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Publiceringsgång inom FoU-verksamheten vid SHM 

2009–2019 

På uppdrag av Christina Fredengren, chef för enheten för forskning och utveckling, har en 

kartläggning gjorts av hur publiceringsgången inom FoU-verksamheten vid Statens historiska 

museer sett ut de senaste tio åren. Fokus i kartläggningen är på publicering som skett via FoU-

verksamhet som bedrivits vid framförallt Historiska museet. FoU-verksamhet har även 

bedrivits vid Kungl. Myntkabinettet och Arkeologerna, men då forskningschefstjänsten, och 

en stor del av FoU-verksamheten, var placerad på avdelningen för kulturhistoria och 

samlingar vid Historiska museet till och med 2017 har kartläggningen fokuserats där. 

De områden inom publicering som identifierats för kartläggningen är Studies-serien och FoU-

rapportserien vid Historiska museet, samt publicering vid externa förlag och artiklar i 

tidskrifter och antologier. Kartläggningen omfattar ämnen så som ansvarsroller, formgivning, 

tryck, lagerhållning och distribution. Detta för att få en bild av hur publiceringsgången sett ut 

för att bättre kunna fatta beslut kring framtida publiceringsmöjligheter och strategier. 

Eftersom Studies- och FoU-rapportserierna inbegriper fler roller och större helhetsansvar för 

organisationen är avsnitten som rör dem mer innehållsrika än de övriga två 

publiceringsformerna.  

Enligt FoU-programmet för Statens historiska museer 2016–2019 ska forskningschefen 

ansvara bland annat för att driva skriftserien Studies och stödja publikationer. För tio år sedan, 

år 2009, var Fredrik Svanberg FoU-ansvarig och sedermera forskningschef, vilket han var till 

maj 2017 då Elisabet Regner tog över som tf forskningschef till Christina Fredengrens 

tillträde som chef för enheten för forskning och utveckling 2018. 

Innan myndighetens omorganisation 1 januari 2018 var, som nämnts, forskningschefstjänsten 

och en stor del av FoU-verksamheten placerad på avdelningen för kulturhistoria och 

samlingar vid Historiska museet. I och med omorganisationen flyttades FoU-verksamheten till 

enheten för forskning och utveckling som är en del av den myndighetsövergripande 

avdelningen för samlingar och forskning. Detta har föranlett kommentarer i kartläggningen 

kring företeelser som kan behöva förändras vid fortsatt utgivning, se under Studies angående 

seriens namn, form och ISBN-nummer, samt FoU-rapportserien angående form och ISBN-

nummer. 

Informationen i kartläggningen baseras på samtal med Fredrik Svanberg (2019-04-05) och 

enheten för forskning och utveckling (2019-04-02), dokument från diariet som tagits fram 

med hjälp av registrator Morgan Mark, fakturor från Visma Proceedo, samt information från 

webbsidor (shm.se, eddy.se, vitalis.raa.se). Viss information har även erhållits från Elisabet 

Regner, t.f. forskningschef 2017–2018, Lasse Hedman, intendent text & förmedling, och 

Emelie Gloza, personalspecialist. 

Kartläggningen har gjorts av Lotta Fernstål, forskare vid Statens historiska museer, under i 

huvudsak april 2019. Den överlämnades till Christina Fredengren 2019-04-29. 

Lotta Fernstål  
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Studies 

Utgivningen inom den akademiska skriftserien Studies vid Historiska museet påbörjades 

1981. Totalt har 28 publikationer givits ut, varav de två senaste 2016 (se bilaga 1). 

Ursprungligen var seriens namn The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies, 

men 2014 ändrades namnet till The Swedish History Museum, Studies. Sedan 2018 är dock 

FoU-verksamhetens plats inom organisationen myndighetsövergripande och inte knuten till 

just Historiska museet, och kanske namnet bör ändras igen för att spegla detta.  

Ansvar utgivning 

Fredrik Svanberg återupptog som FoU-ansvarig och därmed seriens huvudredaktör, seriens 

utgivning 2009 med publikation nummer 11 efter att ingen utgivning skett sedan 2001. För 

varje publikation under Fredriks tid som huvudredaktör upprättades enligt honom ett ärende i 

diariet. Då Fredrik slutade som forskningschef i maj 2017 tog Elisabet Regner över som tf 

forskningschefchef till Christina Fredengrens tillträdde som chef för enheten för forskning 

och utveckling 2018 och därmed tog över rollen som seriens huvudredaktör.  

