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Undertecknad, föreståndare för Uppsala Centre for Business History (UCBH), avger härmed
följande verksamhetsberättelse för det tredje verksamhetsåret 2010.

Verksamhetens syfte
Centrum för företagandets historia/Uppsala Centre for Business History (UCBH) har till
uppgift att bedriva mångvetenskaplig forskning av högsta internationella kvalitet kring
enskilda företags eller företagsgruppers utveckling i deras ekonomiska, sociala och kulturella
kontext med syfte att förstå sambanden mellan aktör och institutionell miljö.
UCBH ska vara ett centrum för forskning kring företagandets historia vid Uppsala universitet,
men ska också verka på den nationella och internationella forskningsarenan. UCBH kan
därigenom komma att utvecklas mot ett mer virtuellt centrum. Att utveckla forskningen inom
business history-området har således högsta prioritet, men UCBH har också som mål att
förmedla undervisning i business history på akademisk nivå samt genomföra
forskningsuppgifter på uppdrag från näringslivet.
UCBH:s verksamhet sker redan från start i direkt samarbete med Stiftelsen för
ekonomiskhistorisk och företagshistorisk forskning (EHFF), som är anknuten till
Handelshögskolan i Stockholm. Dessa båda forskargrupper driver gemensamma
forskningsprojekt samt en gemensam seminarieserie.

Styrelse, ledning och personal
UCBH:s styrelse är sammansatt av representanter från akademi och näringsliv, vilka inte har
något ekonomiskt ansvar för verksamheten men som förväntas:
ta initiativ till nya projekt och forskningsområden
utvärdera och ge förslag till utveckling av pågående projekt
föreslå nya finansiella lösningar
förmedla kontakter med näringsliv och akademi.
Styrelsen har under året sammanträtt två gånger.

---------Omslagsbild: Valsverksutrustning vid Jädraås bruk, Mats Larsson
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UCBH:s styrelse 2009 har bestått av:
Ordinarie:
Mats Kumlien, professor i rätthistoria vid Uppsala universitet
Virpi Havila, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet
Elias Håkansson, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet
Bo Damberg, näringslivsrepresentant
Per Lundberg, näringslivsrepresentant
Erik Hörnell, näringslivsrepresentant
Suppleanter:
Håkan Lindgren, professor e,m. i ekonomisk historia vid Handelshögskolan, Stockholm
Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet
Sekreterare:
Sven Jungerhem, Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet vid Uppsala universitet
UCBH:s forskningsverksamhet har under året sysselsatt 18 personer på hel- eller deltid (se
bilaga 1). Av dessa var fyra doktorander (tre män och en kvinna), tolv disputerade forskare
(fem kvinnor och sju män) samt en professor (man). Under året (oktober 2010) har en
doktorand – Edoardo Altamura – antagits för att avlägga doktorsexamen vid både Uppsalas
och Geneves universitet. Detta är första gången en doktorand antas på dessa premisser vid
Samhällsvetenskaplig fakultet. Jämfört med 2009 har även tre post-doc forskare rekryterats
för att ingå i ett av de befintliga forskningsprojekten – Regimskiften på den svenska
kreditmarknaden under efterkrigstiden. En fjärde post-doc forskare samarbetar med forskare
vid UCBH med finansiering av medel från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.
Under året har elva av UCBH:s personal deltagit i undervisningen på Uppsala universitet.
Professor Mats Larsson har varit UCBH:s föreståndare under 2010.
För att utveckla UCBH:s verksamhet tillsatte styrelsen vid mötet i februari 2008 en särskild
strategigrupp bestående av Mats Larsson (ekonomisk historia), Sven Jungerhem
(samhällsvetenskapliga fakultetskansliet), Marianne Dahlén (juridik) och Tom Petersson
(ekonomisk historia). Gruppen inventerade framför allt möjligheterna att integrera business
history i olika utbildningar, inom såväl ekonomisk historia och företagsekonomi som juridik.
Detta arbete har givits mer konkret form under 2010. Gruppen har även arbetet med en State
of the art-studie för business history som legat till grund för utvecklingen av nya
forskningsprojekt. Utifrån denna och de diskussioner som hållits inom styrelsen och olika
forskargrupper har under året nya projektansökningar tagit fram.

