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Fördelning av 2019 års FoU-anslag till projekt 
inom området centrala museer 

Fördelningen av FoU-anslag till centrala museer för 2019 utgår från de särskilda 

prioriteringar som uttalats i anslagsutlysningen inför 2019, där det framgår att 

medel ges till projekt som omfattar forskning och utveckling med inriktning på 

museernas samlingar och/eller förmedlande verksamheter. 

 

Riksantikvarieämbetets anslag till forskning och utveckling inom områdena 

kulturarv och kulturmiljö respektive centrala museer uppgår till 20,5 miljoner kronor 

om året, där riktmärket för fördelning till centrala museer är 3,5 miljoner kronor. 

Beslut  
Riksantikvarieämbetet beslutar att fördela 4 030 204 kr från anslaget 1:4 

Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet inom området centrala 

museer till 5 projekt. Under förutsättning att regleringsbrevet för 2019 innehåller 

erforderligt anslag för FoU-insatser fördelas anslag för 2019 till projekt enligt 

nedanstående tabell. 

Dnr Projektnamn Institution Tema Beviljat 
belopp 

Fortsättningsprojekt 
RAÄ-
2018-
1190 

Kreativa förflyttningar 
- musikaliska flöden i 
1960- och 70-talens 
Sverige 

Statens 
Musikverk 

Centrala museer 1 008 479 kr 

Nya projekt 
RAÄ-
2018-
3325 

Det delade landet. 
Samisk historia och 
mångkulturalitet före 
det moderna 

Statens 
Historiska 
Museer 

Centrala museer 996 965 kr 

RAÄ-
2018-
3327 

Fallet yaqui: 
repatriering ur flera 
perspektiv 

Statens museer 
för världskultur 

Centrala museer 1 100 000 kr 

RAÄ-
2018-
3328 

Flyktens materialitet Statens maritima 
museer 

Centrala museer 375 260 kr 

RAÄ-
2018-
3329 

Italienskt måleri i 
Nationalmuseum: 
marknad, 
musealisering, 
materialitet 

Nationalmuseum Centrala museer 549 500 kr 

 Totalt  Antal = 5 4 030 204 kr 
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Skälen för beslutet 
Utlysningen FoU för centrala museer öppnade den 24 augusti och stängde den 30 

september 2018. 

 

Inom området centrala museer inför 2019 finns anspråk från 7 projekt med ett 

sammanlagt anspråk på 6 038 822 kronor.  

 

Ansökningarna har beretts av Riksantikvarieämbetets beredningsgrupp för FoU. 

Varje nytt forskningsprojekt är vetenskapligt granskat av två externa sakkunniga 

granskare. Resultatet av den processen var att prioritera ovanstående projekt. 

 

 

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av FoU-

handläggaren Jennifer Martin Schuch. Även överantikvarien Knut Weibull, tf 

avdelningschefen Nikos Tsakiridis och FoU-handläggaren Hedvig Schönbäck har 

varit med om den slutliga handläggningen. 

 

 

 

 

 

Lars Amréus  

   Jennifer Martin Schuch 
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