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Förord

Näringslivet är en av de aktörer vars insatser är 
väsentliga för arbetet med det industrihistoriska arvet. 
Denna studie har genomförts i syfte att få en fördjupad 
och nyanserad bild av just näringslivets insatser för sitt 
eget kulturarv. Genom studien vill vi också få förbätt
rad kunskap om de motiv och de förhållningssätt till 
kulturarvet som finns hos företag och bransch
organisationer.

Rapporten ges ut som en del i det program Berät
telser om vårt samhälles historia — svenska industri- 
minneiz som Riksantikvarieämbetet genomför under 
åren 2002-2004. En angelägen del av programarbetet 
är att skaffa kunskaper om viktiga aktörer i samman
hanget. Näringslivets insatser för det kulturarv som 
alstrats genom företagens verksamheter är naturligtvis 
en viktig aspekt av detta.

Företagens motiv och syften för att engagera sig i 
sitt kulturarv varierar. Kulturarvet kan antingen ses 
som en börda eller en tillgång - beroende på en rad 
olika faktorer t.ex. ägandestruktur, bransch, lokaliser
ing och vilka produkter man tillverkar. Den största 
delen av företagen som svarat på enkäten anser -

intressant nog - att kulturarvet är betydelsefullt för 
företaget. Kulturarvet ses alltså som en tillgång. 
Dessutom anser många att det också kommer att ha en 
stor betydelse i framtiden.

Projektet har letts av Helena Westin vid Riks
antikvarieämbetets Kunskapsavdelning, och det har 
genomförts i samarbete med Föreningen Kultur och 
Näringsliv och dess vd, Mikael Strandänger. Jean-Paul 
Darphin har genomfört enkätundersökningen och 
Anders Johnson har intervjuat företagsledare och 
andra, för att lyfta fram och nyansera olika företags 
och branschorganisationers syn på sitt kulturarv.

Riksantikvarieämbetet vill rikta ett varmt tack till de 
företag och branschorganisationer som medverkat i 
undersökningen. Vi hoppas att den ska vara ett steg 
mot förbättrad och utvecklad samverkan mellan när
ingsliv och kulturarvssektorn i ett gemensamt intresse - 
att bevara och bruka det industrihistoriska arvet i 
framtiden.

Birgitta Johansen,
avdelningschef, Kunskap sav delningen
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Näringslivet, kulturarvet och samhället
Helena Westin och Mikael Strandänger

Inledning
Näringslivet är en självklar och viktig aktör när det gäl
ler bevarande och bruk av det industrihistoriska arvet. 
Man kan se flera motiv för att näringslivet - företag 
och branschorganisationer - ska göra insatser för det 
kulturarv som alstrats genom den industriella verk
samheten.

Varför finns det behov av näringslivet 
i ku Itu ra rvsa rbetet?
Det industrihistoriska arvet är ett mångfacetterat 
kulturarv som rymmer många olika berättelser. Det är 
angeläget att olika tolkningar kan lyftas fram och 
berättelser om företagens utveckling och de människor 
som verkat där är naturligtvis en viktig del av detta. En 
pluralistisk historieskrivning gör att våra kunskaper 
om historia och kulturarv blir mångfacetterade och 
mer intressanta för fler människor.

Genom att många parter och intressen är aktiva i 
arbetet blir kulturarvet en bred och viktig angelägenhet 
i samhället. Näringsliv, arbetarrörelse, lokala intressen
ter, kulturarvsinstitutioner och kommuner har alla 
behov och intresse av att ta ansvar för det industri
historiska arvet.

Det industrihistoriska arvet har politiska dimensio
ner - tydligast kanske i relationen mellan arbetare och 
kapitalägare. Den industrihistoriska frågan bör dock 
inte reduceras till en parti- eller kulturpolitisk fråga 
som ”ägs” av den ena eller andra politiska majoriteten 
eller intresset.

Hur kan företagen använda kulturarvet?
Allt fler företag konkurrerar med allt fler produkter på 
större marknader. Samtidigt sker modellbyten och pro
duktutveckling i snabbare takt. Informationsflödet om 
varor och produkter blir mer intensivt. Därför måste 
företag utforma strategier som gör att de märks i infor
mationsfloden och som skapar en identitet och upp
märksamhet som varar längre än den produktmodell 
som just nu finns på marknaden. Historien kan för 
företagen ha en stark potential att skapa en sådan iden
titet och kan alltså användas för att bygga varumärken. 
Historien kan också användas för att stärka identiteten 
och företagskänslan hos personalen.

Samhällsnytta
Att näringsliv och företag bevarar och brukar sitt 
kulturarv har en uppenbar samhällsnytta. För företag 
som vill uttrycka samhälls- och kulturansvar och där
igenom skapa goda relationer med resten av samhället 
finns här en stor möjlighet. Kulturarvet stärker relatio
nerna mellan företag och näringsliv och resten av sam
hället, och kanske framför allt med lokalsamhället. 
Många företag verkar angelägna och medvetna om vik
ten av detta. Företag som samverkar med lokala orga
nisationer som föreningar, kommunala museer och 
arbetslivsmuseer kring kulturarvet, skaffar sig genom 
detta goda relationer med olika aktörer, samtidigt som 
kulturarvet bevaras och kan komma många människor 
till del.

Undersökning om näringslivets kulturarv

Föreliggande rapport är en redovisning av en under
sökning som Riksantikvarieämbetet genomfört i sam
arbete med Kultur och Näringsliv om näringslivets 
förhållande till det industrihistoriska arvet. Undersök
ningen har syftat till att försöka tydliggöra och skaffa 
fördjupade kunskaper om hur näringslivets insatser för 
att bevara sin historia ser ut och vilka motiven för 
insatserna är.

Genom att tydliggöra och försöka beskriva dessa 
insatser vill vi nå tre mål. Vi hoppas dels att kunska
pen ska bidra till att skapa en förbättrad och fördju
pad dialog mellan kulturarvssektorns och näringslivets 
aktörer kring bevarande av det industrihistoriska 
arvet. Dels hoppas vi att undersökningen i förläng
ningen kan bidra till att utveckla näringslivets motiv 
för att bevara och bruka sitt kulturarv. Vi hoppas 
också att fler företag ska engagera sig i bevarandet av 
sitt kulturarv.

Undersökningen är ett led i arbetet med att utveckla 
och stärka samverkan mellan olika aktörer i arbetet 
med det industrihistoriska arvet. Detta är en av de 
viktigaste tyngdpunkterna i handlingsprogrammet, 
”Svenska industriminnen - berättelser om vårt samhäl
les historia” som Riksantikvarieämbetet genomför 
2002-2004. En liknande undersökning om det ideella 
engagemanget på arbetslivsmuseerna har tidigare
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genomförts inom ramen för programmet. Resultatet 
presenteras i rapporten Man måste vara lite tokig! En 
undersökning om arbetsliv smuseernas villkor och 
engagemang (Bureil, B. RAÄ Kunskapsavdelningen 
2001:1). Genom att teckna en fördjupad bild av aktö
rer inom fältet och deras insatser i dag kan vi se var 
insatser behöver göras och vilka möjliga vägar som 
finns att gå i framtiden.

Metod

Undersökningen har genomförts under hösten 2001 
som en kombinerad enkät- och intervjuundersökning. 
Enkäten riktades till knappt 300 tillverkningsföretag 
över hela Sverige och syftade till att samla information 
som kan tolkas och analyseras avseende tendenser och 
mönster för företagens insatser med anknytning till 
kulturarvet. Avsikten har inte varit att få fram ett sta
tistiskt verifierbart resultat.

Intervjuundersökningen utgörs av ett femtontal 
intervjuer med näringslivets företrädare med fördju
pade frågor inom samma områden som enkätunder
sökningen. Intervjuer har genomförts både med före
trädare för bransch- och näringslivsorganisationer, och 
företrädare för enskilda företag.

Frågeställningar

De huvudsakliga frågeställningarna i undersökningen 
är följande: Vilka insatser som har anknytning till 
kulturarvet gör företag och branschorganisationer ? 
Hur stöder företag och branschorganisationer kultur- 
arvsverksamhet ?; genom arbetslivsmuseer, företags- 
museer, bevarande och vård av egna äldre anläggning
ar, företagsmonografier, broschyrer, bevarande av 
företagsfilmer, företagsarkiv, produkter osv. Hur 
använder man historien i dagens verksamhet?; i mark
nadsföring, i varumärkesbyggande, som identitets- 
skapande faktor m.m. Vilka motiv har man för 
insatserna? Vad får man igen - vad tjänar man - på 
insatserna? Är det viktigt för företagen att ha och 
kunna visa upp att man har en historia? Tror man att 
betydelsen av företagens kulturarv kommer att öka 
eller minska i framtiden?

Resultat

Resultaten från enkätundersökningen redovisas detal
jerat utifrån de inkomna svaren i en fördjupad artikel 
längre fram i rapporten. Intervjuundersökningen redo
visas som en artikel i form av ett reportage. Här är det

dock på sin plats att resonera kring de generella ten
denser och mönster som vi kan se i undersöknings
materialet. De viktigaste slutsatserna är följande:
• Den allmänna uppfattningen hos företagen är att 

den historiska dimensionen stärker deras ställning 
på olika sätt.

• Företagen gör många insatser för sitt kulturarv, 
både kontinuerliga och tillfälliga. Insatserna är 
mångfacetterade och rör allt från bevarande av 
arkivmaterial, produkter och byggnader, till utställ
ningar, bildspel och företagsmonografier. Många 
företag använder också sin historia som en del i 
marknadsföring och kommunikation; etiketter, 
logotyper, webbsidor och företagspresentationer av 
olika slag.

• Företagens insatser för sitt kulturarv ökar. Det är 
mer omfattande nu än vad de var för fem år sedan, 
då det var mer omfattande än fem år tidigare.

• Merparten av företagen anser att kulturarvet är vik
tigt och de flesta tror att kulturarvet kommer att ha 
en lika stor och i några fall till och med större bety
delse i framtiden.

• Motiven för insatserna är främst att man vill vara en 
god samhällsmedborgare, att man vill bygga ett 
varumärke samt stärka företagets identitet bland 
personalen.

• Lokalsamhället, med framför allt de anställda och 
ortens befolkning, uppfattas som de viktigaste mål
grupperna för insatserna.
Intervjuundersökningen belyser mer detaljerat att 

motiven för företagens insatser såväl som insatserna 
varierar mycket. Intervjuerna presenteras i viss mån 
som exempel på de olika motiv som företagen har för 
sina insatser och vilka medel man utnyttjar. Varje före
tag är ju unikt - både när det gäller vilken historia man 
har och hur man i dag förhåller sig till den. De faktorer 
som har stor betydelse för hur och vad man gör är 
framför allt ägandestruktur, bransch, produkter och 
lokalisering.

Ägandestruktur
Ett börsnoterat företag har aktieägarintresset som 
överordnat mål. Allt, även ett historiskt engagemang, 
måste kunna motiveras i förhållande till aktieägarna. 
I många fall innebär det att verksamheter som inte 
direkt hör till kärnverksamheten inte kan prioriteras. 
För ett enskilt ägt företag är det enklare och ägaren 
kan - om han eller hon vill och finanserna tillåter - 
lägga ner resurser på att vårda företagets kulturarv. 
Det är naturligtvis ingen garanti för att sådana insatser 
görs - intresset måste finnas. Men hos företag som 
har gått i arv i flera generationer och som har en 
lång, personanknuten historia finns ofta ett sådant 
intresse.
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Bransch

I vissa branscher finns en stark tradition att uppmärk
samma sin historia. I Sverige gäller det framför allt de 
företag som har uppstått i bergsbruk och järnhan
tering, alltså främst stål- och skogsindustrin. Företagen 
har en lång historia och dagens verksamhet har en lång 
kontinuitet. Ofta är den knuten till orter där företaget 
har spelat en helt avgörande roll och där det finns beva
rade miljöer och välordnade företagsarkiv. Det finns 
bland många äldre medarbetare och pensionerade 
medarbetare ett historieintresse. Även i bilindustrin 
finns i Sverige och internationellt en stark historisk tra
dition inte minst därför att många har ett stort intresse 
av bilnostalgi. Sannolikt skulle fler företag i andra 
branscher också kunna exploatera sådana intressen.

Produkter
För företag som säljer till ett begränsat antal stora 
företagskunder kan välbevarade historiska miljöer och 
historiska dokument användas för att bygga upp och 
förstärka affärsrelationer. Historien skapar tyngd och 
trovärdighet. För företag som säljer slutprodukter till 
enskilda konsumenter kan historiska miljöer och histo
riska gestaltningar utnyttjas för fabriksförsäljningar 
och liknande i en form av upplevelsenäring. Det finns 
också företag som profilerat sig på tillverkningsmeto
der och produkter där kulturarvet är en viktig ingredi
ens, som t.ex. borgar för hög kvalitet.

Lokalisering
Ett företag som varit verksamt på en ort länge kan 
känna att det inte behöver anstränga sig så mycket för 
att skapa förankring bland personal och lokalbefolk
ning genom att berätta om sin historia. Å andra sidan 
visar enkätundersökningen att företagen ser den lokala 
förankringen som ett mycket viktigt motiv för sina 
insatser. Att ha en god relation till personal, invånare 
och organisationer på orten där man verkar är alltså 
betydelsefullt. Om företaget länge har dominerat sam
hället, eller t.o.m. varit upphovet till samhällsbild
ningen, kan företaget känna sig förpliktigat och ha 
anledning att göra större insatser för företagets kultur
arv. Även företag med en helt motsatt struktur - med 
verksamhet på många olika håll och medarbetare med 
svag koppling till företaget - kan ha motiv att levande
göra sin historia. Historien kan här vara ett viktigt 
medel för att skapa en gemensam identitet och sam
manhållning i företaget.

Betydelse
För att få en uppfattning om hur man ser på betydelsen 
av sitt eget kulturarv ställdes frågan om det var viktigt 
för företaget att kunna visa upp att det har en historia. 
De flesta av de företag som svarat på enkäten anser att

det är viktigt att framhäva det historiska perspektivet i 
en eller annan form. Det gäller även de flesta företag 
bland dem som angivit att de inte gör några insatser 
eller saknar avsikt att göra sådana. Endast ett fåtal 
bland samtliga svarande har svarat nej på frågan. Vi kan 
alltså dra slutsatsen att många företag tycker att deras 
egen historia är viktig - även för dagens verksamhet.

Motiv
Motiven för insatserna varierar och man kan självklart 
ha flera motiv för sina insatser. Det är tydligt att 
önskan att ta och uttrycka samhälls- och kulturansvar 
utgör den starkaste orsaken till företagens bevar
andeåtgärder och kulturhistoriska insatser. Den 
allmänna uppfattningen är att den historiska dimensio
nen stärker företagens ställning på olika sätt. Slutsatsen 
man kan dra av detta är att många företag anser att det 
är viktigt att framstå som goda samhällsmedborgare 
där interaktionen och relationen med samhället är vik
tig. Att historia, traditioner och kulturell förankring 
har stor betydelse för att stärka gemenskapen och iden
titeten inom företaget framgår av att frågan uppnår en 
andra placering i skalan. Av ungefär lika stor betydelse 
är uppfattningen att historisk förankring stärker före
tagets profil, varumärke och produkter. Inställningen 
att kulturarvet också inverkar positivt på kundrelatio
nerna är även den ganska utbredd. Färre anser att sats
ningar på kulturmiljöer och historiska byggnader för
ädlar egendomar och fastigheter.

Framtiden
Mer än hälften av företagen bedömer att kulturarvets 
betydelse kommer att förbli oförändrad. I de flesta fall 
kan svaret ”oförändrad” tolkas som ”lika stor betydel
se” då många av företagen som angivit detta alternativ 
anser sig beakta de kulturhistoriska värdena på ett till
fredsställande sätt eller i tillräcklig omfattning.

En tredjedel av företagen anser att kulturarvet kom
mer att få större betydelse i framtiden. (Vi vill dock inte 
dra alltför vidlyftiga slutsatser av detta, eftersom de 
företag som är intresserade av sitt kulturarv också kan 
ha haft en högre benägenhet att svara på enkäten än 
företag som inte är intresserade.) Detta behöver dock 
inte nödvändigtvis innebära att större resurser kommer 
att avsättas. Betydelsen kan även uppfattas som imma
teriell, som ett viktigt perspektiv i den sociala tillvaron.

De tekniska, strukturella och ekonomiska föränd
ringar som pågår inom näringslivet sker allt snabbare 
och får ibland stora konsekvenser i form av nedlägg
ningar av produktionsenheter på enskilda platser. I till
tagande grad omvandlas delar av det industriella land
skapet till historiska lämningar. Genom detta kommer 
bevarande- och kulturarvsfrågor att få ökad uppmärk
samhet och betydelse.

Näringslivet, kulturarvet och samhället 9



Tankar utifrån undersökningsresultatet
Positiva och negativa berättelser

Näringslivets insatser för sitt kulturarv betyder att 
företagen deltar i berättandet, vilket leder till att fler 
perspektiv på det industrihistoriska arvet görs synliga. 
Företagens källmaterial och kunskap samt erfaren
heter hos de som är eller varit verksamma i företagen 
är naturligtvis ovärderliga i sammanhanget. En mång
facetterad historieskrivning med många olika aktörer 
kräver att man låter olika perspektiv och berättelser 
mötas. Frågan är om näringslivet, kulturarvsinstitutio- 
nerna och andra aktörer är mogna för att låta per
spektiven mötas? Har man styrka nog att låta sina 
berättelser brytas mot de andras? Enskilda exempel 
visar att man i vissa fall haft svårt att acceptera olika 
typer av historieskrivning och ställt krav på att den 
historia som berättas ska vara ”objektiv och sann”.

Man kan koppla resonemanget om berättandet till 
byggandet av varumärken och ställa frågan: Om berät
telserna är negativa, eller har en negativ laddning, vem 
vågar då lyfta fram dem?

Företagen gör vissa prioriteringar i insatserna och 
satsar på vissa delar av kulturarvet. Andra lämnas 
kanske vind för våg. Ska man då låta andra parter ta 
över och genomföra det bevarande eller de insatser 
företagen inte är intresserade av? Är det den offentliga 
kulturarvssektorns ansvar att ta hand om det?

Finansmannen Robert Weil brukar hävda att den 
kreativa processen har tappats bort i det svenska 
näringslivet och därför behövs kulturen i näringslivet - 
för att befrukta, stimulera och inspirera till kreativa 
processer. De historiska berättelserna om kreativiteten, 
lösningarna, entreprenörsandan och uppfinningarna 
inom den egna verksamheten borde kunna spela en 
sådan roll.

Samverkan - inte sponsring
Undersökningen visar att samverkan mellan företag 
och kulturarvsinstitutioner eller -organisationer fram
för allt sker på lokal nivå. Företagen samverkar främst 
med kommuner och lokala föreningar eller museer. 
Samtidigt visar undersökningen att många företag är 
intresserade av mer samverkan och stöd i kulturarvs
frågor. En angelägen fråga att arbeta vidare med är 
följdaktligen att skapa bättre kontaktytor och samver- 
kansmöjligheter mellan företagen och kulturarvssek- 
torn, framför allt på lokal nivå.

Samverkan mellan näringsliv och kulturarvssektorn 
handlar inte direkt om sponsring, eftersom närings
livet har en annan relation till frågan om sitt eget 
kulturarv än när det gäller andra former av kultur
verksamhet.

Man kan ibland uppfatta att det finns ett drag av

ångest i kultur(arvs)sektorn beträffande ett samröre 
med näringslivet. Det är angeläget att kulturarvs- 
institutionerna i högre utsträckning vänder sig till 
näringslivet och inser att de också är en part som 
näringslivet kan ha intresse av att samverka med. 
Samverkan handlar om att föra ett samtal om hur man 
gör, där båda parter drar fördel av insatsen.

Globalt och lokalt
Ägarförändringar i näringslivet innebär att den typ 
av ägande där det finns störst förutsättningar att 
intressera sig för historien minskar, t.ex. i familje
företag och annat enskilt ägande, i förhållande till 
t.ex. internationellt och institutionellt ägande. Inter
nationella fusioner och utflyttning av huvudkontor kan 
för många företag innebära ett minskat intresse för den 
svenska historien - även om en internationalisering inte 
alltid behöver ha sådana konsekvenser.

De snabba omstruktureringarna i näringslivet och 
en hög personalomsättning innebär att motiven för att 
göra insatser för sin historia - att stärka företagets 
identitet med hjälp av dess historia - kan bli starkare. 
Men i sådana företag kan det .också finnas en motsatt 
tendens: det gäller att ”döda” alla gamla företagskultu
rer för att i stället bygga en ny, gemensam kultur. Den 
historiska känslan och kunskapen kan ju också för
svinna helt oavsiktligt när företagsstrukturer och 
personalstyrka snabbt förändras.

Globaliseringen gör att företagen (koncernerna) blir 
identitetslösa och en tydligare lokal närvaro kan därför 
bli angelägen. Kulturarvet kan vara en viktig faktor i en 
stärkt lokal närvaro. Vi kan tolka resultatet av under
sökningen som att det finns en medvetenhet om detta 
hos företagen, eftersom man anger att den viktigaste 
målgruppen är lokalbefolkningen och den egna perso
nalen. Samtidigt är de flesta insatser som görs riktade 
mot kunder och representation, vilket är lite motsägel
sefullt. Kanske medför en ökad medvetenhet om det 
lokala sammanhanget så småningom också att insat
serna i större utsträckning riktas mot de målgrupper 
som finns lokalt.

Anonymisering och varumärken
Den typ av branscher som har en lång historisk tradi
tion knuten till en viss plats, och som har anställda som 
under hela sin yrkesaktiva tid samlar kunskaper och 
erfarenheter om företagets utveckling, kommer att ut
göra en allt mindre del av näringslivet. Utvecklingen 
går mot allt större koncerner, fler byten av koncerner, 
fler fusioner och företagsköp. Huvudkontoren hamnar 
allt längre bort från produktionen, företagsnamnen 
byts till internationella namn som saknar geografisk 
anknytning och som inte talar om vad man producerar. 
Företagens och näringslivets verksamhet anonymiseras
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alltså. Samtidigt ökar medvetenheten om betydelsen av 
starka varumärken och en tydlig identitet knuten till 
sådana blir en allt viktigare del av företagens verksam
het. De värderingar företaget vill stå för kan ofta ha en 
historisk anknytning. Den egna historien kan då utgö
ra en grundpelare för varumärkesbyggandet.

I dagens näringsliv sägs ibland att det är viktigare 
för företagen att producera varumärken än produkter. 
Identiteten är den viktigaste beståndsdelen i varu- 
märkesbyggande och kulturarv och företagets historia 
och de associationer som det ger kan spela en 
betydelsefull roll i detta. En sentens som ofta upprepas 
är att ”Produkten ska ha en historia.” Här borde det 
finnas stora möjligheter att levandegöra mycket mer 
av det industriella kulturarvet än vad som hittills har 
gjorts. För det mesta är associationer till kulturarvet 
positiva och alltså något att bygga vidare på. Om asso
ciationerna är negativa - hur och vad gör man då? 
Laddar man om? Eller negligerar?

Om det historiska intresset och medvetenheten i 
samhället är riktigt starka så kan ett företag riskera

kraftig badwill om det försummar sin historia, van
vårdar sina lämningar, förstör sina dokument eller på 
annat sätt minskar dagens och framtida generationers 
möjligheter att ta del av kulturarvet. De senaste årens 
ökade historieintresse gör att fler företag kan få upp 
ögonen för sitt historiska arv. Men denna tendens är ju 
inte för alltid given. Historieintresset måste ständigt 
hållas vid liv.

Skolor, kulturarvsinstitutioner och medier kan bidra 
till att stärka historieintresset och skapa en miljö där 
olika aktörer som inte primärt sysslar med historien 
upptäcker att de sitter på tillgångar som kan användas 
i marknadsföring, internutbildning eller i andra sam
manhang.

Även om de ideella och kanske mer personrelatera- 
de skälen kan spela en viss roll för företagens historis
ka engagemang så får detta antagligen bara verklig 
kraft om det kan göras trovärdigt att historien kan för
stärka företagets huvudmål, alltså att långsiktigt stärka 
lönsamheten. I skenet av vad som sagts ovan torde 
förutsättningarna till det finnas på många håll.

