samverkan



• Kan läsa själv

• Kom in på drömutbildningen

• Lärde mig språket

• Lärde mig nya saker

• Hänger med i vad som händer i samhället

”Jag gjorde det..”



MTM:s Framtidsstrategi
Med ledande kunskap och användaren i fokus 
främjar vi tillgänglig läsning i samhället

Främja – stödja - samverka



Tillstånd 2020

Vi är ledande i kunskapen om användarna och deras 
behov och bidrar till att behoven tillgodoses.

Användaren i fokus



Tillstånd 2020

Vi möjliggör att marknadens aktörer når alla 
oavsett läsförmåga.

Marknaden och vi



Tillstånd 2020

Vi ser till att alla känner till 
möjligheten att läsa på sina villkor.

Nå ut och nå fler



Tillstånd 2020

Vi är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare ser 
sitt bidrag och aktivt medverkar till MTM:s utveckling.

MTM:s kultur och struktur



Framtidsstrategin utgångspunkt – Användaren i fokus!

Prioriteringar utifrån omlokaliseringen

MTM i Malmö 1 januari 2020



Tillgänglig läsning behövs!