Seminarier och utlandskontakter
Under 2010 har EHFF/UCBH haft en gemensam seminarieserie vilken sammanlagt haft 22
seminarietillfällen, jämnt fördelade mellan UCBH i Uppsala och EHFF Handelshögskolan i
Stockholm. Vid dessa har såväl doktorander som disputerade forskare ventilerat sin forskning.
En viktig tanke bakom bildandet av UCBH var att utöka de internationella kontakterna både
genom att ta emot gästforskare och internationella föreläsare och att ordna så att framför allt
doktorander kan vara utomlands under en del av sin utbildning. Under 2010 har Knut-Erland

3

Berglund vistats tre månader vid Oxford University. Under tre månader (februari-april 2010)
var Kristoffer Jensen från Odense Universitet gästdoktorand vid UCBH.
Jensens besök vid UCBH föranledde en extra satsning på aktiviteter inom hans
forskningsområde – Teko-industrins förändring efter det andra världskriget. Detta inleddes
med att Kristoffer Jensen själv gav ett seminarium som byggde på hans avhandlingsarbete och
som behandlade danska och svenska tekoföretags produktionsstrategier under 1970-talet.
I april 2010 arrangerades sedan vid UCBH en mini workshop under en dag för att inventera
och presentera delar av den svenska forskningen inom området. Slutligen gästades UCBH i
maj av Stina Teilman från Danmarks designskole. Hon presenterade sin forskning under
rubriken All rights Reserved: Designed i Denmark (though made in China).
UCBH:s medarbetare har vid tio tillfällen under året haft möjlighet att presentera sin
forskning vid internationella konferenser (se bilaga 4). Genom det aktiva deltagandet hos ett
flertal av UCBH:s medarbetare vid framför allt europeiska konferenser under de senaste tre
åren har UCBH blivit allt mer känt i forskarkretsar. Detta har bidragit till att UCBH blivit
ombedd och accepterat att arrangera EBHA:s (European Business History Association) årliga
konferens i augusti 2013.

Insatser på grund- och forskarutbildningen
Sedan tidigare ges vid Ekonomisk-historiska institutionen en B-kurs med titeln Business
history, med anknytning till internationellt storföretagande, motsvarande 15 högskolepoäng.
Denna gavs under såväl vår- som hösttermin 2010. Tillströmningen till B-nivån i ekonomiskhistoria har ökat genom starten av det fakultetsövergripande Historikerprogrammet. Kursen i
Business History har varit valbar för dessa studenter vilket resulterat i studentgrupper på cirka
tio personer, vilka skrivit ett obligatorisk PM och i flera fall också B-uppsats med anknytning
till Business History. På något års rikt borde detta kunna ökade tillströmningen till avancerade
nivåer inom ämnet och på forskarutbildningen.
Under våren 2010 gavs även en A-kurs (7,5 högskolepoäng) med titeln Kriser och
konjunkturer. Trots att den akuta finansiella krisen var över lockade denna kurs cirka 30
studenter, framför allt från Ekonomprogrammet och från studenter som läste fristående kurs i
företagsekonomi. Kursen utökades inför höstterminen 2010 till 15 högskolepoäng och fick ett
tydligare inslag av politisk ekonomi. Denna kurs följdes också av cirka 30 studenter.
Arbetet fortsatte under 2010 med att utforma ett kandidatprogram där business history skulle
ingå som huvudämne. Flera olika förslag har tagits fram och presenterats för UCBH:s
styrelse, ekonomisk-historiska institutionens prefekt och fakultetens dekanus. Något enhetlig
bild av hur detta program bör utformas har inte detta resulterat i, men genom kontakter med
lärare inom olika institutioner är förhoppningen att kunna presentera ett konkret förslag till
utbildningsprogram under 2011.
Under 2010 har arbetet med att utveckla business history/ekonomisk historia som en del av
ekonomprogrammet fortsatt. Det historiska perspektivet ingår från HT-09 som en del av
undervisningen i finansiering inom företagsekonomi A. Den lärobok som tagits fram för
denna kurs, Företagsfinansiering – utmaningar i tid och rum, kommer under våren 2011 att
ges ut av SNS Förlag. Ekonomisk historia/business history har också funnits med som en
”strimma” i ekonomprogrammets inledande kurs.

