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Undertecknad, föreståndare för Uppsala Centre for Business History (UCBH), avger härmed
följande verksamhetsberättelse för det femte verksamhetsåret 2012.

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 centra. 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: Mjölkcentralens lastkaj (foto Mats Larsson)
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UCBH:s styrelse 2012 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 under första
halvåret samt Mats Larsson under andra halvåret 2012.
UCBH:s forskningsverksamhet har under året sysselsatt 20 personer på hel- eller deltid (se
bilaga 1). Av dessa var fem doktorander (tre män och två kvinnor), tretton disputerade
forskare (fyra kvinnor och nio män) samt två professorer (män). De flesta forskare vid UCBH
har sin bakgrund i ekonomisk historia, undantag är två ekonomie doktorer i företagsekonomi
och en juris doktor. Under året har tolv ur UCBH:s personal deltagit i undervisningen på
Uppsala universitet. Professor Mats Larsson har varit UCBH:s föreståndare under 2012.
Styrelsens ordförande har varit Mats Kumlien.

Seminarier och utlandskontakter
Under 2012 har EHFF/UCBH haft en gemensam seminarieserie vilken sammanlagt haft 18
seminarietillfällen, varav 8 genomförts vid UCBH och 10 vid EHFF. Vid dessa har såväl
doktorander som disputerade forskare ventilerat sin forskning.
Under våren 2012 gästades UCBH under en vecka av professor Andrea Colli från Bocconi
universitetet i Milano och under hösten 2012 besökte Claudia de Lozanne Jefferies från City
University of London UCBH under en vecka då hon även gav ett seminarium tillsammans
med Anders Ögren.
Anders Ögren har under året haft ett halvt lektorat vid ekonomisk-historiska institutionen i
Uppsala, samtidigt som han haft en långsiktig gästforskaranknytning till EconomiX,
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris. Hans kontaktnät har påtagligt bidragit
till att vidga UCBHs internationella kontakter och jämna vägen för internationellt
forskningssamarbete. Detta bidrog bland annat till att UCBH kunde arrangera tre
internationella work-shops under 2012.
Under 2012 har en konferens organiserats av medarbetare (Karin Ågren) vid UCBH. Denna
genomfördes på Sjöhistoriska museet i Stockholm 8-9 november och hade Stockholms och
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Göteborgs hamnar i ett långtidsperspektiv - 1300-2010 – som tema. Att inte fler konferenser
organiserats beror dels på att ansvaret för att upprätthålla de etablerade forskarkontakterna via
work-shops legat på våra internationella samarbetspartners, men också på att vi vid UCBH
har kraftsamlat för två större konferenser under 2013.
Kristina Lilja organiserar i månadsskiftet maj/juni 2013 en ekonomisk-historisk konferens
som i första hand vänder sig till doktorander och yngre disputerade forskare i de nordiska
länderna. I augusti står sedan UCBH som värd för European Business History Association’s
(EBHA:s) årliga kongress.

UCBH:s medarbetare har vid sju tillfällen under året haft möjlighet att presentera sin
forskning vid internationella konferenser (se bilaga 3).

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.
Flera studenter har också skrivit B-uppsats med anknytning till Business History. Detta verkar
kunna resultera i ökad tillströmning till avancerade nivåer inom ämnet och på
forskarutbildningen.
Under våren och hösten 2012 gavs även en finanshistorisk kurs om 15 högskolepoäng, med
inriktning mot sambandet mellan politik, konjunkturer och finansiella kriser. Denna kurs hör
till dem som lockar flest studenter till ekonomisk historia. Antalet studenter låg mellan 40 och
50 respektive termin, och förefaller ligga på ungefär samma nivå våren 2013. Kursen verkar
särskilt populär bland studenter registrerade på ekonomprogrammet.
Under 2012 har business history/ekonomisk historia varit en del av såväl A- som B-nivå på
ekonomprogrammet. Ekonomisk historia/business history finns som en del av
ekonomprogrammets inledande kurs. Business history ingår också som en del av kursen i
finansiering på B-nivån i företagsekonomi.
Under 2012 har diskussioner förts om att utöka undervisningen i finanshistoria på olika
nivåer. Skälet till detta är framgångarna med kursen i finansiella kriser på A-nivån. Under året
har även diskussioner inletts med våra systerinstitutioner i Umeå och Göteborg för att stärka
samarbetet på såväl grund- som forskarutbildning. Business history är en viktig del av
undervisning och forskning vid samtliga tre institutioner.

