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Vi tar hand om företags historiska material. Vi gallrar, ordnar och för- 

tecknar, så att de får användbara arkiv - och inte bara en hög med 

gamla dokument. För vi är i arkivbranschen, inte lagerbranschen.

ATT BERÄTTA    32-45

 

Ett företags historia är dess språngbräda in i framtiden. Vi hjälper 

företagen att berätta historier som de verkligen hände, på webben,  

i film, i tryck, eller den form de vill ha.
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Vi hjälper företagen att hitta det historiska svaret snabbt. Precis som 

vi hjälper forskarna och skolorna att hitta det källmaterial de letar 

efter, bland alla arkiv vi ser efter.  

FÖRLAGET    58-71 

I många år har vi hjälpt till att ge ut böcker. 2016 tog vi steget fullt ut 

och startade ett eget förlag: ”Förlaget Näringslivshistoria”.

FORSKNING    72-83 

Vi driver forskningsförberedande projekt och arbetar med den 

akademiska världen, med fokus på företagshistoria och ekonomisk 

historia.

SKOLAN    84-93 

”Era arkiv är en guldgruva för oss lärare och våra elver”, säger lärarna. 

Som använder vår skolsajt Företagskällan - och kommer på besök för 

att lära ut källkunskap.

DET PRATAS OM  94-105

 

Det pratas om företagens historia. Det pratas om näringslivets histo-

ria. Bland arkivarier, historiker, företagsledare och kommunikatörer. 

Under året har samtalen förts på många sätt.





VI BEVARAR OCH BERÄTTAR FÖRETAGENS EGNA HISTORIER 

OCH ÄVEN HISTORIEN OM DET SVENSKA NÄRINGSLIVET

Årsberättelse från Om året som gick
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Historien bevisar vilka ni är.
Vårda den noga. Använd den väl.

Vi bevarar och berättar företagens egna historier – 

och även historien om det svenska näringslivet i stort. 

Sedan 1974 fördjupar vi bilden, stärker varumärken 

och ger organisationer energi.
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34
Genomsnittligt antal 
anställda under 2016

1,2mkr
Vår vinst 2016

42mkr
Total omsättning 2016

72 000hm

1 200hm

Antal hyllmeter arkiv som vi sköter om: fotografier, proto-
typer, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, 
projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar. 

Antal nya hyllmeter

1 367GB
Tillväxten i vårt digitala 

arkiv under året.

14
Antal historiska webbsajter vi 

driftar åt olika företag

330
Antal företagsmedlemmar 

i vår ideella förening  
(tillika våra ägare)

668
Kundförfrågningar

833
Forskarförfrågningar
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Det här är Centrum för  
Näringslivshistoria.

edan 1974 bevarar och berättar Centrum 
för Näringslivshistoria näringslivets historia. 
Våra professionella arkivarier förvaltar fö-
retagsarkiv för företagsledningar och ägare, 
som vi sedan hjälper att använda historien 
som hävstång för framtida utveckling. Dess-

utom berättar vi näringslivets allmänna historia och dri-
ver förberedande forskningsprojekt.

Vi är en ideell förening med företag och organisationer 
som medlemmar. Vi är inte knutna till något specifikt 
universitet eller organisation. Vi är oberoende och vår 
verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter 
från tjänsterna som vi erbjuder. 

Dessa tjänster driver vi från ett servicebolag, Centrum 
för Näringslivshistoria AB, som är helägt av den ideella 
föreningen. Våra forskningsinsatser finansieras av veten-
skapliga fonder och forskningsstiftelser.  ■

S
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Historiens  
bevarare, 

sanningens 
väktare

Som arkivarier och näringslivshistoriker har vår 
uppgift alltid varit att värna fakta och sanningshalt. 
Och under året som gick, när begrepp som ”fakta-
resistens” och ”alternativa fakta” blev vardagsmat, 

har vår roll blivit mer angelägen än någonsin.  

ALEXANDER HUSEBYE, VD
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lldeles efter sommaren arrangerade vi vår första History 
Marketing Summit – och responsen var omtumlande, en våg 
av entusiasm.  Vi hade samlat några av de främsta exemplen 
på hur svenska och globala företag sköter sin historia och 
använder den för att profilera sig. Det var fullsatt på Volvo 

Showroom i Kungsträdgården och flera deltagare frågade om de hade missat 
liknande kunskapsdagar tidigare. Nej, det hade de inte. Men vi håller en ny i 
september 2017. Och vi välkomnar att vänner bland kommunikations- 
byråerna också har börjat använda termen History Marketing. Alla vinner 
på att begreppet får bärkraft även utanför Centrum för Näringslivshis-
torias väggar, där vi nu i över 40 år har trott på att företagens egna historia  
är deras bästa bevisföring för allt de tänker göra framöver.

Sedan 1974 har vi byggt en arkivverksamhet som mäter över 70 000 hyllmeter. 
Ett normalt växer vi med ca 1 500 hyllmeter material. Det betyder en och en 
halv kilometer originalhandlingar, fotografier och prylar. Det är inte konstigt att 
jag ofta får frågan om lokalerna räcker till. Tidigare har jag kunnat svara ja, men 
snart kommer vi att behöva nya lokaler i Stockholm. Kanske vi även etablerar 
oss på andra orter. Även om vi har kollegor ute i landet finns det blinda fläckar 
där vi skulle fylla en funktion för att bevara och berätta det svenska näringsli-
vets historia. 

Våra medlemsföretag visar oss ett stort förtroende när vi får ta hand om deras 
unika material. Längre fram kan ni t ex läsa om hur ett kassaskåp flyttades från 
Bonnierhuset på Sveavägen till oss i Bromma. Det innehåller bland annat ori-
ginalmanuset till Hemsöborna av August Strindberg och hans korrespondens 
med sin förläggare. Arkiven från företagen är basen i vår verksamhet, men vår 
publicistiska verksamhet har också vuxit. Under året startade vi Förlaget Nä-
ringslivshistoria som du kan läsa mer om på annan plats i krönikan. 

Som företagsarkivarier arbetar vi i ett sammanhang som sträcker sig över grän-
serna. På de årliga internationella företagsarkivdagarna ICA SBA så träffades vi 
förra året i Atlanta på Coca-Colas högkvarter och djupdök i frågor som företa-
gens transparens och samhällsansvar, utifrån arkivens perspektiv. Bara ett halv-
år senare blev vår uppgift att värna fakta och sanningshalt ännu mer aktualise-
rat. ”Faktaresistens” och ”alternativa fakta” är termer vi numera måste förhålla 
oss till – och vår roll som historiens bevarare och förmedlare har nog aldrig 
varit mer angelägen. I vår dagliga verksamhet omsätter vi den arbetsuppgiften 
i arkivberättelser för våra olika kanaler, i tidskrift, på webben och i social media. 
Framtiden för företagsarkiv är mer spännande än någonsin tidigare – så när vi 
nu fick ta över stafettpinnen Atlanta och stå som värd i Stockholm i april 2017 för 
den årliga konferensen, var ämnet givet: ”The Future of Business Archives”. Vårt 
nationella och internationella engagemang kommer bara att fortsätta växa. ■

A

Tack alla vänner för ett strålande 2016!
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A R K I V G Å N G  PÅ  C E N T R U M  F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A .  F O T O :  J O H A N  S T R I N D B E R G
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att bevara
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En framtidsspaning från en arkivchef som arbetar 
med historiskt material, det kan tyckas motsägese-
fullt. Men som företagsarkivarie arbetar man alltid 

med blicken både bakåt och framåt.

En digital 
framtids-

spaning från 
arkiven

att bevara

PER-OLA KARLSSON, ARKIVCHEF
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ena sidan rekonstruerar vi hur ett företag arbetat, hur det varit 
organiserat och vilken bevarandevärd information det lämnat. 
Å andra sidan hjälper vi företaget så att rätt information alltid 
kommer finnas tillgänglig i framtiden. Under året som gått har 
det emellertid blivit mer uppenbart än någonsin att vi verkligen 

måste tänka strategiskt kring framtiden. För samhällets digitalisering, som om-
vandlar så många branscher, påverkar även arkivvärlden.

Huvuddelen av all arkivinformation, som vi hjälper företag att hantera i våra 
klimatsäkra arkivdepåer, kommer under lång tid framöver fortfarande vara fäst 
på papper. Samtidigt är tiden förbi då arkivfrågor var något som kunde åtgär-
das när det blev tid över. Idag gäller istället ”nu eller aldrig”. Den information 
som företagen skapar idag är huvudsakligen digital, och om den inte sparas 
aktivt så försvinner den ut i nästa hårddiskrensning eller när mejlkorgen blir 
full. Information som blir kvar på papper kan vi arkivarier alltid rekonstruera i 
vilket sammanhang det blev till. Men vad gör man när inga spår alls blev över? 

Vi arbetar självklart fortfarande med att värdera, ordna och förteckna äldre  
arkiv. Under året gjorde vi det t ex för Electrolux och Handelsbanken. Samtidigt 
ser vi en ökad efterfrågan på att inte bara få svaret på vad som ska arkiveras 
utan också hur arkiveringen ska gå till!

