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Editor 
 
Representational Machines. Photography and the Production of Space, red. Anna Dahlgren, Dag Petersson 
& Nina Lager Vestberg (Århus: Aarhus University Press, 2013) [269 s.] 

Bokprojektet genomfördes inom ramen för ett nätverksstöd från RJ. Jag hade huvudansvaret 
för ansökan och administrerade hela projektet. Som redaktörer läste vi och bedömde 
proposals, utkast och de färdiga textbidragen. Dessutom författade vi gemensamt bokens 
inledning och jag författade ett kapitel. Boken genomgick peer-review förfarande genom 
förlaget.  

 
I bildarkivet. Om fotografier och digitaliseringens effekter, red. Anna Dahlgren & Pelle Snickars, 
(Stockholm: Mediehistorisk arkiv, Kungliga bibliotekets skriftserie, 2009) [207 s.] 

Boken hade sin upprinnelse i ett seminarium som jag arrangerade på Nordiska museet 2008 
som drog ett drygt hundratal deltagare. Skribenterna var de inbjudna talarna. En av dem blev 
senare redaktör tillsammans med mig. Som redaktörer bedömde och redigerade vi 
textbidragen och författade inledningen tillsammans, men själva grundidén till helheten var 
således min.  

 
Kvinnor och medier – rapport från ett seminarium, red. Gunilla Jarlbro & Anna Näslund Dahlgren 
rapport nr 6:2000 (Stockholm: Institutet för mediestudier, 2000) [75 s.] 

Boken var en proceeding från en konferens med samma namn anordnad av Institutet för 
mediestudier där jag var anställd på deltid. I detta bokprojekt bidrog jag med ett mindre 
arbete, som framför allt bestod i att läsa och redigera texterna.  

 
Forskning om konsumenternas villkor och värderingar i en ny tid, Anna Näslund (red.) Tema Nord 1999:513, 
Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn, 1999. [117 s.] 

Det redaktionella arbetet med denna publikation gjorde jag inom ramen för min anställning på 
Nordiska ministerrådet. I arbetet ingick framför allt att redigera texter och sköta de administrativa 
delarna av bokproduktionen.   

 
 
 