Näringslivet, kulturarvet och samhället 11
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Företagen och kulturarvet
Jean-Paul Darphin

Inledning
Syftet med enkätundersökningen är att tydliggöra 
förhållanden och förbättra kunskaperna kring före
tagens insatser för sitt kulturarv. Avsikten har varit att 
samla information som kan tolkas och analyseras 
avseende tendenser och mönster, däremot inte att 
redovisa ett statistiskt verifierbart resultat. Resultatet 
från undersökningen kan användas som underlag 
för det fortsatta arbetet med det industrihistoriska 
arvet, framför allt för att förbättra samverkans- 
möjligheterna mellan kulturarvssektorns och närings
livets aktörer.

Ambitionen för enkäten var att tillfråga 300 till- 
verkningsföretag om vilka insatser de gör för sitt 
kulturarv, men av olika skäl kom urvalet att beröra ett 
något lägre antal. Av de 280 tillfrågade företagen har 
86 svarat på enkäten. Ett högre svarstal hade naturligt
vis bidragit till att i högre grad tydliggöra mönstren 
kring näringslivets insatser för sitt kulturarv. Antalet 
svar i förhållande till antalet tillfrågade kan dock ses 
som ett gott resultat i sammanhanget och utgör ett till
fredsställande underlag för att kunna tyda mönster och 
tendenser inom enkätens ram.

Beträffande de inlämnade svaren kan man anta att 
motivationen att delta i undersökningen varit större 
hos de företag som anser sig ha gjort eller gör insatser 
än hos företag som värderar kulturarvsfrågorna lågt. 
Ett flertal företag som inte gör några insatser finns 
dock bland de svarande. Cirka 25 procent av de sva
rande har uppgivit att de inte gör kontinuerliga eller 
tillfälliga insatser för sitt kulturarv.

Sammanställning av svaren

Kontinuerliga insatser

Vilka löpande insatser med anknytning till före
tagets/branschens eget kulturarv bedrivs inom
företagetf

Frågorna avser vilken typ av återkommande insatser 
som företagen genomför. Insatserna kan bestå av eko
nomiskt stöd till fristående verksamheter avseende 
dokumentation, bevarande eller utnyttjande av kultur

arvet som företagen äger eller förvaltar, eller av åtgär
der som vidtas inom företagens löpande verksamhet.

Man kan konstatera att en dominerande del, 78 
procent, av de svarande företagen gör någon form av 
kontinuerliga eller återkommande insatser för sitt 
kulturarv. Det kan röra sig om endast en form av åt
gärder eller om flera parallella insatser. Endast 22 pro
cent anger att företaget inte gör några insatser av denna 
karaktär.

Den vanligaste och dominerande typen av löpande 
insatser rör företagens arkivmaterial. De andra mest 
angivna typerna av kontinuerliga insatser avser vård av 
byggnader och anläggningar, samt bevarandet av pro
dukter.

Eget museum och företagsmuseum
I frågan avsågs museer med verksamhet med någon 
koppling till företagen. Svaren indikerar att driftsfor
men för företagsmuseer varierar mycket. Många 
företagsmuseer eller motsvarande drivs av fristående 
föreningar eller stiftelser som på olika sätt får stöd av 
företagen. Museiverksamheten kan t.ex. drivas i bygg
nader eller lokaler tillhörande företagen, men också i 
fristående fastigheter. Formen och omfattningen kan 
variera från miljöer (t.ex. bruksmiljöer) av museal 
karaktär, till särskilda museibyggnader eller enstaka 
rum i befintliga produktionsanläggningar.

En fristående organisationsform underlättar finansi
ering och stöd från flera håll. Företagens museer utgörs 
därför oftast av s.k. arbetslivsmuseer1 och de är mer 
sällan helt integrerade i företagens verksamhet.

Bevarande och vård av äldre byggnader och 
anläggningar
Många företag har rötter i miljöer där anläggningar 
och byggnader med tiden tillmätts kulturhistorisk 
betydelse. Ibland drivs verksamheten fortfarande där, 
helt eller delvis. I andra fall har byggnaderna förlorat 
sin betydelse som produktionsanläggningar, men fastig
heterna ingår fortfarande av olika skäl i företagens 
bestånd. Många företag har alltså ansvar för bevaran
det av historiska byggnader eller anläggningar som krä
ver olika former av löpande vård och underhåll. Detta 
gäller t.ex. bruksmiljöer och kraftstationer. Flera före
tag vars verksamhet omfattar stora markarealer förval
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tar också ett omfattande bestånd av äldre byggnader. 
Skogs- och kraftbolagen är exempel på detta. Ungefär 
en femtedel av de kontinuerliga insatserna anges omfat
ta bevarande och vård av äldre byggnader och anlägg
ningar. Man kan anta att behovet av sådana åtgärder 
kommer att öka, i den mån företagen inte avyttrar de 
kulturhistoriska byggnader och anläggningar som för
lorat betydelse för produktionen.

Bevarande av produkter
Bevarandet av produkter är en av de vanligaste insat
serna som genomförs. Produkterna har stor betydelse 
för företagens identitet och speglar även deras utveck
ling på många plan. Produktvariationen är stor; från 
bilar och maskiner till halvfabrikat. I anslutning till 
bevarandet av produkter förekommer även bevarande 
av utrustning, maskiner, material m.m.

Även om insamlingen av produkter inte alltid skett 
systematiskt har i många fall ett urval av företagens 
produkter tagits till vara på ett eller annat sätt. Flera 
företag har grundat museer med utgångspunkt från 
sina produkteg t.ex. Scania, Volvo, Vin & Sprit AB.

Bevarande av arkivmaterial, företagsfilm eller 
motsvarande

Bevarande av arkivmaterial och liknande är mest van
ligt förekommande bland de kontinuerliga insatserna. 
Begreppet arkivmaterial omfattar ett brett fält av skif
tande material som räkenskaper, skiftliga handlingar, 
ritningar, trycksaker, fotomaterial, filmer m.m. och 
numera även digitalt material. Dit kan även inräknas 
konstföremål och böcker.

Endast räkenskaperna berörs av tidsbegränsade juri
diska föreskrifter angående arkiveringen genom en
staka bestämmelser i bokföringslagen och aktiebolags
lagen. Bevarandet av arkivmaterial utöver detta styrs 
endast av företagens behov av referenser och underlag 
och i övrigt av intresse. Företag med gamla anor har 
oftast material av stor betydelse för dagens och fram
tidens forskning inom många fält. Flera större företag 
driver egna koncernarkiv. Nordstjernan AJB:s arkiv i 
Engelsberg, Stora Ensos arkiv i Falun och SCA Merlo 
Arkiv utanför Sundsvall är goda sådana exempel. På 
större företag finns oftast specialiserad personal - 
arkivarier och bibliotekarier - vilket naturligtvis främ
jar bevarandet av materialet.

Eftersom arkiveringen i många avseenden varit 
betungande för många företag har allt fler inlett sam
arbete med olika arkivinstitutioner, t.ex. landsarkiven 
eller de regionala näringslivsarkiven. Outsourcing av 
företagsarkiv till kommersiella arkivföretag förekom
mer också. Från och med 1970-talet har lokala och 
regionala näringslivsarkiv etablerats. Dessa är till sin 
juridiska form oftast ideella föreningar, där företag,

Arkivinstitution Bildad
Föreningen Värmlandsarkiv 1970

Föreningen Stockholms Företagsminnen 1974 

Örebro läns Företagsarkiv 1976

Kopparbergs länsarkiv 1982

Näringslivsarkiv i Norrland 1985

Företagsarkivet i Westerbotten 1987

Skånes Näringslivsarkiv 1991

Företagens arkiv i Sörmland 1995

Hallands Näringslivsarkiv 1997

Kronobergsarkivet 2000

Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län 2000 

Östergötlands Arkivförbund 2001

Förteckning över de regionala näringslivsarkiven.3

såväl som organisationer och privatpersoner är med
lemmar. Verksamheten finansieras genom medlems
avgifter, intäkter från depositioner och konsultuppdrag 
samt bidrag, både från offentligt och enskilt håll.2

Bevarande av äldre produktionslinjer eller 
produktionsmetoder

Endast ett fåtal företag bedriver tillverkningsmoment 
med gamla metoder. Ett antal företag har dock lyckats 
med att, helt eller delvis, profilera sig med produktion 
baserad på äldre metoder och hantverkstraditioner, 
exempelvis många glasbruk. Några exempel inom 
andra branscher är Bölebyns garveri, Gabriel Keramik, 
Klässbols linneväveri och Gränsfors Bruk. Att bevara 
kunskaper kring äldre produktionsmetoder är också en 
viktig uppgift. Dokumentationer, kurser och böcker är 
några av de medel som används

Bevarande och upprätthållande av tidigare 
använd yrkeskompetens

Endast ett fåtal företag anger att de vidtar åtgärder 
inom fältet. Behållandet av äldre yrkeskompetens berör 
i första hand företag som har äldre tillverkningstek
niker och framställningen av traditionella varor som 
specialitet. (Samband finns med föregående svar om 
äldre produktionslinjer eller -metoder.)

Uppskatta insatsernas totala 
ekonomiska omfattning per år

Största delen av de svarande företagen har inte angivit 
uppgifter om årliga kostnader. Orsakerna är förmod
ligen flera; kanske saknas tydligt specificerade under
lag, kanske saknas uppföljning eller också är den brist-
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fällig, alternativt har tid saknats för att ta fram uppgif
terna. Man kan också anta att de avsatta beloppen är 
små i förhållande till företagens omsättning och att ett 
flertal liknande utgifter redovisas under samma konto.

Typen och omfattningen av ekonomiska insatser 
varierar stort bland de som angivits, beroende på före
tagens karaktär, storlek och inte minst typen av åtgär
der. Kostnaderna och omfattningen inom olika fält skil
jer sig också starkt. Bolag med större fastighetsbestånd 
av äldre byggnader avsätter t.ex. betydande belopp för 
vård och underhåll.

Det är svårt att avläsa och dra slutsatser om inläm
nade uppgifter. De svar som angivits varierar från
10 000 kronor till ”några miljoner kronor”. Samman
taget gör de angivna beloppen ändå att man kan anta 
att de sammanlagda ekonomiska insatserna som före
tagen gör i anslutning till kulturarvet faktiskt är bety
dande.

Tillfälliga insatser

11 Vilka tillfälliga insatser med anknytning till företa- 
gets/branschens eget kulturarv bar bedrivits, 
bedrivs eller skall bedrivas inom företaget?

Frågorna under denna rubrik avser tillfälliga tids
begränsade insatser som företagen gör eller gjort. En 
dominerande del av de svarande företagen, 72 procent, 
har gjort någon form av tillfälliga insatser. I de flesta fall 
har företagen gjort flera olika typer av tillfälliga insatser. 
Endast 28 procent av de tillfrågade anger att företaget 
inte har gjort eller gör några tillfälliga insatser alls.

Den vanligaste och dominerande kategorin bland 
tillfälliga insatser avser företagsbiografier, andra böcker 
eller publikationer med historisk betoning. Oftast har 
företagsbiografierna getts ut i samband med jubileer och 
ibland samordnats med utställningar. De därefter mest 
förekommande typerna av insatser gäller utställningar. 
Övriga typer av åtgärder är mindre vanliga.

Företagsbiografi eller andra publikationer 
av historisk karaktär
Biografiska verk och historiska skildringar i olika for
mer tillhör de vanligaste insatserna som företagen 
genomför. Ofta har sådana verk tillkommit eller givits 
ut i samband med företagsjubileer. Andra typer av pub
likationer berör företagens produkter, tekniker och 
produktionsprocesser; personer med koppling till före
taget och liknande.

Utställningar
Med utställningar avses såväl tillfälliga som bestående 
utställningar som på något sätt skildrar aspekter av 
företagens historia. Utställningarna har oftast produce
rats i samarbete med fristående föreningar, museer eller

institutioner och för att sättas upp utanför företagen, 
t.ex. på fristående museer. Det finns också renodlade 
företagsprodukter som tagits fram i anslutning till 
verksamheten, t.ex. jubileer, lansering eller presentation 
av nya produkter. Omfattningen eller karaktären av 
utställningarna kan inte bedömas utifrån svaren. Man 
kan anta att såväl storlek som innehåll samt form
givning av utställningarna varierar mycket.

Utsmyckning med anknytning till kulturarvet 
Endast ett fåtal svar har angivits rörande insatser inom 
detta område. Det är troligt att förekomsten och 
omfattningen av historiskt material när det gäller ut
smyckning på företagen är större än vad som kan läsas 
ut av svaren. Många företag har någon form av utställt 
material som skildrar företagets historia. Det kan bestå 
av t.ex. fotografier, konst, ritningar, produkter, model
ler eller minnesmärken av något slag som är uppsatta 
inom företagens lokaler eller områden. Utsmyckning 
baserad på rörelsens historia och material är ett effek
tivt sätt att integrera företagets historia i mer vardag
liga sammanhang.

Det finns också exempel där företagens historia 
uppmärksammas i offentlig utsmyckning på allmän 
plats, t.ex. genom statyer och minnesmärken.

Annat
Utöver de angivna typerna av tillfälliga insatser är 
variationen stor när det gäller andra typer av tillfälliga 
åtgärder. Några exempel från enkätsvaren handlar om 
donationer av egendom till en förening, uppförande av 
minnesmärke, offentliga arrangemang vid jubileum, 
överföring av filmer till video m.m.

Uppskatta de tidigare insatsernas 
totala ekonomiska omfattning

Få företag har specificerat de tillfälliga insatsernas eko
nomiska omfattning. Frågan avsåg två angivna perio
der, de senaste fem respektive tio åren. Syftet med upp
delningen har varit att försöka tyda en förändring 
mellan de angivna perioderna. Det kan konstateras att 
antalet angivelser om ekonomiska insatser är större 
under de senaste fem åren, liksom den ekonomiska 
omfattningen av insatserna.

Som för de kontinuerliga insatserna varierar de till
fälliga insatsernas ekonomiska omfattning stort - från 
10000 kronor till fyra miljoner kronor. Detta beror 
förstås på företagens karaktär, storlek och inte minst 
typen av åtgärder. Generellt kan konstateras att de 
avsatta beloppen för tillfälliga insatser är mycket större 
än för de kontinuerliga. Man kan ana att de samman
lagda tillfälliga insatserna som företagen gör i anslut
ning till sitt kulturarv är förhållandevis omfattande, 
även på det ekonomiska planet.
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Medverkan

■ Stödjer eller medverkar företaget i någon annan
kulturarvsverksambet med anknytning till före
tagets/branschens historia?

Med begreppet medverkan avses olika typer av stöd
åtgärder som företagen bedriver vid sidan om sina egna 
insatser. Stödet ges oftast till fristående institutioner som 
på något sätt främjar eller verkar för bevarandet eller 
utnyttjandet av företagets eller branschens kulturarv.

Företagens medverkan ter sig olika, men uppstår där 
företagen inte bedriver egen museal verksamhet eller 
förvaltar sitt kulturarv själva. Den mest omfattande 
stödformen utgörs av donationer, depositioner, admi
nistrativt stöd, utlåning av lokaler eller utrustning och 
liknande. Men till en stor del yttrar sig företagens med
verkan också i någon form av ekonomiskt stöd till 
föreningar eller institutioner som bedriver kulturhisto
risk verksamhet med anknytning till företagens eller 
branschens historia.

Stöd till fristående föreningar, institutioner eller stif
telser som bedriver någon form av kulturarvsverksam- 
het är relativt vanligt. Medverkan och stöd kan före
komma inom ett eller flera fält. Av företagen som 
besvarat enkäten anger 62 procent att de stödjer eller 
medverkar i minst en form av kulturarvsverksamhet.

Formerna för medverkan fördelar sig relativt jämt 
mellan fyra dominerande fält som avser stöd till 
olika typer av kulturarvsverksamheter: arbetslivsmu- 
seer, andra museer, föreningar samt donationer till 
kulturarvsinstitutioner.

Stöd till fristående arbetslivsmuseum 
Många företag har till stor del överfört ansvaret för sitt 
kulturarv på föreningar eller stiftelser. Arbetslivs- 
museerna berör och skildrar oftast företagens historia 
på ett eller annat sätt. De drivs till största del på frivil
lig basis och erhåller ofta stöd från näringslivet, men 
också från andra. Flera företag inom samma geogra
fiska område kan beröras av arbetslivsmuseernas verk
samhet och därmed kan flera företag stödja samma 
arbetslivsmuseum.

Stöd till andra museer, tex. kommunala museer, 
länsmuseer, centrala museer

Beroende på de lokala förhållandena, betoningen eller 
karaktären av de museala verksamheterna, men också 
av andra skäl, stödjer och samverkar många företag 
med offentligt finansierade museer. Stödet eller med
verkan kan gälla en eller flera museer samtidigt.

Donationer av föremål, arkiv eller liknande till 
kulturarvsinstitutioner

Donationer och depositioner kan betraktas som former

av medverkan och stöd. Många företag saknar både 
resurser och kompetens för bevarande eller användning 
av kulturhistoriskt material och har därför valt att 
överlåta sådant till föreningar och institutioner. 
Donationer och depositioner av maskiner, utrustning 
och produkter är den mest förekommande formen av 
medverkan enligt svaren i enkäten.

Stöd till fristående föreningar
Frågan avser andra typer av föreningar än de som 
berörs under övriga delfrågor, men eftersom många 
museer, arbetslivsmuseer och även arkivinstitutioner 
också är föreningar kan svaren vara svåra att särskil
ja. Andra typer av föreningar är t.ex. hembygdsföre
ningar som kanske får stöd av flera företag. Företagen 
ger också stöd till föreningar utan direkt historisk 
inriktning, t.ex. idrottsföreningar. I vissa fall kan 
dessa ha rötter i företagens tidigare och nuvarande 
sociala verksamhet. Om svaren från delfrågorna 
”arbetslivsmuseer och föreningar” förs samman utgör 
dessa den helt dominerande grupp aktörer som före
tagen stödjer.

Stöd till historisk forskning
Med stöd till historisk forskning avses stöd till såväl 
allmänna som riktade forskningsinsatser som gäller 
företagens eller branschens verksamhetsfält. Exem
pelvis kan en eller flera företag generellt stödja 
historisk forskning om järnframställningen, eller ett 
företag stödja forskning som är relaterad till aspekter 
av sin historiska utveckling. Flera företag har instiftat 
forskningsfonder eller bidrar till forskning genom sina 
branschorganisationer.

Annat
Andra typer av stöd och medverkan förekommer och 
formerna kan variera stort. Underlaget är dock för 
smalt för att man ska kunna urskilja några mönster.

Uppskatta insatsernas årliga ekonomiska omfattning 
De ekonomiska insatserna inom ramen för ovanstående 
frågor skiftar stort från mindre medlemsavgifter till 
föreningar, till större donationer av anläggningar eller 
ekonomiska medel. De avsatta beloppen är förhållan
devis låga.

Samverkan4

* Vilka parter samarbetar företaget med när det gäl
ler företagets historia och kulturarv?

Syftet med frågans utformning har varit att försöka för
tydliga företagens nätverk och samarbetspartner i 
kulturarvsfrågor. Frågan är nära besläktad med den 
tidigare frågan om medverkan. Samverkan behöver
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dock inte nödvändigtvis medföra kostnader eller inne
bära ekonomiskt stöd. I jämförelse med föregående 
fråga kan konstateras att graden av samverkan är 
större än medverkan. Av de svarande företagen anger 
72 procent någon form av samverkan med en eller 
flera aktörer.

Det finns en bred och jämn spridning mellan de 
olika aktörer som företagen samarbetar med. Sam
verkan är störst med föreningar och därefter kommu
ner. Samarbetet med någon typ av museum är relativt 
omfattande. Slår man samman samtliga alternativ 
avser sjutton procent av svaren samarbete med ett 
eller flera museer. Därutöver tillkommer den omfat
tande samverkan med föreningar, av vilka många är 
museiföreningar. Beträffande de övriga aktörerna är 
materialet för smalt för att dra slutsatser. Många före
tag har inte preciserat vilka aktörer de samverkar med 
inom respektive fält, vilket gör det svårt att analysera 
förhållandena.

Frånvaron av samverkan har motiverats av ett före
tag enligt följande: ”Ingen samverkan beroende på 
svagt eller obefintligt intresse från stat och kommun.” 
Det är inte möjligt att bedöma utbredningen av denna 
inställning, men den kan naturligtvis delas av flera.

Kommentarer och exempel på enskilda svar
• Ideell förening/vilken/vilka:

Föreningar är den vanligaste aktör företagen sam
arbetar med angående det egna kulturarvet. Det kan 
finnas flera orsaker till detta: t.ex. att föreningar har 
bildats med företagens hjälp, att föreningarna har 
länkar till företagen genom personer eller grupper 
som är verksamma inom båda organisationerna, 
eller att befintliga föreningar inom t.ex. hembygds
rörelsen, har varit självklara parter när kultur
historiska frågor aktualiserats. Det bör också note
ras att flera arkivinstitutioner drivs som föreningar 
och att företagens samverkan angående arkivfrågor 
är relativt omfattande.

• Kommun
För många företag, i synnerhet utanför storstads
områdena, är kommunerna en naturlig samarbets
partner i kulturarvsfrågor. Många kommuner driver 
direkt eller indirekt museer i någon form, men de 
har också generellt ett ansvar för kulturfrågor samt 
stödjer föreningsverksamhet.

• Arbetslivsmuseum
Kategorin faller delvis under Ideell förening, vilket 
kan förklara den relativt låga angivelsen av sam
verkan med arbetslivsmuseer. Vissa kommunala 
museer kan ha karaktären av arbetslivsmuseum, 
vilket på samma sätt inverkar på svaren.

• Kommunalt museum
Samarbetet med kommunala museer är enligt

enkäten lika omfattande som med arbetslivsmuseer. 
Kategorin kan i viss mån ha blandats samman med 
Kommun. Samarbetet med kommunala museer är 
starkt beroende av de lokala förhållandena.

• Statliga institutioner och myndigheter 
Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet är exem
pel på myndigheter med vilka samarbete förekom
mer sporadiskt. Med statliga institutioner och 
myndigheter avses även länsstyrelsen, där läns- 
antikvarien kan beröras i samband med beva
rande av kulturhistoriska miljöer. Samarbete med 
länsstyrelser har i flera fall angivits under alterna
tiven Andra.

• Centralmuseum
Samarbetet med centrala museer är av betydligt 
mindre omfattning än samarbetet med andra 
museer. Begreppet centralmuseum (statliga museer 
med huvudansvar för ett särskilt fält) är möjligen 
inte känt bland företagen. Kategorin kan även för
växlas med Statliga institutioner.

• Länsmuseum
Svaren tyder på ett begränsat samarbete med läns
museerna. En orsak är troligen att företagen i förs
ta hand samverkar med arbetslivsmuseer, andra 
föreningar samt kommunala institutioner. En faktor 
som möjligen inverkar på relationen mellan företag 
och länsmuseer är det geografiska läget.

• Landsting
Endast ett företag har angivit samverkan med lands
ting, vars främsta uppgift inom kulturområdet är att 
främja regionala insatser. Landstingen finns dock 
ofta som stiftare eller bidragsgivare bakom flera 
institutioner som förekommer i företagens sam
verkan, bl.a. länsmuseer, medicinhistoriska museer 
och andra stiftelser. Därmed förekommer indirekt en 
viss form av samarbete med landstingen.

• Branschorganisationer
Svarsunderlaget på denna fråga är för litet för att 
man ska kunna göra någon samlad bedömning över 
relationen mellan företag och branschorganisatio
ner inom detta område. Både antalet branschorga
nisationer och storleken på de som finns har mins
kat under senare år. Branschorganisationernas 
betydelse inom detta område kan därför också 
antas ha minskat i omfattning.

• Riksorganisation/vilken/vilka:
Antalet företag som angivit att de samarbetar med 
riksorganisationer med relevans för kulturarvet är 
litet.

• Universitet, Högskola, Andra företag, Fackförening 
Sammanlagt anges någon av dessa aktörer i elva 
svar. Inga uppgifter har lämnats om på vilket sätt 
eller i vilka typer av projekt man samarbetar med 
ovanstående aktörer.
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• Andra/vilka?
Vid sidan om de i enkäten specificerade sam- 
arbetsparterna har gruppen Andra samlat en del av 
svaren. Det finns många andra befintliga och möj
liga aktörer än de exempel som angavs i enkäten. 
Ytterligare inlämnade upplysningar om dessa aktö
rer är dock för få för att det ska gå att förtydliga 
vilka andra samarbetspartner eller -grupper som 
gömmer sig bakom rubriken. Bland svaren kan 
nämnas pensionerade f.d. anställda, författare och 
privata samlare.