För att möta de utmaningar som våra kunder och vi står inför såg vi under 2016 
över våra strategier, arbetsmetoder och inte minst kompetenser. Arbetet kom-
mer fortsätta, men redan nu har vi förstärkt med en IT-strateg, som komplette-

Å
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rar vår traditionella arkivariekompetens. Våra kunder hanterar numera majori-
teten av sin bevarandeinformation i olika digitala system och vi behöver såklart 
själva systemstöd för att på rätt sätt kunna säkra den långsiktiga arkiveringen 
av digital information. Vi är redan bra på att hjälpa företag förstå vilken infor-
mation som är relevant att bevara, genom exempelvis digitala inventeringar 
eller upprättande av bevarandeplaner. En viktig pusselbit är sedan att få smarta 
integreringar på plats mellan de system kunden använder och de vi har för 
digital långtidsarkivering. Vi kunde under förra året exempelvis hjälpa Skandia 
med långtidsarkivering av deras filmer genom att integrera deras plattform för 
digital filmhantering, Creo Video Manager, med vårt arkivsystem FileNet. Vi er-
bjuder sedan tidigare arkiveringslösningar för både webbplatser och intranät, 
men nästa steg är näst intill sömlös integration med t ex Microsoftprodukter 
som Outlook och SharePoint.

I takt med att våra kunders behov ökar så har en annan långsiktig trend ytterli-
gare befästs under året: företag hyr gärna arkivkompetens av oss för arbete på 
plats hos dem. Allt teknik till trots fortsätter humankapital att öka i värde och 
här står vi för ett unikt erbjudande! ■

VI HJÄLPER FÖRETAG FÖRSTÅ VILKEN INFORMATION  
SOM ÄR RELEVANT ATT BEVARA, GENOM EXEMPELVIS 
DIGITALA INVENTERINGAR ELLER UPPRÄTTANDE AV 
BEVARANDEPLANER. 

-  AT T  B E VA R A  -
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#01 www.handelsbanken.se

Ofta arbetar vi stegvis med de arkiv vi vårdar. Först flyttas historiskt material 
över till oss, antingen fysiskt eller digitalt.  Därefter börjar vi arkivskapandet 
med att gallra ut material som inte har bevarandevärde. (Tänk gamla telefonlis-
tor och datormanualer.) Det som sedan återstår kan vi ordna och förteckna. Det 
är en process som tar tid. Handelsbanken har löpande deponerat material hos 
oss och under 2016 genomförde vi ett omfattande ordna-och-förteckna-pro-
jekt, där vi inte bara tog hand om nyinkommet material utan tittade igenom 
hela arkivet för att tydliggöra och förbättra ordningen. Så nu är Handelsban-
kens arkiv ännu lättare att söka i än innan - och redan har forskare börjat an-
vända materialet. ■

Ordna och förteckna 
för Handelsbanken

B I L D  U R  H A N D E L S B A N K E N S  H I S T O R I S K A  A R K I V  H O S  C E N T R U M  F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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Fysiskt och digitalt, snart är 
allt sökbart för Electrolux
Under året fortsatte vi ett arbete 
som inleddes 2015 med att att ord-
na och förteckna drygt 550 hyllme-
ter nytt material som Electrolux 
deponerat hos oss. Vi har systema-
tiskt gått igenom alla arkivbildare 
som ingår i Electrolux deposition.  
(Vad är arkivbildare? Titta i arkiv-
begreppslistan sist i årskrönikan!) 
Dessutom har vi strukturerat den 
digitala delen av Electrolux mate-
rial, såväl det som ”fötts digitalt” 
( japp, se arkivbegreppslistan!) som 
det som skapats av scanningar och 
digitaliseringar. Allt med sikte på 
att ha ett lättarbetat och sökbart 
arkiv inför Electrolux 100-årsjubi-
leum 2019. ■

Allt fler företag 
skapar arkiv
Allt fler företag skapar arkiv av sitt 
historiska material. Under 2016 fick 
vi bl a de här företagen som nya ar-
kivkunder:

Folkuniversitetets Förbundskansli
Svenskt Kött i Sverige
Bankgirocentralen BGC
Massolit Förlagsgrupp
Bukowski Auktion ■

www.electroluxgroup.com

www.electroluxgroup.com

#02

#03

-  AT T  B E VA R A  -

B I L D E R  U R  E L E C T R O L U X  H I S T O R I S K A  A R K I V

H O S  C E N T R U M  F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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Digital lagring för Systembolaget
Under året som gick utökade Systembolaget sin deposition hos oss när de 
lät oss arkivera hela deras webbnärvaro, främst i form av att vi sparade ned 
www.systembolaget.se. Med sin stora produktdatabas är detta den största 
sajt som vi hittills arkiverat digitalt. Framöver kommer vi spara ned sajten 
med jämna mellanrum. Allt för att Systembolaget lätt ska kunna se vad de 
erbjudit i det förflutna. På den analoga sidan av vår verksamhet har vi dess-
utom hjälpt Systembolaget att ta hand om 40 pallar affischer och annat 
tryckt material. Det gallrades dubletter och sparades original, i slutändan 
har vi ordnat och förtecknat 150 hyllmeter. Framöver kommer Systembola-
get att, när de skickar ut nytt material till butik, vilket sker fyra gånger per 
år, automatiskt skicka arkivexemplar till oss. ■

www.systembolaget.se#04
1 3

A F F I S C H  U R  S Y S T E M -

B O L A G E T S  H I S T O R I S K A

A R K I V  H O S  C E N T R U M

F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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#05 www.skandia.se

Försäkringsjätten Skandia producerar mängder av interna filmer varje år, allt 
från utbildningsfilmer till reklamfilmer och aktieägarmöten.  De flesta filmerna 
är värda att bevara för framtiden, så under året som gick implementerade vi en 
lösning, där utvalda filmer från Skandias interna filmbank automatiskt kopieras 
till deras digitala långtidsarkiv hos oss. Så frigör Skandia utrymme på sina egna 
servrar, samtidigt som de får ett lätt återsökbart arkiv - som är framtidssäkrat 
även om dagens videoformat försvinner. ■

Skandia sparar
filmerna

-  AT T  B E VA R A  -
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Bonniers och Strindbergs texter, nu digitala
Bonnierförlagens arkiv hos oss består till stor del av alla böcker de givit ut 
sedan starten 1832. Men arkivet innehåller även förlagets affärskorrespon-
dens och originalmanuskript.  Under året som gick har vi haft Bonniers 
uppdrag att scanna in viktiga originalhandlingar, så att de fysiska exempla-
ren ska kunna vila mer orörda. Det har handlat om grundaren Albert Bon-
niers brevväxlingar från tidigt 1800-tal när han startar och bygger förlaget, 
som finns sparat i inbundna kopieböcker.  Och det har handlat om August 
Strindbergs alla originalmanuskript, en kulturskatt som inte går att värdera, 
men som nu går att lätt återsöka och studera digitalt. För att inte tala om 
Strindbergs alla brev till förläggare Bonnier. ■

Strindberg flyttade
till Bromma
2016 var året när August Strind-
berg flyttade till Bromma. Det var 
då som kassaskåpet med August 
Strindbergs originalmanus kördes 
från Bonniers förlagshus på Svea-
vägen i Stockholm, där det stått i 
snart 100 år, till våra arkivlokaler. 
Det var ett halvt ton svensk kul-
tur- och näringslivshistoria som 
åkte genom stan. ■

www.albertbonniersforlag.se

www.bonnier.se

#06

#07

O R I G I N A L M A N U S E T  

T I L L  H E M S Ö B O R N A .  U R 

B O N N I E R S  H I S T O R I S K A

A R K I V  H O S  C E N T R U M  F Ö R

N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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Arkivkonsult på plats!
Alla våra arkivkunder har inte sina 
arkiv hos oss - så då kan vi hjälpa 
dem på plats istället, oftast på del-
tid.  Som vi gjort under året för 
Swedish Match, där vår arkivarie 
Bartosz Petryk arbetat i deras loka-
ler, både med att ordna arkivet och 
hantera forskarförfrågningar.  Eller 
som vi gjort för Svenska Fotbollför-
bundet, där arkivarie Lina Wiberg 
arbetat hos dem med deras löpan-
de arkivering och svarat på interna 
arkivfrågor. ■

Se Malmstens möbelrit-
ningar direkt på nätet
Under 2016 avslutade vi arbetet 
med att scanna in tusentals rit-
ningar ur Stockholms Hantverks-
förenings historiska arkiv, som vi 
bevarar hos oss sedan länge. Det 
nya digitala arkivet finns tillgäng-
ligt att söka direkt i på nätet från 
vår tjänst cfnonline.se och ger en 
unik inblick i svensk designhistoria 
från 1930- till 1960-tal. Här hittar du 
både ritningar från mer kända  mö-
belformgivare som Carl Malmsten, 
Elias Svedberg och Carl Axel Acking 
och från mer okända designers. ■

www.naringslivshistoria.se

www.hantverkarna.se

#08

#09

-  AT T  B E VA R A  -

B I L D  U R  S V E N S K A  F O T B O L L F Ö R B U N D E T S

H I S T O R I S K A  A R K I V  H O S  C E N T R U M  F Ö R 

N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A

R I T N I N G  U R  H A N T V E R K S F Ö R E N I N G E N S  H I S T O R I S K A  A R K I V 

H O S  C E N T R U M  F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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#10 historia.vattenfall.se

Under 2016 avslutade vi ett två-årigt projekt där vi digitaliserat bilder och 
filmer ur Vattenfalls arkiv, på uppdrag av Vattenfalls Kulturarvskommitté. Film-
materialet ensamt motsvarar närmare 204 timmar film. 45 av filmerna är även 
publicerade på Vattenfalls historiska webbplats, där filmmaterialet sträcker sig 
från 1910-tal ända fram till tidigt 2000-tal, med 1950-talet som en klar guldålder 
i Vattenfalls filmverksamhet. Mästerfotografen Lennart Nilsson, som avled i år, 
var en flitigt anlitad fotograf av Vattenfall. Hans bilder är även de digitaliserade 
för lätt åtkomst. ■

Lennart Nilssons 
bilder i Vattenfalls 

arkiv

B I L D  AV  L E N N A R T  N I L S S O N ,  U R  VAT T E N FA L L S  H I S T O R I S K A  A R K I V  H O S  C E N T R U M  F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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-  AT T  B E VA R A  -

B I L D E R  AV  L E N N A R T  N I L S S O N ,  U R  VAT T E N FA L L S  H I S T O R I S K A  A R K I V  H O S  C E N T R U M  F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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A N D E R S  H O U LT Z ,  M E L A N I E  A S P E Y  O C H  A L B E R T  B O N N I E R  PÅ  Å R E T S  H I S T O R Y  M A R K E T I N G  S U M M I T.  F O T O :  L I N U S  S U N D A H L- D J E R F
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att Beratta
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ANDERS SJÖMAN , KOMMUNIKATIONSCHEF

att Beratta

När vi får i uppdrag att berätta ett företags historia 
börjar vi ofta med framtiden - och arbetar bakåt. 