Ansvarig utgivare för Studies-serien är Statens historiska museers överintendent (ÖI), under 

Fredriks tid först Lars Amréus, och sedan 2012 Maria Jansén. Inför beslut om utgivning av ÖI 

föredrog Fredrik idé om publikation, och som ansvarig utgivare fick ÖI även möjlighet att 

läsa manus innan tryckning. 

Riktlinjer och förslag 

Enligt Fredrik har han inte tagit del av några skrivna riktlinjer kring utgivningens inriktning 

från tiden innan utgivningen återupptogs 2009 och sådana fanns inte heller under hans tid som 

huvudredaktör. Förslag för utgivning har, enligt Fredrik, dels kommit internt och fångats upp 

inom organisationen i samband med det FoU-arbete som bedrivits. Dels som externa 

förfrågningar då forskare kontaktat honom som huvudredaktör om förslag på publicering 

inom serien, till exempel nr 23 Viking swords och nr 28 Sveriges medeltida latinska inskrifter 

1050–1250. Idéer har övervägts av Fredrik och diskuterats med författare/redaktör och sedan, 

enligt ovan, tagits vidare till ÖI för beslut. 

Ansvar innehåll 

Utgivningen utgörs dels av monografier, dels av antologier, till exempel publikationer med 

redigerade bidrag från konferenser. Under Fredriks tid har författaren eller redaktören vid 

interna projekt varit huvudansvarig för det praktiska arbetet med färdigställande av manus och 

införskaffande av tryckbara bilder etc. Vid externa projekt har Fredrik varit huvudansvarig 

inom SHM men i samarbete med författaren/redaktören. Om redaktör finns för en publikation, 

har denna haft ansvar för korrekturläsning; om enskild författare har det varit Fredriks ansvar. 

Då Fredrik satte publikationerna inför utgivning (se nedan), kom han emellertid att ta del av 

alla publikationers innehåll ingående och därmed indirekt att fungera som granskare, 

inklusive de som hade redaktör. 

Form 

Färdigt manus sattes av Fredrik i Adobe InDesign. För böckerna i serien med en framsida på 

vit bakgrund, till och med nr 22 Birka nu, användes en mall som köpts in från ett externt 

företag. Då Historiska museet 2013 förändrade sin grafiska identitet gjordes denna mall om av 

Jupiter Reklam som stod för grafisk produktion och originalarbete. Böckerna förändrade 

därmed utseende och omslaget innehåller samma röda färg som Historiska museets profilfärg. 
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Vid en fortsatt utgivning efter omorganisationen 2018 då FoU inte längre organisatoriskt 

ligger under Historiska museet utan på myndighetsnivå, bör eventuellt formgivningen ses 

över för att anknyta mer till myndigheten än till Historiska museet. 

För den första av de röda böckerna utgick Fredrik från den av Jupiter Reklam omarbetade 

mallen. För varje efterföljande publikation förändrades emellertid formen något i och med 

modifikationer som behövdes göras för att passa varje ny utgivning, och därmed utgick han 

för varje ny publikation från filen för den senast satta publikationen. På detta vis slapp han 

även för varje ny publikation ändra vissa inställningar som behövdes göras i ursprungsmallen 

varje gång den skulle användas eftersom de automatiskt följde med då en mall modifierats.  

Varken ursprungsmallen för de röda böckerna eller filen för seriens senaste utgivning nr 28 

har kunnat återfinnas, men InDesign-filer för nr 24–27 kunde återfinnas på den så kallade O-

disken, vilken emellertid inte längre används även om den i skrivande stund är tillgänglig.1 

Dessa filer har kopierats till FoU-verksamhetens plats på den aktuella 

myndighetsgemensamma disken Q.2 

Efter sättning fanns viss möjlighet till korrektur då Fredrik, som ovan nämnts, samtidigt 

granskade manus.  