Motiv

# Varför gör företaget insatser för kulturarvet?

Syftet med frågan har varit att belysa företagens motiv 
för insatserna de genomför. Utgångspunkten har varit 
att det generellt bör finnas flera motiv och målet var att 
försöka belysa vilka motiv man uppfattar som vikti
gast. Motiven samverkar med varandra i olika kombi
nationer och motivationsfältet kan vara smalt eller 
brett, d.v.s. antalet motiv kan variera. Frågeformu
leringen avsåg en skalgradering av svaren från 1 till 6 
med 1 som högst. De flesta uppgiftslämnarna har dock 
bortsett från graderingen och endast kryssat för valda 
svar. Det har därför inte varit möjligt att sammanställa 
svaren enligt den tänkta indelningen. I stället har samt
liga svar tolkats som enkla svar och antalet markering
ar räknats. Ett statistiskt problem består dock eftersom 
alla inte svarat i samma omfattning, men detta har i 
stället skapat en form av skala i svaren.

Av de företag som svarat har 76 procent angivit ett 
eller flera motiv för de insatser som genomförs med 
anknytning till kulturarvet. Övriga har inte besvarat 
denna fråga.

Det är tydligt att önskan att ta och uttrycka ett 
samhälls- och kulturansvar utgör den starkaste orsaken

Svar på frågan om varför företaget gör insatser för 
kulturarvet.

Förädla investeringar Annat, 4

till företagens bevarandeåtgärder och kulturhistoriska 
insatser. Detta kan bero på värderingar, traditioner 
eller engagemang. Den allmänna uppfattningen är att 
den historiska dimensionen stärker företagens ställning 
på olika sätt.

Att historia, traditioner och kulturell förankring har 
stor betydelse för att stärka gemenskapen och identi
teten inom företaget framgår av att det svaret anges av 
näst flest. Av ungefär lika stor betydelse är uppfatt
ningen att historisk förankring stärker företagets profil, 
varumärke och produkter. Inställningen att kulturarvet 
också inverkar positivt på kundrelationerna är även 
den ganska utbredd. Färre anger motivet att förädla 
egendomar och fastigheter.

Det finns naturligtvis fler än de angivna tänkbara 
motiven bakom näringslivets bevarandeinsatser och 
dessa kan te sig ganska olika beroende på de lokala 
förhållandena, samt på karaktären av kulturarvet och 
företagens profil. Några exempel på citat från enkät
svaren redovisas nedan.

Svårt att se oersättliga kulturarv gå i graven utan att någon 
bryr sig.

Kunskap om företagets historia.

Förvalta företagens arv.

Bevara och odla kunskap om ett traditionellt hantverk, lära av 
kunskapsutbyte.

Ägarna vill dokumentera verksamheten.

Det finns alltid ett egenvärde i att bevara värden som annars 
skulle gå förlorade.

Målgrupper

■ Till vem riktar sig insatsernafs

Syftet med frågan var att belysa vilka målgrupper som 
berörs eller avses i anslutning till de insatser som före
tagen genomför för sitt kulturarv. Utgångspunkten har 
varit att det troligen finns flera målgrupper och tanken 
var att försöka tydliggöra en bild av prioriteringen eller 
graden av betydelse hos dessa. Av de svarande företa
gen har 79 procent angivit att insatserna har en eller 
flera målgrupper. Målgrupperna förekommer i svaren i 
olika kombinationer och kan vara få eller många. Flera 
grupper i svarsalternativen överlappar varandra; 
anställda kan också vara invånarna på orten liksom all
mänheten som i sin tur delvis kan bestå av turister. 
Detta gör naturligtvis gränserna mellan olika grupper 
oklar och betydelsen av varje enskild grupp blir svåra
re att förtydliga. Målgruppernas betydelse och profil 
varierar säkerligen också med typen av företag och 
kulturarvets karaktär.

Svaren visar tydligt att insatserna främst riktar sig 
mot lokalsamhället, med de anställda och ortens
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52

Turister, 32
----------- ------------ ►
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Medier, 25
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från fabrik, 3 Annat, 10

Som utgångs; 
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veckling, 7 I marknads- 

föringen, 34

Vid kundbesök/ \ 
representation, 46

Svar på frågan om vilka målgrupper insatserna riktar Svar på frågan om i vilka sammanhang företagets 
sig till. kulturarv används.

befolkning som främsta målgrupper. Tillsammans 
utgör dessa två grupper en tredjedel av svaren. 
Allmänheten och turister upptar tillsammans också 
knappt en tredjedel av svaren. Detta stärker ytterligare 
intrycket att företagen ser sitt kulturarv som en tillgång 
och en resurs för samhället.

Kunder och leverantörer får enligt svarens omfatt
ning samma betydelse som turister. Grupperna som 
ägnas minst intresse i detta sammanhang är medier, 
aktieägare och politiker.

Användning

■ Hur använder företaget sin historia i verksam
heten?

Syftet med frågan var att belysa i vilka sammanhang 
företagen utnyttjar sitt kulturarv. Utgångspunkten var 
antagandet att företagen använder sitt historiska arv 
på flera sätt. Beroende på företag och förhållanden 
berör därför svaren en eller flera möjligheter och 
användningsområden. Dessa varierar till antalet och 
förekommer i olika kombinationer. Sättet och möjlig
heterna att använda eller utnyttja de kulturhistoriska 
tillgångarna präglas av såväl arvets som företagens 
karaktär, och varierar därför stort.

Vanligast är att företagen utnyttjar sin historia i 
samband med kundbesök eller representation, vilket 
angivits i nästan hälften av svaren. Det är troligen ett 
sammanhang när det historiska arvet bedöms kunna 
ge betydande positiva effekter på företagens verksam
het, som en form av marknadsföring. Företagens 
historia används vidare i stor omfattning i marknads
föringen, vilket anges i en tredjedel av svaren. Av 
mindre betydelse är övriga angivna användningsom
råden. Som utgångspunkt för produktutveckling inne
bär att man utnyttjar t.ex. äldre formgivning men med 
nya tillverkningsmetoder eller material. För vissa före
tag som till viss del har bevarade äldre produk

tionsmetoder kan historien kopplas till befintliga till
verkningsprocesser och därmed få betydelse för pro
dukternas direktförsäljning från fabrik. För
hållandena berör främst industrier vars tillverkning 
till stor del utgörs av produkter som kan säljas direkt 
till enskilda konsumenter, t.ex. glasbruk, keramik
eller porslinsfabriker. Det finns uppenbarligen många 
andra sätt att använda historien i verksamheten. 
Annat som komplement eller alternativ till angivna 
exempel upptar en tiondel av svaren. Här anges bl.a. 
att kulturarvet används i information och utbildning 
av personalen. Ett företag visar att kulturarvet stän
digt används i företagets verksamhet genom svaret: 
”Vi lever med vår historia dagligen! ”

Medel

■ Vilka medel används för att förmedla företagets
kulturarv?

Syftet med frågan var att belysa vilka medel eller meto
der som används i företagens sätt att förmedla sitt kul
turarv. Utgångspunkten var antagandet att företagen 
förmedlar kunskaper om sitt historiska arv på flera 
sätt. Beroende på företag och på förutsättningar har en 
eller flera medel och metoder utnyttjats för att framhä
va eller förmedla kunskaper om kulturarvet. Meto
derna eller medlen varierar till antalet och förekommer 
i olika kombinationer.

Broschyrer/böcker och dylikt (trycksaker) domine
rar helt bland de medel som används för att förmedla 
företagens historia och kulturarv. Form, omfattning 
och ambitionsnivå för trycksakerna varierar troligtvis 
stort; från enkla flygblad till bokserier.

Den näst vanligaste metoden för att presentera 
kulturarvet är visningar. Visningsverksamheten till- 
lämpas i anslutning till kulturhistoriska byggnader och 
miljöer, i företagsmuseer eller historiskt relaterade 
utställningar och tillverkningsprocesser.
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Visningsverksamheten kombineras ofta med utställ
ningar av olika karaktär och omfattning. Utställ
ningarna kan vara beständiga eller tillfälliga, de sätts 
upp i lokaler inom företaget eller på andra platser, så 
som museer, mässor eller bibliotek.

Bildspel används av företagen som komplement eller 
som ersättning till utställningar. När det historiska per
spektivet framhävs som en bärande stomme i företagens 
marknadsföring införlivas ofta aspekter av företagens 
historia i reklamfilmer. Enligt enkäten har filmerna unge
fär lika stor betydelse som bildspelen.

Bland andra medel som företagen använder finns 
naturligtvis IT-teknik, bl.a. cd-romskivor och webb- 
sidor på Internet. Detta kommer säkerligen att öka 
starkt i framtiden och ökar också möjligheten att 
kombinera historisk film, bilder, arkivmaterial och 
artiklar.

Effekter
En stor del av företagen som svarat på enkäten gör 
insatser för bevarande, dokumentation eller presenta
tion av sitt kulturarv. Åtgärderna som genomförs är 
av varierande omfattning och skiftande karaktär, lik
som effekterna av dessa. Utvärderas effekterna av in
satserna?

Utvärderas insatserna?
De flesta företag utvärderar inte alls insatserna som 
utförs i anslutning till kulturarvet. Ytterst få företag, 
endast åtta procent av de svarande, anger att de i 
någon form utvärderar effekterna av sina insatser. En 
förklaring till dessa förhållanden är troligen att insat
sernas resultat är svåra att särskilja eller mäta. En 
annan kan vara att det rör sig om små och spridda 
kostnadsposter i företagens ekonomi. Många insatser 
består också av stöd till föreningar eller fristående 
verksamheter, vilka inte kan utvärderas av företagen. 
Vi kunde tidigare konstatera att relativt få företag pre
ciserar kostnaderna för insatserna de genomför och att 
detta kan naturligtvis ha samband med frånvaron av 
utvärdering.

Om "ja" hur sker utvärderingen?
Som tidigare redovisats finns det stor variation i typen 
och omfattningen av de insatser som genomförs. Dessa 
förhållanden gör det svårt att hitta mätbara och jäm
förbara system för redovisning och utvärdering av 
åtgärderna.

De fåtal svar som erhållits anger bl.a. att man får 
feedback från kunder och besökare på olika sätt; att 
man beräknar att insatserna påverkar försäljningen 
men att effekterna inte är undersökta; samt att man 
utvärderar enstaka arrangemang och insatser, men inte 
generellt. Eftersom många företag bedriver visnings-

verksamhet i en eller annan form är det förvånansvärt 
att ingen redovisar antalet besökare.

Sammanfattningsvis kan följande kommentar från 
ett företag illustrera förhållandena: ”Utvärderas insat
serna? Inte tillräckligt bra.”

Vilka effekter har insatserna?
Slutsatserna avseende insatsernas effekter utgörs fram
för allt av de teoretiska bedömningar som företagen 
gör. Om uppföljningen av åtgärderna är nästan obe
fintlig är det naturligtvis svårt att bedöma effekterna 
av insatserna. Några exempel på svar om vilka effek
ter insatserna för näringslivets kulturarv har ges 
nedan.

Stärker bilden av ett seriöst företag med tvåhundraårig 
kvalificerad forskning och utveckling.

Företagets konstskatter kan vårdas, visas för allmänheten; 
det uppskattas av såväl kunder som den breda publiken.

Vi visar och lär ut - vi får tillbaka kunskap och idéer.

Företagets historia påverkar kunderna, bl.a. japanerna.

Ansvar

* Vem/vilka är närmast ansvarig(a) för frågor kring 
kulturarvet i företaget?

Många företag har inte angivit vilken eller vilka 
person(er) eller befattning(ar) som ansvarar för 
kulturarvsfrågorna på företaget. Ett skäl kan vara att 
man anser betydelsen eller omfattningen av dessa 
frågor vara så liten att ansvarsfrågan aldrig blivit 
aktuell. Av enkäten kan man dock dra slutsatsen att 
uppgiftslämnaren (personen som svarat på enkäten) 
på något sätt är ansvarig för dessa frågor, om inte helt 
så i alla fall delvis. För att få en uppfattning om 
ansvarfördelningen har därför uppgifter från frågan 
om uppgiftslämnare överförts till frågan om närmast 
ansvarig.

Ansvariga och befattningar
Företagens skiljda karaktärer och organisations
mönster ger stor variation i de befattningar som berörs 
och förekommer i svaren. För att förenkla samman
ställningen har befattningarna förts samman i större 
grupper.

Sammanställningen visar att ett flertal befattningar 
återkommer i sammanhanget som ansvarig eller upp
giftslämnare. De befattningar som oftast omnämns är 
i frekvensordning: vd/platschef, ekonomichef, perso
nalchef, marknads- och informationsansvarig. Andra 
ansvariga är t.ex. fastighetschefer eller kvalitets- och
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miljösamordnare. Ansvaret för kulturarvsfrågorna 
delas ibland mellan flera befattningar. I flera fall har 
ansvaret lagts på ledningsgrupper bestående av berör
da ansvariga. I andra fall har särskilda arbetsgrupper 
bildats med t.ex. sektioner ur personalklubbar.

Har företaget särskilda anställda för ändamålet?
Ange antal, befattningar, tjänstgöringsgrad.

De flesta företagen saknar särskild personal för ändamå
let, endast nio procent av de svarande företagen anger att 
de har sådan. I viss omfattning deltar dock anställda i 
uppgifter som berör företagens kulturarv. Detta kan ske 
sporadiskt eller parallellt med andra arbetsuppgifter. Vid 
större företag utnyttjas befattningar med anknytning till 
frågan, t.ex. företagens arkivarier och bibliotekarier, 
befattningarna inom information och marknadsföring, 
samt fastighetsansvariga eller hantverkare beträffande 
det kulturhistoriska fastighetsbeståndet.

Den optimala inställningen:

"På vårt företag är alla ansvariga för att kulturarvet lever vidare.
Vi talar ofta om detta och vi hjälps verkligen åt!"

Ett flertal företag har anlitat externa konsulter eller 
sakkunniga för att genomföra olika projekt eller insat
ser. Det förekommer också att företag genom anställ
da är representerade i kulturhistoriska satsningar 
utanför företaget, t.ex. genom vd-befattningar eller 
styrelseplatser i bolag eller stiftelser av allmännyttig 
karaktär. I flera fall svarar pensionerade anställda för 
funktioner med anknytning till företagens kulturarv. 
Dessa erhåller någon form av vidare anställning på 
deltid, annan form av ersättning eller arbetar helt på 
frivillig basis.

Betydelse

H Är det viktigt för företaget att kunna visa upp att 
man har en historia?

En klart dominerande del av de tillfrågade företagen 
anser att det är viktigt att framhäva det historiska per
spektivet i en eller annan form. Detta gäller även de 
flesta företag bland dem som angivit att de inte gör 
några insatser eller saknar avsikt att göra sådana. Som 
diagrammet ovan visar har endast ett fåtal bland samt
liga svarande svarat nej på frågan.

Den historiska betydelsen framhävs även i de rikli
ga kommentarerna som lämnats i anslutning till denna 
fråga. Tveklöst visar dessa att det finns intresse och 
förutsättningar för att på många sätt utveckla närings
livets engagemang i kulturarvet. Några exempel på 
kommentarer redovisas här intill.

Viktigt med historia Ej viktigt med historia 
Serie 1 77 9

Svar på frågan om företagets historia är viktig eller ej.

Ger intryck av trygghet och långsiktighet vid kundkontakter.

Viktigt att till kunder och anställda förmedla företagets identitet 
för att de ska känna trygghet i framtiden.

Långsiktighet.

Betydelsefullt såväl internt som externt.

Skapar en stabil grund.

Man måste kunna förstå sin historia för att kunna agera i nutid 
och framtid.

Världens äldsta företag!

Viktig del av företagskulturen.
Betyder mycket, en del av företagets själ, visar på långsiktighet.

Bolaget/bruket är lika med samhället. Alla är stolta över sitt 
bruk.

Vårt företag härstammar från bruket med rötter djupt ner i 
1600-talet; vår historia är lång och unik, värd att ta vara på och 
utnyttja.

Det är roligt att vara en aktiv hundraåring... men kanske 
viktigare att vi kan, och att vi är en del av en mångtusenårig 
yrkestradition. Vi tycker att vår yrkeshistoria är viktigare än vår 
företagshistoria.

Lokalt har det betydelse för kommunen och politikerna 
men också för personalen som kan känna en samhörighet 
med företagets historia.

Vid företagspresentation redovisas alltid företagets historia.

Del av företagets identitet.

Det är viktigt att kunna visa delar av vår samhälls- och industri
historia för ungdomar. Det är mycket som har skett under en 
mansålder.

Viktigt att knyta ihop dåtid, nutid och framtid.

Image på marknaden, långsiktighet, goodwill.

Visar på stabilitet, erfarenhet.

Långa och goda relationer med kunder, beslutsfattare m.fl. 
är av stort värde och vår historia stärker dessa relationer.
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Framtidsperspektiv

II Kommer kulturarvet att få större eller mindre 
betydelse för företagets verksamhet i framtidenf I 
vilken omfattningf

Endast tre procent av de svarande har avstått från att 
yttra sig i frågan, övriga svar fördelas enligt samman
ställningen nedan. Betydelse för företagens verksamhet 
avser såväl immateriell som materiell betydelse, t.ex. 
insatsernas omfattning.

Mindre betydelse i framtiden
Ett fåtal företag bedömer att den nuvarande utveck
lingen kommer att leda till mindre utrymme och 
mindre resurser för kulturarvsinsatser. Det uppges bero 
på t.ex. ökad arbetsbelastning och nedskärningar, oklar 
ansvarsfråga, snabb teknisk utveckling, att produktio
nen flyttas till låglöneländer samt brist på ekonomiska 
resurser.

Oförändrad
Mer än hälften av företagen bedömer att kulturarvets 
betydelse kommer att förbli oförändrad. I de flesta 
fall kan svaret ”oförändrad” tolkas som ”lika stor 
betydelse” eftersom många av företagen som angivit 
detta alternativ anser sig beakta de kulturhistoriska 
värdena på ett tillfredsställande sätt, eller i tillräcklig 
omfattning. De bedömer att de avsätter tillräckligt 
mycket resurser för ändamålen eller att de inte har 
förutsättningar att utöka sina insatser. I de fall då 
företagen inte gör några insatser avser man med detta 
svar att förhållandena eller inställningen inte kommer 
att ändras.

Större och mycket större betydelse i framtiden 
En överraskande stor del av företagen anser att kultur
arvet kommer att få större betydelse framöver. Detta 
behöver dock inte nödvändigtvis innebära att större 
resurser kommer att avsättas. Betydelsen kan även 
uppfattas som immateriell, som ett viktigt perspektiv i 
den sociala tillvaron. Med tiden har den industriella 
utvecklingen fått ett djupare historiskt perspektiv och 
många företag kan nu se tillbaka på sin verksamhet. 
De tekniska, strukturella och ekonomiska förändring
ar som pågår inom näringslivet medför samtidigt stora 
förändringar eller nedläggningar av produktions
enheter. I tilltagande grad omvandlas stora delar av det 
industriella landskapet till historiska lämningar. Under 
sådana förutsättningar får bl.a. bevarandefrågor och 
kulturarvet i många avseenden en ökad betydelse.

Några företag anser dessutom att kulturarvet kom
mer att få mycket större betydelse i framtiden. För 
några företag är detta kanske knutet till planerade 
särskilda satsningar, t.ex. jubileer eller uppbyggnad av

Inget svar, 3 %
Mindre, 7 % ^ Mycket större, 3 °/o

Större, 34 %

Oförändrad, 53

Svar på frågan om kulturarvets betydelse i framtiden.

museiverksamhet. Några svar anger bl.a. att internatio
naliseringen gör ursprungsfrågor mer intressanta, att 
personalomsättningen är större i dag än tidigare och att 
historien därför måste dokumenteras på ett annat sätt. 
I ett annat svar påpekas att man nu ingår i en interna
tionell koncern vilket minskar rörelsefriheten i detta 
avseende. Dessutom måste alla ansträngningar inriktas 
på att företaget ska vara konkurrenskraftigt.

Samarbete

■ Önskas framöver ett utökat samarbete med 
kulturarvssektorns aktörer när det gäller före
tagets kulturarv?

Nästan en tredjedel av företagen anger att de önskar ett 
utökat samarbete; 29 procent. Majoriteten, 58 procent, 
av de svarande vill inte ha ett utökat samarbete. Det 
finns många samarbetsformer mellan företag och andra 
aktörer och många av de svarande bedömer troligen de 
nuvarande förhållandena som tillfredställande. Svars
fördelningen kan kanske också tolkas som en önskan 
hos näringslivet att markera viljan till bibehållen 
integritet och självständighet.

* På vilka områden önskas samarbete med kultur- 
arvssektorns aktörerf

Företagens önskan om utökat samarbete inom olika 
fält avser ett eller flera områden. Frågan är generellt 
ställd och ger inte svar beträffande vilka aktörer sam
arbete önskas med, inte heller om villkoren eller for
merna. Vissa företag har redan ett befintligt samarbete 
med institutioner och myndigheter inom ett flertal 
områden men många önskar en förstärkning eller 
utvidgning av samarbetet. Andra företag har troligen 
inget samarbete ännu men önskar inleda ett sådant. 
Svaren visar en ganska jämn fördelning av önskemålen 
mellan olika områden.
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Dokumentation
Det största antalet svar (fjorton st.) avser önskemål om 
dokumentationssamarbete. Detta är ett vitt område 
som berör många aspekter av kulturarvet samt många 
dokumentationsmetoder; t.ex. etnologisk dokumenta
tion och dokumentation av produkter, tillverkningspro
cesser, byggnader, miljöer m.m. Samarbete och stöd 
skulle kunna gälla bl.a. genomförande av dokumenta
tionsprojekt, metodfrågor, prioriteringar och former 
för sammanställning.

Byggnadsvård
Tolv företag anger att de vill samarbeta inom detta 
område. Strukturförändringar och rationaliseringar 
aktualiserar frågor om bevarande av företagens äldre 
byggnader och anläggningar.

Arkivfrågor
Ett utökat samarbete i arkivfrågor står högt på önske
listan bland de svarande företagen, enligt enkäten 
(elva st.). Registrering, omhändertagande och därmed 
bevarande av företagens mångsidiga arkivmaterial är 
av stor betydelse för att företagens och industrisam
hällets utveckling ska kunna skildras och utforskas i 
framtiden. Det förekommer ett omfattande samarbete 
med olika aktörer inom detta fält.

Information och marknadsföring
Åtta företag anger att de önskar ett ökat samarbete i 
dessa frågor. Många företag genomför insatser av skif
tande karaktär med avsikt att nå allmänheten och 
särskilda grupper. Sammanlagt utgör företagens kultur
arv en omfattande, spännande och viktig kulturell 
resurs vars tillgänglighet bör förbättras. Förbättrad och 
samordnad information och marknadsföring bör stär
ka allmänhetens intresse och engagemang i dessa frågor 
och som en följd av detta stimulera företagen till ut
ökade insatser.

Utställningsproduktion
Åtta företag önskar ett utökat samarbete i utställnings- 
frågor. Man kan anta att det finns stora potentiella 
möjligheter att öka och förbättra produktionen av 
utställningar som belyser landets industriella historia. 
Ett utökat samarbete med t.ex. lokala museer, läns
museer, Tekniska museet, Arbetets museum eller 
Riksutställningar skulle dessutom kunna innebära att 
de utställningar som produceras blir mer tillgängliga 
för en allmän publik.

Forskning
Önskemålen om ett utökat samarbete i forsknings
frågor är av ungefär samma omfattning som inom före
gående fält. Beträffande forskning bör det finnas goda

möjligheter att förbättra samarbetet med högskolorna 
och universiteten. Uppsatser och examensarbeten skul
le under samordnade former kunna belysa viktiga 
aspekter av landets näringslivshistoria. Det bör även 
finnas förutsättningar för ett utökat samarbete och nya 
projekt när det gäller fördjupad forskning. I viss om
fattning drivs och finansieras forskning av bransch
organisationer, men även enskilda företag har forsk
ningsfonder.

Föremålsvård och konservering
Några företag önskar ett utökat samarbete i dessa frå
gor. Behoven av vård och konservering är troligen stör
re inom vissa kategorier av företag, i synnerhet för 
verksamheter med större produktsamlingar eller äldre 
tekniska utrustningar.

