
Hej, 
Vad trevligt att du vill forska hos oss! 
 
På vår hemsida hittar du vilka arkivbildare som har material deponerat hos oss, 
http://naringslivshistoria.se/Documents/CfN_arkivbildare_deponentsortering.pdf. 
Meddela oss vilket/vilka företag du vill ansöka om tillstånd att studera och beskriv syfte med 
forskningen så skickar vi det till respektive kontaktperson på företaget. Vår mailadress är 
bildochfakta@naringslivshistoria.se.  
 
Du kan också göra en sökning efter de arkiv som inte finns hos oss i Riksarkivets Nationella 
arkivdatabas (NAD). På Riksarkivets hemsida kan du också läsa mer om deras nationella 
arbete.  
 
I Kungliga bibliotekets (KB) omfattande samlingar finns mycket information att hämta. Här 
kan du bland annat söka efter företagens årsredovisningar och andra trycksaker under 
”Samlingarna”, fliken "Vardagstryck & affischer".  
I stort sett alla publikationer som utgivits i Sverige sedan 1661 har samlats in och sparats på 
KB. T.ex. böcker, dagstidningar och tidskrifter, personaltidningar, handskrifter, kartor och 
mycket mer. Numera gäller det även musik, såväl fiktiv som icke-fiktiv film samt radio- och tv-
utsändningar.  
Svensk Mediedatabas, SMDB, är Kungliga bibliotekets söktjänst för de audiovisuella 
samlingarna. Se även Filmarkivet.se för fler rörliga bilder! 
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 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/.  
 
Stockholms Stadsarkiv är arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län. Här kan du följa 
Stockholms invånare och stadens utveckling från medeltiden fram till idag. Se mer om vad 
som erbjuds på deras hemsida. 
 
På Stockholms Stadsmuseum, kan du få reda på mycket om Stockholm och stadens historia 
och byggnader. De har bl.a. stora samlingar stockholmsbilder, både fotografier och konst, 
pressklipp och kartor, m.m. Deras Stockholmskällan är en bra första ingång.  
 
 CfN har främst material från Stockholmsbaserade verksamheter. Är det information om ett 
företag eller verksamhet i en annan del av landet kan du vända dig till stads- och 
landsarkiven som finns geografiskt nära arkivbildaren du söker. Även lokala 
hembygdsföreningar och bibliotek kanske kan hjälpa dig vidare. Det finns också flera 
näringslivsarkiv ute i landet du kan höra av dig till. En lista på näringslivsarkiv hittar du hos 
Näringslivsarkivens förening. 
 
Söker du brandförsäkringar tipsar vi om Brandkontoret,  Brandförsäkringsverket  
och specialsökningsfunktionen på NAD (se Brandförsäkringar under Databaser). 
 
Välkommen till oss! 
 

 
                            

             Centrum för Näringslivshistoria gör företagens historia till en resurs! Som ledande näringslivsarkiv erbjuder                                       
             vi expertis och inspiration bland miljoner bilder, filmer, dokument och personliga berättelser. 
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