ISBN-nummer 

ISBN-nummer inför tryck har erhållits av Lasse Hedman vid den tidigare avdelningen för 

kommunikation och publik, Historiska museet. En lista med ISBN-nummer finns som en 

Excel-fil på O-disken men numren hör, som Lasse påpekat, till den gamla organisationen.3 

Hur ISBN-nummer vid fortsatt utgivning ska rekvireras måste ses över, enligt Lasse 

förslagsvis via Karin Nilsson, chef för avdelningen för kommunikation och digitalisering.  

Tryck och e-publicering 

För tryck av publikationer avropades vanligen på det statliga ramavtalet för tryckeritjänster, 

enligt Fredrik. Publikationerna trycktes i olika stora upplagor då det inte funnits några 

riktlinjer kring detta. Enligt exempel på fakturor trycktes till exempel seriens nr 24 Ett 

museum måste irritera och nr 27 Gödåker i 600 exemplar, medan nr 26 Kvinnan från Barum 

tryckte i 1000 exemplar (se bilaga 2).  

Någon form av e-publicering istället för eller som komplement till tryckt publikation har ej 

skett, dock med undantag av seriens nr 25 Människosamlarna av Fredrik Svanberg 2015, 

vilken finns att ladda ner som pdf-fil via nätbokhandeln eddy.se som är Statens historiska 

museers distributör av publikationer (se nedan).4 Detta eftersom den skrevs inom ett projekt 

finansierat av Riksbankens jubileumsfond och open access där önskats. I avtalet med eddy.se 

står att de ska kunna erbjuda detta på webbshoppen för vissa böcker, samt även print on 

demand (se punkt 3 i bilaga 4). 

Finansiering av tryckning har skett via de olika projekt som gav upphov till publikationen, 

vanligen genom att de sökt tryckmedel.  

                                                           
 

1  O:\SHM_Gemensamt\SHM\SHMks\FoU\FoU skriftserien 
2  Q:\02 FoU\04 FoU skriftserien\FoU skriftserien - från O-disken 
3  O:\SHM_Gemensamt\SHM\SHMkp\ISBN 
4  https://shmm.bokorder.se/sv-SE/article/2744/manniskosamlarna (2019-04-21) 

https://shmm.bokorder.se/sv-SE/article/2744/manniskosamlarna
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Förvaring, försäljning och spridning 

Tidigare böcker i Studies-serien förvaras i ett lagerrum på Historiska museet, tillsammans 

med andra böcker utgivna genom museets verksamheter. Tidigare såldes Studies-seriens 

publikationer bland annat via nätbokhandeln Arkeologiböcker som drevs av UV, 

Riksantikvarieämbetet men som avvecklades i samband med att UV överfördes till Statens 

historiska museer 1 januari 2015 (se bilaga 3). I slutet av 2015 tecknade Statens historiska 

muser avtal med nätbokhandeln eddy.se för att lagerhålla, sälja, distribuera och marknadsföra 

publikationer som producerats inom myndigheten (se bilagorna 4 och 5). Avtalet omfattar 

således både publikationer som ges ut inom Studies-serien och av till exempel Arkeologerna. 

Kostnad för eddy.se:s tjänster 2016–2018 är 47 902 kr inkl. moms (med reservation för att 

alla fakturor hittats i Visma Proceedo, se bilaga 6).  

Eddy.se:s beskrivning på sin webbs startsida informerar att ”eddy.se samarbetar med utgivare 

av akademisk information”.5 Via startsidan kan emellertid ej någon bokhandel nås eller 

publikationer sökas. Till bokhandeln leds den intresserade istället via Historiska museets eller 

Statens historiska museers webb, via ”Böcker och rapporter” under fliken Forskning för den 

förstnämnda eller via en länk som heter ”Köp böcker” och som hittas under fliken Forskning 

och utveckling för den andra.6 Via dessa leds besökaren vidare till landningssidan för Statens 

historiska museer på eddy.se där ett knappt tjugotal böcker från myndigheten finns 

presenterade med titel, författare, pris, bild på framsida och möjlighet att klicka på den för 

mer information samt lägga boken i kundkorg.7 Denna sida nås även via länk från 

Arkeologernas webb, som hittas under fliken Publikationer.8 En reflektion är att 

nätbokhandeln är relativt svår att hitta för en intresserad läsare som inte redan besitter 

förkunskaper om att den existerar och hur den hittas via andra webbsidor. Titlar från Studies-

serien och myndigheten finns emellertid även att hitta via till exempel Bokus, Adlibris och 

Akademibokhandeln, om än vanligen till något högre pris än via eddy.se.  

