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Protokoll möte i MTM:s vetenskapliga råd 23:e oktober 
2020 
 
Tid: 09.30 – 12.00 
Plats: Online 
 

Närvarande ledamöter:  
Yvonne Eriksson, MDH 
Katarina Gidlund, MiU 

Åser Hedemark, UU 
Arne Jönsson, LiU 
Monica Rosén, GU 
Ingela Wadbring, MiU 
Åsa Wengelin, GU 

Frånvarande ledamöter: 
Niklas Altermark, LU 
Jan Ygge, KI 

 

Närvarande från MTM: 
Magnus Larsson, GD 
Tove Dannestam, chef Omvärld och samverkan 
Kristin Nord, verksamhetsutvecklare 
Jannica Hedlund, Verksamhetsstrateg 
Maria O’Donnell, sekreterare 

Lisa Olsson Dahlquist, verksamhetsutvecklare 
 

1. Presentation av samtliga på mötet  
 

2. Rapport: Läget på MTM, Magnus Larsson 

Magnus Larsson berättade om läget på MTM och om hur 
myndigheten hanterar sin verksamhet under de rådande 
förutsättningarna. Verksamheten löper i huvudsak på väl trots 
ett omfattande distansarbete och en hel del utvecklingsarbete 
pågår, exempelvis avseende Legimus, formatet EPUB3 och 
tillgänglighetsdirektivet.  
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3. Rapport: Årets SDK-konferens, Maria O’Donnell 

Maria berättade att årets SDK-konferens blir digital samt har 
temat Teknik som inkluderar. 

4. Rapport: Ny beslutad strategi för myndigheten, Jannica 
Hedlund 

Verksamhetsstrategen Jannica gick igenom den nya beslutade 
strategin för myndigheten. Ett arbete där samtliga MTM-
medarbetare har varit med och bidragit. Ett stort antal 
workshops har genomförts på myndigheten under våren. 

Jannicas presentation finns bifogad. 
 

5. Lisa Olsson Dahlquist, ny verksamhetsutvecklare för det 
forskningsfrämjande arbetet på myndigheten, presenterar sig 
själv och sin forskning. Länk till hennes avhandling: 
https://lup.lub.lu.se/search/publication/d0f8de0c-7232-4de0-
a1b3-d69b52300a4e 

Lisas presentation finns bifogad. 
 

6. EAA, Det europeiska tillgänglighetsdirektivet 
Verksamhetsutvecklaren Kristin Nord presenterade 
myndighetens arbete med tillgänglighetsdirektivet. 

Presentation av en kortare bakgrund finns bifogad.  
 
Presentation av MTM:s PM till utredningen finns bifogad.  

Rådet hade inför mötet fått två frågeställningar som 
diskuterades. 

1. Hur kan direktivet komma att påverka MTM:s verksamhet? 

2. Hur blir det för läsarna i förlängningen?  

I relation till frågorna och direktivet diskuterades terminologi och 
begreppsanvändning, t ex gällande ”läsare”, ”användare”, ”läsbarhet” 
och ”användarbarhet” Olika begrepp kan signalera olika saker.  Så väl 
begreppsutredning som tydlighet är nödvändigt och mötet enades om 
att ägna tid åt terminologifrågor vid ett kommande möte till våren.  Till 

https://lup.lub.lu.se/search/publication/d0f8de0c-7232-4de0-a1b3-d69b52300a4e
https://lup.lub.lu.se/search/publication/d0f8de0c-7232-4de0-a1b3-d69b52300a4e
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ett sådant möte föreslogs att bjuda in Mia Ahlgren från Funktionsrätt 
Sverige och MTM:s kommunikationsstrateg Eva-Lena Silwerfeldt.  

Vidare lyfte rådet vikten av att inkludera frågan om digitalt utanförskap 
för det vidare arbetet med tillgänglighetsdirektivet. Till exempel saknar 
många äldreboende i Sverige fortfarande tillgång till internet.  

Katarina Gidlund undrade hur samarbetet ser ut med SKR:s 
digitalisering och demokrati-gäng? 
 
Tove Dannestam svarade att MTM har samarbetat med SKR angående 
frågan om konsekvenser för bibliotekssektorn med hänsyn till 
kostnader för inköp av tillgängliga e-böcker. Dock vad jag vet inte så här 
långt med de som arbetar med digitalisering och demokrati - tar gärna 
del av kontaktuppgifter 
 
Katarina Gidlund svarar att Anders Nordh är en bra ingång eftersom 
han är ansvarig för det regeringsuppdrag kring digitaliseringskompetens 
i kommunerna som hon arbetar i. anders.nordh@skr.se 
 
Frågan om hur MTM kan stötta bibliotekspersonal med 
kompetensutveckling i relation till tillgänglighet och det nya direktivet 
diskuterades också. Samverkan med KB och Digitalt först diskuterades 
som en möjlig väg.  

7. Mötet avslutas 
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