UCBH:s kontaktnät
Internationella samarbeten är etablerade för de större projekten vid UCBH. Detta innebär
bland annat direkta samarbeten vid 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
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forskningsmässiga kontakterna med Södertörns högskola, Göteborgs universitet, Umeå
universitet och EHFF.
Kontakterna med företag och organisationer har under 2012 utvecklats framför allt i
samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, CfN (tidigare Stockholms Företagsminnen).
Under 2012 slutfördes en intervjuserie med före detta och aktiva företrädare för Stockholms
Fondbörs och Ericsson.
I samband med dessa intervjuer aktualiserades frågan om en analyserande historik för
Stockholmsbörsens senaste 50 år – med anledning av börsens 150 års jubileum 2013. Detta
resulterade efter ett flertal turer i ett finansierat forskningsprojekt. Detta visar betydelsen av
kontakterna mellan UCBH och CfN för att utveckla nya företagsrelationer och
forskningsprojekt.
Under 2012 har Jan Ottosson – i samarbete med CfN – genomfört ett intervjuprojekt med
representanter för transportindustrin i Sverige. Mats Larsson och Mikael Lönnborg inledde
under hösten 2012 ett intervjuprojekt med representanter för Skandia. I förlängningen kan
detta komma att leda till ett forskningsprojekt om svensk ömsesidig försäkring. Kontakter har
även tagits med Folksam som visat stort intresse för ett dylikt projekt.