Även Fredrik samt författare och redaktörer till publikationer inom Studies-serien har, enligt 

Fredrik och FoU-medarbetare, haft tillgång till exemplar att sprida i sina nätverk eller skicka 

med post om enskild förfrågan om bok inkommit. Publikationerna har då skickats med 

Historiska museets ordinarie postgång och frankering skett inom den allmänna för museet.  

Utöver dessa sätt att sprida Studies-seriens publikationer finns även ett samarbetsavtal från 

2007 mellan Statens historiska museer och Vitterhetsakademiens bibliotek, 

Riksantikvarieämbetet som bland annat innefattar att Statens historiska museer utöver att 

leverera böcker, rapporter m.m. till biblioteket också ska tillhandahålla sina publikationer som 

en del i bibliotekets bytesverksamhet (se punkt 7–8 i Överenskommelse i bilaga 7). Enligt 

Fredrik skickades cirka 65 exemplar av varje publikation inom Studies-serien till biblioteket 

för att använda i bytesverksamhet, vilket Fredrik såg som en slags samlad vetenskaplig 

spridningslista då de skulle komma att distribueras vidare till olika institutioner inom fältet. 

                                                           
 

5  http://www.eddy.se/ (2019-04-21) 
6  http://historiska.se/forskning/bocker-och-rapporter/  

https://shm.se/om-myndigheten/forskning-och-utveckling/ (2019-04-21) 
7  https://shmm.bokorder.se/ (2019-04-21) 
8  https://arkeologerna.com/publikationer/ (2019-04-21) 

http://www.eddy.se/
http://historiska.se/forskning/bocker-och-rapporter/
https://shm.se/om-myndigheten/forskning-och-utveckling/
https://shmm.bokorder.se/
https://arkeologerna.com/publikationer/
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Prissättning 

Enligt Fredrik har prissättning av publikationer skett av först Arkeologiböcker och sedan 

eddy.se. I avtalen med eddy.se står dock att Statens historiska museer för varje titel ska 

bestämma ett F-pris och ett UT-pris (se punkt 4 i bilaga 4). 

Marknadsföring  

Marknadsföring av publikationer inom Studies-serien skedde tidigare via Arkeologiböcker 

och sedermera via eddy.se, enligt ovan nämnda avtal. Möjligen har någon publikation även 

uppmärksammats via boksläpp eller föredrag på Historiska museet, och/eller via 

kommunikationsavdelningen i till exempel sociala medier. Vissa titlar kan också ha varit 

tillgängliga i Historiska museets butik. 
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FoU-rapportserie 

I Statens historiska museers serie av FoU-rapporter har 17 rapporter givits ut (se bilaga 8). 

Årtal för utgivning och titlar för rapport 1 och 2 har ej återfunnits men rapport 3 är från 2007 

och den senaste rapporten publicerades 2017.  

Ansvar utgivning 

Som FoU-ansvarig och forskningschef fungerade Fredrik som rapportseriens huvudredaktör 

till han slutade sin anställning 2017 och Elisabet tog över som tf forskningschefchef. Christina 

tog vid tillträdet som chef för enheten för forskning och utveckling 2018 över rollen som 

rapportseriens huvudredaktör. Ansvarig utgivare för rapportserien är ÖI, för vilken, under 

Fredriks tid, idé om FoU-rapport föredrogs inför att ÖI beslutade om utgivning. Innan 

utgivning har ÖI även haft möjlighet att läsa manus. 

Riktlinjer och förslag 

Enligt Fredrik har inga riktlinjer funnits rörande rapportserien utan förslag på rapporter har 

fångats upp via FoU-projekt vid framför allt Historiska museet. Idéer har övervägts av Fredrik 

och diskuterats med projektledare och författare/redaktör och sedan, enligt ovan, tagits vidare 

till ÖI för beslut. 