Samverkan kan gälla många aspekter och frågor som 
berör företagens kulturarv. Inom de flesta områden som 
berörs i enkäten bör man kunna uppnå förbättrade för
hållanden eller resultat genom samverkan med andra 
aktörer. De angivna svaren ger en indikation på inom 
vilka områden konkret samverkan mellan näringsliv 
och kulturarvssektor skulle kunna utvecklas.

Sammanfattning av enkäten

Insatsernas omfattning och karaktär 
De flesta företagen i undersökningen gör antingen kon
tinuerliga eller tillfälliga insatser, i de flesta fall båda 
typerna av åtgärder. Endast cirka 25 procent av de sva
rande gör inga insatser alls. Även om de faktiska för
hållandena inom näringslivet i sin helhet kan bedömas 
vara något sämre än i undersökningen tyder enkäten på 
att omfattningen av näringslivets insatser beträffande 
det egna kulturarvet är mycket betydande. I synnerhet 
vidden av de kontinuerliga insatserna är överraskande; 
vi hade uppfattningen att huvuddelen av åtgärderna 
vidtogs eller genomfördes som punktinsatser. Större 
delen av de kontinuerliga insatserna gäller driften av 
egna museer, bevarande och vård av arkivmaterial, pro
dukter, äldre byggnader och anläggningar.

När det gäller tillfälliga insatser bekräftar enkäten 
att företagen är motiverade att skildra sin historia, 
särskilt i samband med jubileer. Företags biografier och 
utställningar av skiljda slag är de dominerande medlen 
som kommer till användning.

Medverkan och samverkan
Näringslivet stödjer på olika sätt och i betydande 
omfattning kulturarvsrelaterade verksamheter. Ungefär 
två tredjedelar av de svarande anger att de stödjer 
minst en form av kulturhistorisk verksamhet. Framför 
allt avser stödet och medverkan olika typer av museer

Företagen och kulturarvet 23



samt föreningar. Stödet yttrar sig oftast i ekonomiskt 
stöd, samt i depositioner eller donationer av material 
eller föremål samt donationer eller lån av byggnader 
eller anläggningar. I ännu högre grad samverkar före
tagen med institutioner, föreningar och organisationer 
av olika slag; tre fjärdedelar av de svarande företagen 
anger en eller flera samarbetsparter. Samarbetet är mest 
omfattande med föreningar och kommuner, alltså sam- 
verkansformer på lokal nivå.

Motiv och målgrupper; användning och medel 
Över hälften av de företag som svarat har angivit en 
vilja att uttrycka samhälls- och kulturansvar som motiv 
till varför man gör insatser för sitt kulturarv. Före
tagens insatser och engagemang domineras i övrigt av 
motiv som har anknytning till deras identitet. Att stär
ka identiteten inom företaget, att bygga och stärka 
varumärket, samt att skapa och förbättra kundrelatio
ner är tre motiv som angivits av många företag.

Företagens vilja att uttrycka samhälls- och kultur
ansvar förtydligas ytterligare i definieringen av mål
grupperna. Nära hälften av svaren avser grupper som 
invånarna på orten, turister och allmänheten. Övriga 
svar fördelar sig på grupper som har en nära relation 
till, eller inverkan på, företagens verksamhet så som 
kunder, leverantörer; anställda, aktieägare, politiker 
och medier. Svaren på frågan om i vilka sammanhang 
kulturarvet används domineras av kundbesök och 
representation samt marknadsföring. De vanligaste 
medlen företagen använder för att presentera sitt 
kulturarv är i tur och ordning: trycksaker; visnings- 
verksamhet och utställningar.

Utvärdering, uppföljning och ansvar 
Väldigt få företag utvärderar de insatser som genom
förs i anslutning till kulturarvet och paralleller finns 
med sponsringsverksamheten6. Det är lite överraskande 
att så få företag preciserar en ekonomisk fördelning 
och omfattning av insatserna, likaså att effekterna av 
insatserna inte följs upp och utvärderas. Enligt svaren i 
enkäten kan ett samband med bristerna i utvärderingen 
vara att ansvarsfrågan för kulturarvsfrågor hos många 
företag inte är definierad eller fastställd. Många företag 
har inte angivit vem eller vilka som ansvarar för frå
gorna i anslutning till företagets kulturarv, men trots 
detta beslutas och sanktioneras de åtgärder som 
genomförs. Få företag har särskild personal för ända
målen men på större företag finns ofta anställda som 
till viss del kan utföra insatser för kulturarvet tillsam
mans med andra arbetsuppgifter.

Kulturarvets betydelse för företagen
En överväldigande del av de svarande - även de företag
som angivit att de inte gör några insatser - anser att

företagens kulturarv är viktigt. Trygghet, stabilitet, 
långsiktighet, erfarenhet och identitet är några av de 
positiva egenskaper som kulturarvet förmedlar, enligt 
företagens kommentarer.

Ungefär hälften av de svarande företagen bedömer 
att kulturarvet kommer att ha lika stor betydelse för 
deras verksamhet framöver som det har i dag. En bety
dande del av de svarande, 34 procent, anser dock att 
kulturarvet kommer att få större betydelse i framtiden.

Om utökat samarbete
Drygt hälften av de svarande företagen i enkäten anser 
att det inte behövs ett utökat samarbete med aktörer 
inom kulturarvssektorn. Många företag har; på ett eller 
annat sätt, redan etablerade samarbetsformer beträffan
de sitt kulturarv, medan knappt en tredjedel av företagen 
önskar ett utökat samarbete. Önskemålen och behoven 
om samarbete fördelar sig ganska jämt mellan samtliga 
fält, med viss övervikt för byggnadsvård och dokumen
tationsverksamhet. Beträffande bevarandet av arkiv
material bör det finnas stora utvecklingsmöjligheter för 
samarbetsprojekt mellan företag och t.ex. regionala när- 
ingslivsarkiv eller landsarkiv. Enkätsvaren tyder på stor 
efterfrågan på samarbete inom detta område.

Underlaget

I det följande redovisas förutsättningarna för enkät
undersökningen avseende urval och branscher m.m. 
Företagen har valts ut inom tre olika grupper. Ur 
Statistiska centralbyråns (SCB) databas plockades 
slumpvis 200 tillverkningsföretag fram i enlighet med 
följande kriterier:
• aktiebolag
• minst 50 anställda
• en verksamhetsperiod om minst 10 år.

Dessutom eftersträvades geografisk och bransch
mässig spridning.

Cirka 30 andra företag som inte redan förekom i 
SCB:s listor hämtades ur Föreningen Kultur och 
Näringslivs medlemsregister. Övriga tillfrågade företag 
togs fram ur olika underlag på grundval av kunskap 
om att de redan stödjer eller driver arbetslivsmuseer 
eller gör kulturhistoriska insatser på något sätt. 
Enkäten skickades också till vissa statliga bolag, bl.a. 
Telia, SJ, Vattenfall, Göta Kanal AB, LKAB m.fl.

Beträffande materialet från Statistiska Centralbyrån 
fördelar sig resultatet av urvalet som tabellen på föl
jande sida visar (enligt branschfördelningen i SNI- 
systemet).

Den ojämna fördelningen av antalet företag inom 
olika branscher har medfört att branscherna Utvinning 
av mineraler och El, gas, värme blivit något överrepre-
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Branscher (10 301-14 500) Utvinning av mineraler Urval 2 av 9

Branscher (15111-37200) Tillverkning Urval 189 av 1338

Branscher (40100-41000) El, gas, värme Urval 9 av 46

senterade i urvalet, medan branschen Tillverkning bli
vit något underrepresenterad.

I slutänden har resultatet naturligtvis främst påver
kats av vilka företag som valt att svara på enkäten.

Företagens storlek och struktur
Bland de svarande företagen förekommer små bolag 
med endast några tiotal anställda såväl som koncerner 
med flera bolag och flera tusen anställda. Kriterierna i 
underlaget från SCB uteslöt dock företag med färre än 
50 anställda. Tanken var att beakta företagens sociala 
och ekonomiska möjligheter när det gäller förutsätt
ningar för insatser. Detta betyder dock inte att små 
företag skulle vara mindre intresserade av sitt kulturarv 
än stora. Det finns exempel i undersökningen på 
mindre företag som visar starkt kulturhistoriskt 
intresse och gör föredömliga insatser beträffande sitt 
kulturarv. Mindre företag med färre än 50 anställda 
förekommer ändå i undersökningen. Detta beror bl.a. 
på förändringar som inträffat i företagens struktur och 
att uppgifterna inte uppdaterats hos SCB, men också på 
att ett antal företag valts ut ur andra underlag där hän
syn inte tagits till storleken.

I urvalet från SCB har normalt moderbolagen och 
huvudkontoren tagits fram. Dagens invecklade 
organisations- och ägandeformer inom näringslivet 
innebär dock att villkoren för företagens självständig- 
hetsgrad i flera fall varit otydliga. Några av de berörda 
företagen i undersökningen kan ha samma moder
bolag, medan andra, numera fristående, företag fram 
till nyligen kan ha ingått i äldre bolag. Moderbolagen 
kan omfatta flera företag och arbetsplatser. Dotter
företagen kan skilja sig starkt från varandra på flera 
sätt, t.ex. beträffande lokalisering, verksamhetskarak- 
tär och storlek. Vid sådana förhållanden har det inte 
varit möjligt att urskilja vilka delar av verksamheten 
som omfattas av bolagens svar.

Genom svaren har det inte varit möjligt att få fram 
en tillfredsställande bild om förhållandena beträffande 
moderbolag och dotterbolag, antal produktionsenhe
ter samt arbetsplatsernas storlek. Många företag har 
tolkat frågan Antal arbetsplatser som personlig 
arbetsplats, d.v.s. antal anställda. Vad som avsågs i frå
gan var antal fristående produktionsenheter eller antal 
fabriker.

Verksamhetsperiod
I urvalet från SCB har företag med kortare än tio års

verksamhet uteslutits. Bedömningen har varit att det 
krävs ett visst tidsperspektiv för att motivera eller 
hinna utveckla ett engagemang för det kulturhistoriska 
arvet. Troligen tilltar intresset och motivationen med 
tiden och i detta sammanhang är ett tioårsperspektiv 
kanske i underkant. Ett urval baserat på bolag med 30 
eller 50 års verksamhet hade kanske givit en tydligare 
bild beträffande företagens inställning och insatser. 
Detta betyder dock inte att yngre företag inte kan 
uttrycka ett starkt engagemang för det kulturarv de 
äger eller förvaltar. I synnerhet kan sådana förhållan
den förekomma hos t.ex. företag som övertagit äldre 
rörelser och fastigheter eller som verkar i historiska 
miljöer.

Ett urvalstekniskt problem i anslutning till före
tagens verksamhetsperiod är att flera äldre företag kan 
ha övertagits och införlivats i relativt nybildade bolag 
och därför fallit utanför de angivna tidsgränserna.

Branschtillhörighet
Ett stort antal företag har inte lämnat uppgifter om 
branschtillhörighet och verksamhetsfält, alternativt till
hörande SNI-kod. I de flesta fall har det inte heller varit 
möjligt att genomskåda verksamheterna utifrån bola
gens namn. Uppgifterna har därför i möjligaste mån 
rekonstruerats med hjälp av uppgifter från Internet. 
Felaktigheter avseende bransch kan därför förekomma.

En kategorisering av de 86 svarande företagens 
branschtillhörighet ter sig enligt följande:

Metall- och verkstadsindustri 37 st.
Skogs-, torv och sågverksindustri 9 st.

Kemisk, plast- och gummiindustri 8 st.

Kraftindustri 6 st.

Livsmedelsindustri 5 st.

Trävaru- och möbelindustri 5 st.
Pappers- och grafisk industri 4 st.
Gruv- och lervaruindustri 4 st.
Elektronik- och teleindustri 3 st.
Förpackningsindustri 2 st.
Byggnadsvaruindustri 2 st.

Textilindustri 1 st.
Läkemedelsindustri 1 st.
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Sammanställningen omfattar också ett antal företag 
som är verksamma inom flera områden.

Den helt dominerande gruppen utgörs av metall- 
och verkstadsindustrin som samlar många företag med 
skilj da tekniska karaktärer och inriktningar. I huvud
sak består gruppen av större företag med rötter i gamla 
bruks- eller industriorter. Metall- och verkstads
industrin motsvarar även i reala tal (antal företag) den 
största branschen i landet. Näst störst i undersökning
en är skogsindustrin som ofta är förenad med sågverks
industrin. Många av skogsbolagen har också rötter i 
gamla järnbruk, vars nedlagda anläggningar inte så säl
lan ingår i fastighetsbestånden. Resterande bransch
grupperingar består av endast ett fåtal företag.

Kommentar angående enkäten och svaren
Ett flertal företag har avstått från att svara på vissa 
frågor eller endast delvis svarat på dessa och 
bedömningsunderlaget är därför inte fullständigt. 
Graderingssystemen som angavs för vissa frågor har 
inte heller följts av alla. Dessa svar har därför omvand
lats till enkla svar som i övriga frågor. Detta har i viss 
mån påverkat förutsättningarna att tolka och analyse
ra svaren.

Det är angeläget att uppmärksamma att de flesta 
frågeställningarna har varit konstruerade så att svaren 
har bestått av flera möjliga delsvar. I praktiken har 
huvuddelen av företagen utfört flera åtgärder, haft flera 
motiv eller orsaker för sina insatser, samverkat och med
verkat med flera aktörer etc.

Noter
1. Med arbetslivsmuseer avses verksamheter som har till syfte att 

bevara och gestalta arbetsplatsens kulturhistoriska värden. 
Arbetslivsmuseer drivs ofta ideellt och är företrädesvis etablerade 
i sitt kulturhistoriska sammanhang, d.v.s. museet utgörs av den 
f.d. arbetsmiljön.

2. Verklighet och visioner. En utredning om näringslivsarkiven år 
2000. NäringslivsArkivens förening.

3. Förteckningen hämtad ur Raab, Carl Michael. Vardagsslit ocb 
företagsvinst, sidan 19.

4. De följande frågorna om Samverkan och Effekter har normalt 
endast besvarats av de företag som angivit insatser under de in
ledande frågorna Kontinuerliga insatser och Tillfälliga insatser. 
Några undantag förekommer dock.

5. Liksom i ovanstående fråga avsåg frågeformuleringen en skal- 
gradering av svaren i betydelse från ett till åtta, med ett som 
högst. De flesta uppgiftslämnarna har bortsett från graderingen 
och endast kryssat för valda svar. Det har därför inte varit möj
ligt att sammanställa svaren enligt den tänkta indelningen, utan i 
stället har samtliga svar räknats samman.

6. Föreningen Kultur och Näringsliv har undersökt företagens 
kultursponsringsinsatser. Enligt undersökningen utvärderas 
sponsringsinsatserna nästan aldrig av företagen. (Kultursponsring 
i Sverige 1999.)
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Den lönsamma historien
Anders Johnson

Historien som en börda

År 1971 hamnade Facit i Åtvidaberg i en djup kris. Det 
var varken första eller sista gången som ett stort 
svenskt företag fick allvarliga problem, men Facitkrisen 
var ändå speciell. Bara några år tidigare hade företaget 
ansetts som ett av Sveriges främsta och mest löftesrika. 
Det var ett internationellt mycket framgångsrikt före
tag som tillverkade och sålde kontorsmaskiner över 
hela världen. Företaget hade omfattande expansions
planer. Krisen uppdagades alltså 1971 och året efter 
blev företaget uppköpt av Electrolux. År 1976 upphör
de tillverkningen av de berömda räknemaskinerna i 
Åtvidaberg. Facits misslyckande berodde på oförmågan 
att klara övergången från elektromekanik till elektro
nik i räknemaskinerna.

Företag kan bara överleva om de är lönsamma. Och 
för att uppnå lönsamhet måste företaget hela tiden 
utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar. En 
aldrig så stolt historia kan inte kompensera för en oför
måga att klara konkurrensen på dagens och framtidens 
marknader.

Därför är det inte så underligt att många företag 
avstår från att vårda det historiska arvet. All kraft kon
centreras på dagens och morgondagens problem. Döda 
kunder ger inga intäkter. För ett företag som ska framstå 
som modernt kan den historiska bakgrunden ge ”fel 
bild”. För ett företag som genomför drastiska rationali
seringar kan det ge ”fel signal” att kosta på ett jubi
leumsfirande. Förra året fyllde Ericsson 125 år och bl.a. 
tog man fram en 480-sidig jubileumsbok i jätteupplaga 
översatt till flera språk. Boken var färdig att distribueras 
samtidigt som koncernen genomförde omfattande 
personalneddragningar. Flela upplagan fick därför Egga 
i ett magasin under ett halvår innan företagsledningen 
bestämde att den fick delas ut till personalen.

Exemplet Facit kan dessutom ge ytterligare ett argu
ment för att inte fästa alltför stort avseende vid det 
historiska arvet. En stolt historia kan nämligen bli en 
börda, en restriktion för framtida handlande.

En anledning till att Facit inte i tid försökte möta 
och anpassa sig till den elektroniska revolutionen var 
säkert det historiska arvet. Man trodde att det fram
gångsrika företaget var oövervinnligt även i framtiden. 
Så här har vi alltid gjort och det har gått bra. Dessutom

präglades företaget av en patriarkalisk brukstradition. 
Företaget tog ansvar för Åtvidaberg. Tidigare chefer 
hade aldrig behövt avskeda någon. Det skulle därför 
inte bli några avskedanden nu heller. In i de längsta 
värjde man sig för att behöva fatta obehagliga beslut 
om omstruktureringar och rationaliseringar. Till slut 
gick hela företaget under.

Det är inte bara en stolt historia som kan bli en 
börda. Ännu mer besvärande är naturligtvis om det i 
företagets förflutna finns pinsamma inslag som man 
helst vill glömma. I företag som verkat under lång tid 
och med stor framgång finns nog för det mesta en 
del som, enligt dagens värderingar, inte anses helt 
passande.

Ibland kan strävan att förtiga obehagliga fakta bli 
rätt löjlig. Då Svenska Tändsticks AB (STAB) skulle fira 
50-årsjubileum 1967 delades en jubileumsskrift ut till 
de anställda. Kort därefter kom ett besked att alla skrif
ter skulle lämnas tillbaka. Några veckor senare fick de 
anställda på nytt en jubileumsskrift. Den fråga som alla 
ställde sig var naturligtvis: Vad hade ändrats mellan de 
två upplagorna. Svaret uppdagades snart: I den första 
upplagan fanns ett porträtt av Ivar Kreuger. Den före
tagsledning som vill skriva Tändsticksbolagets historia 
utan att nämna Kreuger ska naturligtvis ägna sig åt 
något annat än historia.

Men att förtränga en obehaglig historia kan också 
ha sina risker. Historien finns ju där likväl och någon 
arman vill kanske uppmärksamma den. För några år 
sedan fick SKF pinsam publicitet därför att ledningen 
hade en oreflekterad syn på företagets historia. Frågan 
gällde ersättningskrav från dem som tvingats till 
tvångsarbete i Nazitysklands industrier. Bland dessa 
industrier fanns även SKF-anläggningar. Ingen har 
anklagat vare sig dagens eller 40-talets svenska SKF- 
ledning för att vara ansvariga för tvångsarbetet, men 
genom ett arrogant uppträdande i medierna skapade 
SKF alldeles på egen hand en situation där de framstod 
som bärare av en dålig företagsetik.

Historien som en tillgång

Med allt detta sagt kan man ändå konstatera att 
många företag runt om i Sverige engagerar sig i sin
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historia. Det kan till exempel handla om skrifter och 
utställningar i samband med jubileer, ett väl vårdat 
företagsarkiv, information på hemsidan, produktför
packningar och i marknadsföringsmaterial, ett före- 
tagsmuseum eller utställt material på huvudkontoret. 
Ibland kan det vara tillfälligheter som styr. Någon 
intresserad på företaget gör en insats. En gammal pro
dukt eller affisch dyker upp ur någon skrubb och ställs 
fram i entrén.

Ibland försvinner plötsligt historien genom en lucka 
i golvet. För något år sedan gick jag in på hemsidan för 
reklambyrån Gumælius i Stockholm och fann där en 
intressant historik som visade att detta är Sveriges 
äldsta ännu existerande reklambyrå, grundad av en av 
1800-talets främsta kvinnliga entreprenörer, Sofia 
Gumælius. Nu är all denna information borttagen. 
Byrån säger sig syssla med varumärkesstrategi. Man 
undrar vilken strategi som ligger bakom beslutet att 
inte berätta om företagets intressanta historia.

Ofta är det ett starkt personligt engagemang hos 
ägare, företagsledning eller medarbetare som är driv
kraften då ett företag vidmakthåller och levandegör sitt 
historiska arv. Ibland handlar det om ideella motiv; att 
företaget vill framstå som ”den gode medborgaren”. 
Men det finns också en hel del företag som ser det 
historiska arvet som en affärsmässig tillgång.

Varje företag är unikt - både vad gäller dess faktis
ka historia och hur man i dag förhåller sig till den. 
Därför är det svårt att dra generella slutsatser om det 
historiska engagemanget. Några mönster tycker jag 
mig dock ha funnit:
1. Ägarformen har betydelse. Ett börsnoterat företag 

har aktieägarintresset som överordnat mål. Allt, 
även det historiska engagemanget, måste kunna 
motiveras i dessa termer. För ett enskilt ägt företag 
förhåller det sig annorlunda. Agaren kan, om han 
eller hon vill och finanserna tillåter, lägga ner 
resurser på att vårda kulturarvet. Detta är natur
ligtvis ingen garanti för att något görs. Intresset 
måste finnas. Men inte minst hos företag som har 
gått i arv i flera generationer finns nog ofta ett 
sådant intresse.

Här finns ett orosmoment, nämligen att ägarför
ändringarna i näringslivet går i en riktning som 
innebär en minskning av den typ av ägande som kan 
vara mest benäget att intressera sig för historien - 
bl.a. därför att det är ett centralt inslag i den ekono
miska politiken att behandla internationellt och 
institutionellt ägande mer förmånligt än familjeföre
tag och annat enskilt ägande. Internationella fusio
ner och utflyttning av huvudkontor kan för många 
företag innebära ett minskat intresse för den svens
ka historien - även om en internationalisering inte 
alltid behöver ha sådana konsekvenser.

2. Branschen har betydelse. I vissa branscher ”hör det 
till” att bry sig om historien. Mest tydligt gäller 
detta i Sverige för de företag som har uppstått i 
bergsbruket, alltså främst stål- och skogsindustrin. 
Här finns en lång historia, ofta knuten till många 
platser runt om i landet där företaget har spelat en 
helt avgörande roll och där det fortfarande finns 
bevarade lämningar och välordnade företagsarkiv. 
Det finns bland många äldre och pensionerade med
arbetare ett historieintresse. Även i bilindustrin finns 
i Sverige och internationellt en stark historisk tradi
tion inte minst därför att många män(niskor) har ett 
stort intresse av bilnostalgi. Sannolikt skulle fler 
företag i likartade branscher också kunna exploate
ra detta intresse.

Ett orosmoment på lite längre sikt är att den typ 
av branscher som har en lång historisk tradition 
knuten till en viss plats - och med anställda som 
under hela sin yrkesaktiva tid samlar kunskaper och 
erfarenheter om företagets utveckling - kommer att 
utgöra en allt mindre del av näringslivet.

3. Kundstrukturen har betydelse. För de företag som 
säljer till ett begränsat antal stora företagskunder 
kan välbevarade historiska miljöer och historiska 
dokument användas för att bygga upp och för
stärka affärsrelationer. Historien skapar en tyngd 
och trovärdighet. För de företag som säljer till kon
sumenter kan historiska miljöer och historiska 
gestaltningar utnyttjas i den mån man vill utnyttja 
fabriksförsäljningar och liknande aktiviteter till en 
mer utvecklad form av upplevelsenäring. Med 
tanke på upplevelseindustrins expansion borde det 
här finnas stora möjligheter att levandegöra 
mycket mer av industriarvet än vad som hittills har 
gjorts.

4. Personalstruktur och lokalisering har betydelse. Ett 
företag som är verksamt på en ort där det är välkänt 
behöver kanske inte anstränga sig så mycket för att 
gentemot personal och lokalbefolkning berätta om 
sin historia. Den känner man till ändå. Men om 
företaget länge har varit så dominerande på orten 
att dess historia också är ortens historia, kan det 
känna sig förpliktigat att vårda företagsarvet med 
viss omsorg.