För ingenting stärker ett företags framtida mål som 
de erfarenheter historien gett dem. Bevisföringen 
för de löften som ett företag ger idag går att finna  

i vad det gjort förut. 

Vi är historie- 
berättarna som 
aldrig behöver 

hitta på.
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istorien ger trovärdighet och tydlighet. Såväl det man gjorde rätt 
som de gånger man körde i diket. Som lyssnare inser man snabbt 
om en berättelse är äkta eller hitte-på - och inget är mer äkta än 
det som verkligen har hänt. 

Vi brukar säga till företag att historien bevisar vilka ni är - så vårda den noga och 
använd den väl. Historien är ditt företags språngbräda in i framtiden, oavsett 
om ditt företag är ett, tjugofem eller hundra år gammalt.

På Centrum för Näringslivshistoria har vi ända sedan 1974 både bevarat och be-
rättat svenska företags historier. Bland de tusentals företagsarkiv som vi sköter 
finns alla sorters berättelser, om framgångar och misslyckanden, om satsning-
ar och åtstramningar, om människor, produkter och organisationer. Vi hjälper  
företagen att välja bland det historiska materialet så att deras historiebeskriv-
ning ska kännas igen även i dag. Utifrån den grundhistorien kan vi sedan välja 
den berättarform som passar bäst: bok, webbsajt, film, fysisk utställning, socia-
la medier eller vad det än vara månde. Många gånger kombinerar vi berättar- 
formerna.  

Vårt mål är att hjälpa våra företagskunder att med historiens kraft tydliggöra 
sitt varumärke, stärka sin företagskultur, eller sänka sin riskexponering. Många 
gånger hjälper en sakligt korrekt och välstruktuerad historia alla tre områdena.

Men det bästa av allt är att vi, när vi arbetar tillsammans med företagen, aldrig 
behöver skapa en berättelse. Den finns där, i företagens historiska material. Vi 
är historieberättarna som aldrig behöver hitta på. ■

H
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#01 www.svenskabostader.se

Sedan 1940-talet har Svenska Bostäder byggt bostäder åt Stockholms in-
vånare och dokumenterat sitt bostadsbyggande med mängder av fotogra-
fier. Utifrån detta rika bildarkiv byggde vi en kartbaserad tidsresa för deras 
nya webbsajt. Denna ”mash-up” av karta, tidslinje, bilder och nyskrivna tex-
ter från vår redaktion visar inte bara på bostadsområdenas historia utan 
hela Stockholmsområdets utveckling de senaste 70 åren. ■

En tidsresa i 
kartform för 

Svenska Bostäder

-  AT T  B E R ÄT TA  -

F O T O  U R  S V E N S K A  B O S TÄ D E R S  H I S T O R I S K A  A R K I V
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#03 www.icahandlarna.se

En tidning från 1964 som kunde varit tryckt idag 
1964 är ett märkesår för ICA. Då fick alla ICA-handlare ett gemensamt em-
blem. ICA-loggan är oförändrad sedan dess. Till årets ICA-dagar gjorde vi där-
för ett nytryck av ICA-Tidningen, nr 1 1964, där loggan presenterades. Artiklarna 
om nyttan av ett gemensamt varumärkesarbete hade lika gärna kunnat vara 
skrivna idag, över 50 år senare. ■

#02 www.handelnshistoria.se

Sajten handelnshistoria.se, där vi beskriver den svenska handelns utveck-
ling, fick i år tio nya filmer om nutida entreprenörer. Här möter man nu män- 
niskorna som byggde bl a Linas matkasse, Polarn o Pyret, Granit, Swedish Stock-
ings, Granit, Norins ost och Sabis. ■

Nya filmer 
om handelns 

samtidshistoria
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-  AT T  B E R ÄT TA  -

ICAs historia - 
som ett tidsplank!
En gång om året samlar ICA alla 
handlare för en gemensam träff 
– och till Handlardagarna 2016 
byggdes det en 14 meter lång his-
torievägg i Friends Arena. Vi fyllde 
tidslinjen åt ICA med viktiga hän-
delser - och sen hjälpte vi till att 
på plats samla in handlarnas egna 
historier. Tillsammans skapades en 
heltäckande ICA-berättelse. ■

www.icahandlarna.se#04
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#05 www.ericsson.se

Ericssons start är tydligt bevarad: Lars Magnus Ericsson gör den första note-
ringen i den huvudbok han just köpt för sitt nystartade företag den 1 april 1876. 
Så under 2016 firade företaget 140 år. Själva jubileumsdagen inledde vd Hans  
Vestberg med ett besök hos oss, som sedan länge förvaltar Ericssons arkiv om 
(hittills) 1 800 hyllmeter. En vecka senare byggde vi en tillfällig historisk utställ-
ning huvudkontoret. Där kunde besökare se milstolpar ur firmans utveckling, 
som  den första kravspecifikationen för AXE-växeln från 1970-talet och en pro-
totyp för en bildtelefon från 1960-talet. Till Ericssons årsstämmemiddag hade 
vi sedan även tagit fram ett nytryck av Ericssons första prislista från 1886, som 
en present från dåtiden till dagens styrelse. ■

Ericsson 
140 år

Hans Vestberg, vd (vänster) och kommunikationschef 

Helena Norrman (höger) studerar Ericssons första

kassabok, under ett morgonbesök i arkivet på 140-årsdagen.

Vi byggde en tillfällig historisk

utställning på Ericssons huvudkontor

i Kista utanför Stockholm.
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-  AT T  B E R ÄT TA  -

För våra evenemang har vi tagit fram en historievägg med svenska näringslivsprofiler. 

Där vi lämnat en plats ledig för dig att ta DIN plats i svensk företagshistoria.
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E N  KO F F E R T  S O M  T I L L H Ö R T  U P P F I N N A R I KO N E N  G U S TAV  D A L É N  KO M  T I L L  O S S . . . 
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att svara
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att svara

LINA WIBERG & LINDA ISRAELSON, ARKIVARIER

Vår medlemsservice, även kallad Bild- och fakta- 
sökgruppen, har haft mer att göra än någonsin.  

De deponerande företagen själva får så klart  
alltid hjälp att hitta material ur sitt förflutna  
- men vi hjälper även akademiker, media,  

redaktörer, hobbyforskare och föreningar med  
såväl återsökningar som besök på plats.

Fler sökningar 
än någonsin!
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nder året som gått har vi haft mycket att göra i Bild- och faktasök-
gruppen! Mängden av kund och forskarförfrågningar ökar i takt 
med att vi får in nya, spännande arkiv. Allt fler får upp ögonen 
för vad vi har i våra depåer. Vi får in frågor från personer vars 
släktingar jobbat på stora och små svenska företag. Vi tar fram 

bilder och information ur våra kunders arkiv när det ska skrivas och bildsät-
tas tidningsartiklar, webbsidor och bokprojekt samt för sociala medier. Vi letar 
fram historiska bilder och ritningar på kända svenska fastigheter och butiker 
som Nordiska Kompaniet (NK), Grand Hotel i Stockholm och Åhléns olika fili-
aler.  Brandförsäkringar, med de kartor som alltid följer med en försäkringsakt, 
är populära bland industriantikvarier såväl som för hobbyforskare. Vissa frågor 
svarar vi på via mejl, men ofta bjuder vi in forskare att ta del av arkivmaterial i 
vår läsesal och bibliotek. Under 2016 blev det 400 besök utifrån 800 forskarför-
frågningar. Utöver personer som är intresserade av våra kunders historia har 
vi också en stor del återsökningar åt de advokatbyråer och försäkringsbolag 
som deponerar akter hos oss. Vi anordnar också visningar av historiskt mate-
rial från våra kundföretag och föreningar. Även utomstående kan boka besök 
och se smakprov ur arkiven. Under 2016 var t ex Club Trekanten på en visning 
där de bad oss ha innovationer som tema, vilket ledde till att vi plockade fram 
material om AGAs fyrar, HSBs sopnedkast och deras upphovspersoner. Och för 
Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner som bad om en visning om industri-
design visade vi föremål ur Otto Meyers konstgjuteri, Gumaelius annonsbyrå, 
Militär Ekiperings AB (MEA), Mah Jong och Svensk Form. 

