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Tips när du ska forska i arkiv 
Vad trevligt att du funderar på att forska hos oss!  Här är några tips på vägen. 

Centrum för Näringslivshistoria bevarar svenska företags arkiv. På vår hemsida listar vi vilka 
företag – eller arkivbildare som vi säger – som har material deponerat hos oss. Gå till 
naringslivshistoria.se och klicka på ”Sök i arkiven” så finns listan som nedladdningsbar pdf. 

När du bestämt dig för vilket eller vilka företag du vill studera, så hör av dig till oss på Bild  & 
Fakta-desken: bildochfakta@naringslivshistoria.se eller telefon 08-634 99 00. Eftersom 
många av företagsarkiven hos oss ägs av företagen själva måste de ge tillstånd när man vill 
forska. Så berätta för oss vad du studera och ditt syfte med forskningen, så hjälper vi till med 
att ansöka om tillstånd hos företaget i fråga. När ditt tillstånd är beviljat är du välkommen till 
vår läsesal i Bromma så plockar vi fram materialet där.  

Bra att veta: Vi har vid forskningsfrågor en timme gratis research att söka tillstånd och 
undersöka er fråga på. Att forska i material i vår läsesal är sedan kostnadsfritt. Vid frågor som 
överstiger en timme tillämpas för research en timkostnad efter överenskommelse.  

Som vi vet så finns historien bevarad på många ställen. Här är tips om när du vill fortsätta din 
sökning på andra ställen: 

• Centrum för Näringslivshistoria är ett rikstäckande näringslivsarkiv. Det finns även 
många andra, regionala, näringslivsarkiv där du kan få hjälp med lokala företags 
historia. En lista på näringslivsarkiv hittar du hos Näringslivsarkivens förening, 
http://www.naringslivsarkiv.se/.  

• Du kan också göra en sökning efter de arkiv som inte finns hos oss på Nationella 
arkivdatabasen, http://sok.riksarkivet.se/.  

• I nationalbiblioteket Kungliga bibliotekets (KB) omfattande samlingar finns mycket 
att hämta. Besök t ex http://www.kb.se/samlingarna för att söka efter 
årsredovisningar och trycksaker under fliken "Vardagstryck & affischer". Även 
tidningar kan beställas fram i pappersform eller på mikrofilm. Sedan den första lagen 
om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer som utgivits i 
Sverige samlats in av KB och sparats där. Numera gäller det även musik, såväl fiktiv 
som icke-fiktiv film samt radio- och tv-utsändningar. (Pliktexemplar av tryckta 
publikationer finns även på de sex universitetsbiblioteken i Umeå, Uppsala, 
Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.)  

• Många företag och verksamheter går att spåra i Stockholms adresskalender och 
Svensk industrikalender. Intressanta företagspersoner, entreprenörer med flera går 
att finna i biografiska lexikon som Svenskt Biografiskt Lexikon, Svenska män och 
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kvinnor och Vem är vem?. Dessa verk och andra har vi i våra samlingar, men de går 
också att hitta på landets bibliotek, lättast är att söka på http://libris.kb.se/.  

• Är din forskning inriktad på Stockholm, så har Stockholms Stadsarkiv många bra 
ingångar om man släktforskar och söker efter personer. Ett sådant är 
Rotemansarkivet som är ett folkbokföringsregister för Stockholms stad 1878-1926, 
http://www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Folkbokforing-
ochmantalsskrivning/Rotemansarkivet/ .Hos Stockholms Stadsarkiv hittar du också 
information om folkbokföring i kyrkoarkiven, den grundläggande registreringen av 
befolkningen i Sverige.  

Lycka till! 

Lina Wiberg, arkivarie 
för Bild & Fakta-avdelningen på Centrum för Näringslivshistoria  

// 

Hör gärna av dig! 
epost: bildochfakta@naringslivshistoria.se 
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