Ansvar innehåll 

Ansvarig för innehåll i FoU-rapport är författare eller redaktör. Granskning och 

korrekturläsning har skett av Fredrik i samband med att han under sin tid som forskningschef 

satte alla manus inför utgivning (se nedan).   

Form 

Färdigt manus sattes av Fredrik i Adobe InDesign. Den första mallen, som användes till och 

med seriens nr 9 2013, hade enligt Fredrik troligen tagits fram vid Historiska museet. För de 

senare användes troligen mallen för de röda böckerna i Studies-serien men i anpassad form, 

vilken också modifierades av Fredrik från rapport till rapport (i likhet med Studies-serien). 

Varken ursprungsmallen för den senare formen eller den allra senaste FoU-rapporten har 

kunnat återfinnas, men InDesign-filer för nr 7, 9–13 och 16 återfanns på den så kallade O-

disken, som emellertid inte längre används.9 Dessa har kopierats till FoU-verksamhetens plats 

på den aktuella myndighetsgemensamma disken Q.10 

Seriens namn anges på rapporterna som ”FoU Rapport [nr]” tillsammans med logotyperna för 

Statens historiska museer, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet och Tumba 

bruksmuseum. Sedan 2018 ingår dock även Livrustkammaren, Hallwylska museet och 

Skoklosters slott i myndigheten och denna detalj i formgivningen bör funderas över vid 

fortsatt utgivning. 

ISBN-nummer 

ISBN-nummer inför utgivning av FoU-rapport har erhållits av Lasse vid den tidigare 

avdelningen för kommunikation och publik, Historiska museet. En lista med ISBN-nummer 

                                                           
 

9  O:\SHM_Gemensamt\SHM\SHMks\FoU\FoU rapporter 
10  Q:\02 FoU\03 FoU-rapporter\FoU rapporter - från O-disken 
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finns som en Excel-fil på O-disken men numren hör, som Lasse påpekat, till den gamla 

organisationen.11 Hur ISBN-nummer vid fortsatt utgivning ska rekvireras måste ses över, 

enligt Lasse förslagsvis via Karin Nilsson, chef för avdelningen för kommunikation och 

digitalisering. 

Tryck och e-publicering 

Enligt Fredrik användes tidigare ett tryckeri som fanns i Garnisonen för FoU-rapporterna. 

Under senare år användes emellertid det tryckeri som var upphandlat för trycksaker, vilket för 

den senaste rapporten var Arkitektkopia.  

Enligt Fredrik trycktes de tidigare rapporterna under hans tid i några hundra exemplar medan 

de senare trycktes i mindre upplaga. Den senaste rapporten, nr 17 Skarpnäckslägret från 2017, 

trycktes i 100 exemplar. 

Majoriteten av alla rapporter har publicerats som pdf-fil och finns tillgängliga via shm.se, 

under fliken Forskning och utveckling.12  

Finansiering av tryckning av FoU-rapporter har oftast skett med medel från respektive 

projekt. För att bekosta den senaste rapporten, nr 17, använde Fredrik dock en del av den så 

kallade ”dispen” då projektet den gavs ut inom medfinansierades av Historiska museet. 

”Dispen” var en disponibel summa som Fredrik hade till förfogande för FoU-verksamheten 

och som han årligen äskade medel för i samband med myndighetens årliga budgetprocess. 

Förvaring, försäljning och spridning 

Tryckta FoU-rapporter har vid behov kunnat förvaras i samma lagerrum på Historiska museet 

som publikationerna i Studies-serien, men också av författare/redaktör på sina tjänsterum. 

FoU-rapporter har aldrig varit till försäljning utan spridits utan kostnad för mottagaren. 

Inledningsvis hade Fredrik en utskickslista för FoU-rapporter (ej tillgänglig), men efter hand 

kom rapporterna främst att spridas direkt av författarna och deras projektmedarbetare till sina 

nätverk. Då exemplar har postats har de gått via Historiska museets ordinarie postgång och 

frankering.  

Då majoriteten av rapporterna finns som pdf-fil har de även spridits i nätverk via mejl och via 

länkar till shm.se där de är tillgängliga.  