Åt våra kunder gör vi sedan allt vi redan beskrivit - och ännu mer. Vi gör re-
search och faktakollar, stämmer av årtal, tar fram information och bilder till 
jubileum och avtackningar, söker dokumentation kring äldre produkter, ger 
sökhjälp i samband med avtalsförhandlingar, digitaliserar material för att bätt-
re bevara och tillgängliggöra deras historia. Säg till vad vi kan hjälpa dig med 
nästa år! Vi gillar när det är spring i arkiven! ■

U
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#01 www.marabou.se

Den 16 juni 1916 hölls den första konstituerande bolagsstämman i Aktiebo-
laget Chokladfabriken Marabou. Så 2016 firade man 100 år. Det hjälpte vi Ma-
rabou att uppmärksamma bl a genom att göra en kort jubileumsfilm. Och till 
utställningen ”När storken kom till Sundbyberg” i Marabouparken bidrog vi 
med underlag ur arkiven. Pralinaskar, chokladverktyg, och gjutformar skick-
ades över från arkivet. Fotografier skannades, och färgglada reklamaffischer 
packades ner för att pryda lokalerna. Kollegan och arkivarien Gustav Svensson 
skrev för utställningskatalogen och höll föredrag på plats. ■

Marabou - 100 år  
av mmm...

-  AT T  S VA R A  -
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Bok efter bok 
i Bonniers arkiv
Bonnierförlagens arkiv innehåller 
hyllkilometer med böcker. Företaget 
ber oss ofta hämta ut titlar från den 
tidigare utgivningen. Ibland för-
bereder de ett nytryck, ibland ska 
boken läsas in för ljudbok, ibland 
vill en förläggare bara lära från sina 
företrädares arbete. För att inte tala 
om alla forskarförfrågningar. Med 
alla de skälen har det varit en härlig 
efterfrågan på Bonniers arkiv un-
der 2016. ■

www.albertbonniersforlag.se#02

Så åt vi förr i tiden
Sveriges Allmänna Restaurangbolag, SARA, var en statlig svensk hotell- och 
restaurangkoncern som var verksam under 1900-talet. I år har SARA-arki-
vet efterfrågats bl a av matforskare och bokproducenter som ville visa på 
svensk mathistoria  i bok- och föredragsform. För i SARAs historiska materi-
al finns ett rikt bildarkiv, där man kan se fruktens putsas inför Nobelfesten 
1952 eller få en skymt av flygplanet Sverre Viking genom fönstret på serve-
ringen på Bromma flygplats. ■

www.naringslivshistoria.se#03

Förläggarna Eva Bonnier och Albert 

Bonnier tittar på sin anfader Albert 

Bonniers kopieböcker.

B I L D  U R  S A R A S  H I S T O R I S K A  A R K I V  H O S  C E N T R U M  F Ö R  N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
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Det är lätt att ”historien” blir något abstrakt och ogreppbart. Men alla som 
arbetar i arkiv vet hur otroligt påtaglig, ja, närmast fysisk, som historien är. Så 
vi är alltid glada när företagen som har sina arkiv hos oss kommer på besök. ■

Glöm inte att 
ta på historien!

-  AT T  S VA R A  -

www.naringslivshistoria.se#04

Ovan vänster: ICAs kommunikationsavdelning tittar på sitt arkiv.

Ovan höger: Handelsbankens vd bläddrar i historien

Nedan: Almegas kommunikatörer på besök
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#05

Som arkivinstitution är Centrum för Näringslivshistoria en ovanlig lösning: 
en central ”outsorcuing-lösning” för företag som vill ha hjälp med sina arkiv.  Vi 
får ofta utländska gäster som vill se hur vi arbetar - eller som vill se något från 
deras svenska dotterbolags historia. ■

They come 
from afar...

www.naringslivshistoria.se

Vänster: Ted Ryan, Coca-Colas chefsarkivarie kom på besök.

Nedan: Arkivarie Gustav Svensson visar svensk modehistoria 

ur arkiven för Greta Gamba, Benetton.
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forlaget

JENNY BERGMAN , PROJEKTLEDARE

Under åren som gått har vi gett ut åtskilliga böcker 
och rapporter, ofta i samarbete med andra förlag.  

2016 tog vi det naturliga nästa steget - och startade 
eget förlag.  ”Förlaget Näringslivshistoria” såg  

dagens ljus!

Ett bokförlag
har fötts!
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flera år har vi på Centrum för Näringslivshistoria gett ut böcker och 
rapporter, ofta i samarbete med andra bokförlag, ibland under eget 
företagsnamn. Tidningen Företagshistoria ger vi, sedan många år, ut 
fyra gånger om året. Och nyligen breddade vi oss ytterligare med rena 
digitala publikationer, som vår kunskapssajt Bizstories. Kombinatio-

nen av erfarenhet och breddning gjorde att vi 2016 bestämde oss att det var 
dags: vi startar eget förlag!  

En enig styrelse klubbade både beslutet och namnet. ”Förlaget Näringslivshis-
toria” såg dagens ljus. Ett eget bokförlag när marknaden redan är fylld med 
förlag? Ja, säger vi, för vi såg inte att något annat förlag fokuserade på just nä-
ringslivshistoria - och vem bättre att göra det då än vi, som kan kombinera käll-
material, research och vassa skribenter. Produktionsprocessen kan vi sedan 
våra tidigare bokprojekt och distributionsmässigt finns numera närmast obe-
gränsade möjligheter i att kombinera tryckta upplagor med print-on-demand.

Under förlagets första år gav vi ut biografier om Gustaf Dalén och Peder Her-
zog, men även en bok om svensk-kinesiska affärsförbindelser, en till bok i vår 
rapportserie Näringslivshistoria, fyra nummer av Företagshistora och ett antal 
onlineartiklar på BizStories. Och som förlagets projekt- och produktionsledare 
kan jag berätta att närmast på tur, under 2017, står böcker om Vin och Sprits his-
toria, Ersta Diakonis långa verksamhet och svenska intressen genom historien 
i globala världsutställningar. ■

I
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år startade vi ett förlag – men vi är inga nybörjare när det gäller 
bokutgivning. Centrum för Näringslivshistoria har bedrivit egen 
publicistisk verksamhet sedan start, genom t ex tidskriften Företags-
historia (tidigare Företagsminnen) och rapportserien Näringslivshis-
toria, men också via webbplatser med tusentals texter i alla tänkbara 

ämnen kopplade till företag, entreprenörer, produkter och näringslivets ut-
veckling.

Vi har dessutom samarbetat med många förlag, där vi på nära håll har följt pro-
cessen att ta fram en bok. Ibland har vi varit bildleverantörer, ibland faktakon-
trollörer – och på senare år har vi även varit initiativtagare till större projekt, 
som när vi firade näringsfrihetens 150-årsjubileum med praktverket ”Det svens-
ka näringslivets historia, 1864 – 2014” (utgiven på Dialogos Förlag).

Så steget vi tog i år, när vi startade förlag, var inte så långt. Som vi berättar på 
annan plats i årskrönikan så innehöll premiäråret bl a två stora biografier, båda 
baserade på att nytt arkivmaterial kommit i dagen. Och det är i källmaterialen 
som vi har vår nisch. Att koppla ihop våra skickliga arkivarier med författaren 
redan från bokprojektets början ger ibland överraskande och motsägande ut-
sagor. Historia är ju inte en rät linje, utan snarare en olydig form av umgänge 
med dokument, bilder och prylar.

Att böckerna sedan skall vara snygga, välillustrerade och ha en vetenskaplig 
exakthet i källredovisning är en självklarhet. Som förläggare vill jag att alla våra 
böcker ska vara stöldbegärliga. Utöver nyutgivning kommer vi framöver även 
att arbeta med nytryck av klassiker inom företags- och näringslivshistoria. Och 
våra böcker, såväl nya som tidigare utgivna, kommer vi även att ge ut digitalt, i 
samarbete med print-on-demand företaget Publit. 

”De flesta böcker är ännu oskrivna!” hörde jag en förläggare säga på bokmässan 
i Leipzig nyligen. Vi tror det stämmer alldeles speciellt för böcker som handlar 
om näringslivshistoria. ■

I

Därför startade
vi förlag

-  F Ö R L A G E T  -

ALEXANDER HUSEBYE, VD OCH FÖRLÄGGARE
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#01 www.naringslivshistoria.se

Gustaf Dalén var en småbrukarson från Västergötland som kom att bli den 
enda svenska företagsledaren att tilldelas ett Nobelpris. Idag ses han som en 
ikonisk nobelpristagare och uppfinnare av såväl AGA-fyren som AGA-spisen. 
Att han gjorde mycket av detta *efter* att en gasexplosion gjort honom blind 
förstärker bara snillemyten. Men hur kan vi förstå hans insatser idag? Det är 
utgångspunkten för Anders Johnsons rikt bildsatta biografi om Dalén. Via tidi-
gare outforskade källor och med flera tidigare opublicerade bilder ger boken 
en heltäckande bild av Dalén. ■
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#02

Peder Herzog var en ung bokbindarlärling som kom till Stockholm från 
Tyskland 1859. Från ingenting byggde han på några decennier upp Sveriges 
största bokbinderi och lade grunden för den moderna bokframställningen. Per 
Dahls bok skildrar en egensinnig entreprenör i gränslandet mellan tradition 
och modernitet. Bokkonstens övergång från hantverk till industri är ett centralt 
tema i boken. Boken är baserad på ny källforskning i Sverige och andra länder, 
den är rikt illustrerad och försedd med ordlista över bokbinderi samt släktträd 
över Peder Herzogs vittförgrenade släkt. Och självklart tryckte vi boken som 
ett praktfull klotband, ett format som Herzog själv införde i svenskt tryckeri- 
kunnande. ■