4

Den begränsade tillströmningen av nya doktorander har bromsat utvecklingen av
forskarkurser med anknytning till såväl finanshistoria som business history

UCBH:s kontaktnät
Redan under det första året hade UCBH och dess medarbetare nära kontakter med ett flertal
universitet och företag. Många av dessa kontakter har funnits under flera år medan andra är
nytillkomna (se bilaga 2).
Internationella samarbeten är etablerade för nästan samtliga befintliga projekt vid UCBH.
Detta innebär bland annat direkta samarbeten i materialinsamling för att möjliggöra
komparationer mellan företag och länder. Samarbete i gemensamma publikationer är också
allt vanligare. Detta har framför allt resulterat i kapitel i jämförande antologier men också i
tidskriftsartiklar. De senaste årens svenska konferenser med inriktning mot business history
har dessutom bidragit till att vidga samarbetet mellan universitetsorterna. För UCBH finns de
närmaste forskningsmässiga kontakterna – förutom EHFF – med Södertörns högskola och
Göteborgs universitet.
Kontakterna med företag och organisationer har under 2010 utvecklats framför allt i
samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, CfN (tidigare Stockholms Företagsminnen).
Under 2010 har en första fas av en intervjuserie med före detta och aktiva företrädare för
Atlas Copco genomförts i samarbete mellan företrädare för UCBH och CfN. Detta har
resulterat i ett informationsrikt material vilket framför allt skulle kunna användas för
forskning kring storföretags internationalisering. Detta intervjuprojekt kommer att fortsätta
även 2011.
Under året deltog två av UCBH:s medarbetare (Sven Jungerhem och Mats Larsson) vid en
vetenskaplig utvärdering av Riksrevisionens (RiR) rapportering. Denna beställdes av RiR
inom ramen för ett ramavtal med Uppsala universitet och innebar att 2009 års rapporter
granskades och analyserades av fem forskare och professorer vid samhällsvetenskaplig
fakultet. Syftet var att visa på styrkor och svagheter i rapporteringen och rekommendera
förändringar i hur RiR:s rapportering utformas.