FoU-rapporter har troligen ej lämnats i ett sextiotal till Vitterhetsakademiens bibliotek enligt 

det samarbetsavtal som ovan nämns för Studies-serien.  

Prissättning 

FoU-rapporterna har ej prissatts. 

Marknadsföring 

FoU-rapporter har ej marknadsförts i egentlig mening utan information om dem har främst 

spridits på olika vis i författares/redaktörers och forskares nätverk.   

                                                           
 

11  O:\SHM_Gemensamt\SHM\SHMkp\ISBN 
12  https://shm.se/om-myndigheten/forskning-och-utveckling/fou-rapporter/ (2019-04-21) 

https://shm.se/om-myndigheten/forskning-och-utveckling/fou-rapporter/
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Externa förlag  

Publicering av böcker som producerats inom FoU-verksamheten sker inte enbart inom 

Studies-serien utan även vid externa förlag. Detta sker vanligen i avstämning mellan det 

aktuella projektet och forskningschefen, och även detta föredrogs under Fredriks tid för ÖI 

som även fick manus för kännedom innan utgivning. Publikationens författare eller redaktör 

ansvarar för innehållet. 

Kontakt med förlag sker vanligen direkt via det aktuella projektet och avtal skrivs under av 

projektledaren. I diskussionen med förlaget kring avtalet finns, utöver kostnad, antal fri-ex 

etc. som vanligen ingår i ett avtal, möjlighet att förhandla kring open access (t.ex. omedelbar 

open access, efter en viss tid och/eller efter visst antal sålda exemplar).  

Publicering genom externt förlag finansieras vanligen via projektet som söker tryck- och 

omkostnadsmedel för utgivning. 

Fredriks roll som forskningschef vid utgivning vid externa förlag har varit att hjälpa till med 

direktupphandling för val av förlag, vilket skett med instruktioner från administrativa 

avdelningen. Vanligen kontaktades tre förlag för offert och ett av dem kunde väljas. Undantag 

från direktupphandlingsförfarande kan emellertid finnas; vid utgivning av Romska liv och 

platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige 2018, red. Lotta Fernstål 

och Charlotte Hyltén-Cavallius, ansåg Angelina Gemert, upphandlingsansvarig vid Statens 

historiska museer, att upphandlingsförfarande kunde frångås i och med att boken gavs ut på 

Stockholmia forskning och förlag där särskild kompetens fanns för att ta sig an det delvis 

känsliga innehållet. Dokumentation kring anledningen till detta ska vid sådana fall arkiveras 

med övrigt material i ärendet.  
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Artiklar 

Genom FoU-verksamheten publicerar forskare artiklar i vetenskapliga tidskrifter och 

antologier, svenska såväl som internationella. Författaren är ansvarig för innehållet i artikel 

samt för kontakt med redaktörer vid tidskrifter och vid medverkan i antologier.  

Språkgranskning, som ofta krävs ofta vid publicering av artiklar på annat språk än svenska, är 

en tjänst som det finns statligt ramavtal för. Då summan vanligen inte är särskilt hög och 

särskild kompetens ofta krävs för att granska en facktext, är det dock att rekommendera att 

stämma av med myndighetens upphandlingsansvarig kring möjlighet att göra avsteg från 

ramavtalet och istället kunna välja en språkgranskare med särskild kompetens inom önskvärt 

fält.  

Att publicera artiklar är ett för forskarna relativt självständigt arbete utan större inblandning 

av forskningschef eller annan vid myndigheten. Fredrik har som forskningschef inte haft 

någon egentlig roll i detta annat än indirekt då han varit del i framtagandet av projektplaner 

och därmed kan ha påverkat till exempel vilket antal peer-reviewade artiklar som kan vara 

lämpligt för ett projekt, dock ej i till exempel innehållet i artiklar eller val av tidskrift. Artiklar 

passerade ej heller Fredrik för läsning innan publicering. 