Peder Herzog 
– bokbindaren som 

började bygga

-  F Ö R L A G E T  -

www.naringslivshistoria.se

Författaren Per Dahl signerar böcker på 

en träff med Herzogs släktförening.
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Det lilla landet 
med de stora företagen
Redan för 1000 år sedan kom kine-
siska textilier till Sverige via Siden-
vägen. Sedan dess har Sverige och 
Kina mötts genom kultur, handel och 
vetenskap. Den historien berättade 
vi i boken ”The little country with the 
big companies”, gjord på uppdrag av 
svenska ambassaden i Kina. Materi-
alet och berättelserna fann vi bland 
de tusentals företagsarkiv vi tar hand 
om. Vi tog även fram en separat fo-
toutställning med exempel ur boken, 
som användes på ambassaden i Pe-
king. För oss är det ett vägledande 
exempel på hur förlagets utgivning 
kan ligga till grund för andra berät-
tarformer än trycksaken i sig. ■

Böcker på väg...
För varje bok som ges ut under ett visst år är det många fler som ligger i 
produktion. Så under året har vi arbetat på ett antal böcker som kommer att 
ligga färdiga under 2017. Då kommer ni kunna läsa om Ersta Diakoni, Vin & 
Sprit, A&E Design – och om världsutställningar genom tiderna. ■

#03

#04

www.naringslivshistoria.se

www.naringslivshistoria.se

Till boken ”Det lilla landet med de stora företagen” tog 

vi även fram en fotoutställning - som här används på 

svenska ambassaden i Peking.
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Tidningen Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets histo-
ria. Under 2016 gav vi ut fyra nya nummer, fyllda med lustfyllda berättelser om 
människor, händelser, produkter och företag; om framgångar och konkurser, 
firmafester och nymodigheter.  Som vanligt illustrerades artiklarna främst med 
bilder ur företagsarkiven hos Centrum för Näringslivshistoria. ■

En ny årgång av 
Företagshistoria

-  F Ö R L A G E T  -

#05 www.foretagshistoria.se
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På nyhetsportalen BizStories.se samlar vi de bästa texterna om företagsar-
kiv, history marketing och näringslivshistoria. 2016 var det första fulla verksam-
hetsåret för vår ämnesportal, som ser till att alla de historier som inte ryms i 
vår kvartalstidning Företagshistoria ändå når ut.  Och det nyhetsbrev vi skickar 
ut varannan vecka, med de mest populära artiklarna från senaste tiden, läses 
varje gång av tusentals företagsintresserade.  Några av årets mest lästa artiklar 
ser du på bilderna här. ■

BizStories, företags-
historier på nätet

#06 www.bizstories.se











7 2



7 3

Forskning
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Forskning

ANDERS HOULTZ, FORSKNINGSSEKRETERARE

För forskningssekretariatet var 2016 året då tre av 
våra egna projekt avslutades i form av böcker utgiv-
na på Förlaget Näringslivshistoria, och då vårt eget 
bibliotek uppgraderades till forskningsbibliotek och 

blev godkänt som Librisbibliotek.

Sverige, 
vi har ett 
bibliotek!
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å vårt forskningssekretariat driver vi oberoende forskningsprojekt 
som lyfter fram det svenska näringslivets utveckling. Projekten fi-
nansieras av vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser. Under 
våren och sommaren slutspurtade vi med de stora biografierna 
över uppfinnarikonen Gustaf Dalén och bokbindarkungen Peder 

Herzog. I Herzogprojektet innebar det bland annat en spännande resa till den 
barndomstrakt i Niederwiesen i södra Tyskland som den unge bokbindarlär-
lingen lämnade på 1850-talet. Där träffade Jenny Stendahl och Anders Houltz 
lokalforskare och fick inblickar i judiskt liv och kultur på den tyska landsbyg-
den under 1800-talet. Under året så skrev vår egen Karin Jansson Myhr även 
del 9 i rapportserien Näringslivshistoria, med titeln Vinstbegreppet i samhälle 
och företagande.   

Under året inleddes ett forskningsprojekt som utifrån nytt material analyserar 
försäkringsbolaget Skandias omvälvande historia under det senaste kvartsse-
klet. Projektet samordnas av oss på Centrum för Näringslivshistoria och utförs 
av ekonomhistorikerna Mats Larsson och Mikael Lönnborg. Det kommer att 
resultera i en bok med planerad utgivning under 2018. 

Vår vd Alexander Husebye och jag medverkade i den internationella forsk-
ningskonferensen Creativity and Entrepreneurship in the Global Economy på 
Humboldtuniversitetet i Berlin i maj. I vårt paper “Saving the Game: New app-
roaches to documenting the global computer game industry” presenterade vi 
de planer vi har på att dokumentera den digitala spelindustrin.

Med seminarieserien ”Stockholm skriver historia” som inleddes våren 2016 
vill vi i samarbete med Stockholms stadsmuseum, Stockholms stadsarkiv och 
Stadshistoriska institutet vid Stockholms universitet sätta ljus på den stock-
holmshistoriska forskning som sker och inspirera till nya projekt. Fyra frukost-
seminarier arrangerades under 2016 och en gemensam blogg upprättades. 
Fortsättning följer under 2017. Under 2106 avslutades det internationella EU-fi-
nansierade forskningsprojektet Enterprise of Culture, i vilket modeindustrin i 
en rad länder har analyserats av ett tvärvetenskapligt forskarteam under led-
ning av professor Regina Blaszczyk, University of Leeds. Den svenska insatsen i 
projektet utgjordes av”oral history”-intervjuer med nyckelpersoner inom den 
internationella modevärlden. Arbetet utfördes av etnologen och modehisto-
rikern Ingrid Giertz Mårtenson och samordnades av oss på Centrum för Nä-
ringslivshistoria.

Under många år har vårt bibliotek med näringslivshistoriska böcker utökats. Så 
även i år, då bokbeståndet växte - men framför allt gjordes lätt sökbart genom 
vår bibliotekarie Katarina Högbergs systematiska katalogiseringsarbete. I sam-
arbete med Kungliga biblioteket länkades också vår lokala bokdatabas Sigfrid, 
som listar allt som finns i vårt bibliotek, till det nationella bibliotekssystemet 
Libris, som samordnar Sveriges forskningsbibliotek. Så från och med nu har vi 
även ett forskningsbibliotek. ■

P
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Vad är vinst – mer än skillnaden mellan intäkter och kostnader? Det diskute-
ras i vår senaste rapportbok ”Vinstbegreppet i samhälle och företagande”, som 
släpptes under våren 2016. Den bygger på det vinstseminarium vi höll under 
2015, där vår Karin Jansson Myhr i efterhand intervjuat paneldeltagarna: finans-
mannen Olof Stenhammar, samhällsdebattören Daniel Suhonen, Handelshög-
skolans Linda Portnoff och företagshistorikern Ronald Fagerfjäll. Hon har även 
intervjuat forskarna professor Mats Larsson och docent Tom Petersson, båda 
vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, för att få deras 
bild av vinstbegreppet och dess samhällsbetydelse. ■

Hur kan vi 
förstå vinst?

-  F O R S K N I N G  -

1 4

#01 www.naringslivshistoria.se
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Rapport vinst
VINSTBEGREPPET I SAMHÄLLE OCH FÖRETAGANDE
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#02 www.chamber.se

Frihandel medför tillväxt och välstånd, menar förespråkare. Frihandeln 
hotar miljö, jobb och nationell suveränitet, svarar motståndarna. Den 6 dec- 
ember höll vi ett seminarium på Stockholms Handelskammare om gamla och 
nya perspektiv på frihandel. Argumenten för och emot känns igen från dagens 
TTIP-förhandlingar – men även från diskussionen om det bottniska handelst-
vånget på 1700-talet. Föresläsarna belyste begreppet frihandels långa historia, 
dess rötter och även dess betydelse i framtidens gränsöverskridande företa-
gande. Seminariet kommer under 2017 resultera i en rapport i vår rapportserie 
Näringslivshistoria. ■

Perspektiv 
på frihandel

Från vänster: Peter Stein (nationalekonom och afrikakän-

nare), Andreas Hatzigeorgiou (chefsekonom på Stockholms 

Handelskammare), Peter Hedberg (docent i ekonomisk his-

toria, Uppsala universitet), Lili-Annè Aldman (fil dr i ekono-

misk historia, Uppsala och Göteborg universitet:, Per Dahl 

(redaktör och skriftställare) och Martin Kragh (docent i eko-

nomisk historia, Uppsala universitet).  Foto: Michael Folmer 
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#03 www.brothersnobel.com

Vi har under flera år forskat kring Ludwig och Robert Nobel, bröder till  
Alfred Nobel och skaparna av företaget Branobel, som kring sekelskiftet 1900 
dominerade den internationella oljebranschen i konkurrens med amerikanen 
Rockefeller. Under 2016 uppdaterade vi sajten om bröderna med nytt material 
och gav den ett nytt namn: Brothersnobel.com. Sajten berättar historien om före-
tagets historia från 1880 fram till den ryska revolutionen och är resultatet av ett 
samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och ett antal östeuropeiska 
kulturarvsinstitutioner samt organisationer kopplade till Nobelfamiljen. ■