Forskningsprojekt vid UCBH
Under året har forskning bedrivits i samtliga tio aktiva forskningsprojekt vid UCBH (se bilaga
2). Inom ramen för UCBH:s verksamhet har under året en bok publicerats, tolv bokkapitel,
fyra artiklar samt tre recensioner. Detta innebär sammanlagt 20 publikationer att jämföra med
23 för år 2009 och 17 för 2008. Såväl böcker som artiklar vilka förväntades utkomma under
2010 har framför allt av redaktionella skäl skjutit upp till våren 2011, varför vi kan förvänta
en påtaglig ökning av mängden publikationer för detta år.
Under året har UCBH:s medarbetare presenterat bidrag på konferenser vid sammanlagt 10
tillfällen. Detta är en nedgång jämfört med 2009 då antalet konferensbidrag uppgick till 15,
men högre än 2008 då UCBH var representerat vid sex konferenser. Nedgången under 2010
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jämfört med 2009 kan delvis förklaras av att Ekonomisk historisk institutionen detta år
arrangerade det svenska ekonomisk-historiska mötet vilket ökade konferensdeltagandet.
Det mest omfattande projektet vid UCBH är Regimskiften på den svenska kreditmarknaden
under efterkrigstiden; aktörer och institutioner – finansierat av Jan Wallanders och Tom
Hedelius stiftelse. I den ursprungliga ansökan skisserades fyra delprojekt
1. Bankgruppsägandets utveckling och förändring
2. Den svenska inlåningsmarknadens utveckling
3. Företagsfinansiering i historiskt perspektiv
4. Kapitalmarknadens pånyttfödelse
Arbetet har inletts inom samtliga dessa projekt. Men utöver dessa har det funnits möjlighet att
driva ytterligare delprojekt som är direkt kopplade till regimförändringar på efterkrigstidens
svenska kreditmarknad.
5. Industrifinansiering i ett jämförande perspektiv
6. Kvinnliga karriärvägar inom banksektorn
7. Kompetensutveckling i den finansiella sektorn
8. Stockholm som finansmarknadscentrum
9. Regimskiften på den svenska bostadsfinansieringsmarknaden efter andra världskriget
10. Riksbanksregleringens tillkomst och första tid
Av dessa är projekt fem under utgivning av SNS-förlag. Projekt sex och sju är under
komplettering och redigering för utgivning. Projekt åtta kommer enligt planerna under året att
resultera i en bok medan projekt nio under våren 2011 förväntas resultera i en lic-avhandling.
Inom ramen för projekt ett är en mindre publikation under utgivning
Projektet Big Business in Sweden in the Post World War II Era beviljades anslag från Jan
Wallanders och Tom Hedelius stiftelse från halvårsskiftet 2007. Inom ramen för detta projekt
finansieras ett doktorandprojekt om Corporate Social Responsibility utvecklingen vid svenska
storföretag vilket under våren 2011 kommer att resultera i en lic-avhandling. Inom ramen för
detta projekt har också en artikel publicerats rörande kartelliseringar i bryggerinäringen. En
artikel är under publicering i Business History som behandlar den svenska storindustrins
utveckling efter andra världskriget i jämförelse med Danmark. Flera publikationer planeras
med anknytning till karteller och fusioner i svensk storindustri efter andra världskriget
Projektet Affärsbankernas långsiktiga uppbyggnad har avslutats ekonomiskt under 2009. Alla
publikationer har emellertid inte hunnit komma ut ännu. Elias Håkanssons avhandling
beräknas föreligga 2011. Ett kapitel som behandlar den svenska finansmarknaden under 1930och 40-talen skulle ha kommit ut på ett schweiziskt förlag under hösten 2010, men beräknas
nu enligt förlaget komma ut under våren 2011.
Inom ramen för projektet Size Mattered? Sweden’s Foreign Trade During the Interwar Years
som drivs av Peter Hedberg fortgår forskningen som planerat efter att under 2009 ha resulterat
i ett flertal internationella publikationer.
Forskningen inom ramen för programmet om Stockholms ekonomiska historia ska enligt
kontrakt börja slutrapporteras under 2011. Forskning pågår inom tio olika delprojekt och till
vintern 2011/12 förväntas de första böckerna kunna publiceras. Av dessa projekt kommer fem
att genomföras av medarbetare vid UCBH.
Förutom dessa större projekt bedrivs forskning inom ett flertal mindre projekt där tre har
finansiering från Ridderstads stiftelse och Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
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Viktig forskning bedrivs också i ofinansierade projekt. Många gångar kan dessa
forskningsinsatser ge indikationer på vilka nya projekt som kan tänkas etableras under de
närmaste åren.
Ett sådant projekt är Skyddad eller oskyddad? Svenska snilleföretags patentstrategier runt
sekelskiftet 1900 som under våren 2010 beviljades 2 385 000 kronor som projektanslag från
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Fredrik
Tell, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och Mats Larsson, UCBH, och
kommer även att inkludera två doktorander.
Ett annat nytt projekt behandlar Svenska företags internationalisering, vilket under 2010
beviljas 640 000 kronor från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Projekt leds av Göran
Bergström och kommer framför allt att behandla organisatoriska aspekter av svenska
storföretags internationalisering efter andra världskriget.
Under sommaren 2010 utlyste Vinnova – med särskilt anslagna medel från regeringen – en
inbjudan att söka medel för finansmarknadsforskning. UCBH lämnade under hösten 2010 in
en ansökan särskilt inriktad på finanshistorisk forskning. Sammanlagt kostnadsberäknades
detta projekt – inklusive motfinansiering – till 6,5 miljoner kronor per år under tio år. Även
om detta i den rådande konkurrensen inte resulterade i några projektmedel innebar arbetet
med denna omfattande ansökan att det finns ett relativt genomarbetat bakgrundsmaterial för
kommande ansökningar inom det finanshistoriska området. Bland annat kommer frågor med
anknytning till finansmarknadens regelverk och dess konsekvenser för marknadens aktörer att
bli föremål för flera nya projektansökningar. I planeringen ingår även ett bredare
internationellt finanshistoriskt projekt med anknytning till krisutveckling.