Forskningsprojekt vid UCBH
Under året har forskning bedrivits i 10 av 13 aktiva forskningsprojekt vid UCBH (se bilaga
2). Inom ramen för UCBH:s verksamhet har under året 5 böcker publicerats, 13 bokkapitel, 10
artiklar samt 6 recensioner. Detta innebär sammanlagt 34 publikationer, vilket är lika med vad
som kom ut under 2011 och avsevärt mer än 2010 (20 publikationer).
Under året har UCBH:s medarbetare presenterat bidrag på konferenser vid sammanlagt 7
tillfällen. Detta är lägre än under de senaste åren, vilket kan förklaras av att det fanns få
konferenser i Sverige inom business history området 2012. Det finns emellertid ett behov av
att stärka det internationella konferensdeltagandet. Genom att UCBH arrangerar European
Business History Associations (EBHA) årliga konferens 2013 kommer möjligheterna till detta
att vara goda.
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. Sedan tidigare sker forskning inom sex ytterligare delprojekt:
5. Industrifinansiering i ett jämförande perspektiv
6. Kvinnliga karriärvägar inom banksektorn
7. Kompetensutveckling i den finansiella sektorn
8. Kompetens och nytänkande vid den finansiella kontrollmyndigheten
9. Stockholm som finansmarknadscentrum
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10. Regimskiften på den svenska bostadsfinansieringsmarknaden efter andra världskriget
Forskning har under året skett inom samtliga dessa delprojekt.
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
har ett doktorandprojekt om Corporate Social Responsibilitys utveckling vid svenska
storföretag finansierats. Projektet skulle i sin helhet ha slutförts till sommaren 2012 men efter
ansökan till anslagsgivaren har vi möjlighet att disponera kvarvarande medel ytterligare minst
ett år. Under denna tid kommer Mats Larsson och Tom Petersson att delta vid två
internationella konferenser kring storföretagande. Dessutom pågår planeringen för ett
jämförande internationellt projekt rörande familjeföretagande i storföretagssektorn.
De första bokmanusen inom programmet om Stockholms ekonomiska historia togs fram under
2012 och den 12 februari 2013 föreligger Karin Ågrens bok om turismen i Stockholm. Under
2013 förväntas ytterligare volymer inom serien komma att färdigställas.
Under 2010 erhölls anslag om 2 385 000 kronor för projektet Skyddad eller oskyddad?
Svenska snilleföretags patentstrategier runt sekelskiftet 1900 från Jan Wallanders och Tom
Hedelius Stiftelse. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Fredrik Tell, professor i
företagsekonomi vid Linköpings universitet och Mats Larsson, UCBH. En doktorand har
antagits vid Linköpings Universitet, men ännu har ingen lämplig kandidat kunnat antas i
Uppsala. För närvarande finns dock en magisterstudent som till sommaren planerar att söka
som doktorand till detta projekt.
Under 2011 startades projektet Svenska företags internationalisering, vilket under 2010
beviljades 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. Projektet bör kunna slutföras under
2013.
Under 2012 startades sex nya projekt vid UCBH. Lars Fälting har tillsammans med Anders
Forssell vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, fått programanslag från
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse för att analysera marknaden för fjärrvärme i
Sverige – Marknadisering, företagisering och organisering i avregleringens spår – exemplet
fjärrvärke. Bland annat diskuteras förutsättningarna för att etablera marknadsmässiga
mekanismer i lokala värmesystem där det saknas konkurrens. Analysen utgår från ett
begränsat antal fallstudier där såväl politiska som ekonomiska drivkrafter kommer att lyftas
upp till analys.
Med ett tvåårigt anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse kommer Karin Ågren
att studera storstäder som varumärken – Städer till salu. Bland annat avser hon analysera hur
städer och deras näringsliv kan samlas under samma varumärke och marknadsföras nationellt
och internationellt. Projektet är en fortsättning på hennes analys av Stockholm som turiststad
– som ingår i ”Stockholmsprojektet”. Studien kommer att utgå från Stockholm, Göteborg och
Malmö. Hennes erfarenheter inom området bidrog i januari 2013 till ett kortare projekt i
samarbete med Uppsala Innovation och Älvkarleby kommun där Karin ska analysera
Älvkarlebys turismutveckling.
På uppdrag från Sandrews genomför Mats Larsson en analys och utvärdering av strategiska
beslut i Sandrewskoncernen under de senaste 30 åren. Under dessa decennier har bolaget till
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följd av vikande ekonomiskt resultat sålt eller avvecklat film- och teaterverksamhet för att
istället inriktat verksamheten mot förvaltning. I analysen diskuteras bland annat hur de
strategiska beslut som tagits påverkat bolagets ekonomi. Projektet resulterade i en första
avstämning under försommaren 2012 och därefter har kompletteringar genomförts.
Förhoppningen är att detta projekt ska kunna utvidgas till att omfatta hela perioden från
Anders Sandrews död 1957 till och med 2010. Detta skulle kunna resultera i ett preliminärt
bokmanus under slutet av 2013.
I samarbete med Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm inleddes projektet Det svenska
näringslivets historia 1864-2014 i juli 2012. Inom ramen för detta projekt ska näringslivets
utveckling skildras i tre delar omfattande 50 år vardera. Den första delen skrivs av Lena
Andersson-Skog (Umeå) och Lars Magnusson (Uppsala). Del två författas av Mats Larsson
och Tom Petersson och del tre av Peter Sandberg och Oskar Broberg (båda Göteborg). Manus
ska levereras vid årsskiftet 2013/2014.
Tom Petersson fick under våren 2012 ett anslag på 1 190 000 kronor från Jan Wallanders och
Tom Hedelius stiftelse för projektet Banking and ethnicity in the early stages of
development.The Swedish-American Bank, its predecessors, competitors and successors in the
”Twin Cities”, Minnesota, c 1850-1920. Detta projekt kommer att inledas på allvar i och med
att Petersson under april 2013 gör en resa till Minneapolis/Saint Paul för arkivbesök.
Vid samma tillfälle fick Mikael Lönnborg 800 000 kronor för projektet Finacial Disruptions
and Eruptions – Financial Crises in the Baltic Sea, för att i ett internationellt forskarnätverk
analysera utveckling och spridning av finansiella kriser.
Intervjuerna med företrädare för Stockholms Fondbörs och försöken med att etablera ett
forskningsprojekt, Stockholms fondbörs historia 1963-2013, resulterade under hösten 2012 i
anslag från Karl-Adam Bonniers stiftelse om 550 000 kronor. Projektet kommer att
genomföras under 2013 och första hälften av 2014 och ska resultera i en monografi om
Stockholmsbörsens historia under den mycket dynamiska senaste femtioårsperioden. I detta
projekt kommer förutom projektledare Mats Larsson även Tom Petersson, Anders Ögren,
Peter Hedberg, Åsa Malmström Rognes och Oskar Broberg att ingå.

