
Riktlinjer för produktionsbeslut på kulturanslaget 
 

Liksom övriga offentligt finansierade bibliotek i Sverige styrs MTM av Bibliotekslagen (2013:801). 
Prioriterade grupper för biblioteken är personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar 
samt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. MTM ska 
också enligt sin myndighetsförordning (2010:796) integrera ett jämställdhets-, mångfalds- samt 
barnperspektiv i sin verksamhet.  

Vid beslut om produktion utgår MTM ifrån följande kriterier: 

• Popularitet – boken bedöms av myndigheten vara intressant för en bred 
grupp av läsare eller är önskad av flera användare av MTM:s produkter och 
tjänster 

• Aktualitet – bokens författare eller ämnet bedöms av myndigheten vara 
aktuellt 

• Bredd – boken bedöms av myndigheten behandla ett ämne som saknas eller 
är bristfälligt representerat i samlingen  

Dialogen med användarna är viktig för MTM och MTM ser låntagarnas inläsnings- och 
punktskriftsförslag som ett sätt att berika samlingen av tillgängliga medier. Därför beaktas varje 
inläsningsförslag. MTM får dock in många fler förslag än det finns resurser att producera, vilket 
innebär att MTM inte kan producera alla förslag som kommer in.  

Följande är alltid grund för avslag: 

• Den tryckta boken går inte att få tag i och kan därmed inte produceras 
• Boken består i stort sett enbart av bilder och kan därmed inte anpassas på 

ett tillfredsställande sätt 
• Boken finns endast som ljudbok eller som e-bok där textunderlag inte går att 

få tag på 
• Boken finns redan tillgänglig i ett tillgängligt format 

Eftersom MTM:s resurser är begränsade kan ekonomiska överväganden behöva göras. I sådana 
fall bedöms inkomna förslag enligt följande bedömningsgrunder: 

• Bokens grad av allmängiltighet (böcker av privat karaktär eller av lokalt intresse 
prioriteras inte)  

• Bokens ämne (böcker i ämnen som redan finns flitigt representerade i samlingen 
prioriteras inte)  

• Bokens utgivningsår (ju äldre boken i fråga är desto mindre aktuell kan den oftast 
bedömas vara) 

• Bokens biblioteksspridning (ju fler bibliotek som boken i fråga finns på desto 
intressantare för en bred grupp av läsare kan den bedömas vara) 

MTM avgör utformningen av tillgängliga medier.MTM:s Generaldirektör har det yttersta 
ansvaret för vilka böcker som erbjuds i MTM:s bibliotek Legimus. 
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