Uppsala 9 februari 2011

Mats Larsson
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Bilaga 1

UCBH:s personal 2010
Edoardo Altamora, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala och Genève
Maria Axelsson, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala
Knut-Erland Berglund, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
Göran Bergström, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
Marianne Dahlén, jur dr, Uppsala
Kristina Furusten, ek dr i företagsekonomi, Uppsala universitet
Lars Fälting, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala
Peter Hedberg, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala
Elias Håkansson, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
Sven Jungerhem, ek dr i företagsekonomi, Uppsala
Mats Larsson, professor i ekonomisk historia, Uppsala
Kristina Lilja, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala
Mikael Lönnborg, fil dr i ekonomisk historia, Förste amanuensis vid BI, Oslo
Tom Petersson, docent i ekonomisk historia, Uppsala
Peter Sandberg, fil dr i ekonomisk historia, Göteborg
Karin Ågren, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala
Anders Ögren, fil dr i ekonomisk historia, EHFF och Uppsala
Frida Östman, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
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Bilaga 2

UCBH:s kontakter med näringsliv och akademi
Institutioner
Kulturgeografi

ABM (Arkiv, Media & bibliotek)
Företagsekonomi

Linköpings univ

UCBH

Södertörns högskola

Marcia univ, Spanien

Univ of the Pacific, Stockton, USA

Ericsson
Bonniers
Handelsbanken

Norges Handelshögskola, Bergen
Islands univ
Trondheims univ

Pensionsgaranti

Folksam

Atlas Copco

Utländska
universitet

H&M

Roslagens sparbank
Länsförsäkringar

Bocconi univ, Milano

Open univ, Milton Keynes

Stockholms univ

Karlstads univ

Atens univ

London School of Economics Rostock univ

Göteborgs univ (Handelshögskolan)
KTH

Wiens univ

Ekonomisk historia

Handelshögskolan, Stockholm (EHFF)

Svenska
Universitet &
högskolor

Barcelonas univ

Historia

Juridik

Umeå univ

Geneves univ

Centrum för näringslivshistoria

Köpenhamns Handelshögskola
Helsingfors
univ
Bergens univ

Företag &
organisationer

Anm: I figuren återfinns de institutioner, universitet, högskolor, företag och organisationer
som UCBH:s medarbetare har forskningssamarbete med.
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Bilaga 3
Forskningsprojekt vid UCBH 2010

Projekttitel

Anslagsgivare

Samarbetspartner Period

Mediaföretagandets historia, Ridderstads stiftelse för
Varumärkeshistoria

historisk grafisk forskning

Två halvtid forskartjänster

Marcus och Amalia

jan-08 -dec-12

Jan Wallanders och Tom

the Post World War II Era

Hedelius Stiftelse

5 000 000 Mats Larsson,
Marianne Dahlén

EHFF

juli-08 - juni-11

Wallenbergs minnesfond
Big Business in Sweden in

Anslagsstorlek Personal, UCBH

5 508 000 Tom Petersson
Peter Hedberg

EHFF

juli-07 - juni-11

2 000 000 Mats Larsson
Peter Sandberg
Knut-Erland Berglund

Regimskiften på den
svenska kreditmarknaden

Jan Wallanders och Tom

Ekonomisk historia

under efterkrigstiden;

Hedelius Stiftelse

Göteborgs univ

juli-07 -dec-10

4 568 000 Mats Larsson
Tom Petersson

aktörer och institutioner

Kristina Lilja
Maria Axelsson
Frida Östman
Kristina Furusten
Mikael Lönnborg
Sven Jungerhem
Edoardo Altamura

Affärsbankernas
ekonomiska

Jan Wallanders och Tom

uppbyggnad ett långsiktigt

Hedelius Stiftelse

juli-05 -dec-08

1 063 000 Mats Larsson
Kristina Lilja

Perspektiv

Elias Håkansson

Size Mattered? Sweden's

Jan Wallanders och Tom

Foreign Trade During the

Hedelius Stiftelse

juli-08 - juni-11

590 000 Peter Hedberg

juli-08 - juni-12

Tom Petersson
Karin Ågren

Interwar Years
Tillväxt, tradition och
förnyelse. Stockholms

Olika finansiärer

EHFF

moderna ekonomiska

Mats Larsson

historia efter 1945

Jan Ottosson
Jonathan Metzger

Skyddad eller oskyddad?
Svenska snilleföretags
patentstrategier runt

Jan Wallanders och Tom

Linköpings univer-

Hedelius Stiftelse

sitet

juli-10 - juni-14

2 385 000 Mats Larsson
doktorand

sekelskiftet 1900.