Framtidsperspektiv
Fem år har nu gått sedan UCBH startade sin verksamhet 2008. Detta har varit en period av
etablering och kontaktskapade. Antalet forskare som deltar i projekt vid UCBH har under
dessa år ökat från cirka tio till cirka 20, och även antalet projekt har vuxit, om än inte i samma
omfattning. UCBH har under de första fem åren blivit en nod i den nationella och
internationella forskningen i business history med deltagande i ett flertal internationella
forskningsprojekt och konferenser.
Under 2012 skedde ett generationsskifte bland de aktiva projekten vid UCBH. Den forskning
som finansieras av Marcus Wallenbergs minnesfond slutrapporterades under året och
forskningsprojektet Big Business in Sweden in the Post World War II Era håller på att
slutföras – även om ett flertal publikationer ännu inte utgivits. Samtidigt har fem nya projekt
startats eller är på väg att startas med finansiering från olika håll. Dessa projekt är mer
kortsiktiga och mindre till omfattningen än tidigare projekt och bygger inte sällan på
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samarbete med företag, organisationer och andra universitet. UCBH har genom detta stärkt
sina nätverk och fått en starkare position, vilket är bra.
Samtidigt finns ett behov av att etablera större och mer långsiktiga projekt som kan hålla
samman verksamheten vid UCBH, skapa kontakter för nationellt och internationellt samarbete
och ge utrymme för långsiktigt tänkande. Under året har diskussioner förekommit i olika
sammanhang om vilka projekt som skulle lämpa sig för detta.
Försäkringshistorisk forskning har varit ett sådant område, där särskilt ekonomisk-historiska
institutionen i Umeå vid sidan av UCBH varit en viktig aktör. Kontakter har tagits med
Folksam som visat stort intresse för att finansiera forskning kring ömsesidighetsprincipens
för- och nackdelar. Detta har under de senaste årtiondena blivit en central fråga för
försäkringsbranschen – inte minst sedan Skandia omvandlas till ett ömsesidigt bolag.
Kontakter kommer under våren att tas med Länsförsäkringar och Skandia för att undersöka
deras intresse för att delta i ett större försäkringshistoriskt projekt.
Uppbyggnaden av det svenska militärindustriella komplexet under 1900-talet är ett annat
projekt som har potential att utvecklas till ett viktigt forskningsområde. Ett första exempel på
hur detta forskningsområde ska kunna utvecklas kommer under året att genomföras i en
analys av sambandet mellan patent inom försvarsindustrin och svenska försvarsbeställningar.
Detta pilotprojekt ger oss möjlighet att utveckla kunskapen avseende det svenska
militärindustriella komplexet och vilka källmaterial som finns tillgängliga för dessa analyser.
De nordiska ländernas näringsliv under första världskriget är ett annat forskningsområde som
varit föremål för kontakter med andra universitet. Detta forskningsområde skulle naturligtvis
få extra dragkraft eftersom det 2014 är 100 år sedan första världskriget startade. Intresset för
detta projekt har varit stort hos de nordiska forskare som kontaktats.
Målet är att under 2013 kunna etablera något av dessa tre forskningsområden och skapa
förutsättningar för en större projektansökan.