Finansiering av publicering av artiklar sker främst genom det projekt författaren är knuten till, 

vilket kan gälla till exempel språkgranskning. Det har dock under Fredriks tid som 

forskningschef även funnits möjlighet att söka om bidrag till detta ur den ovan nämnda så 

kallade ”dispen” (även eventuell finansiering av open access skulle kunna vara en kostnad att 

få bidrag till genom denna). 
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1. Hallunda. A study of pottery from a late Bronze Age settlement in central Sweden. Hille Jaanusson. The 

Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 1. Diss. Stockholms universitet. 

2. Vendel period studies. Transactions of the Boat-grave symposium in Stockholm, February 2-3, 1981. Red. Jan-

Peder Lamm och Hans-Åke Nordström. 1983. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 2. 

3. Nordisk form. Om djurornamentik. Lennart Karlsson. 1983. The Museum of National Antiquities, Stockholm, 

Studies 3.  

4. Den ljusa medeltiden. Studier tillägnade Aron Andersson. Redaktionsgrupp Lennart Karlsson. 1984. The 

Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 4. 

5. Osteology of the eider. Somateria mollissima (L.). A study of sexual, geographic and temporal morphometric 

variation in the eider skeleton. Per G.P. Ericson. 1987. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 

5. Diss. Stockholms universitet. 

6. Bronze age studies. Transactions of the British-Scandinavian colloquium in Stockholm, May 10-11, 1985. Red. 

Hans-Åke Nordström och Anita Knape. 1989. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 6.  

7. Thirteen studies on Helgö. Red. Agneta Lundström. 1988. The Museum of National Antiquities, Stockholm, 

Studies 7.  

8. Opera textilia variorum temporum. To honour Agnes Geijer on her ninetieth birthday 26th October 1988. Red. 

Inger Estham och Margareta Nockert. 1988. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 8.  

9. Communication in Bronze Age Europe. Transactions of the Bronze Age symposium in Tanumstrand, Bohuslän, 

Sweden, September 7-5, 1995. Red. Carin Orrling. 1999. The Museum of National Antiquities, Stockholm, 

Studies 9.  

10. Vi får tacka Lamm. Redaktionskommitté Bente Magnus. 2001. The Museum of National Antiquities, 

Stockholm, Studies 10.  

11. From Ephesos to Dalecarlia. Reflections on body, space and time in medieval and early modern Europe. Red. 

Elisabet Regner. 2009. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 11.  

12. Museer och samlande. Fredrik Svanberg. 2009. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 12. 

13. Tankar om ursprung. Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning. Red. Samuel Edquist, Lars 

Hermanson och Stefan Johansson. 2009. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 13. 

14. Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster. Red. Göran Tagesson. 2014. The Museum of 

National Antiquities, Stockholm, Studies 14.  

15. The museum as forum and actor. Red. Fredrik Svanberg. 2010. The Museum of National Antiquities, 

Stockholm, Studies 15. 

16. Monetary boundaries in transition. A north European economic history and the Finnish War 1808–1809. 

Red. Tuukka Talvio och Cecilia von Heijne. 2010. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 16.  

17. Modernitetens materialitet. Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt. Red. Anna 

Lihammer och Jonas M. Nordin. 2010. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 17. 

18. The forgotten ones. Small narratives and modern landscapes. Anna Lihammer. 2011. The Museum of 

National Antiquities, Stockholm, Studies 18, Kulturmiljövård Mälardalen skrifter, 3. 

19. Forskning vid museer. Red. Fredrik Svanberg. 2011. The Museum of National Antiquities, Stockholm,  

Studies 19.  
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20. Histories of archaeological practices. Reflections on methods, strategies and social organisation in past 

fieldwork. Red. Ola W. Jensen. 2012. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 20.  

21. The museum beyond the nation. Red. Johan Hegardt. 2012. The Museum of National Antiquities, 

Stockholm, Studies 21.  

22. Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården. Red. Charlotte Hedenstierna-Jonson. 

2012. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 22.  

23. Viking swords. Swords and social aspects of weaponry in Viking Age societies. Fedir Androshchuk. 2014. The 

Swedish History Museum, Studies 23. 

24. Ett museum måste irritera. Fyra röster om Historiska museet. Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik 

Nordström och Fredrik Svanberg. 2015. The Swedish History Museum, Studies 24.  

25. Människosamlarna. Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850–1950. Fredrik Svanberg. 2015. 

The Swedish History Museum, Studies 25.  