Även företag med en motsatt struktur i dessa 
avseenden - det som har verksamhet på många olika 
håll och har medarbetare med svag koppling till och 
kännedom om företaget innan anställningen - kan 
ha motiv att levandegöra sin historia. Det gäller 
exempelvis stora företag som har genomgått sam
manslagningar och förvärv. Här kan historien vara 
ett viktigt medel för att skapa en gemensam identi
tet och sammanhållning i företaget. De snabba 
omstruktureringarna i näringslivet och den högre
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personalomsättningen gör att dessa motiv växer i 
betydelse. Men i den här typen av företag kan det 
också finnas en motsatt tendens: det gäller att 
”döda” alla gamla företagskulturer för att i stället 
bygga en ny, gemensam kultur. Den historiska käns
lan och kunskapen kan ju också försvinna helt oav
siktligt då företagsstrukturer och personalstyrka 
snabbt förändras.

5. Konkurrensen har betydelse. Allt fler företag kon
kurrerar med allt fler produkter på allt större mark
nader. Samtidigt sker modellbyten och produktut
veckling i allt snabbare takt. Vi översköljs av mer 
och mer information. Därför måste företag utforma 
strategier som gör att de märks i informations
floden, som skapar en identitet och uppmärksamhet 
som varar längre än den produktmodell som just nu 
finns på marknaden. Historien kan vara ett av 
många olika sätt att skapa en sådan identitet. Men 
en skärpt konkurrens kan ju också öka trycket på 
att alla kostnader som inte ger omedelbara intäkter 
skalas bort.

6. Allmänhetens historieintresse har betydelse. Frågan 
om hur stor tillgång historien kan vara för ett före
tag beror naturligtvis mycket på historiens ställning 
i samhället som helhet. Skolor, kulturarvsinstitu
tioner och medier kan bidra till att stärka historie- 
intresset och skapa en miljö där olika aktörer som 
inte primärt sysslar med historien upptäcker att de 
sitter på tillgångar som kan användas i marknads
föring, internutbildning eller i andra sammanhang. 
Och om det historiska intresset och medvetenheten 
i samhället är riktigt starkt, så kan ju ett företag ris
kera kraftig badwill om det försummar sin historia, 
vanvårdar sina lämningar, förstör sina dokument 
eller på annat sätt minskar dagens och framtida 
generationers möjligheter att ta del av kulturarvet. 
De senaste årens ökade historieintresse gör att fler 
företag kan få upp ögonen för sitt historiska arv. 
Men denna tendens är ju inte för alltid given. 
Historieintresset måste ständigt hållas vid liv.
Om och hur företaget engagerar sig i sitt historiska 

arv beror alltså på många olika faktorer. Även om man 
inte ska bortse från ideella skäl tror jag dock att det 
blir verklig kraft i det historiska engagemanget nor
malt bara om det kan göras trovärdigt att historien 
kan förstärka företagets huvudmål, alltså att långsik
tigt stärka lönsamheten. Jag har också svårt att se 
något fult i detta. Ett företags hela existens bygger på 
att det är lönsamt och det behöver inte be om ursäkt 
för detta.

Även om många företag till exempel bland sina 
äldre medarbetare har tillgång till personer med djupa 
kunskaper om företagets historia, behöver företagen 
antagligen anlita extern expertis, åtminstone om de ska

göra mer ambitiösa historiska satsningar. Därför påver
kas företagens historiska engagemang också av vilka 
relationer de kan skapa med t.ex. olika kulturarvsinsti
tutioner.

I vissa kulturella kretsar har jag tyckt mig kunna 
notera en stark beröringsångest gentemot näringslivet. 
Illustrativa exempel ges i den debatt som har uppstått 
kring Nationalmuseii utställning om varumärken 
Identitet - om varumärken, tecken och symboler som 
öppnas samma dag som detta skrivs. Kan en offentlig 
kulturinstitution samarbeta med och få bidrag från 
företag vars syfte är att tjäna pengar?

Ett annat exempel på hur man kan gå i vida cirklar 
för att undvika beröring med företag är den statliga 
utredning som hade till uppgift att lämna förslag till 
hur Sveriges industrihistoriska arv ska levandegöras; 
professor Erik Hofréns utredning Frågor till det 
industriella samhället (SOU 1999:18). Ingenting sägs 
där om att det finns företag som engagerar sig i sin 
historia, som vårdar lämningar och arkiv och som mer 
än gärna berättar om detta för allmänheten. Den bild 
som utredningen ger är i stället att företagen förstör det 
mesta av sitt historiska material och att det som inte 
förstörs i varje fall hålls hemligt för utomstående. Så är 
säkert fallet på en del håll. Men det är dessbättre inte 
hela sanningen. Om detta ska jag nu berätta.

Ett reportage i Företagssverige

Jag har under hösten och vintern besökt företag och 
näringslivsorganisationer som på olika sätt har enga
gerat sig i näringslivshistorien. Exemplen har valts så 
att de ger en god spridning vad gäller storlek, ålder, 
branscher, ägarformer och lokalisering. De människor 
jag har mött har haft skilda funktioner inom respek
tive företag eller organisation. Syftet har varit att ta 
reda på vad de gör för att levandegöra det historiska 
arvet och varför. Två av exemplen, Ivanhoe och CE 
Johansson, bygger på den information jag har fått i 
samband med reportage under 2001 för tidningen 
Entreprenör.

Intervjuerna berör nio företag (Volvo betraktas här 
som ett företag trots att det numera är uppdelat i två 
skilj da delar) och fyra näringslivsorganisationer som i 
sin tur representerar ett mycket stort antal företag. 
Tabellen på nästa sida, som bygger på mina intryck 
från intervjuerna, är ett sätt att sammanfatta vad de 
berörda företagen gör och varför de gör det.

Det var naturligt att börja resan i det svenska före- 
tagsarvet med ett företag som är äldre än det mesta i 
Sverige; äldre än exempelvis både den ärftliga monar
kin och Svenska kyrkan. Det handlar om Stora 
Kopparberg i Falun.
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Företag Exempel på aktiviteter Viktiga målgrupper Viktiga motiv

Stora Bildande av Stiftelsen
Stora Kopparberget.

Allmänhet och forskare. Trygga ett världsarv för fram
tiden när företaget fusionera- 
des och fick utländsk hemvist.

SCA Företagsarkiv, vård av äldre 
industrimiljöer.

Affärskontakteg personal, 
allmänhet, forskare.

Visa på företagets långa tradi
tioner och stora betydelse för 
regionen.

Kiviks musteri Historisk utställning i anslut
ning till fabriksförsäljning, 
historiskt profilerad mark
nadsföring.

Konsumenter. Profilera företaget som ”äkt- 
svenskt” familjeföretag på en 
marknad med många multi
nationella jättar.

Ivanhoe Historisk utställning i anslut
ning till fabriksförsäljning.

Konsumenter. Utveckla fabriksförsäljningen 
som besöksmål.

Volvo Företagsmuseum. Affärskontakter, personal, 
allmänhet, konsumenter.

Vårda föremål som kan an
vändas i marknadsföringen, 
locka bilin tresserade.

CE Johansson Använda företagsgrundaren 
i marknadsföring och varu
märke.

Affärskontakter. Ta tillvara Carl Edvard 
Johanssons unika ställning i 
branschen

Åkers Sweden Vård av bruksmiljön. Lokalbefolkning, affärskon
takter, allmänhet.

Stärka lokalsamhället och ut
veckla ett tämligen okänt 
besöksmål nära Stockholm.

Electrolux Företagsutställning, föremåls- 
vård och arkiv.

Personal och konsumenter. Skapa gemensam identitet i 
stor koncern och utnyttja 
historiskt välkända produkter 
i marknadsföringen.

ICA Historieprojekt med bl.a. 
DVD och utställning.

Personal. Förankra en speciell verk
samhetsidé bland en stor och 
spridd, heterogen personal
grupp.

Sammanfattning av de nio intervjuade företagens insatser för kulturarvet, målgrupper och motiv.

Stiftelsen Stora Kopparberget - tryggar ett 
världsarv i utländsk storkoncern
Falu koppargruva har en historia som förmodligen 
sträcker sig mer än tusen år tillbaka. Stora Kopparberg 
brukar anses som världens äldsta aktiebolag. Det finns 
nämligen ett dokument från den 16 juni 1288 som styr
ker att biskop Peter i Västerås då återköpte en åttondel 
av gruvan. Under århundraden var detta Sveriges störs

ta arbetsplats och inget företag betydde så mycket för 
att finansiera det svenska stormaktsväldet som Falu 
gruva. När Falu fick sina stadsprivilegier 1641 var gru
van världens största kopparproducent.

I december 2001 blev industrilandskapet runt Stora 
Kopparberget och Falun Sveriges tolfte världsarv. Hur 
detta kulturarv förvaltas har naturligtvis ett stort intres
se. Jag träffade Bo Berggren för att ta reda på detta.
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Bo Berggren är född i Svärdsjö tre mil nordost om 
Falun. Som barn hörde han ofta att de vuxna talade om 
”Bergslaget” och då han gick med farfar på Svärdsjö 
kyrkogård kom de fram till en stor gravsten där ordet 
”Bergslagstjänstemannen...” stod inristat. Farfar sade 
till den tioårige Bo att om han skulle bli något fint i den 
här världen så skulle han bli Bergslagstjänsteman.

Och så blev det. Efter en bergsingenjörsexamen på 
KTH i Stockholm 1962 kom Bo Berggren under hela 
sin yrkeskarriär att vara anställd eller styrelseledamot i 
STORA, bl.a. som vd och koncernchef 1984-92 och 
därefter styrelseordförande till 1998. Sedan 2000 är 
han styrelseordförande i Stiftelsen Stora Kopparberget 
som förvaltar den unika industrihistoriska miljön i och 
runt Falun.

Bo Berggren har i decennier varit ett av de tunga 
namnen i svenskt näringsliv. Han har suttit i styrelser
na för femton svenska börsnoterade företag och flera 
utländska bolag. Han tvekar inte om kulturarvets be
tydelse för näringslivet:

- Att ett väl vårdat historiskt arv har en affärs
mässig betydelse, därom råder ingen som helst 
tvekan. Det är en stor tillgång då man skapar för
troendefulla affärsrelationer. Det bidrar till att 
skapa en stolthet blatid medarbetarna och stärker 
relationerna till den bygd där företaget verkar.
Det historiska intresset och engagemanget har vari

erat mycket mellan de olika företag Bo Berggren har 
haft uppdrag för. Generellt sett kan han tyvärr inte säga 
att de historiska frågorna kommer särskilt högt upp på 
agendan i svenska företag. Men det finns undantag. 
Berggren satt i styrelsen för Avesta AB då det ingick i 
Johnson-koncernen och där fanns ett starkt historiskt 
medvetande. Det har bl.a. tagit sig uttryck i ett annat 
svenskt världsarv; Engelsberg bruk i Fagersta.

Bruket såldes 1916 till generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson som lade det under Avesta Jernverks förvalt
ning. Tre år senare lades verksamheten ned. Numera 
ägs och förvaltas Engelsbergs bruk av Nordstjernan AB 
som restaurerade anläggningen under 1970-talet 
med hjälp av Riksantikvarieämbetet. Här finns också 
Nordstjernans historiskt värdefulla koncernarkiv. 
Engelsbergs bruk skrevs in på världsarvslistan 1993.

Även i de tyska företag där Berggren har haft 
styrelseuppdrag har det historiska arvet varit viktigt:

- Tyskarna är noggranna med det de gör, det 
gäller även historien.
Bo Berggren noterar också att Wallenbergsfärens 

företag ofta har ett intresse för det historiska arvet:
- Stora makthavare brukar vara intresserade av 
sitt eftermäle. Gustav Vasa anlitade Peder Swart 
för att skriva sin historia. Wallenbergama ser 
också till att deras gärningar finns beskrivna för 
eftervärlden.

Bo Berggren tillträdde alltså vd-posten i STORA 
1984 och i samband med detta sade han att han inte 
ville bli den som lade ner Falu gruva. Men så blev det. 
Efter ungefär tusen års gruvdrift sköts sista salvan den 
8 december 1992. Det fanns inte längre någon brytvärd 
malm.

Företaget hade under 1980-talet gjort omfattande 
undersökningar för att försöka finna mer malm. I mit
ten av decenniet tändes ett ordentligt hopp då man fann 
en rik guldfyndighet. (Under gruvans sista decennier 
hade guld- och silvermalm varit de mest värdefulla 
mineralerna.) Men guldet i den nyupptäckta fyndig
heten var så svår att anrika att brytning inte var 
lönsam.

Då gruvbrytningen upphörde var gruvan sedan 
länge ett etablerat kulturminnesmärke och besöksmål. 
Gruvmuseet öppnade i gamla gruvkontoret 1922 och 
besöksgruvan 1970. Ja, i själva verket finns belägg för 
internationella besök sedan 1600-talet. Och första 
gången ordet ”turist” förekommer i svenska språket så 
avser det en gruvbesökare 1824. Därför var det själv
klart för STORA att fortsätta vårda och utveckla gruv
området som besöksmål.

Avvecklingen av gruvbrytningen innebar ytterligare 
ett steg i utvecklingen av STORA till ett renodlat skogs
industriföretag. Men för STORA var alltså det kultur
historiska arvet kopplat till gruvan fortfarande mycket 
viktigt. Det var en del av företagets identitet och det 
rådde enighet inom företaget om att vården av detta 
arv var omistligt. Men 1998 hände något avgörande i 
STORA:s historia; då fattades beslut om samgående 
med det finländska skogsföretaget Enso. STORA blev 
nu en del av den globala skogsindustrikoncernen Stora 
Enso med hemvist i flera länder, men med säte i 
Finland.

STORA gjorde bedömningen att det på sikt inte 
skulle vara möjligt att på ett rättvisande sätt vårda 
denna för Sverige så viktiga industrihistoria inom 
ramen för den nya koncernen. För att på bästa sätt 
trygga framtiden för det unika kulturarvet beslöt före
taget att bilda Stiftelsen Stora Kopparberget. Stiftelsens 
syfte är att vårda och bevara de kulturhistoriskt intres
santa områden och platser i Falu kommun där gruv
brytning och malmberedning pågått sedan tidig medel
tid i Stora Kopparbergs regi. Det ska vara tillgängligt 
både för forskare och allmänhet.

Vid bildandet beslöt STORA att skjuta till ett 
stiftelsekapital på 100 miljoner kronor. Sedan tillförde 
Investor, Stora Ensos största svenska aktieägare, ytter
ligare tio miljoner samt Falu kommun en miljon kro
nor. Utöver stiftelsekapitalet överförde STORA flerta
let av sina historiska anläggningar. Förutom Falu 
gruva med kringliggande område gällde det ett antal 
historiska byggnader inne i Falu stad, samt de så kal-
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lade utbruken i Svartnäs, Vintjärn, Åg och Korså i Falu 
kommun. Stiftelsen är även ägare av den rödfärgsråva- 
ra som Rödfärgsverket vid Falu gruva behöver för till
verkning av pigment till Falu Rödfärg. Än lever alltså 
den industriella verksamheten vidare.

I stiftelsens nuvarande styrelse finns bl.a. ledamöter 
som är verksamma inom Stora Enso och Falu kommun. 
Till sig har man knutit ett gruvråd med representanter 
för bl.a. lokala, regionala och nationella kulturinstitu
tioner. Stiftelsen har ett förhållandevis bra ekonomiskt 
utgångsläge, men samtidigt också ett stort ansvar att 
underhålla och utveckla denna världens kanske äldsta 
industriarbetsplats till en upplevelse för framtida gene
rationer.

Stiftelsen har ungefär sex till sju personer anställda, 
omräknat till helårstjänster, plus ett trettiotal guider. 
Inom gruvområdet finns butik, restaurang, konfe
rensanläggning och andra verksamheter som bidrar till 
att locka besökare. Stiftelsen understödjer också arbe
tet med att utveckla utbruken som besöksmål men här 
bygger det mesta arbetet på frivilliginsatser. Man räk
nar med att verksamheten kommer att gå med förlust 
under de tre första åren eftersom det kräver resurser att 
bygga upp verksamheten. Dessutom fordras ett antal 
ny- och ombyggnationer.

Bo Berggren kom in i arbetet med stiftelsebildandet 
1999 och blev stiftelsens ordförande vid dess tillkomst 
den 1 januari 2000. Flan tycker att arbetet har fungerat 
bra hittills. År 2000 hade gruvan 38 654 besökare, vil
ket var en ökning med sju procent från 1999. Antalet 
gruvbesökare 2001 var 40 688 och därtill kom 3 698 
som enbart besökte museet.

För stiftelsen kommer naturligtvis utnämningen till 
världsarv att få en stor betydelse. Det nya världsarvet 
kallas Det historiska industrilandskapet kring Stora 
Kopparberget och Falun och omfattar förutom koppar
gruvan även delar av Falu stad och det omgivande 
landskapet. För detta världsarv finns ett särskilt världs- 
arvsråd där det ingår representanter från Stiftelsen 
Stora Kopparberget, Länsstyrelsen Dalarna, Falu kom
mun och Dalarnas museum.

En annan viktig del av det industriella kulturarvet 
från Stora Kopparberg är det unika företagsarkivet i 
Falun. Det får beskrivas i något annat sammanhang. I 
stället ska vi besöka ett annat av de stora skogskon- 
cernernas företagsarkiv, nämligen SCA:s i Sundsvall.

SCA - visar på företagets långa 
traditioner och stora regionala betydelse
Sverige är en av världens största exportörer av massa, 
papper och andra skogsprodukter. Skogsindustrin sva
rar för femton procent av vår export. Det skogsrelate- 
rade klustret, som också omfattar leverantörer inom 
t.ex. verkstad, kemi, IT, transport och bygg, utgör 25

till 30 procent av den svenska industrin. Sundsvalls- 
regionen är ett av Europas viktigaste skogsindustriella 
kluster.

Det var här det norrländska skogsundret startade. 
Vid Alnösundet norr om Sundsvall ligger Tunadal. 
Norrlands första ångsåg grundades där 1849. Över 40 
exportsågar etablerades på en tre mil lång kuststräcka 
mellan Ljungans och Indalsälvens utlopp. Från älvarna 
kom årligen 45 miljoner stockar. Alnön gav skydd för 
väder och vind. Elias Sehlstedt skådade ut över sundet 
1872 och skaldade: ”Och hela hamnen som en spegel 
låg. Och såg vid såg jag såg, varhelst jag såg.”

Flottningen har upphört. Och alla stora sågar är 
borta utom en - just den i Tunadal. Flär sågas varje år 
3,5 miljoner stockar, vilket gör den till en av Sveriges 
största. I närheten ligger Östrands massafabrik och 
Ortvikens pappersbruk. Alla tre anläggningarna ägs av 
SCA som är den största privata arbetsgivaren i både 
Sundsvalls och Timrå kommuner. SCA är också 
Europas största privata skogsägare. Tyngdpunkten i 
skogsinnehavet ligger i Mellannorrland.

SCA bildades 1929 då Ivar Kreuger hade köpt aktier 
i flera skogsbolag från främst Svenska Handelsbanken. 
Efter Kreugerkraschen 1932 blev Handelsbanken ånyo 
huvudägare fram till det att SCA såldes vidare till det 
närstående AB Industrivärden som fortfarande är störs
te aktieägare.

En av Sundsvalls stora skogspatroner var Fredrik 
Biinsow som anlade distriktets andra ångsåg 1851. 
Han lät 1883-85 uppföra ett sommarresidens utanför 
staden, Villa Merlo, efter ritningar av I G Clason och 
Fritz Eckert. I denna imponerande byggnad, uppförd i 
en stil som ska påminna om tyska riddarborgar, finns 
sedan 1951 SCA:s centralarkiv. Det finns fyra anställ
da på arkivet och jag träffade biträdande arkivarie 
Kjell-Åke Hermansson och arkivassistent Ingrid 
Lejdstrand.

SCA:s centralarkiv ansvarar både för SCA:s historis
ka material tillbaka till 1673 och den fortlöpande arki
veringen av företagets norrländska verksamheter. För 
det senare behovet har nyligen ett nytt magasin till
skapats. Sammanlagt rymmer arkivet fem hyllkilometer 
handlingar från 300 olika arkivbildare.

Med tanke på SCA:s dominerande ställning, både 
historiskt och i dag, så har arkivet en mycket stor 
betydelse som förvaltare av det kulturhistoriska arvet, 
såväl för skogsindustrin i allmänhet som för 
Sundsvallsregionens industrihistoria. Arkiveringen har 
fungerat väl i SCA och dess föregångare, varför det 
knappast finns några allvarligare luckor i samlingarna. 
Arkivet utnyttjas naturligtvis av forskare inom ekono
misk historia, teknikhistoria, fackföreningshistoria och 
liknande ämnen. Många släkt- och hembygdsintresse- 
rade människor söker också i arkivet.
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SCA är ett börsnoterat företag som ständigt måste 
vara effektivt. Från arkivet uppfattar man att företags
ledningen anser att vården av det historiska arvet ändå 
är förhållandevis viktigt. SCA har tagit fram ett mate
rial på cirka 100 sidor om företagets historia som 
används i introduktionsutbildningen för nyanställda på 
företaget. Därutöver har man också medverkat i pro
duktionen av ambitiösa böcker om SCA:s historia.

Företaget har starka historiska band till många 
stora kunder och det är värdefullt för affärs
relationerna att exempelvis kunna visa upp gamla kon
trakt med just den kunden. Nyligen gjorde en stor 
handels- och industridelegation från Kina ett besök i 
Västernorrlands län där ett besök på Merlo ingick, 
vilket de historieintresserade besökarna ska ha upp
skattat mycket.

Villa Merlo och den omgivande parken är i sig 
också en intressant kulturmiljö. Invändigt finns inte
riörer som visar hur en framgångsrik industriman 
levde i slutet av 1800-talet. Under sommarsäsongen 
visas Merlo för allmänheten och under hösten arran
geras familjedagar för SCA:s anställda då anlägg
ningen visas.

SCA:s historiska rötter sträcker sig tillbaka till år 
1673 då Galtströms bruk fick privilegier för masugn 
och hammare vid Armsjöåns utlopp i Bottenhavet ett 
par mil söder om Sundsvall. Bruket köptes in av 
Sunds AB 1903 och kom via detta bolag i SCA:s ägo. 
Järnbruksmiljön är mycket väl bevarad med masugn, 
smedja, brukskontor, herrgård och hamn.

SCA:s arkiv har även ansvar för vården av denna 
bruksmiljö och på olika sätt försöker man utveckla 
detta till ett intressant industrihistoriskt besöksmål. 
Området är väl skyltat och här finns ett htet skogsmu- 
seum, ett brukskontor med äldre inredning och en järn
väg ner till hamnen. Herrgården används av SCA för 
representationsändamål, bl.a. i samband med jakt, vil
ket kan locka kunder att besöka företaget.

Svartvik är en annan industrihistorisk miljö. Här 
vid Ljungans utlopp fanns förr en tät industrimiljö 
med hamn, varv, såg och massafabrik. Delar av 
anläggningen är bevarad och nu ska det industrihisto
riska besöksmålet utvecklas med utställningar och 
andra attraktioner. SCA äger inte längre några fastig
heter i detta område men deltar tillsammans med kom
munen i utvecklingen. Överhuvudtaget har SCA-arki- 
vets personal mycket täta och goda kontakter med 
Sundsvalls museum och länsstyrelsen när det gäller 
kulturarvsfrågor.

Träd kan inte bara användas som råvara för virke 
och papper. En del kan även bära äpplen. Vi ska nu 
bege oss till Nordens största sammanhängande distrikt 
för yrkesmässig äppelodling, nämligen Kivik på skåns
ka Österlen.

Kiviks musteri - profilerar företaget som 
"äktsvenskt" familjeföretag
Historien om äpplena i Kivik börjar samma år som 
hela Sundsvall brann upp - och exakt 600 år efter det 
att biskop Peter återköpt sin andel i Falu gruva; 
1888. Det var då Henric Åkesson fick idén att plan
tera äppelträd på den magra jorden i det milda kli
matet. Han planterade 4 000 träd för yrkesmässig 
odling - en idé som få trodde på vid den tiden. Men 
idén skulle visa sig mycket lyckad och en del av 
Åkessons ursprungliga äppelträd står faktiskt kvar än 
i dag.