Nobelsajt om Alfreds 
driftiga bröder

-  F O R S K N I N G  -
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Ny kurs ger nyanlända 
nycklar till näringslivet
Hur kan vi hjälpa nyanlända, väl-
utbildade unga människor från 
världens oroshärdar att hitta till de 
svenska företag där de behövs? Ett 
sätt är genom den kurs som Handels-
högskolan i Stockholm tagit fram: 
Rapid Acceleration Management Pro-
gram. RAMP kombinerar en formell 
kurs som introducerar svensk eko-
nomi, företagshistoria och samhälls-
orientering med praktikperioder 
vid svenska företag.  Vår forsknings- 
sekretare Anders Houltz tillbringa-
de en dag med kursdeltagarna, och 
berättade om svensk näringslivshis-
toria och företagandets utveckling i 
deltagarnas nya land. ■

www.hhs.se#04

Stockholm skriver historia
Tillsammans med Stockholms stads- 
museum, Stockholms stadsarkiv 
och Stadshistoriska institutet vid 
Stockholms Universitet startade vi 
ett projekt under 2016 som ska sät-
ta ljus på den stockholmshistoriska 
forskning som sker och inspirera 
till nya projekt. Fyra frukostsemi-
narier anordnades under 2016, på 
temat ”Stockholm skriver historia”. 
Det första hölls hos oss på Centrum 
för Näringslivshistoria.  Fortsätt-
ning följer under 2017. ■

www.naringslivshistoria.se#05
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ANAHI DAVILA, SKOLANSVARIG & ARKIVPEDAGOG

Fler lektionsplaner och ett nytt utseende på  
Företagskällan, vår skolsajt med gratis lektions- 
material för gymnasiet, gjorde att allt fler lärare  

tog hela klassen - på besök hos oss!

Företags-
historier och 

källkritik 
lockar
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tt vi sitter på en kunskapsskatt får vi ofta höra på Centrum för 
Näringslivshistoria.  Våra djupa företagsarkiv är en rik pedago-
gisk resurs för lärare och elever, både för de som vill förstå hur 
näringslivet påverkat samhällets utveckling, eller för de som vill 
fördjupa sig i verklig källkritik och träna på att söka korrekt fakta 

i verkligt historiskt material.

Precis som vi gjort tidigare har vi i år fortsatt att omsätta denna kunskapsskatt 
i pedagogiskt material och i samarbeten med skolans värld.  Vår skolsajt Före-
tagskällan, www.foretagskallan.se, gavs ett nytt utseende och förbättrad navi-
gation under året - men framför allt utökade vi materialet med hundratals lek-
tionsplaner.  Sedan tidigare har sajten ett gedigt djup i lektionsmaterial, i form 
av texter, filmer och poddar, som beskriver olika företagshändelser.  Men för att 
ytterligare underlätta för lärare att föra in materialet i klassrummet så arbetar 
vi nu med att varje lektionsmaterial ska ha ett eget lektionsförslag, anpassat 
efter läroplan GY11. Till exempel så har nu artikeln ”Reglering av öppettider”, 
som handlar om hur butikers öppettider utvecklats genom åren, ett separat 
lektionsförslag. Där beskriver vi vilka kurser texten lämpar sig bäst för - i det 
här fallet Historia 1a1, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a1 - och vilka centrala 
mål i läroplanen den hjälper till att stödja, t ex ”Arbetsmarknad, arbetsrätt och 
arbetsmiljö.” Vi har redan gjort hundratals lektionsförslag och fortsätter nu lö-
pande att utveckla dessa.

Källkritik är sedan länge ett viktigt inslag i gymnasiets lärpolan. Själva tycker vi 
det är viktigare än någonsin att landets elever lär sig att söka, granska, tolka och 
värdera källor utifrån källkritiska metoder.  Så vi har fortsatt att gå på besök hos 
gymansier - eller bjuda in skolklasser på besök hos oss, där de på plats kan öva 
i att granska och tolka historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, press-
material och databaser.  

Det har varit ett nöje att få hålla dessa genomgångar med skolor från såväl vårt 
närområde här i Stockholm som inresande från hela landet.  I extra varmt min-
ne håller jag heldagen som jag fick tillbringa med 50 elever från handelspro-
grammet på Leksands gymnasium alldeles. Tack för att ni valde att lägga sån 
stor del av er årliga julresa hos oss! ■

A
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#01 www.foretagskallan.se

Vilken kurs passar den här texten bäst för? Det är en lärarfråga vi nu försöker 
besvara genom att ge varje artikel på sajten ett eget lektionsförslag. ■

Lektionsförslag till 
varje text

-  S KO L A N  -
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Skolforum 2016
På Skolforum 2016, årets upplaga av 
den nationella skolmässan i Älvsjö, 
presenterade vi Företagskällan för 
alla närvarande lärare. ■

www.skolforum.com#02

Ung Företagsamhet 2016
På UF-mässan 2016 så var vi värdar 
för ”lärarrummet”, där lärare sam-
lades mellan mässans visningar 
och presentationer för kaffe och 
lite inspiration från oss. ■

www. ungforetagsamhet.se#03
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A N D E R S  S J Ö M A N  I N V I G E R  VÅ R  F Ö R S TA  H I S T O R Y  M A R K E T I N G - KO N F E R E N S , 

H I S T O R Y  M A R K E T I N G  S U M M I T  2 0 1 6 .  F O T O :  L I N U S  S U N D A H L- D J E R F
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OM
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Vi har pratat om företagens historia sedan 1974. 
Som tur är finns det många andra som numera gil-
lar att prata näringslivshistoria, både i Sverige och 

internationellt. Här är några av alla de sammanhang 
där det pratats företagshistoria under året som gick.

Alla pratar  
om det.

det pratas om

Alla talare på vår History Marketing Summit.  Foto: Linus Sundahl-Djerf
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#01 www.naringslivshistoria.se

”History marketing” kallar vi det när företagen använder kraften i sin verkliga 
historia. Under en dag i september samlade vi företag som arbetar på just det 
sättet för en heldag tillsammans. Vi fick höra från bl a Benetton, H&M, Coca- 
Cola, Ericsson, Bonniers, Volvo Cars, IKEA, Rothschild och från Viveca Ax:son 
Johnson, ordförande Nordstjernan. (Vi gör om det i september 2017!) ■

History Marketing
Summit 2016

Margareta van den Bosch, H&Ms legendariska chefsdesigner 

och Gianluca Pastore,global kommunikationschef på Benetton, 

i samtal med modehistorikern Ingrid Giertz-Mårtenson. 

Foto: Linus Sundahl-Djerf
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-  D E T  P R ATA S  O M  -

Ben Wubs, professor på Rotterdams universitet, inledde HMS16 med att prata om ”usages of the past” hos internationella företag.

Från höger: Ted Ryan, Coca-Cola Archives;  Per Carleö, Volvo Cars; Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria
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Viveca Ax:son Johnson, ordförande Nordstjernan, avslutade dagen med  ett inlägg om historiens framtid.

Från vänster: Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria; Melanie Aspey, Rothschild Archives; Albert Bonnier, Bonnierförlagen.

Alla foton på uppslaget: Linus Sundahl-Djerf



1 0 0

www.naringslivshistoria.se#02

-  D E T  P R ATA S  O M  -

Media uppmärksammar företagens historia
Ibland intervjuas vi i media om vad vi jobbar med. Ibland publiceras våra 
texter i andra tidningar. ■

10

Svenska Dagbladet lördag 6 augusti 2016

2 INSIKT

Resebyråer 
 öppnade världen 
för de nyfikna

Engelsmannen Thomas Cook brukar kallas den 
 förste resebyråmannen. Den första resan han  fixade 
var en 18 kilometer lång gruppresa med tåg mellan 
två städer i Leicestershire. Året var 1841, och 
 gruppen bestod av 541 nykterhetsivrare från 
 Leicester som skulle hålla ett massmöte i Lough
borough. Thomas Cook bokade biljetterna och 
 sydde ihop ett paket med resa och måltider för 
gruppen. Sedan rullade det på för Cook med stora 
och små resor. 

1872 bildade han vid 64 års ålder, tillsammans 
med sin son John Mason Cook, resebyrån Thomas 
Cook & Son i London. Far och son kom dock inte 
överens, och efter några år tvingades gamle Tho

mas pensionera sig och flytta hem till hemtrakterna 
i Leicestershire. 

Cooks var inte bara världens första riktiga resebyrå, 
utan också länge den största, med kontor i alla 
världsstäder. John Mason Cook dog efter att ha 
ådragit sig dysenteri när han 1898 personligen led
de den resa till Palestina han ordnat för den tyske 
kejsaren Wilhelm II. Sedan blev det John Masons 
söner som tog över Cooks resor, som ju än i dag 
finns kvar under namnet Thomas Cook Group. 
 Familjen Cook förlorade dock kontrollen över rese
byrån redan på 1920talet.

SEMESTRANDE GENOM TIDERNA  Att resa för upplevelsens 
skull blev möjligt tack vare järnvägarnas, ångbåtarnas och hotellens 
intåg på 1800-  talet. I ett samarbete med tidskriften Företagshistoria 
publicerar SvD historien om hur resebyråerna öppnade världen för 
nyfikna. 

1930-tal. Resande på perrong till järnvägsstation.  
FOTO: UR NK:S HISTORISKA ARKIV HOS CENTRUM FÖR 
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Europa öppnas
Efter första världskriget började världen lite 
smått öppnas upp av nya researrangörer. Bland 
de första var Couriers resor i Köpenhamn som 
även annonserade i svenska tidningar och för vilka 
bokhandlare i olika svenska städer agerade om
bud. Courier var en slags föregångare till charter
arrangörerna som började poppa upp drygt 30 år 
senare – konceptet var semesterresor i grupp till 
ett billigt pris ”utan att därför arrangementens 
 behaglighet och trevnad går förlorad” som Courier 
skrev i en annons 1922. 