26. Kvinnan från Barum – från äldre stenåldern. En forskningshistorik samt därtill några ställningstaganden och 

tillrättalägganden, kritiska anmärkningar och slutsatser. Björn Wallebom. 2015. The Swedish History Museum, 
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27. Gödåker. Ett romartida centrum i Uppland. Kent Andersson. 2016. The Swedish History Museum,  
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28. Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050–1250. Edition med språklig och paleografisk kommentar. Anna 
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FoU-rapportserien 
 

1. ? 

2. ? 

3. Så här vill jag göra med mina framtida elever! Rapport om samverkansprojekt kring lärarutbildning mellan 
Lärarhögskolan och Statens historiska museum 2005–2007. Annika Bergsland och Petter Ljunggren. 2007. FoU 
Rapport 3. 

4. Museipedagogen, lärandet och framtiden. Dokumentation av föreningen för undervisning i svenska museers 
(FUISM) konferens på Statens historiska museum 15–16 oktober 2007. Red. Lena Eriksson och Petter Ljunggren. 
2007. FoU Rapport 4. 

5. Det magiska året 1897. Förstudie till ett samtids- och publikarkeologiskt projekt. Jonas M. Nordin. 2007. FoU 
Rapport 5. 

6. Arkeologiska undersökningar i den utställda världen. Rapport över arkeologisk kartering och delundersökning 
av ”Gamla Stockholm” och “Helgeandsholmen” inom området för Allmänna konst- och industriutställningen i 
Stockholm 1897, Framnäs, Lejonslätten, Rosendalsvägen 3–5, Södra Djurgården, Stockholms stad. Gunnar 
Andersson och Jonas M. Nordin. 2010. FoU Rapport 6. 

7. Arkeologi, lärande och publik utveckling. Publik arkeologi i Hjulsta, ett lärande pilotprojekt. Katty Hauptman 
Wahlgren, med bidrag av Anna Wilson och eleverna i klass 8d, Hjulstaskolan. 2009. FoU Rapport 7. 

8. Liv och död i det tidigmedeltida Västerås. En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes. Lisa 
Hartzell 2010. FoU Rapport 8.  

9. Arkeologiska undersökningar i den utställda världen 2. Rapport över arkeologisk kartering och 
delundersökning av ”Gamla Stockholm” inom området för Allmänna konst- och industriutställningen i 
Stockholm 1897, Framnäs, Lejonslätten, Rosendalsvägen 3–5, Södra Djurgården, Stockholms stad. Charlotte 
Hedenstierna-Jonsson, med bidrag av Gunnar Andersson och Katherine Hauptman. 2013. FoU Rapport 9. 

10. Uppdrag jämställda museer. JÄMUS. Rapport om regeringsuppdraget att ta fram underlag och utveckla 
metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar. (Uppgift om författare saknas.) 
2013. FoU Rapport 10. 

11. Polysemantiskt digitalt museisamlande. Projektrapport 1.  Lotta Fernstål, Li Kolker och Fredrik Svanberg. 
2014. FoU Rapport 11. 

12. Arkeologisk efterundersökning av grav BJ 750 och intilliggande ytor, RAÄ 118, Adelsö socken, Uppland. 
Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld och Eva Vedin. 2015. FoU Rapport 12. 

13. Polysemantiskt digitalt samlande. Slutrapport. Lotta Fernstål, Li Kolker och Fredrik Svanberg. 2015. FoU 
Rapport 13. 

14. Gränslöst – en personlig upptäcktsfärd i Sveriges historia. Susanna Zidén och Petter Ljunggren. 2016. FoU 
Rapport 14. 

15. Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer. En kunskapsöversikt. Leena Drenzel, Lotten Gustafsson Reinius, 
Katherine Hauptman, Lena Hejll och Fredrik Svanberg. 2016. FoU Rapport 15. 

16. Arkeologisk undersökning av grav BJ 749 RAÄ 118, Adelsö socken, Uppland. Gunnar Andersson, Kerstin O. 
Näversköld och Eva Vedin. 2016. FoU Rapport 16. 

17. Skarpnäckslägret. Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck. 
Red. Anna Arnberg. 2017. FoU Rapport 17. 
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