Henric Åkessons son, Ivar, grundade 1935 ett litet 
musteri för att tillverka äppelmust och cider. Ivars 
son, Ingvar, omvandlade musteriet till en modern 
förädlingsindustri. Sedan 1999 ägs Kiviks Musteri av 
två barnbarnsbarn till Henric; syskonen Kristina 
Levinsson som är affärsområdeschef och Bengt Åkes
son som är teknisk chef. Ytterligare ett syskon ägnar sig 
åt att producera ädla drycker på Österlen; Anders 
Åkesson som 1992 grundade Åkessons Vin.

Personalen på Kiviks Musteri omfattar cirka 100 
årsarbetare. Vd är Uno Levinsson, Kristinas make. 
Företaget producerar bl.a. cider; juicer, krämer, soppor 
och sylt. Största produkten är faktiskt apelsinjuice men 
mätt i marknadsandelar är man störst inom fruktkrä- 
mer.

Företagets historia utgör ett viktigt inslag i mark
nadsföringen. Det märker man bl.a. på förpack
ningarna, på hemsidan och i presentationsfoldrarna. En 
viktig anledning är att Kiviks Musteri är ett förhållan
devis htet familjeföretag på en dagligvarumarknad med 
många multinationella jättar. De stora företagen kan 
lägga ner omfattande resurser på marknadsföringen. 
Det gäller då för det lilla företaget att skapa en unik 
identitet.

Försäljningen är nästan helt inriktad på den svenska 
marknaden där man har möjligheten att skapa goda 
och långsiktiga relationer. Företagets viktigaste tillgång 
är förtroendekapitalet, enligt Uno Levinsson:

- Vi kan inte som de stora företagen satsa enor
ma marknadsföringsresurser på varumärkesbyg- 
gande. Det är svårt att hävda sig mot lågpris
konkurrenter. Därför måste företaget i stället 
bygga på ett starkt kvalitetsmedvetande.
Det är i detta sammanhang den historiska för

ankringen ska ses. Företaget profilerar sig som ett äkt
svenskt företag med äktsvenska produkter. Kivik 
associeras ju i Sverige med Kiviks marknad, det som
ina rf agra Österlen och Fritiof Nilsson Piraten. 
Berättelsen om familjeföretaget, där varje generation 
har fört traditionen vidare och utvecklat företaget 
bidrar till bilden av ”Det Goda Företaget”. Hit hör 
också ett starkt miljömedvetande där man på olika sätt
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anpassar verksamheten för att minimera riskerna för en 
negativ miljöpåverkan.

För att stärka varumärket har företaget också ska
pat ett intressant besöksmål i Kivik där man kan lära 
sig det mesta om äpplen och äppelförädling genom 
tiderna. Det består av flera delar: Musteributiken, 
Restaurang Kärnhuset, Ciderkällaren, Visningsträd- 
gården, Sortimentsodlingen och Äpplets Hus. Kivik 
ligger ju i en region med stor sommarturism men där 
det inte finns särskilt många kommersiella besöksmål 
inriktade på handel eller upplevelser.

Över 200 000 besökare kommer varje år till Kiviks 
Musteri och besöksmålet står för sjutton miljoner av 
företagets sammanlagda omsättning på 190 miljoner. 
Musteributiken har en klart kommersiell inriktning 
för företaget medan de övriga delarna av besöksmålet 
inte i snäv mening bidrar till lönsamheten. Men de är 
viktiga för det långsiktiga varumärkesbyggandet.

Äpplets Hus har skapats och utvecklats i form av en 
ideell förening. Initiativtagaren och drivkraften bakom 
tillkomsten av detta projekt var Ingvar Åkesson. Årli
gen kommer 33 000 betalande besökare, plus barn som 
går gratis. Kiviks Musteri står för driften av Äpplets 
Hus och bidrar tillsammans med Region Skåne, Tetra 
Pak, Lantbruksuniversitetet Balsgård och fruktodlarnas 
förening Svenska Äpplen med utställningar. Boverket 
har bidragit till finansieringen av utställningsbyggna- 
derna. Äpplets Hus består av fem delar:
• Fruktkammaren som visar äldre tiders inläggningar 

av frukter och bär samt det maskineri som företaget 
började producera äppelmust med 1935.

• Åkessons historiska lager som innehåller en fotout
ställning om företagets historia.

• Fabriken där besökaren kan följa en modern pro
duktionslinje från äpple till juice.

• Kunskap sförrådet som berättar om odling, föräd
ling, forskning och produktion av nordiska frukter 
och bär. Här finns också ett levande bisamhälle i en 
glaslåda.

• Gyllene Saletr som 2001 visade en utställning om 
Hälsoäpplet.
I anslutning till Kunskapsförrådet ligger en 

sortimentsodling med ett sjuttiotal äppelträd (dit 
bina kan flyga). Här finns också Balsgårds visnings- 
trädgård som visar framtidens nordiska frukt- och 
bärsorter.

Det finns naturligtvis fler företag runt om i Sverige 
som försöker skapa besöksmål genom att kombinera 
fabriksförsäljning med upplevelser av olika slag. Det 
småländska Glasriket kan ge många exempel på detta. 
En region som i sekler har varit känd för sina driftiga 
handelsmän är Sjuhäradsbygden. Här finner vi många 
företag som gör handeln till en upplevelsenäring. Mot 
Sjuhäradsbygden, alltså!

Ivanhoe - utvecklar fabriksförsäljningen
De mindre gynnsamma förutsättningarna för jordbruk 
gjorde att människor i Sjuhäradsbygden tidigt kom att 
ägna sig åt hantverk och handel. Det tidigaste hant
verket var smide och träslöjd men på 1500-talet börja
de man även arbeta med ull och lin. Under medeltiden 
ägnade bönderna sig åt att föda upp boskap som de 
sålde genom oxdrifter upp i Bergslagen. Så småningom 
började man ta med sig lokala slöjdprodukter som 
såldes genom gårdfarihandel över hela landet. Därmed 
var Västgötaknallen född. Närheten till det danska 
Halland skapade också möjlighet till en lönsam - men 
inte alltid laglig - handel över nationsgränserna med 
diverse varor.

Carl von Linné konstaterade på sin Västgötaresa 
1746 att ”Boråsboerne hava ifrån urminnes tider 
distingerat sig medelst den synnerliga idoghet, som de 
alltid haft ospard till att föda sig genom egna pro
dukter, och inrikes handel”. Denna tradition är fortfa
rande stark, vilket bl.a. visas av att Borås är ett nor
diskt postordercentrum med företag som Ellos, H & M 
Rowells och Haléns postorder. Kopplingen till knalle- 
traditionen är uppenbar - de första postorderföretagen 
etablerades i Borås omkring år 1900, alltså då knalle- 
handeln avvecklades — liksom till textilen; huvuddelen 
av postorderhandeln gäller textil och konfektion.

Knappast i någon annan svensk region är i industrin 
och handeln så inriktade på besöksnäringen som i 
Sjuhäradsbygden. Genom bl.a. satsningar som Tygriket 
i Mark, Kärringarallyt i Ulricehamn och Knalleland i 
Borås försöker hundratals företag - textilfabrikanter, 
postorderföretag och andra - att locka till sig köpsug- 
na konsumenter från när och fjärran.

På vissa håll finns i anknytning till försäljningsstäl
lena också möjligheter att studera regionens textila 
historia. Ett exempel är Linneväveriet i Horred som har 
traditioner i tio generationer bakåt till 1600-talet. Här 
kan man se vävstolar från 1850-talet och världens 
kanske största stenmangel. Ett annat exempel finner vi 
i Sveriges trikåcentrum; Gällstad söder om Ulricehamn.

Gällstad är en ort med 900 invånare där det under 
mellankrigstiden fanns en stickmaskin i nästan alla 
hem. Ur detta har det växt fram flera företag som nu 
utgör ett starkt industrikluster. Här finns till exempel 
Seger - som tillverkar fotbollsstrumpor till Manchester 
United och många andra europeiska elitlag - och tröj- 
tillverkaren Ivanhoe.

Det var Ivanhoes vd Martin Göthager som 1976 tog 
initiativ till det numera så berömda ”Kärringarallyt”, 
alltså att företagen i Gällstad med omnejd förläde sin 
fabriksförsäljning till torsdagseftermiddagar. Då fick 
”kärringarna” ila mellan butikerna för att göra sina 
fynd. I dag har flera butiker öppet hela veckan och över 
en halv miljon människor besöker årligen Gällstad.
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Ivanhoe driver en stor butik med servering. Intill ligger 
en balkong där man kan se de 25 stickmaskinerna som 
producerar 1 600 plagg i veckan.

På denna balkong finns också en textilhistorisk 
utställning kallad Trikåmuseet i Gällstad. Där belyses 
framväxten av regionens industrier. Den är en del av 
projektet ”Sjuhärad - shopping och textilt kulturarv”. 
I projektet ingår sex besöksmål som beskrivs i var sin 
broschyr. I Gällstadbroschyren kan man läsa om fram
växten av ett dussin företag i regionen, vad de gör nu 
och var de ligger. Bakom projektet står turistorga
nisationerna och de kommunala kulturhistoriska 
museerna i Sjuhäradsbygden samt Hemslöjd Västra 
Götaland.

Sjuhäradsbygdens textilindustri har genom historien 
givit upphov till många företag i andra branscher och 
regioner. Göteborg skulle inte ha varit vad det är om 
det inte varit för Gamlestadens textilfabrik - ett företag 
med rötter i Sjuhäradsbygdens forlagsindustri. Det var 
på Gamlestaden som Sven Wingquist fick idén att 
utveckla bättre kullager, vilket gav upphov till SKF som 
i sin tur gav upphov till Volvo. Vi rullar alltså vidare till 
Volvo Museum i Göteborg.

Volvo Museum - vårdar föremål för 
marknadsföringen
Då Volvo i januari 2002 skulle presentera den nya 
stadsjeepen i bilvärldens huvudstad Detroit tog man 
också med sig en tidigare jeepmodell, ”Volvosuggan” 
från 1957, för att visa på sina traditioner inom områ
det. Inom bilvärlden är historien en självklar del av 
varumärkesbyggandet. De stora biltillverkarna håller 
sig ofta med ett bilmuseum. Ford i USA och Audi i 
Europa tillhör de främsta. I Sverige finns ett Saab- 
museum i Trollhättan och ett Scania-museum i 
Södertälje. Och i Göteborg finns alltså Volvo Museum.

På Volvos hemsida kan man läsa: ”We are certain 
that a knowledge of the company’s history - the 
difficulties and successes - is necessary to understand 
what we value and how we want Volvo to develop.

År 1924 började försäljningschefen på SKF, Assar 
Gabrielsson, tillsammans med en tidigare SKF-medar- 
betare, ingenjören Gustaf Larson, utarbeta planer på 
att etablera en inhemsk biltillverkning efter moderna 
principer. Genom finansiering från framför allt SKF 
kunde de starta en fabrik på Hisingen i Göteborg. SKF 
lät det nya företaget ta sitt namn efter ett av företagets 
kullager, Volvo.

År 1927 lämnade den första serietillverkade 
Volvobilen fabriken. Snart kom även lastbilar och bus
sar. Gabrielsson var Volvos vd under 30 år och Larson 
var teknisk chef och vice vd 1926-52.

Volvo tillhör flaggskeppen i den svenska industrins 
1900-talshistoria, både genom dess effekter på syssel

sättning och export och genom att det var Volvobilen 
mer än något annat som satte svenska folket på hjul 
och därmed lade grunden för industrisamhällets 
livsstil.

År 1999 genomgick Volvokoncernen en genom
gripande strukturförändring genom att personbilsrörel- 
sen såldes till Ford. Detta skapade omedelbart ett iden
titetsproblem vad gäller varumärket Volvo. Lösningen 
blev att Volvo AB och Ford skapade ett särskilt bolag 
som äger varumärket och där vardera parten äger 50 
procent. Även frågan om Volvos kulturarv ställs på sin 
spets: Vem känner ansvar för att bevara och förmedla 
den viktiga Volvohistorien?

År 2002 fyller Volvo 75 år och det uppmärksammas 
i samverkan mellan de två Volvo-grenarna. Men hur 
blir det på längre sikt? Svaret på den frågan finner vi 
lite paradoxalt i en byggnad som bär på ett annat vik
tigt göteborgskt industriarv, nämligen en före detta 
verkstadsbyggnad på Arendals gamla varvsområde. 
Där ligger nämligen Volvo Museum, invigt 1995 och 
under successiv utbyggnad sedan dess.

Museichefen heter Heinz Linninger och museets 
styrgrupp består av representanter för fem Volvo
företag:
• AB Volvo (lastbilar och bussar)
• Volvo Penta (drivsystem för marint och industriellt

bruk)
• Volvo Construction Equipment (anläggnings-

maskiner)
• Volvo Aero (flygmotorer m.m.)
• Volvo Personvagnar (Ford-delen).

Samarbetet mellan de olika företagen då det gäller 
kulturarvsvården fungerar utmärkt. Intresset finns hos 
alla de fem huvudmännen. Men det finns ju alltid en 
risk för framtida komplikationer med fem olika huvud
män. Därför är strävan att försöka ombilda museet till 
en stiftelse.

Museet förfogar över tre heltidstjänster. Förutom de 
resurser som ställs till museets förfogande i form av 
personal, lokaler och utställningsföremål är de ekono
miska resurserna begränsade.

Museet började byggas upp under Pehr G. 
Gyllenhammars tid i företagets lokaler på Säve flyg
plats. Men företagsledningen hade inte särskilt stort 
intresse så verksamheten hade en rätt informell karak
tär. Det var också svårt att nå enighet mellan olika 
delar av Volvokoncernen om vad som skulle sparas och 
hur det skulle ske. Men runt om i företaget fanns också 
entusiaster som hjälpte till att bevara viktiga delar av 
kulturarvet. Numera finns en praxis etablerad att det 
första och sista exemplaret i större serier ska bevaras 
för framtiden.

Läget på Arendalsområdet kan tyckas litet perifert 
men förklaras av att Volvo här har etablerat flera andra
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verksamheter. Heinz Linninger framhåller att de som 
har intresse av museet ändå hittar hit och att tillgången 
på parkeringsplatser - nog så viktigt för ett bilmuseum 
- gör läget utmärkt.

Besökssiffrorna på museet har tidigare legat på 
40 000 om året men under 2001 kom 48 000 besö
kare. Museet används också flitigt i samband med att 
Volvoföretagen tar emot studiebesök. Ett sjuttiotal 
motorjournalister från hela Europa brukar årligen 
besöka museet, liksom motorklubbar med Volvo
anknytning. Äldre bilar används ofta i reklam
sammanhang och lånas också ut för externa film
inspelningar. I introduktionsutbildningen för alla 
nyanställda på Volvo ingår ett besök på en och en halv 
till två timmar på museet.

Då Fords nye vd Bill Ford besökte Sverige senast till
bringade han två av sina fyra timmar på Volvo 
Museum. Är man barnbarnsbarn till Henry Ford så har 
man sannolikt ett visst historiskt bilintresse.

I Sverige finns många bilmuseer och bilsamlingar 
som visas för allmänheten. Det som gör Volvo Museum 
unikt i Sverige är bredden: personbilar, lastbilar, bussar, 
traktorer, grävmaskiner, båt- och flygmotorer etc. För 
närvarande finns här ett åttiotal fordon, varav ett 
tjugotal lastbilar, från de allra första modellerna över 
allehanda prototyper, experiment- och tävlingsbilar till 
dagens storsäljare. Här finns också Gabrielssons och 
Larsons gemensamma kontor där de konstruerade den 
första Volvobilen. Vissa delar av utställningen kan 
användas i utbildningssyfte, t.ex. av bilskolor när det 
gäller motorkunskap. Säkerhets- och miljöfrågor som 
utgör en viktig del i Volvos profil belyses också.

Museiledningen har ambitionen att öka kontakterna 
med forskarvärlden, bl.a. finns planer på att arkivet för 
”gamla Volvo” ska omlokaliseras till en lokal i museets 
närhet.

Volvo var inte först i Sverige med att tillverka bilar 
men man blev den första riktigt framgångsrika bil
tillverkaren. Anledningen var att företaget tillämpande 
moderna produktionsmetoder som utvecklats i USA av 
bl.a. Frederick W Taylor och Henry Ford.

Att Ford kunde bli så framgångsrik beror delvis på 
insatser av en svensk uppfinnare och entreprenör, Carl 
Edvard Johansson från Eskilstuna. Hans företag finns 
faktiskt kvar i hemstaden (där det för övrigt också finns 
ett annat företagsmuseum i Volvokoncernen, nämligen 
Munktellmuseet som täcker in utvecklingen inom Volvo 
Construction Equipment). Låt oss åka till Eskilstuna för 
att se hur CE Johansson AB vårdar sin historia.

CE Johansson - tar tillvara grundarens 
unika ställning
Ingen personifierar överföringen av industriella impul
ser mellan USA och Sverige bättre än Carl Edvard

Johansson, som korsade Atlanten 22 gånger under sitt 
liv. Han var snickarson, född i Frötuna i Västmanland 
1864, och utvandrade som artonåring till USA. 
Johansson återvände till Sverige 1884 och inledde i 
Eskilstuna en uppfinnarbana som gjorde honom till ett 
av Sveriges främsta industrisnillen.

Samma år som Henric Åkesson planterade sina 
äppelträd, 1888, blev Johansson besiktingsrustmästare- 
elev vid gevärsfaktoriet och avancerade snabbt till 
besiktningsrustmästare. Han insåg där att metoderna 
för precisionsmätning behövde utvecklas. Johansson 
ägnade en stor möda åt detta problem, såväl dess teo
retiska som praktiska sida. Detta ledde fram till 
konstruktionen av den berömda måttsatsen som bestod 
av 102 metallbitar i olika noggrant fastställda storle
kar. Med dessa mått kunde man med mycket stor pre
cision ställa in de maskiner som tillverkade kompo
nenter, t.ex. till bilar.

Företag i en rad olika branscher började använda 
Johanssons måttsatser för att tillverka långa serier av 
identiskt lika produkter. Henry Ford satte mycket stort 
värde på ”Mått-Johansson” som var anställd hos Ford 
1923-36. Carl Edvard Johansson lär ha varit den ende, 
utöver Henrys son Edsel, som fick gå in på Henry Fords 
kontor utan att knacka.

Carl Edvard Johansson har faktiskt en del av för
tjänsten i att den demokratiska sidan vann första 
världskriget. USA:s inträde i kriget hade en avgörande 
betydelse och landet skulle aldrig ha kunnat genomföra 
en så snabb expansion inom rustningsindustrin om inte 
de amerikanska myndigheterna 1915 hade beslutat att 
alla leverantörer av krigsmateriel skulle använda ”Jo 
Blocks”. Och inget annat företag i världen än CE 
Johansson kunde vid denna tidpunkt tillverka dessa 
måttsatser.

Det företag som Johansson grundade 1911, 
CE Johansson AB, finns alltså kvar i Eskilstuna.

Fortfarande tillverkas de klassiska måttsatserna. En 
annan långlivad produkt är Mikr oka torn. Den ser 
likadan ut i dag som då den presenterades 1938 och 
den är fortfarande världens noggrannaste mekaniska 
längdmätdon. Men det är olika typer av datorstyrda 
koordinatmätmaskiner som numera utgör den domine
rande delen av verksamheten.

Att Eskilstunaföretaget på intet sätt skäms över sina 
historiska rötter framgår mycket tydligt genom att 
”Mått-Johansson” på olika sätt nämns i det mesta av 
företagets presentations- och marknadsföringsmaterial. 
Men år 2000 hände något. CE Johansson AB köptes 
upp av amerikanska Newport Corporation. Frågan var 
hur det då skulle bli med det historiska arvet?

Efter förvärvet diskuterades namnet på den nya divi
sionen för mätutrustning inom Newport Corporation, 
där bl.a. Eskilstunaföretaget skulle ingå. Thomas
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Löjdquist, som blev vd i CE Johansson AB 1995, berät
tar att flera olika namnförslag testades på de olika 
marknaderna runt om i världen. Inte utan viss stolthet 
konstaterar han att utvärderingen gav ett entydigt 
resultat: Carl Edvard Johanssons namn är i metrologis
ka kretsar fortfarande ett oöverträffat varumärke. Så 
divisionens namn fick alltså bli CE Johansson. I april 
2002 meddelades dock att den svenska verkstadskon- 
cernen Hexagon köper CE Johansson varför det histo
riska arvet från ”Mått-Johansson” nu åter blir en 
svensk affär.

Åkers styckebruk - stärker lokalsamhället och 
utvecklar besöksmål
Mellan Eskilstuna och Stockholm ligger Åkers stycke
bruk. År 1588 (alltså exakt 300 år efter biskop Peters 
transaktion och 300 år före Henric Åkessons träd
plantering) tillverkades det första stycket (kanonen) 
här. Kanontillverkningen blev under stormaktstiden en 
viktig del av svenskt näringsliv. Sverige svarade vid mit
ten av 1600-talet för 30-40 procent av den europeiska 
produktionen. Kanontillverkningen vid Åker upphörde 
1866 men företaget är ännu verksamt inom samma 
område, gjutning, som för 400 år sedan. Alldeles intill 
den gamla masugnen reser sig den höga väggen till det 
moderna gjuteriet. Där tillverkas valsar för stål- och 
metallindustrin, en verksamhet som startade i Åker 
1806.

Åkers Sweden AB har ungefär 370 anställda och 
ingår sedan 1985 i företagsgruppen Interfinans som ägs 
av familjen Holger Hjelm. Tillsammans med ett antal 
andra företag i fyra länder utgör valsgruppen inom 
Interfinans världens största tillverkare av valsar för 
varm- och kallvalsning av stål och metall.

Evert Lidén ansvarar för viktiga delar av kultur- 
arvsverksamheten i Åker. Han var tidigare gjuterichef 
och controller på företaget och är sedan den formella 
pensioneringen 1999 ansvarig för arkivet, både det 
historiska och det löpande. Han är företagets repre
sentant i projektet Åkers Bergslag och ordförande i 
hembygdsföreningen.

Företagsarkivet sträcker sig bakåt till 1580 och 
utgör naturligtvis en ovärderlig industri- och lokal
historisk källa. Verksamheten i Åker har ofta varit 
tekniskt ledande. På 1800-talet utvecklades t.ex. bätt
re blåsbälgar för masugnen. Under efterkrigstiden var 
företaget ett eldorado för utvecklingsinriktade ingen
jörer. Gjut järnsprodukter har haft stor betydelse för 
många samhällssektorer, t.ex. byggande och jordbruk, 
där Åkersplogen var en viktig produkt.

Bruksmiljön från 1700-talet är välbevarad med bl.a. 
kontor, herrgård, bostäder och en engelsk park. Här 
finns också den dubbelpipiga masugn som drevs 
1795-1917 och som renoverades 1984.

Eftersom företaget inte är börsnoterat har det - så 
länge lönsamheten är tillräckligt god — relativt goda 
möjligheter att avsätta erforderliga resurser för att 
vårda den historiska miljön. Bruksmiljön fick 1992 
Europa Nostras ”Diploma of Merit” som bekräftelse 
på uppskattning av de restaureringar som genomförts i 
bruksmiljön.

Eftersom företagets kundkrets utgörs av ett begrän
sat antal stora stål- och metallverk över hela världen så 
säljer man inte valsarna genom reklamaktiviteter. Men 
den historiska miljön bidrar till att göra Åker till en 
attraktiv livsmiljö och är dessutom något att visa upp 
för kunder och affärskontakter. Företaget ställer också 
upp med lokaler för kulturevenemang. Sålunda har det 
ordnats balettafton inne i gjuteriet och i kolhuset pla
neras sommarkonserter. På så sätt bidrar företaget till 
att ”sätta Åker på kartan”.

På bruksområdet finns också ett hembygdsmuseum 
i ett före detta magasin från 1785 till vilket företaget i 
hög grad bidrar. Just nu planeras förändringar av 
utställningsverksamheten så att de allmänna hem- 
bygdsinslagen tonas ner för att ge större utrymme för 
gj uterihistorien, både den lokala och en generell belys
ning av järnhanteringens och kanontillverkningens 
historia.

En modell av masugnen med den för sin tid avance
rade bälgen ska göras för museet. Ett viktigt inslag i 
förnyelsen av museet blir också en utställning om 
gjutjärnsspiran på Riddarholmskyrkan i Stockholm 
som en gång tillverkades på bruket. Genom arkivmate
rial ska det även bli möjligt att belysa enskilda 
människoöden på bruket.