I programmet det året fanns bland annat en 
tolvdagarsresa till Rhendalen och Paris – inklusive 
ett besök i Verdun där världskrigets  blodiga slag 
stått blott några få år tidigare – för 525 danska 
 kronor.

SJ och Amerikalinjen
För precis 100 år sedan, år 1915, öppnade SJ sin 
första resebyrå på Klarabergsgatan i Stockholm. 
Den blev början till Sveriges största resebyrå
kedja, SJ Resebyrå, som efter hand öppnade 
kontor i varje svensk stad av betydelse och även 
i viktiga städer i utlandet. SJresebyråerna sålde 
inledningsvis främst tågbiljetter, men blev 
med tiden även en stor säljare av flyg och 
 båtbiljetter.  

År 1915 startades även Svenska Amerika 
 Linien (SAL), och det blev plötsligt snabbare 
och bekvämare för svenskar som ville resa till 
Nordamerika. SAL hade ett eget nät av agenter 
över hela Sverige, till exempel advokater i lands
orten som mellan rättsfall och bouppteckningar 
även sålde biljetter till Amerikabåtarna.

1 Sveriges första resebyrå
I Sverige är skapandet av det 
moderna resandet och rese
branschen inte så kopplat till 
speciella personer och företag. 
Reslystna personer som hade 
råd vände sig ofta till Cooks 
i London, men 1897 grundades 
Stockholms Resebureau, som 
med sitt kontor i det då helt nya 
Operahuset var Sveriges första. 

Stockholms Resebureau var 
svensk agent för Cooks.

År 1899 grundades Göteborgs 
Resebureau, och denna för
värvade 1904 resebyrån i Stock
holm och passade samtidigt 
på att ändra namn till Nordisk 
Resebureau, vars ”huvudbyrå” 
låg i Palace Hotels byggnad vid 

Brunnsparken i Göteborg. 
Nordisk Resebureau skulle 
 under flera decennier vara 
en ledande aktör i den tidiga 
svenska resebranschen. 
 Före taget både ordnade egna 
gruppresor, sydde ihop indivi
duella paket och svarade för 
 utländska besökares arrange
mang i Sverige. 

Illustration 
ur Skandias 

 historiska arkiv 
hos Centrum för 

Näringslivs-
historia.
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Historien ökar 
företagens trovärdighet

och mer so� stikerat? Vi 
frågade Anders Sjöman på 
Centrum för näringslivshisto-
ria, som hjälper svenska företag att 
spara och bevara sin historia.

Vad är egentligen history 
marketing?

– Att inse värdet av sitt  företags 
historia, att systematiskt spara sitt 
historiska material, och sedan 
kunna omsätta det i bra marknads-

föring och ha som hävstång 
i framtida utveckling.

Kan du ge exempel?
– Ta till  exempel 

Arla när de fyllde 
100 år. De väver in 

sin historia i redan 
planerade marknads-

aktiviteter, relanserar 
gamla produkter och säljer 

retromaterial i sin onlineshop. Eller 
hur Skandia gjorde när de efter job-
biga skandalår gjorde en omstart 
för några år sedan. Då hjälpte deras 
historia och minnen till att lyfta 
fram vad som gjort Skandia till just 
Skandia. En särskild historiesajt 
skapades och varje medarbetare 

Established 1871... Sedan 1962... 
Känns det igen? Allt oftare på 
senare år har vi sett hur före-

tag av olika slag anger vilket år de 
grundades på skyltar, etiketter, hem-
sidor och kataloger. Det är den kan-
ske allra enklaste typen av det som 
kallas history marketing. Kanske vill 
företagen få oss att tro att bara för 
att de hållit på länge så är de bättre. 
Eller handlar det om något djupare 

föring och ha som hävstång 

aktiviteter, relanserar 

Månadens 
intervju

→

Berättelsen om företagens för� utna har 
blivit allt viktigare i marknadsföringen. 
Anders Sjöman ser till att den egna 
historien bevaras.

J O H A N S T R I N D B E R G

 FA KTA

Anders Sjöman
YRKE Kommunikationschef 
på Centrum för näringslivs-
historia. 
BAKGRUND Civilekonom. Har 
medverkat i regeringens 
digitaliserings råd.
AKTUELL som central 
aktör för history mar-
keting i Sverige.

ICA, Arvid Nordquist, Apo-
teket, Arla och Skandia är 
några av de företag vars 
historiska sajter Centrum 
för näringslivshistoria har 
arbetat med.

Populär Historia 11/2016 13

SEPHI_SE_11_013_5   13 04/10/2016   09.00
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Ett av världens största arkiv med företagshistoria ligger i Stockholm.  
I oändligt långa korridorer inns bland annat foton, ilmer, reklambroschyrer,  

kontrakt och en massa unika föremål från 330 svenska medlemsföretag.  
Riksettan har hälsat på hos Centrum för Näringslivshistoria.

TEXT: JOHAN TELL  FOTO: HÅKAN FLANK

HEMLIGA ARKIVET

E
va Ersson Åbom avkodar den 
bastanta ståldörren med sin blipp, 
baxar upp den, stiger åt sidan, fäl-

ler ut armen som en skolpolis, pekar och 
säger:

– Här är det! Gången är 118 meter, det 
inns tre stycken, sammanlagt 70 000 
hyllmeter arkiv.

– Oj, säger jag, det var mycket.
– Tidigare var det tryckeri här, det är 

därför det är så stabila golv. Tryckpres-
sarna var tunga och det gäller också 
även våra fullastade arkivhyllor. Polisen 
har dessutom haft sin vapenarsenal här.

– Oj, säger jag igen, varefter vi går in.
 

Men innan vi begav oss in i dessa 
hyllförsedda kulvertar hade Eva Ers-
son Åbom berättat allt för mig om 
Centrum för Näringslivshistoria. Då 
hade vi suttit en trappa upp. I kon-
ferensrummet ”Lars Magnus”.

– Ja, du förstår förstås var nam-
net ”Lars Magnus” kommer ifrån? 
Hade Eva Ersson Åbom sagt.

– Visst, hade jag svarat fast jag 
inte hade en susning.

– Möblemanget, hade Eva Ersson 
Åbom fortsatt och svept med hela 
armen, kommer från LM:s styrel-
serum vid Telefonplan. De ville 
inte ha det när de lyttade till nya 
lokaler. Så då tog vi tacksamt 
emot dem.

Aha, tänkte jag då, L. M. är 
initialerna för Lars Magnus, 
grundaren av vår stolta telekom-
koncern Ericsson.

Tittade mig omkring. I en 
monter fanns ett antal av Ericssons 
numera historiska mobiltelefoner.

– En sådan där ägde jag, sa jag 
och pekar på en Hotline 450, en 
klump på fyra kilo som kändes 

ungefär lika mobil som en tjock-
teve.

– Oj, sa Eva Ersson Åbom den 
här gången, då måste du ha varit 

en riktig höjdare. Det var bara 
topparna som hade sådana.

– Nja, den var bättre begag-
nad. Kostade tre tusen 

 istället för nypriset trettio. 
Vi hade en sommarstu-
ga utan vanlig telefon. 
Minns att det var dyrt 
att ringa och lika dyrt 
att svara, men att 
abonnemanget var 

gratis.
Eva Ersson Åbom 

tog sats.
– Från början, allt-

så 1974, hette vi För-
eningen Stockholms 
Företagsminnen och Eva Ersson Åbom.
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Ung kvinna  
symboliserar  

nymodigheten  
självbetjäning.
Bilden prydde  
framsidan på  
OK:s tidskrift  

Oktan.

OK EKONOMISK FÖRENINGS HISTORISKA ARKIV 

HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA
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-  D E T  P R ATA S  O M  -

Vi besöker andra som jobbar med företagshistoria
Vi tar hand om tusentals svenska företagsarkiv.. Samtidigt väljer många  
företag att själva ordna sina arkiv – och ibland även att skapa ett eget före-
tagsmuseum. Vi älskar att hälsa på dem!

Överst:  Arkivarie Anna Zeuthen hos Husqvarna Museum.

Vänster: Kommunikationschef Anders Sjöman på Volvo-museet.

Höger: Invigningen av IKEA Museum i Älmhult. Museichef Carina 

Kloek-Mamsten inviger.
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Vänföreningen
Är du intresserad av företagshisto-
ria men hittar ingen att prata om 
det med? Gå med i vår vänförening, 
Sällskapet Näringslivshistoriens 
Vänförening. Den samlas ett antal 
gånger om året för olika seminarier, 
presentationer och goda samtal. ■

www.naringslivshistoria.se#04

Internationella arkivträffar
Världen är full av företagsarkiv. Och 
som tur är träffas de med jämna 
mellanrum. International Council 
on Archives, t ex, höll sin årliga kon-
ferens för företagsarkiv i Atlanta, 
där Coca-Cola stod för värdskapet. 
Under två dagar möttes företags-
historiker och arkivarier från hela 
världen och utbytte erfarenheter.  
(Och som avslutning fick vi upp-
draget att vara värdar för 2017 års 
upplaga!)  Och i London, lite senare 
på året, träffades företagsarkiv för 
engelska Business Archives Councils 
årsmöte, då banken HSBC stod för 
värdskapet. ■

www.ica.org#05

Jacob Wallenberg pratar om Investors 100-årsfirande på 

en kväll för vänföreningen hos Investor.

