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MTM:s strategiska mål för 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 ska kunna ge användarna korrekt information och god 
service 

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



Mål 1

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



Mål 2

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



Läsfrämjande arbeten som berör litteratur på olika språk på 
Legimus.se : ”Lästips” – ”Böcker på andra språk”

Artiklar och lästips under Lästips – Böcker på andra språk

Junko Söderman, junko.soderman@mtm.se                       
Kristina Passad, kristina.passad@mtm.se

http://www.legimus.se/208376/lattlast-pa-finska




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



Hur informerar vi om MTM:s tjänster och 
produkter på våra hemsidor?

Junko Söderman, junko.soderman@mtm.se                       
Kristina Passad, kristina.passad@mtm.se



Information för nyanlända på olika språk
Mtm.se – Om oss – Material att beställa

Junko Söderman, junko.soderman@mtm.se                       
Kristina Passad, kristina.passad@mtm.se



Junko Söderman, junko.soderman@mtm.se                       
Kristina Passad, kristina.passad@mtm.se

Tack!
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