Åkers Bergslag är ett ekomuseum i vardande där 
Åkers Sweden tillsammans med Strängnäs och Gnesta 
kommuner försöker utveckla området som ett industri- 
historiskt besöksmål. Här har järnhantering bedrivits 
sedan förhistorisk tid. Under medeltiden fanns ett stort 
antal gruvor och hyttor i området men den verkliga 
expansionen kom på 1600-talet. Området ligger på 
mindre än en timmes avstånd från Stockholm och här 
finns flera industrihistoriskt intressanta objekt; för
utom bruksmiljön i Åker, bl.a. Skottvångs gruva, 
Bredsjönäskonsten (ett vattenhjul med rekonstruerad 
stånggång) och Björndammens masugn. Avsikten är att 
utveckla skyltningen av besöksmålen och på annat sätt 
förbättra informationen och tillgängligheten, bl.a. 
genom stigar och parkeringsplatser.

Evert Lidén är också ordförande i Gjuterihistoriska 
Sällskapet, en förening grundad 1986 med 250 enskil
da medlemmar. Enligt stadgarna ska de befrämja forsk
ning, ge ut skrifter, vara huvudman för insamlade före
mål och arkivarier samt verka för att gjuterihistoriska 
museer inrättas.

Sällskapet är en avknoppning från Sveriges Gjuteri-
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tekniska Förening och får stöd för sin verksamhet från 
Svenska Gjuteriföreningen, en branschorganisation 
med säte i Jönköping. Det ligger ju i branschens natur 
att anläggningar och maskiner är så storskaliga att ett 
bevarande av äldre produktionsanläggningar ofta är 
omöjligt. Därför får man söka andra vägar att vårda 
sitt kulturarv.

Sällskapet arrangerar ett par föreläsningar om året 
och har givit ut ett flertal skrifter som belyser olika 
industrihistoriska aspekter. Det utgör även ett viktigt 
nätverk som kan förmedla kunskap och kontakter till 
grupper och enskilda runt om i Sverige som arbetar 
med gjuterihistoria. Det finns exempelvis ett tiotal 
museer som belyser denna industri, bl.a. i Kallinge, 
Bruzaholm, Ebbamåla, Nävekvarn och Hälleforsnäs.

Sällskapet har givit sig på historien från början och 
har nu nått så långt fram i tiden att det blir intressant 
att även belysa flera företag som är aktiva i dag. 
Därför kommer sällskapet att öppnas för företag som 
stödjande medlemmar. Det får därigenom ökade resur
ser och man hyser även gott hopp om att kunna få 
enskilda företag intresserade för att bidra till företags
monografier.

Att utvinna, förädla och bearbeta metaller har i 
århundraden varit en viktig del av svenskt näringsliv. 
Åkers Sweden är medlem i den mest anrika näringslivs- 
organisationen i Sverige, Jernkontoret vid Kungs
trädgården i Stockholm, dit vi nu beger oss.

lern kontoret
Jernkontoret är den svenska stålindustrins bransch
organisation. Stålindustrin sysselsätter ungefär 20 000 
personer och ger årligen exportinkomster på 30-35 
miljarder kronor. Svensk stålindustri är på flera om
råden världsledande med företag som SSAB, Sandvik, 
AvestaPolarit och Uddeholms.

Jernkontorets första reglemente stadfästes 1747 av 
Fredrik I. Därmed är det Sveriges äldsta näringslivs- 
organisation och även en av de äldsta i Europa. En av 
kontorets uppgifter var att tillhandahålla lån till järn
bruken, vilket gör organisationen till landets äldsta 
bank, näst efter Riksbanken.

Jernkontoret är alltså i sig en viktig del av det 
industriella kulturarvet. Inte bara organisationens 
namn är traditionstyngt. Dess högsta beslutande organ 
(motsvarande bolagsstämman) heter Brukssocieteten 
och rösträtt har sedan starten de bruk som erlägger 
Jernkontorsdalern på två och ett halvt öre för varje 
centner introducerat smide (1 centner = 42,5 kilo).

De svenska järnbruken representerar vår äldsta 
industriella tradition och Sverige har under långa 
perioder varit världsledande på exportmarknaderna. 
Ekonomihistorikern Eli F. Heckscher hävdade att 
brukspatronerna var den första överklassen med

världslig bildning vid sidan av adeln och att ingen 
privat titel i Sverige någonsin har åtnjutit så stort anse
ende som namnet brukspatron. De kom framför allt 
under 1700-talet att bli medelpunkten för den svenska 
kulturutvecklingen.

Jernkontoret förfogar över ett bergshistoriskt 
specialbibliotek som är tillgängligt för allmänheten och 
en mycket värdefull konst- och bildsamling. Den blev 
utgångspunkt för en utställning på Bukowskis under 
jubileumsåret 1997. Då utgav Jernkontoret också Hans 
Furuhagens bok Mercurius och Vulcanus — En krönika 
om järnet i Sverige och kontoret sponsrade en ny bas
utställning om stålindustrin på Tekniska Museet i 
Stockholm.

Det historiska arvet kan naturligtvis kännas tungt 
både för stålföretagen och för dess branschorganisa
tion. Kanske är det därför som det första kapitlet på 
kontorets årsberättelse för år 2000 har rubriken 
”Jernkontoret: mer nutid och framtid än historia”. 
Varumärket har en så stark historisk laddning att man 
känner sig föranlåten att påpeka att det faktiskt finns 
stålföretag även i dag.

Inom Jernkontoret finns sedan 1967 en särskild 
grupp, Bergshistoriska utskottet, som sysslar med stål
industrins kulturarvsfrågor. Utskottets sekreterare är 
sedan 1981 Kerstin Fernheden. Sammanlagt förfogar 
utskottet över motsvarande 1,2 heltidstjänster. Till 
utskottet finns också knutet en expertkommitté på 
tjugo personer.

Syftet med Bergshistoriska utskottet är att vara en 
kontaktlänk mellan forskare inom olika discipliner, 
kulturarvsinstitutioner, stålföretag och bergshistoriskt 
intresserade privatpersoner. Jernkontoret kan till exem
pel förmedla teknisk specialkompetens från stål
industrin som kan vara till nytta för arkeologer och 
museer. Verksamheten finansieras av Jernkontoret, men 
för större projekt måste externa anslag sökas.

Ett av de största pågående projekten är Atlas över 
Sveriges bergslag som är ett samarbete mellan 
Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regio
nala kulturmiljövården. Det ska ge en utförlig beskriv
ning av de 23 medeltida bergslagsområdena. Arbetet 
beräknas vara avslutat 2003. Rapporterna kan använ
das i den kommunala planeringen och inför turistsats
ningar.

Ett annat projekt är Dokumentation av den teknis
ka utvecklingen inom branschen från 18S0 till dags 
dato. Publicerat finns redan den tekniska utvecklingen 
av varmvalsverk. Under år 2002 kommer en bok om 
laboratoriernas utveckling vid bruken och under 2003 
två volymer om den metallurgiska utvecklingen. 
Arbetet i detta projekt utförs ideellt, huvudsakligen av 
pensionerade bergsingenjörer och tekniker. Som mest 
har det sysselsatt cirka 100 tekniker. Överhuvudtaget
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har pensionerade ”stålmän” stor betydelse för kultur- 
arvsverksamheten även på bruksorterna. Det är ofta i 
denna grupp man hittar de drivande bakom bruks- 
museer och liknande.

Resultaten från de forskningsprojekt som bedrivs 
inom Bergshistoriska utskottet publiceras i två serier: 
Skriftserien och H-serien. Inom dessa kan även resulta
ten från extern forskningsverksamhet publiceras. Ett 
annat sätt att förmedla kunskap är genom de konfe
renser, seminarier och exkursioner som utskottet 
anordnar. Jernkontoret har två bergshistoriska fonder 
ur vilka man kan söka medel. Dessa används i huvud
sak för tryckningsbidrag för t.ex. avhandlingar.

Arkivfrågorna är ett område där de aktiva företagen 
är engagerade. Jernkontoret har en särskild arkivkom
mitté som försöker uppmuntra företagen att vårda och 
utnyttja sitt arkivmaterial. Intresset varierar mellan 
företagen, inte minst på grund av de ständigt fort
gående strukturförändringarna.

En annan fråga som just nu är mycket aktuell inom 
det Bergshistoriska utskottet är bevarandefrågan. Hur 
ska till exempel äldre produktionsutrustning bevaras 
för framtiden?

Om järnbruken under tidigare sekler var landets 
viktigaste industrigren, kom de under 1900-talet att 
överflyglas av verkstadsindustrierna. Jag besökte där
för deras intresseorganisation för att ta reda på hur de 
ser på det historiska arvet.

Sveriges Verkstadsindustrier
Sveriges Verkstadsindustrier (VI) är de svenska verk
stadsföretagens intresseorganisation. VI har 3 000 med
lemsföretag med 300000 anställda och representerar 
företag inom data, IT, elkraft, telekommunikation och 
elektronik, industrimaskiner, instrument och optik, 
metallindustri samt bil- och transportmedelsindustri. 
Bland medlemmarna finns företag som ABB, Atlas 
Copco, Electrolux, Ericsson, Saab, Sandvik, SKF och 
Volvo.

Verkstadsindustrin utgör ungefär halva den 
svenska industrisektorn, oavsett om man mäter an
talet anställda, förädlingsvärdet eller exportvolymen. 
Internationaliseringsgraden är hög, liksom satsningar
na på forskning och utveckling. En betydande del av 
Sveriges ekonomiska styrka ligger i verkstadsföreta
gen. Här finns också en väsentlig del av Sveriges 
industriella arv, inte minst huvuddelen av de så kalla
de snilleföretagen.

Vilken betydelse har det historiska arvet för svensk 
verkstadsindustri? För att få reda på det träffade jag två 
nyckelpersoner på VI; Heinrich Blauert, vd sedan 1988, 
och Kjell Treslow, informationsdirektör sedan 1992 
och dessförinnan verksam på en av VI:s föregångare, 
Verkstadsföreningen.

Kjell Treslow anser att de svenska industriföretagen 
ofta känner stolthet över sin historia:

- Det märker man inte minst i samband med 
jubileer då företagen ofta gör ambitiösa sats
ningar. Asea/ABB tog fram en fin jubileumsut
ställning som fortfarande finns uppställd i 
Västerås. Atlas Copco firade ordentligt och tog 
fram en historisk dokumentation som speglar 
företagets mycket snåriga tillkomsthistoria med 
förvärv och omstruktureringar.

Men allmänt sett kan man nog säga att före
tagens historiska intresse följer de vågor som 
finns i övriga samhället. Under senare år har 
historieintresset hos allmänheten ökat och då 
ökar det också i företagen.

Vi kan också konstatera att intresset för eko
nomisk historia ökat bland dem som sysslar med 
ekonomisk politik och debatt. Det finns en ökad 
medvetenhet om att historien kan ge oss viktiga 
lärdomar. Den kan bidra till svar på frågor som: 
Vilka faktorer bidrar till en snabb ekonomisk 
utveckling? Vilken betydelse har entreprenör
erna?
Heinrich Blauert påpekar vikten av att lyfta fram 

både entreprenörer och uppfinnare i nåringslivs
historien. Teknikhistorien är viktig men det är först då 
man kopplar samman den med affärshistorien som 
man kan förstå utvecklingens drivkrafter.

Blauert noterar att många stora företag som har 
genomgått snabba förändringar och en snabb tillväxt 
har ett särskilt behov av att dokumentera sin historia:

- Det gäller inte minst att för de anställda kunna 
visa upp vad företaget står för, hur det har 
uppstått, vilka värden och traditioner som 
har varit viktiga. De livslånga anställningarnas 
tid är förbi. Omstruktureringarna går snabbare. 
Därför måste kanske företagen göra mer än tidi
gare för att stärka koncernandan och identiteten 
i företaget.

Ett annat viktigt motiv är varumärkesvärden. 
Allt fler produkter konkurrerar om konsumen
ternas gunst. Och modellskiftena kommer allt 
snabbare. Det är varumärket som står för konti
nuitet och trovärdighet. Här kan den historiska 
traditionen vara en viktig tillgång om arvet vår
das på rätt sätt.
Förra året blev Heinrich Blauert ordförande i styrel

sen för Tekniska Museet i Stockholm. Museet drivs av 
en stiftelse där bl.a. Svenskt Näringsliv (och innan dess 
Industriförbundet) är en av intressenterna. Staten står 
för huvuddelen av den löpande finansieringen men ett 
viktigt tillskott kommer årligen från Stora Fonden, en 
fond som tillkom genom bidrag från näringslivet i sam
band med STORA:s 700-årsjubileum 1988.
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Jag frågar Heinrich Blauert om han tror att Tekniska 
Museet kan bidra till näringslivets utveckling?

— Ja, definitivt. Museet har två huvuduppgifter, 
dels ett nationellt ansvar för viktiga delar av det 
industriella arvet. Insatserna här kan vara till 
nytta för företag över hela landet. Därtill kom
mer rollen som ett lokalt och regionalt besöks
mål. Här finns en direkt koppling till en strävan 
som är viktig, inte minst för VI, nämligen att öka 
teknikintresset bland de yngre.

Ett stort problem för svensk industri i dag är 
bristen på duktiga naturvetare och tekniker. I 
framtiden kommer detta behov bli ännu större 
om vi ska kunna möta den internationella kon
kurrensen. Vi måste försöka väcka teknikintres
set hos fler redan i unga år.

Runt om i Sverige finns flera så kallade 
science centers där barn och ungdom kan få göra 
olika experiment. Ofta är företag på orten spon
sorer av dessa verksamheter. Möjligheter att 
göra tekniska och naturvetenskapliga experi
ment finns äve?i på Tekniska Museet. Men där 
finns också något mer, nämligen en stor mängd 
verkliga produkter som är en direkt följd av tidi
gare generationers kreativitet och initiativförmå
ga. Det borde kunna tjäna som en extra inspira
tion.

Historien kan ge oss perspektiv på utveck
lingen. Men det är viktigt att det historiska per
spektivet inte bara blir ett nostalgiskt till
bakablickande utan även kan tjäna som 
inspiration för framtiden. Företagsamheten är 
till sin 7tatur framtidsorienterad. Och i det hårda 
konkurrensklimat som svenska företag upplever 
i dag måste de ägna all kraft åt att vinna slaget 
på framtidens marknader. Om vi på ett pedago
giskt sätt förmår att koppla samman dåtid med 
nutid och framtid - att peka på de långa utveck
lingslinjernas betydelse - då kan det historiska 
arvet också bli en viktig tillgång för näringslivet.
En av Sveriges viktigaste verkstadsindustrier är 

Electrolux. De håller sig med en egen företagshistoriker 
- ett givet besök för detta reportage.

Electrolux - skapar identitet i stor koncern
Electrolux är världens största företag inom hushålls- 
produkter som dammsugare, kylskåp, spisar, tvätt
maskiner, motorsågar, gräsklippare och trädgårdstrak- 
torer. Koncernen är också en av världens största 
tillverkare av motsvarande produkter för professionella 
användare.

Företaget räknar sina anor tillbaka till grundandet 
av AB Lux 1901. Detta företag tillverkade Luxlampan, 
en fotogengaslampa för utomhusbruk. År 1912 inled

des ett samarbete med Axel Wenner-Gren och den förs
ta dammsugaren presenterades.

År 1919 bildades Elektrolux (nuvarande stavning 
infördes 1957) med Axel Wenner-Gren som vd. Han 
var kvar i den befattningen till 1925 varefter han var 
styrelseordförande till 1939. Wenner-Gren var huvud
ägare av Elektrolux fram till 1956 då han sålde sina 
aktier till Wallenberggruppen.

Axel Wenner-Gren var en närmast legendarisk 
affärsman och ett försäljningsgeni som skapade ett 
internationellt företag för hushållsprodukter. År 1925 
kom det första kylskåpet, 1940 köksmaskinen 
Assistent, 1951 tvättmaskinen och 1959 diskmaskinen. 
Företagen etablerade tillverkning utomlands redan på 
1920-talet, men den som verkligen gjorde Electrolux 
till ett globalt storföretag var Hans Werthén, vd 
1967-74 och styrelseordförande 1974-91.

År 1908 förläde AB Lux sin lamptillverkning till 
Lilla Essingen i Stockholm och där kom Electrolux att 
ha sitt huvudkontor fram till 1998.1 samband med flyt- 
ten till ett nytt kontor på Kungsholmen i Stockholm 
uppstod frågan hur man skulle ta vara på alla doku
ment och föremål som under decennierna hade samlats 
på olika håll i företagets lokaler. Det fanns mycket sam
lat men ingen hade någon överblick av vad som fanns. 
Företaget knöt då till sig David Leidenborg för att 
utarbeta förslag till hur materialet skulle hanteras.

Reklammaterialet, som omfattade många filmer, 
grammofonskivor och bilder, deponerades hos Statens 
ljud- och bildarkiv. Den stora samlingen av produkter 
deponerades hos Tekniska Museet. Electrolux och 
museet delar på hyreskostnaden och båda har rätt att 
utnyttja föremålen i sin verksamhet. I samband med 
deponeringen fick museet också en omfattande doku
mentation över de enskilda föremålens historia.

David Leidenborg har en utbildning inom konst-, 
musei-, informations- och arkivvetenskap. Han är 
sedan år 2000 knuten till Electrolux som företags
historiker två dagar i veckan och rapporterar direkt till 
koncernens informationsdirektör. Han har ansvar för 
företagets historiska arkiv och han fick efter flytten 
ansvar för att bygga upp och vårda den koncern
utställning som nu finns i anslutning till entrén på 
huvudkontoret. Den innehåller både historiska före
mål - allt ifrån den första Luxlampan - fram till 
dagens produkter. Leidenborgs ambition är att hela 
tiden uppdatera utställningen så att besökarna kan få 
se de senaste nyheterna från företaget. Han genomför 
också många guidningar, både företagsinterna och för 
externa grupper.

- Två saker är viktiga i allt mitt historiska arbete 
på Electrolux. Det ena är att hela tiden försöka 
koppla samman det historiska med det aktuella - 
att försöka följa utvecklingslinjerna över tiden,
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att se kontinuiteten men även brotten i utveck
lingen. Det andra är att koppla samman före
målett och reklammaterialet med en korrekt 
dokumentation om tillkomsthistoria, teknisk 
specifikation, tillverkningsuppgifter etc.
Som företagshistoriker har David Leidenborg 

många målgrupper. En viktig grupp är alla nyanställda, 
både i Sverige och utomlands, som han föreläser för 
i samband med introduktionsutbildningen. Under 
Werthéns tid köpte Electrolux över 500 företag runt 
om i världen (däribland Facit i Åtvidaberg) och inom 
koncernen finns i dag ett femtiotal aktiva varumärken, 
till exempel AEG, Frigidaire, Husqvarna och Zanussi. 
Det är en viktig uppgift för koncernledningen att hålla 
samman företaget och att skapa en gemensam före
tagskultur och koncernanda. Att levandegöra historien, 
att berätta om hjältarna, om de banbrytande produk
terna, om designutvecklingen, om företagsförvärv och 
omstruktureringar är ett viktigt medel för att stärka 
Electroluxandan.

David Leidenborg får också ofta ge råd åt olika per
soner inom företaget. Det kan handla om att avgöra 
vad som ska bevaras och hug men ofta handlar det om 
att ta fram texter och bilder på reklammaterial eller 
historiska produkter för det nya informations- och 
marknadsföringsmaterialet. Många äldre Electrolux- 
produkter är välkända för allmänheten och de används 
för att stärka varumärket och för att öka intresset för 
de nya produkterna.

Många människor har en stark relation till 
Electrolux produkter. En köksassistent kan ha ärvts 
från generation till generation. Detta kan ge upphov till 
många kontakter. Någon vill få tag på en bruksanvis
ning eller reservdel. En annan vill veta hur gammal 
apparaten kan vara. En tredje kanske har någon gam
mal produkt som han vill överlåta till företaget.

Electrolux började tidigt anlita framstående form
givare, både svenska och amerikanska. Detta gör att 
museer, filmare och andra har intresse av att visa 
Electroluxpr o dukter och behöver få information om 
dess historia. Därtill kommer forskare, studenter, 
journalister och andra som vill skriva om ett av 1900- 
talets främsta svenska industriföretag.

Jag frågar till sist David Leidenborg om hur 
Electrolux i dag ser på Axel Wenner-Gren. Han blev ju 
i slutet av sitt liv mycket omstridd och beskylld bl.a. för 
nazisympatier.

- Vi har aldrig försökt att förtiga Wenner-Grens 
stora betydelse för skapandet av Electrolux. Han 
utgjorde den viktigaste drivkraften i företaget 
under dess första decennier. Det är riktigt att han 
blev en politiskt kontroversiell person. Men det 
rör tiden efter 1939, alltså da han hade lämnat 
de operativa befattningarna i företaget. Om vi

skulle försöka trolla bort honom ur vår historia,
skulle dett historiska berättelsen bli fattigare och
förlora sin trovärdighet.
Då man talar om näringslivshistoria används ofta 

ord som industriarv och industrisamhällets kulturarv. 
Det fungerar bra på engelska där ordet ”industry” - i 
t.ex. industrial heritage - syftar på hela näringslivet. 
Men i svenska sammanhang finns risken att man glöm
mer bort alla de företag utanför industrin - handels
företag, banker, försäkringsbolag med flera - som har 
haft en viktig roll i näringslivets utveckling. Även här 
finns det företag som är angelägna att levandegöra sin 
historia. Ett av dem är ICA.

ICA - förankrar en verksamhetsidé 
hos personalen
Då man kommer in i entrén på ICA:s huvudkontor i 
Solna möts man av en fascinerande träskulptur av 
B G Boström som visar människor i detaljhandelns 
olika miljöer: i butiken, på budcykeln, i lagret och på 
kontoret. Intill finns en gammal lanthandel med kom
plett inredning hopplockad från olika håll, men med en 
butik från Dalarna som grund. ICA är ett företag som 
vårdar sin historia och där man aldrig får glömma den 
väsentligaste aktören: den enskilde handlaren. (Det är 
därför man hellre använder uttrycket ”ICA-handlarna ” 
än ”ICA-butikerna ”.)

Det hela började 1917 då Hakon Swenson grundade 
en grossiströrelse i Västerås. Samtidigt erbjöd han 
detaljhandlare att bli delägare i företaget. Tanken var 
att på ett praktiskt sätt förena idén om en självständig 
köpmannakår med behovet av fasta samarbetsformer 
mellan den och inköps- och grossistledet. År 1938 gick 
Hakonbolaget samman med ett antal likartade företag 
som verkade i andra delar av landet och bildade 
ICA AB, Inköpscentralernas AB.

Chefredaktören på Vestmanlands Läns Tidning. 
Anders Yngve Pers, myntade 1960 uttrycket ”den 
omöjliga idén” om tanken bakom ICA. Vari skulle det 
omöjliga ligga? Jo, den typiske handelsmannen är ofta 
en individualist som sätter stort värde på sin självstän
dighet. Han eller hon lever för sin butik och vet att 
framgången bygger på att själv få ta ansvar för verk
samheten och att få utveckla sina relationer till kun
derna. Den stora utmaningen för Hakon Swenson och 
hans efterföljare i IC A-rör elsen har varit att få hand
larna att samarbeta i ett gemensamt företag.

För att kunna vidmakthålla ICA:s vitalitet och 
utvecklingsförmåga är det viktigt att hela tiden slå 
vakt om entreprenören - att ge möjligheter för ICA- 
handlaren att utvecklas och söka nya vägar. ICA är 
inget kedjeföretag där den enskilda butiken är under
ordnad helheten. ICA är ingen kooperation där alla 
handlare äger andelar i alla butiker. ICA är ingen parti-
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handel som är en extern motpart till detaljhandeln. ICA 
är något annat - nämligen ett forum för samverkan 
kring framför allt inköp, marknadsföring och butiks- 
utveckling.

Under senare år har ICA genomgått stora för
ändringar. Från att tidigare ha drivit verksamhet i tre 
självständiga regionbolag bildades 1990 en samman
hållen nationell koncern. Under 1990-talet inleddes en 
internationalisering och i maj 2000 gick den holländs
ka handelskoncernen Royal Ahold in som hälftenägare 
i ICA.

De stora strukturförändringarna har varit en orsak 
till att ICA nu genomför ett ambitiöst historieprojekt, 
bl.a. för att kunna hålla ICA-idén levande och förmed
la den till företagets medarbetare. Handlarkulturen ska 
vårdas även i den stora mångnationella koncernen.

