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Vi…

• är en ideell förening, 350 deponerande medlemmar.

• är ett ledande näringslivshistoriskt arkiv som knyter 

ihop då och nu.

• arbetar professionellt, politiskt oberoende, på 

vetenskaplig och  historisk grund.

• gör företagets historia till en unik resurs för företaget 

själv och visar samtidigt på företagandets betydelse för 

samhällsutvecklingen



Kunder/medlemmar och vad vi erbjuder:

Today we have over three hundred member companies. You may recognize 

some of them: Ericsson, IKEA, H&M, Electrolux, Atlas Copco, Volvo and 

Scania Many of them have been international players for over a hundred years, 

each with their own unique history. They also have their own individual 

reasons for why they became members at the Centre for Business History. 

Some have always been aware of their history and appreciate the business 

benefits of nurturing it. They use their history to continuously support their 

brand. Other companies instead have been painfully reminded of the need to 

control their story, perhaps during an overhaul of the company or during legal 

proceedings. They use their history as a risk management tool. Then there are 

those companies who want to make sure the organizational energy stays with 

the company. They use their history as a reminder of the organizational culture 

and forward-looking drive. 

Given these rationales, it is not surprising that our interactions with our 

member companies mostly happen with their corporate communications 

managers, human resource heads or general counsels.

• Depositioner av historiska arkiv

• eArkivtjänster

• Kund- och forskarservice

• Arkivkonsulttjänster

• Berättartjänster

• Kommunikation av historia

• Arkivpedagogisk verksamhet riktad mot skola

• Förlaget Näringslivshistoria

• Forskningssekretariat
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Vilken samtidsdokumentation gör vi?

• Bevarandeplaner

• Intervjuer

• Vittnesseminarier

• Minnesinsamlingar

• Berättarworkshop

• Löpande arkivering av webbsidor (och potentiellt sociala 

medier)



Intervjuer

• Årliga med samma person

• Alla nu levande vd:ar

• När någon slutar

• Som en sorts present

• Kompletterande då arkivinformation 

saknas

• Del av ett större berättar- eller 

arkivprojekt

• Vetenskapliga eller journalistiska?



Vilken information arkiverar vi från 

företag?

• Företaget som organisation

• Entreprenörskap

• Produkter/tjänster

• Reklam/marknadsföring

• Företagskultur



Hur kompletterar intervjuer?

• Personliga berättelser

• Tankegångar och idéer

• ”Tyst kunskap”

• Erfarenheter, lärdomar

• Företagskultur



Metod

Genomförande

• Intervju

• Transkribering

• Redigering och rättning

• Intervju färdig för arkivering

Arkivering av intervjuer

• Dokumentation

• Projektbeskrivning

• Ljudfil (.wav)

• Transkribering, redigerad (.pdf)

Dokumentationen läggs i arkivförteckning och i 
respektive deponents fysiska och digitala arkiv



Teknisk Plattform: Synkning av eArkivsystem + Visual Arkiv
arkivredovisningssystem

Från och med 2019 Comprima


