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• MTM:s ambition att utvecklas till ett ledande kunskapscentrum 
• För att tillgodose användarnas behov i utvecklingen av produkter och tjänster, 

samt

• bidra till att marknaden erbjuder tillgängliga produkter och tjänster.

• Av strategisk vikt är MTM:s ökade samverkan med akademin, som ska 
ge MTM tillgång till evidensbaserad kunskap. 

• Leder till flera olika nya behov, detta förslag gäller extern 
kommunikation.



Förslag

• Rapportserien idag, ”MTM:s rapporter”:
• Utpräglat populär inriktning 
• Formgivning i enlighet med inriktningen
• Information som inte tillåts är:

• Numrering av underavdelningar.
• Interna referenser inom texten till underavdelningar (t.ex. ”se avsnitt 3.2”; eftersom 

numrering av underavdelningar inte tillåts kan sådana referenser endast göras till kapitel).

• Formatet passar inte rapporter med mer vetenskapligt innehåll. 
• Exempel: Bildbeskrivning för tillgänglighet: riktlinjer, forskning och praktik, 

av Jana Holsanova (kommer i tryck i dagarna).

• Förslag:
Ny rapportserie/skriftserie inrättas för rapporter med ett mer vetenskapligt 
innehåll, exempelvis forskningsöversikter.



Fler exempel

• Vetenskapliga artiklar bör även publiceras i en mer 
populärvetenskaplig miljö 
(d.v.s utöver i peer-reviewade vetenskapliga tidskrifter)

• Kan ha tagits fram av MTM:s medarbetare eller som resultat av projekt som 
myndigheten är delaktig i. 

• Syftet bör vara att nå en bredare publik än bara forskningsvärlden (t.ex. 
MTM:s intressenter och användare). 

• Både text och utformning behöver då anpassas till ett mer tillgängligt format, 
men som fortfarande passar denna typ av text med ett vetenskapligt innehåll.



Kommande arbeten 2019

• Projekt ”Bildbeskrivning i litteratur för högskole- och 
universitetsstuderande med dyslexi”, Yvonne Eriksson, MDH
• Syfte: 

• att få ökad kunskap och förståelse för hur ett förlag och författare till kurslitteratur 
arbetar med att integrera text och bild, 

• hur text och bild interagerar i kurslitteratur för studier på högskole- och universitetsnivå 

• Bygger på samverkansavtal MDH-MTM

• Finansieras av MTM:s framtidsstrategibudget

• Forskningsöversikt om bildbeskrivning, av Jana Holsanova
• Finansieras av MTM via Punktskriftsnämnden



Sammanhang: större strategiska frågor

• MTM:s framtida roll i forskning och kunskapsutveckling

• Industridoktorander

• Köp av uppdragsutbildningar

• Finansiering av forskningsprojekt 

• Flexit-forskare och annat utbyte av personal

• Etc.