En flisa av Coca-Colas historiska arkiv i Atlanta.
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A R K I V O R D

Kan du prata arkivska?

A K T O M S L A G    

B OX L Ä G G A

D E P O N E N T

A R K I V

A R K I V -
B E S TÄ N D I G H E T          

A R K I V B I L D A R E          

A R K I V E R I N G               

A R K I V I N S T I T U T I O N            

B E VA R A N D E P L A N

” B O R N  D I G I TA L”

Omslag av oblekt papper (vanligen dubbelvikt A3) som används 

istället för plastmapp vid arkivering av ohålade dokument. (Plast-

mappar drar till sig trycksvärta vid långtidsförvaring.)

Placera det bevarandevärde arkivmaterialet i syrafria arkivboxar 

som märks upp och registreras i akrivförtecknigen. Placeras på 

arkivhylla.

Arkivets ägare, som anförtrott  - arkivet hos en arkivinstitution. 

Arkiv (av latin archivum) avser oftast ett sammanhållet bestånd av 

handlingar (arkivalier) som kommer från verksamheten hos en ar-

kivbildares, exempelvis en myndighets, ett företags eller en enskild 

persons verksamhet. Ibland menar man med ”arkiv” den fysiska 

lokal i vilken ett arkiv eller en arkivinstitution är inrymd.

Egenskap hos materiel som innebär att kvaliteten inte försämras 

med tiden. Dessutom skall det motstå en viss grad av fysisk förslit-

ning. (Men vad som är arkivbeständighet för digitala format är en 

knäckfråga!) Gäller även kulspetspennor och kopieringsfärger.

Arkivets skapare. Kan exempelvis vara ett bolag inom en koncern, 

där koncern således är deponent och äger materialet, men arkiv-

materialet skapats inom det underliggande bolaget. Kan även vara 

en statlig eller kommunal myndighet, en organisation eller en privat- 

person.

Aktivitet som innebär att handlingar efter avslutad handläggning 

läggs i slutgiltig ordning och placeras i arkivet. 

En institution som samlar arkiv från flera olika arkivbildare. 

Exempel på arkivinstitutioner är Riksarkivet och Landsarkiven, 

stads- eller kommunarkiven och landstingsarkiven, men det finns 

även fristående institutioner (privata och föreningar) som Arbetar-

rörelsens arkiv och bibliotek, folkrörelsearkiv och näringslivsarkiv 

- som Centrum för Näringslivshistoria. 

All dokumentation som en verksamhet producerar behöver inte 

sparas. En bevarandeplan hjälper dig avgöra vad du bör arkivera 

och vad som kan slängas.  (Tips: gamla telefonlistor och datorma-

nualer kan slängas. Men juridiskt betydande material såsom led-

ningsgruppsprotokoll och produktdokumentationer bör sparas.) 

Även känt som ”fött digitalt”. Material som aldrig funnits i fysisk 

form, utan som skapats direkt och enbart i den digitala världen. 

Som projektplaner i PowerPoint, intranät eller kundsajter. 
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A R K I V O R D

D I G I TA L 
A R K I V E R I N G

D J U P -
I N T E R V J U E R

FA S C I K E L

F Ö R E TA G S T R Ä D

F Ö R T E C K N I N G   

G A L L R I N G    

D E S T R U K T I O N 
AV  U T G A L L R AT 
M AT E R I A L

G E M

H I S T O R I S K T 
A R K I V    

Gårdagens personaltidningar är dagens intranät. Kundtidningar 

har blivit appar. Projektpärmar är PowerPoints. Eller så har du 

gjort digitala kopior av dina fysiska föremål. Allt detta digitala 

behöver du också spara. 

Se ”Oral history”

Samma som aktomslag. Använd det i en mening nästa gång du är 

bortbjuden.

Många företag har en historia som består av fusioner, försäljningar 

och uppköp. En snårig och svårgripbar historia – men samtidigt 

inte krångligare än vanliga familjesläktband. Så gör som släktfors-

karna – och se till att kartlägga materilet, ditt företagssläktträd.

En arkivförteckning visar vilka handlingar som finns i ett arkiv. 

Handlingarna är ordnade i huvudavdelningar beroende på typen 

av handling, och huvudavdelningarna kan i sin tur vara indelade 

i underavdelningar i flera nivåer. Det blir ett sökverktyg för det 

historiska.

Minskning av arkivmängd genom systematiskt urval. Bort med så-

dant som saknar historiskt värde och onödiga dubbletter. Ofta kan 

arkivet krympa med minst 30 %.

Göra sig av med material som inte ska sparas. Observera att oli-

ka metoder kan väljas beroende på materialets innehåll. Integri-

tetskänsligt material skall brännas. Material som inte bedöms vara 

av känslig art kan återvinnas på vanligt sätt.

Något vi slänger så fort vi kan. De rostar och förstör papper. Tar 

dessutom plats i akrivboxen.

”Slutmålet” för ett företags eller persons arkiv. Helst har arkiv-

materialet ordnats och förtecknats för att underlätta framtida 

återsökningar i materialet. Det historiska arkivet består oftast av 

handlingar som är tio år eller äldre, men många handlingar kan 

klassas som historiska nästan direkt.

H I S T O R Y 
M A R K E T I N G    

Ett företags egna historia är en berättelse som stärker företagets 

varumärke och organisation. ”History marketing” kallar vi det för 

när organisationer i olika sammanhang och kanaler använder en-

ergin i en sann historia.
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A R K I V O R D

K L I M AT S T Y R D 
M I L J Ö

L A G E R

L Ä M P L I G 
A R K I V L O K A L

” O R A L 
H I S T O R Y ”

O R D N A  &  
F Ö R T E C K N A

P L A S T M A P PA R

P R O V E N I E N S

S E R I E

En långsiktigt lämplig arkivlokal ska ha ett säkerställt, stadigt kli-

mat med jämn temperatur och kontrollerad fuktighet. Helst ganska 

svalt, foton och film trivs bäst i bara 12 C.

”Vi lagrar vårt material hos er,” kan man ibland höra.  Själva an-

vänder vi aldrig ordet ”lager”. Vi bevarar arkiv och skapar tillgäng-

lighet genom att ordna, förteckna historiskt material till långsikti-

ga, lättsökta arkiv.

Lätt tillgängligt men ändå säkert. Inga vattenbärande rör i taket, 

inga osäkra elledningar och inga läckande golv, tak eller fönster 

plus ett bra inomhusklimat. 

Ofta finns de historiska guldkornen och den mest engagerande 

berättelsen i personliga erfarenheter och minnen. Komplettera 

därför ditt företags historiska arkivmaterial genom strukturerade 

djupintervjuer med nyckelpersoner och veteraner som var med när 

det verkligen hände. ”Oral history” kallas det när personer själva 

beskriver sina historiska erfarenheter.

När ett historiskt material gallrats på det som inte är bevarande-

värdigt ordnas och förtecknas det värdefulla kvarvarande materi-

alet i slutgiltig, sökbar ordning. När arbetet är färdigt finns en ar-

kivförteckning som hjälp för alla framtida återsökningar.

Något papper inte får ligga kvar i. Mikroklimatet inne i en plast-

mapp förstör pappret. Bortsett från att plasten drar till sig 

trycksvärta vid långtidsförvaring.

Ett föremåls härkomst, eller uppgifter om ett objekts ursprung samt 

ägar- och annan historia. Svarar på frågan ”vad kommer den här 

grejen ifrån?”.  

En arkivförtecknings olika delar kallas serier. Varje serie har ett 

eget seriesignum, vanligtvis bestående av en stor bokstav för hu-

vudavdelning, följt av en siffra och en liten bokstav för underavdel-

ningar. T ex B2B står för ”utgående skrivelser, övrigt”.
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A R K I V O R D

V O LY M

ÅT E R S Ö K N I N G

Ä G A R L Ö S T 
M AT E R I A L

Varje serie i ett arkiv (se definitionerna ovan) innehåller i sin tur ett 

antal volymer, där varje volym motsvarar en fysisk samling, exem-

pelvis en arkivkartong, en inbunden bok eller en pärm.

När du vill hitta ett styrelseprotokoll från tio år sedan, en personal-

tidning från grundandet eller ett avtal från fjol, då är det en åter-

sökning i arkivet du vill göra. Och oftast snabbt.

Arkiven hos Centrum för Näringslivshistoria tillhör oftast ett spe-

cifikt företag eller organisation, som betalar oss för att ta hand om 

deras arkiv.  Men vissa företag, vars arkiv vi har, finns inte längre 

- och det materialet har vi då en friare förfoganderätt över.  När 

det ska lånas ut bilder eller föremål ur ett sådant arkiv behöver vi 

inte söka tillstånd första, t ex.  Ägarlösa arkiv kallas ibland även 

för ”herrelösa arkiv”.





Årskrönika 2016
Redaktör: Anders Sjöman

Bildredaktör: Margarita Feldman

Art Direction: Johan M Sandell

Produktion: Monotude

Porträttfoton: Johan Strindberg

Övriga foton, (där inget annat anges): Medarbetare

Tryckeri: Åtta45 Tryckeri

Utgivare
Centrum för Näringslivshistoria

Grindstuvägen 48-50

167 33 Bromma

Reception: 08-634 99 00

Epost: info@naringslivshistoria.se

Webb: www.naringslivshistoria.se

© 2017 Centrum för Näringslivshistoria