Uppsala i februari 2013

Mats Larsson
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Bilaga 1

UCBH:s personal 2012
Edoardo Altamura, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala och Geneve
Knut-Erland Berglund, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
Göran Bergström, fil dr 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, docent 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, docent i ekonomisk historia, Förste amanuensis vid BI, Oslo
Åsa Malmström Rognes, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
Jan Ottosson, professor i ekonomisk historia, Uppsala
Tom Petersson, docent i ekonomisk historia, Uppsala
Peter Sandberg, fil dr i ekonomisk historia, Göteborg
Mikael Wendschlag, Fil dr i ekonomisk historia, EHFF Stockholm/uppsala
Karin Ågren, fil dr i ekonomisk historia, Uppsala
Anders Ögren, docent i ekonomisk historia, Uppsala
Frida Östman, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
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Bilaga 2 Forskningsprojekt vid UCBH 2012
Projekttitel

Anslagsgivare

Mediaföretagandets historia

Ridderstads stiftelse för

Varumärkeshistoria

historisk grafisk forskn

Big business in Sweden in the

Jan Wallanders och Tom

Post World War II era

Hedelius Stiftelse

Anslag

Samarbete

5 000 000

Personal UCBH

Anslagsperiod

Mats Larsson

jan-08 - dec-12

Marianne Dahlén
2 000 000 EHFF

Mats Larsson

jan-07 - juni-13

Peter Sandeberg
Knut-Erland Berglund
Tom Petersson

Regimskiften på den svenska

Jan Wallanders och Tom

kreditmarknaden under efter-

Hedelius Stiftelse

4 568 000 Ek hist, Gbg

Mats Larsson

jan-07 - juni -13

Tom Petersson

krigstiden

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

Tillväxt, tradition och förnyelse.

Olika finansiärer

EHFF

Tom Petersson

Stockholms moderna ekonomiska

Karin Ågren

historia efter 1945

Mats Larsson

juni-08 -

Jan Ottosson
Skyddad eller oskyddad? Svenska

Jan Wallander och Tom

snilleföretags patentstrategier

Hedelius Stiftelse

2 385 000 Linköp:s univ

Mats Larsson

juli-10-juni-14

Doktorand

runt sekelskiftet 1900
Svenska företags internationali-

Stiftelsen Olle Engkvist

sering

Byggmästare

Strategiska beslut i Sandrew-

Sandrew AB

640 000

Göran Bergström

jan-11 - juni-13

Mats Larsson

Aug-11 -

Karin Ågren

Juli -12 -

Lars Fälting

juli-11 - juni-13

koncernen
Städer till salu

Jan Wallanders och Tom

1 000 000

Hedelius Stiftelse
Marknadisering, företagisering

Jan Wallanders och Tom

och organisering - exemplet

Hedelius Stiftelse

900 000 Fek, Uppsala

(Anders Forssell)

fjärrvärme
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Det Svenska näringslivets historia

Jan Wallanders och Tom

1864-2014

Hedelius Stiftelse

1 285 000 Centrum för
Näringslivs-

Mats Larsson

juli-12 - juni-14

Tom Petersson

historia
Eh hist, Gbg
Ek hist, Umeå
Banking and ethnicity in the early

Jan Wallanders och Tom

stages of development

Hedelius Stiftelse

Financial disruptions and

Jan Wallanders och Tom

eruptions. Financial crises in the

Hedelius Stiftelse

1 190 000

Tom Petersson

juli-12 - dec-14

Mikael Lönnborg

juli-12 - juni-14

Ek hist, Gbg

Mats Larsson

Mar-13 - aug-14

Ek hist, Lund

Tom Petersson

800 000 Södertörns
högskola

Baltic Sea area
Stockholm Fondbörs historia,

Karl-Adam Bonniers

1963-2013

Stiftelse

550 000

Anders Ögren
Peter Hedberg
Åsa Malmström
Oskar Broberg
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Bilaga 3

UCBH, Publikationer under 2012

Böcker
Hasselberg, Y., Isacson, M., Larsson, M., Nyberg, K. & Ottosson, J.(2012). Till ämnets gagn:
En festskrift till professor Lars Magnusson i samband med 60-årsdagen 2012. Uppsala: Acta
Universitatis Upsaliensis.
Ottosson, J. (2012). Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och
effektivitet (red med Lars Magnusson). Stockholm: SNS förlag.
Petersson, T. (2012). Fadern, sonen och det heliga företaget. När Åtvidaberg och Facit
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