Svenska företags inter-

Stiftelsen Olle Engkvist

nationalisering

Byggmästare

jan-11 -dec-12
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640 000 Göran Bergström

Bilaga 4

UCBH, Publikationer under 2010

Böcker

Ögren, A. (2010), The Swedish Financial Revolution (Red.) Palgrave Macmillan
London

Bokkapitel
Dahlén, M. (2010), Mode, modetjuvar och mönsterskydd. I: Patent och pirater.
Patentstrategier och varumärken under 100 år. Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm
Larsson, M. (2010), Två snilleföretags patentstrategier runt förra sekelskiftet. I: Patent och
pirater. Patentstrategier och varumärken under 100 år. Centrum för Näringslivshistoria,
Stockholm (med Fredrik Tell).
Larsson, M. (2010), The State and the Financial System. I: Ögren, A. (red), The Swedish
Financial Revolution. Palgrave Macmillan Publishers, New York.
Larsson, M. and Lönnborg, M. (2010), “The History of Insurance Companies in Sweden:
1855-2005. I: Caruana de las Cagigas, L. (ed.), Encuentro Internationacional sobre la
Historia del Seguro, Fundació Mapfre, Madrid.
Lilja, K. (2010), The Deposit Market Revolution in Sweden: Establishment and Growth of a
Market for Household Savers, 1820-1910. I: Ögren, A. (red.), The Swedish Financial
Revolution. Palgrave Macmillan Publishers, New York.
Lönnborg, M. and Olsson, M. (2010), The Swedish Financial Revolution and the Insurance
Industry. I: Ögren, A. (red.), The Swedish Financial Revolution, Palgrave Macmillan,
Palgrave Macmillan Publishers, New York.
Petersson, T. (2010) Private and Public Interests in the Development of the Early Swedish
Computer Industry: Facit, Saab and the Struggle for National Dominance. I: Lundin, P.,
Stenlås, N. & Gribbe, J. (red), Science for Welfare and Warfare. Technology and State
Initiative in Cold War Sweden, Science History Publications, Watson Publishing, Sagamore
Beach.
Petersson, T. (2010), Cooperation, interbank markets and bank-industry networks. The growth
and characteristics of Swedish bank lending, c.1860–1910. I: Anders Ögren (red)., The
Swedish financial revolution. Palgrave MacMillan Publishers, New York.

11

Ågren, K. (2010), Etniska nätverk bland 1700-talets grosshandlare. I: Andersson G. & Nyberg
K. (red.), Kommers : historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen.

Ögren, A. (2010) The Swedish financial revolution: an in depth study. ? I: Ögren, A.
(red.), The Swedish Financial Revolution Palgrave Macmillan Publishers, New York.
Ögren, A, (2010) The modernization of the Bank of Sweden – The Riksbank in the nineteenth
century. I: Ögren, A. (red.), The Swedish Financial Revolution. Palgrave Macmillan
Publishers, New York.
Ögren, A. (2010). What we can learn from the Swedish financial revolution: an international
comparison (med Richard Sylla). I: Ögren, A. (red.), The Swedish Financial Revolution.
Palgrave Macmillan Publishers, New York.

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter och på Internet
Lönnborg, M. and Olsson, M. (2010), “Statligt företagsägande och privatisering i Sverige
(tillsammans med Gratzer K. & Olsson, M.), Nordiske Organisasjonsstudier (NOS), 12 (4),
Fagbokforlaget, Bergen.
Sandberg, P. (2010), The Creation of big business in the Swedish brewing industry during the
aftermath of the second world war, Scandinavian Economic History Review, volume 58, no. 1,
2010
Östman, F. (2010), Regulatory Regime changes at the Swedish mortgage market. A
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