Kostnaden för projektet är tre till fyra miljoner kro
nor. Det är ICA Förbundet som finansierar historie- 
projektet. ICA Förbundet grundades 1940 som en med
lemsorganisation för aktiva handlare. Förbundet utgör 
sedan 1972 en viktig ägare av ICA och är en garant för 
att ICA-idén hålls levande. Det har underlättat genom
förandet av historieproj ektet att finansieringen inte har 
behövt ske via den affärsdrivande rörelsen utan genom 
förbundet.

Projektet utförs av Föreningen Stockholms Företags- 
minnen. Huvudprodukten är en dvd-skiva som ska 
innehålla 2 000 inscannade fotografier och arkivdoku
ment, ett tiotal bildspel, ljud- och filmsekvenser, 200 
artiklar samt en arkivförteckning. Projektet omfattar 
också insamlande och förtecknande av arkivmaterial, 
ordnande av bildsamlingar, intervjuer med vissa pen
sionerade befattningshavare, skapande av utställningar 
med historiska ICA-föremål och framtagande av arkiv- 
policy för framtida styrning av historiskt intressanta 
dokument till det historiska arkivet.

Jag har träffat två personer som var med om att dra 
igång historieproj ektet: Roland Fahlin, ICA:s vd 
1986-2001 och nu medlem i Royal Aholds styrelse, och 
ICA Förbundets informationschef Anders Hallgren.

Anders Hallgren berättar att den utlösande orsaken 
till historieproj ektet var den stora flytten till ett nytt 
huvudkontor i Solna 1995. Hit skulle verksamheter från 
tre olika håll föras och man var rädd för att arkivmate
rial och annat som olika personer hade samlat på sig 
under åren skulle försvinna i flytten. Till att börja med 
ställde man sig frågan om det inte farms någon inom 
ICA som hade tid över att åta sig att samla ihop och 
ordna det som borde bevaras. Men snart insåg man att 
detta fordrade betydligt mer omfattande insatser och 
man vände sig till Stockholms Företagsminnen för hjälp.

Den viktigaste målgruppen för historieprojektet är 
medarbetarna på ICA. Även forskarvärlden är viktig; 
det är ofta svårt att hitta forskningsunderlag som rör

detaljhandeln. En tredje målgrupp är allmänheten. De 
flesta svenskar har en relation till ICA och varumärket 
ska stå för trygghet och säkerhet. En ökad kännedom 
om ICA-idén och dess historiska förankring kan bidra 
till att stärka varumärket.

Roland Fahlin började sin ICA-karriär på ICA 
Förlaget 1963 och han har under hela sin tid inom 
företaget till och från engagerat sig i frågor kring den 
historiska dokumentationen. Det finns, understryker 
Fahlin, en stark känsla för den historiska traditionen. 
Inte minst ICA Förlaget har haft en stor betydelse. 
Genom ICA Förlaget har företagets utveckling konti
nuerligt dokumenterats i bl.a. tidskrifter och böcker. 
Här finns ett mycket värdefullt material, inte minst bil
der, för forskare och historiskt intresserade. Mycket av 
materialet för historieprojektet hämtas härifrån.

Anders Hallgren vill att historieprojektet främst ska 
bidra till:
• en kännedom och respekt för ICA-idén
• en ökad insikt om den unika företagsformen
• en respekt och ödmjukhet inför entreprenören.

Roland Fahlin säger också att man inte får se alltför
okritiskt på sin historia. Misstag har begåtts och de ska 
inte sopas under mattan. Det är viktigt att kunna 
ifrågasätta olika beslut och åtgärder för att därigenom 
kunna lära av misstagen.

Det är alltså Föreningen Stockholms Företags
minnen som utför det praktiska arbetet i ICA:s historie
projekt. Vi avlutar detta reportage med ett besök hos 
denna spindel i det företagshistoriska nätverket.

Föreningen Stockholms Företagsminnen
Föreningen Stockholms Företagsminnen grundades 
1974. Bakom bildandet stod Stockholms stad, 
Stockholms Handelskammare och företrädare för 
näringslivet. Föreningens syfte är att främja ett aktivt 
intresse för näringslivets historia bland företag och 
forskare samt att omhänderta, bearbeta och presentera 
äldre och moderna bestånd av främst originalhand
lingar. Ambitionen är att underlätta användandet av 
historiska dokument för att nå nya kunskaper, för till
bakablickar och som inspirationskällor.

I föreningens styrelse sitter representanter från sta
den, näringslivet och forskningen. Dessutom finns ett 
vetenskapligt råd med en granskande och rådgivande 
funktion. Föreningen har 26 anställda (varav arton 
arkivarier) som, förutom arkivvård, sysslar med råd
givning, utbildning och utarbetande av hjälpmedel för 
rationell dokumenthantering. Dessutom medverkar 
man i framtagandet av historiskt material - böcker, 
foldrar, filmer, dvd-skivor, hemsidor, utställningar etc. - 
på uppdrag av bl.a. företag.

Företagsminnens arkiv omfattar cirka 41 000 hyll
meter. Där finns ungefär tre miljoner bilder och en halv
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miljon ritningar. Därtill kommer ett omfattande 
reklammaterial och föremålssamlingar med bl.a. pro
dukter, förpackningar och apparater.

De 200 medlemsföretagen och organisationerna 
representerar flertalet branscher och villkoren för depo
sitionerna regleras i avtal med respektive företag. 
Ungefär hälften av det deponerade materialet är herre
löst, det kommer alltså från företag som inte existerar 
eller har några efterträdare som kan finansiera arkiv
vården. Här finns till exempel arkiv från gruvbryt
ningen på Utö, liksom ett antal konkursbon från 1990- 
talets finanskrasch. Kostnaderna för de herrelösa 
arkiven (knappt 1,5 miljoner kronor per år eller cirka 
tio procent av Företagsminnens omsättning) finansieras 
av Stockholms stad. Därutöver erhåller man bidrag 
från bl.a. Riksarkivet för sin roll som regionalt när- 
ingslivsarkiv.

Sammantaget finns 4 000 arkiv representerade i 
samlingarna. Här finns ett stort antal små och 
medelstora företag från olika branscher. Här finns 
också arkiv från stora nationella och internationella 
koncerner med säte i Stockholm som återspeglar verk
samheter över hela Sverige och även i andra länder. 
Bl.a. finns praktiskt taget hela försäkringsbranschen 
representerad. Därigenom har Företagsminnen en 
nationell roll som näringslivsarkiv, motsvarande den 
som Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek har för den 
fackliga rörelsen. Denna uppgift för Företagsminnen 
har ytterligare accentuerats av att man nyligen övertog 
arkiven från Industriförbundet och Svenska Arbets
givareföreningen som förra året gick samman i 
Svenskt Näringsliv. Föreningen etablerade under hös
ten 2001 ett forskningssekretariat för närings- 
livshistoria med uppgift att vara en bro mellan 
näringsliv och akademi.

Alexander Huseby är sedan 1997 arkivchef och vd 
för Företagsminnen. När jag träffade honom kunde 
han berätta om en rad projekt som föreningen för när
varande eller nyligen har arbetat med, bl.a.:
• Företagsminnen ska dokumentera Apoteket AB:s 

historia, bl.a. genom att inventera och förteckna det 
historiska materialet och göra intervjuer med nuva
rande och förutvarande personal.

• För en utställning om varumärken på National
museum 2002 har Företagsminnen tagit fram Trygg- 
Hansas historiska varumärken, även för alla de fem
tiotal företag som har kommit med genom 
sammanslagningar.

e Historien för Bröderna Hedlund AB ska ”åter
skapas”. Företaget gjorde stålkonstruktionerna för 
flera av Stockholms landmärken, bl.a. Konserthuset, 
Stadsbiblioteket, Katarinahissen och Wenner-Gren 
Center. Företaget är sedan länge borta. (Jo då, man 
hamnade i Electrolux till slut.) Kvar finns ett stort

bildmaterial och dessutom annat arkivmaterial 
spritt på många håll samt en livaktig pensionärs
förening. Kvar finns också Petrus och Augusta 
Hedlunds stiftelse som nu finansierar ett historie
projekt med organisering av bildmaterialet, rekon- 
struering av arkivmaterialet och intervjuer med tidi
gare medarbetare i företaget.

• Företagsminnen har tagit fram en dvd-skiva till 
Ericsson. Den innehåller bl.a. 3 000 bilder, över 50 
filmer och 230 artiklar.

• Handlingar från Brandkontorets 250-åriga verk
samhet digitaliseras och görs under våren 2002 sök
bara.

• I samband med att Kraft Sverige AB (ägare till varu
märken som Marabou och Gevalia) beslutat flytta 
sitt huvudkontor från Sundbyberg till Upplands 
Väsby har Företagsminnen fått i uppdrag att ta hand 
om, förteckna och bearbeta hela det historiska 
materialet. Företagsminnen medverkar även vid 
historiska utställningar för företagets räkning.

• Företagsminnen har genom AB Pripps (numera 
Carlsberg Sverige) fått ta hand om stora delar av den 
svenska bryggerinäringens historiska material (196 
olika arkiv) och Sveriges största samling av öl- och 
läskedrycksetiketter. Företagsminnen har nyligen 
medverkat i den nya historiska utställningen för 
dem.
Alexander Huseby berättar att det har skett en för

skjutning i Företagsminnens verksamhet under senare 
år. En allt större del ägnas åt att ta fram material som 
kan levandegöra det företagshistoriska arvet och göra 
det tillgänglig för fler:

- Arkiv kan användas till mycket mer än man 
tror. Särskilt Företagsminnens arkiv är värdefullt 
eftersom vi även tar emot reklammaterial och 
föremål, i varje fall om de inte är alltför skrym
mande. Vi vill få en stor bredd på arkivet för att 
därigenom kunna skapa en så levande bild av det 
historiska arvet som möjligt. Informations
teknikens utveckling ger ju också fantastiska 
möjligheter att till låga kostnader hitta billiga och 
lätthanterliga distributionsformer.
Jag frågade Alexander Huseby hur han ser på ris

kerna då svenska företag köps upp och blir dotterbolag 
till utländska koncerner.

- Här finns uppenbara risker att intresset för att 
vårda det svenska kulturarvet minskar. Lindes 
köp av AGA är ett exempel på detta. Men man 
får inte tro att så alltid behöver bli fallet. Det 
finns utländska ägare som har goda traditioner 
vad gäller det historiska arvet - inte sällan bättre 
än många svenska ägare. Vi i Företagsminnen 
försöker upprätthålla goda kontakter med våra 
kolleger i andra länder och samarbeta i frågor
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som gäller gränsöverskridande företagande.
Till sist, har historien någon framtid?
- Javisst. Allt fler företag upptäcker att historien 
kan användas för att stärka varumärket utåt och 
företagskulturen inåt. Vi ska bidra med kreativi
tet och expertkunskap om hur detta kan göras på

bästa sätt. Allt det vi gör ska präglas av autenci
tet och vara vetenskapligt korrekt. Vi tillverkar 
inte någon historia, vi levandegör den. Det bety
der inte att den behöver bli tråkigare - snarare 
tvärtom.
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Bilagor

Bilaga 1/Företagen och kulturarvet

Förteckning över de företag som svarat på enkäten

Företag Ort

AB Hörle Bruk Värnamo
AB Stafsjö Bruk Stafsjö
AB Volvo Göteborg
AB SKF Göteborg
ABB Power Technology Products AB Figeholm
Abu AB Svängsta
AGA AB Lidingö
Alimenta Konditori Bandhagen
Amersham Biosciences Uppsala
Area Systems AB Perstorp
Avesta Polarit Welding AB Avesta
Björn Sellén AB Skene
Brio Osby
Bröderna Andersson Industrier AB Ekenässjön
Cetetherm AB Ronneby
Claes Johansson Automotive AB Dalstorp
Componenta Alvesta AB Alvesta
Danisco Sugar Malmö
Elopak AB Helsingborg
Emballator Ulricehamns Bleck Ulricehamn
Ericsson Network Technologies Hudiksvall
Ericsson Sverige AB Stockholm
Fagersta Stainless AB Fagersta
Finnveden Shett Metal Components Värnamo
Gabriel-Keramik AB Timmernabben
Gränsfors Bruks AB Bergsjö
Gusab Stainless AB Mjölby
Gusum Mässing AB Gusum
Hasselfors Garden AB Hasselfors
Holmen Papper Hallstavik
Holms Industri AB Motala
Husqvarna AB Huskvarna
Hydro Agri AB Landskrona
Håmex Hårdmetallverktyg AB Linköping
Hägglunds Vehicle Örnsköldsvik
Höganäs AB Höganäs
Icopal AB Malmö
Ifö Sanitär AB Bromölla
Jabo Timber Tvärskog AB Ljungbyholm

Kategori/bransch

Skogsindustri och kraftindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri
Kemisk industri
Livsmedelsindustri
Läkemedelsindustri (underlev.)
Plastindustri
Metallindustri
Textilindustri och konfektionsindustri
Trävaruindustri och leksaksindustri
Möbelindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri
Metallindustri, gjuteri
Livsmedelsindustri
Förpackningsindustri, papp och plast 
Förpackningsindustri, plåt och plast 
Metallindustri och kabeltillverkning 
Teleindustri
Metallindustri och stålindustri 
Verkstadsindustri 
Lervaruindustri 
Metallindustri
Metallindustri och tråddrageri 
Metallvaruindustri 
Skogsindustri och torvupptagning 
Pappersindustri 
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri och maskinindustri 
Kemisk industri
Verkstadsindustri och maskinindustri
Verkstadsindustri
Metallindustri m.m.
Byggnadsvaruindustri och byggnadsmaterial 
Lervaruindustri och keramiska sanitetsartiklar 
Sågverksindustri
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Företag Ort

JiWeGalv AB Sölvesborg
JMS-gruppen Reklamgården AB Vallinge
Junoverken AB Uddevalla
Jämtlamell Industri AB Stugun
Jönköping Energi Jönköping
Kappa Kraftliner 
Keycast Living Steel 
Kinnarps 
Korsnäs AB 
Kraft Foods Sverige AB 
Kvillsfors Träindustri AB 
Laserstans Betech Seals AB 
Lidhs Verktyg AB 
Lindéngruppen AB 
LKAB
Lunds Energi AB 
Medical Rubber 
Miller Graphics AB 
Mustadfors Bruks AB 
Mönsterås Metall AB 
Nibe AB
Partek Nordkalk AB 
Plannja Siba AB 
SCA Forest Products 
SKV Skandiaverken AB 
SSAB Svenskt Stål 
Scania
Sanmina Enclosure Systems AB
Sapa Heat Transfer AB
Spaljisten AB
SPM Instrument AB
Stora Enso
Structo AB
Sveaskog AB
Svedala Arbrå AB
Svedala Compaction Equipment AB
Svedala Skega AB
Sydkraft Öst
Trailergruppen
Trelleborg Rubore AB
Uddeholm Tooling AB
Wasabröd AB
Victor Hasselblad AB
Vin & Sprit AB
Värnamo Nyheter
Zinkgruvan Mining AB
Åkers Sweden AB
Överums Bruk AB

Kategori/bransch

Kemisk industri och ytbehandling metaller
Grafisk industri
Verkstadsindustri
Trä- och sågverksindustri
Kraftindustri och energi
Skogsindustri
Metallindustri och gjuteri
Trävaruindustri m.m. och möbelindustri
Skogsindustri
Livsmedelsindustri
Trävaruindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri
Kemisk industri och färg
Gruvindustri
Kraftindustri och energi
Gummiindustri och medicinteknisk industri
Grafisk industri
Metallindustri
Metallindustri och gjuteri
Kraftindustri och energi
Jord- och stenindustri
Byggnadsvaruindustri
Skogsindustri
Verkstadsindustri
Metall- och stålindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri och elektronik
Metall- och stålindustri
Möbelindustri
Verkstadsindustri och elektronik
Skogsindustri
Verkstadsindustri
Skogsindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri och maskintillverkning
Gummiindustri
Kraftindustri och energi
Verkstads- och bilindustri
Gummiindustri
Metall- och stålindustri
Livsmedelsindustri
Tillverkning av el- och optikprodukter
Livsmedelsindustri och drycker
Grafisk industri
Gruvindustri
Verkstadsindustri
Verkstadsindustri

Piteå
Kohlsva
Kinnarp
Gävle
Sundbyberg
Kvillsfors
Svedala
Dalstorp
Höganäs
Kiruna
Lund
Hörby
Sunne
Dals Långed
Mönsterås
Markaryd
Köping
Järnforsen
Sundsvall
Lysekil
Stockholm
Södertälje
Tenhult
Finspång
Åseda
Strängnäs
Årsta
Storfors
Östersund
Svedala
Karlskrona
Ersmark
Norrköping
Jönköping
Kalmar
Hagfors
Filipstad
Göteborg
Stockholm
Värnamo
Zinkgruvan
Åkers Styckebruk
Överum
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Bilaga 2/Företagen och kulturarvet

Enkätformulär

Företag:

Enkät. Näringslivets kulturarv

Vi ber er att så noggrant som möjligt besvara frågorna nedan. Saknas utrymme i blan
ketten kan svaren på enskilda frågor utvecklas på fristående blad, liksom eventuella syn
punkter utöver angivna frågor.
Tack för er medverkan.

Vad menas med näringslivets kulturarv?
Med näringslivets kulturarv menar vi i detta sammanhang företagets eller branschens 
historia och dess olika uttryck. Kulturarvet kan bestå av byggnader, utrustning, produk
ter, arkivmaterial eller annat, materiella minnen såväl som immateriella minnen. Det kan 
också röra sig om fastigheter, materiel eller material som tagits över av nuvarande före
taget, genom t.ex. förvärv. Kulturarv är sådant som man tycker är värdefullt och vill 
bevara därför att det betyder något för dagens människor och för att det berättar en histo
ria för framtida generationer.

Fråga 1 Kontinuerliga insatser

Vilka löpande insatser med anknytning till företagets/branschens eget kulturarv bedrivs 
inom företaget?

□
□
□
□
□
□
□
□

Eget museum/företagsmuseum

Bevarande och vård av äldre byggnader, anläggningar 

Bevarande av produkter

Bevarande av arkivmaterial, företagsfilm eller motsvarande 

Bevarande av äldre produktionslinjer eller produktionsmetoder 

Bevarande och upprätthållande av tidigare använd yrkeskompetens 

Annat:

Företaget gör inga insatser av denna karaktär

Ge gärna exempel på insatser:

Uppskatta insatsernas totala ekonomiska omfattning per år:
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Fråga 2 Tillfälliga insatser

Vilka tillfälliga insatser med anknytning till företagets/branschens eget kulturarv har 
bedrivits, bedrivs eller skall bedrivas inom företaget?

□
□
D
D
□

Företagsbiografi och/eller andra publikationer av historisk karaktär 

Utställningar

Offentlig utsmyckning (med anknytning till kulturarvet)

Annat

Företaget har inte gjort några tillfälliga insatser

Ge gärna exempel på insatser:

Uppskatta tidigare insatsernas totala ekonomiska omfattning. 

De senaste 10 åren: De senaste 5 åren:

Fråga 3 Medverkan

Stöder eller medverkar företaget i någon annan kulturarvsverksamhet med anknytning till 
företagets/branschens historia? T.ex.

Stöd till fristående arbetslivsmuseum1

Stöd till andra museer (t.ex. kommunala museer, länsmuseer, 
centrala museer)

Stöd till historisk forskning
Donationer av föremål, arkiv eller liknande till kulturarvsinstitutioner 

Stöd till fristående föreningar (se även nedan)

Annat

□
□
□
D
□
D

Ge gärna exempel på insatser:

Uppskatta insatsernas årliga ekonomiska omfattning:

D Företaget gör inga insatser av denna typ.

Om företaget inte gjort några insatser (se frågorna 1 och 2), gå vidare till fråga 9.

1. Med arbetslivsmuseum menas sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats 
kulturhistoriska värden, som i huvudsak drivs med ideella insatser och som på något sätt är tillgänglig för 
allmänheten.
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Fråga 4 Samverkan

Vilka parter samarbetar företaget med när det gäller företagets historia och kulturarv?

D

D

D
D
D
D

D

Riksorganisationer/vilken/vilka:

Ideell förening/vilken/vilka:

Kommun 

Andra företag

Branschorganisationer dl Fackförening 
Andra/vilka:

Statliga institutioner dl Landsting dl
Kommunalt museum dl Universitet/högskola dl

Ingen samverkan utanför företaget

Fråga 5 Motiv

Varför gör företaget dessa insatser?
För att: (ange prioriteringen/betydelsen i nummerordning, 1-6. Högst = 1)

D
D
D
D
D
D

Bygga och stärka varumärke 

Skapa och förbättra kundrelationer 

Stärka identiteten inom företaget 

Uttrycka samhälls- och kulturansvar

Förädla företagets investeringar i egendom och fastighetsbestånd 

Annat, nämligen:

Fråga 6 Målgrupper

Till vem riktar sig insatserna? (Ange prioriteringen i nummerordning, 1-8)

D
D
D
D

Kunder och leverantörer D
Anställda D
Allmänheten D
Andra målgrupper, vilka:

Aktieägare dl Politiker

Invånarna på orten dl Turister 

Medier
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Fråga 7 Användning

Hur använder företaget sin historia i verksamheten?

□
□
□
□
□

I marknadsföringen

Vid kundbesök/representation

Som utgångspunkt för produktutveckling

I direktförsäljning från fabrik

Annat:

Fråga 8 Medel

Vilka medel används i detta sammanhang?

□
□
□

Broschyrer/böcker | | Reklamfilmer
Bildspel EU Utställningar

Andra medel, vilka:

□ Visningsverksamhet

Fråga 9 Effekter

Utvärderas insatserna?

I I Ja EU Nej

Om ja, hur sker utvärderingen:

Vilka effekter har insatserna:

Fråga 10 Ansvar

VenVvilka är närmast ansvarig(a) för frågor kring kulturarvet i företaget?

Ange befattning(ar):

Har företaget särskilda anställda för ändamålet? EE Ja ED Nej 

Ange antal, befattningar, tjänstgöringsgrad:

Kommentar:
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Fråga 11 Betydelse

Ar det viktigt för företaget att kunna visa upp att man har en historia? 

□ Ja Q Nej

Kommentar:

Fråga 12 Framtidsperspektiv

Kommer kulturarvet att få större eller mindre betydelse för företagets verksamhet i fram
tiden? I vilken omfattning?

I I Mycket större CZI Större EZ1 Oförändrad EU Mindre 

Kommentar:

Fråga 13 Samarbete

Önskas framöver ett utökat samarbete med kulturarvssektorns aktörer? 
(avser företagets kulturarv)

□ t—
1 p □ I

På vilka områden?
1 1 Forskning □ Utställningsproduktion
1 1 Information/marknadsföring □ Arkivfrågor
1 1 Dokumentation □ Föremålsvård/konservering
1 1 Byggnadsvård □ Samverkansfrågor
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Fråga 14 Uppgiftslämnare

Företag:

Bransch (eller SNI-kod):

Antal arbetsplatser: Antal anställda:

Uppgiftslämnare: Befattning:

Postadress:

Tel: Fax: E-post:

Svaren skall skickas till:
Riksantikvarieämbetet

Kunskapsavdelningen/att. Jean-Paul Darphin

Box 5405
114 84 Stockholm

Övriga synpunkter:

Gör en kulturgärning, svara på enkäten! 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Bilagor 53







Näringslivet är en självklar och viktig aktör när det 
gäller att bevara och bruka det industrihistoriska 
arvet. Men vad gör företagen och branschorganisa
tionerna för sitt eget kulturarv? Hur används kultur
arvet och historien och hur ser företagen på den 
historia och det kulturarv som de själva skapat?

Dessa frågor har varit utgångspunkten för en 
undersökning som Riksantikvarieämbetet genomfört 
i samarbete med Föreningen Kultur och Näringsliv.
I rapporten redovisas resultatet från en enkät som 
ställts till svenska företag. I ett antal intervjuer ger 
dessutom företrädare för företag och näringsliv sin 
syn på kulturarvet och dess betydelse i dag och i 
framtiden.

Riksantikvarieämbetet vill med rapporten bidra 
till att skapa en bättre dialog mellan näringsliv och 
kulturarvssektor om det industrihistoriska arvet samt 
utveckla näringslivets motiv för att bevara och bruka 
sitt kulturarv. I förlängningen hoppas vi också kunna 
stimulera allt fler företag att engarera sig i detta.

Riksantikvarieämbetets förlag 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
www.raa.se
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