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Introduktion 
 
Jag är ekonom-historiker med Europeisk tidig efterkrigshistoria (perioden efter 1945) som  
särskild inriktning. Min avhandling, publicerad 2000, behandlade Sveriges ekonomiska 
efterkrigspolitik ur handels- , penning- och finanspolitiska aspekter. 
Jag är verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen som universitetslektor med särskild 
inriktning på undervisning i samverkanskursen Internationella Relationer. Under åren 2003-
2006 kommer mitt huvudsakliga arbete bestå av  forskning inom ramen för projektet 
”National projects, European choices: Sweden, France and Great Britain 1945-1950”. 
Projektbeskrivning
 
 
Forskningsintresse  
I samband med avhandlingsarbetet publicerade jag tillsammans med arkivarie Stellan 
Andersson en kommenterad antologi som speglar även övriga aspekter av Gunnar Myrdals 
idéarv.  Det har fört vidare till vetenskapliga artiklar och journalistik i frågor om socialpolitik, 
politisk ekonomi och internationell politik. Särskilt intresse för utvecklande av en ny 
finanspolitisk grundsyn, inspirerad av fyrtiotalets debatter. 
   
 
 
 
 
1. Böcker  
 

 
Drängen blir arbetare: brevbärare i Södertälje 1860-1926 (1983) 
 
Brevbärarens fack och värde: ett yrkesliv vid Södertäljeposten 1926-1968  (1990) 
 
Världsintressets advokat. Gunnar Myrdal och den svenska efterkrigsplaneringen1943-1945. 
Arbetsrapport nr 2, Forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget (1997) 
 
Tillsammans med Stellan Andersson (ed) Vägvisare. Kommenterade texter av Gunnar 
Myrdal. (1998) 
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Bruten Brygga. Gunnar Myrdal och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 1943-1947 (2000)          
 
Tillsammans med Stellan Andersson (ed) Essential Gunnar Myrdal. ( 2005.) 
 
Perspektiv. En introduktion till studier av Internationella Relationer i ekonomisk-historiskt 
perspektiv. (2005) 
 
 
2.Vetenskapliga artiklar, antologibidrag  
 
-   ”Mellan två neutraliteter. Om Gunnar Myrdals roll i det svenska brobyggandet” i Silva, 
Jonter (red): Swedish Institute of Foreign Policy. Research Report 21. 1945-1950: Formative 
years in Swedish Foreign Policy (1995)   
 
- ”Stabilitet eller expansion? Perspektivskillnader mellan Ernst Wigforss och Gunnar Myrdal i 
den ekonomiska efterkrigsplaneringen 1943-1945” i Arbetarhistoria 77-78 (1996)  
 
- ”Gunnar Myrdal and the ideals of a World New Deal” i Kettunen(red): Myrdal, Models and 
Modernity (1997). 
-     ”Gunnar Myrdal i svensk politik 1943-1947: En svensk Roosevelt och hans vantolkade   
nederlag” i NordEuropa Forum 1/99. 
 
. ” Gunnar Myrdal: kondottiär eller storsvensk?” i  Alf.W.Johansson(red), Vad är 
Sverige?(2001) 
 
-  ”Ämbetsman eller politiker? Om Dag Hammarskjölds roll i fyrtiotalets svenska 
regeringspolitik.”Riksbankens tertialtidskrift Penning&Valuta 3:2005. Tillgänglig på 
http://www.riksbank.se/pagefolders/22512/2005_3.pdf
 
 
3. Övrig populärvetenskaplig produktion  
 
- Medförfattare till Delors svarta bok (1994) 
 
- ”Den europeiska vänsterns tragedi” i Wijk /red)Fredsbomber över Balkan:  
historia,analys,debatt  (1999) 
 
- ”Rubrikproduktion istället för seriös forskning” Pedagogiska Magasinet 1/2001 Kritik av 
ESO-rapporten ”Konkurrens bildar skola” (Ds 2001:13) 
- ”Stora metodiska brister och dåligt underbyggda slutsatser”, Pedagogiska Magasinet 4/2001 

 
- Medförfattare till Globalisering i baklås. Om Tobinskatten och behovet av styrmedel för en 
social marknadsekonomi .Rapport för Attac-Sverige 2001. 
Tobinrapport
  
- ”En smart skatt” i  Ergon(red) :En annan värld är möjlig 2001 En smart skatt

http://www.riksbank.se/pagefolders/22512/2005_3.pdf
http://www.ekohist.su.se/dokument/pdf/orjantobin.pdf
http://www.ekohist.su.se/dokument/pdf/orjantobin2.pdf

