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HISTORIA OM TJÄNSTEMÄN - GRUNDKURS1
Social struktur (ca. 140 sid.)
Carlsson, Sten, Yrken och samhällsgrupper. Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866
(Stockholm 1968), s. 9-18, s. 100-184, s.251-283 (115 s.)
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, ”Den splittrade klassen” , Moderna tider. Vision och vardag i
folkhemmet, red. Jonas Frykman & Orvar Löfgren (Lund 1985), s. 84-98 (15 s.)
Intresseorganisering (ca 385 sid.)
Nilsson, Tommy, Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900 – 1980 (Lund 1985) (200 s.)
Torstendahl, Rolf, ”Byråkratisering, yrkesstolthet och klassmedvetande 1875-1940. Uppkomsten av en svensk tjänstemannarörelse”, Byråkratisering och maktfördelning, red. Thorsten
Nybom & Rolf Torstendahl (Lund 1989) (15 s.)
Wallén, Thord, Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCOs organisationsutveckling
(Stockholm 1989) (135 s.)
Åmark, Klas, ”Öppna karteller och sociala inhägnader. Konkurrensbegränsningsstrategier
bland professionella yrkesgrupper i Sverige 1860-1950”, Kampen om yrkesutövning, status
och kunskap. Professionaliseringens sociala grund, red. Staffan Selander (Lund 1989) (20 s.)
Arbetsmarknadsrelationer (ca. 270 sid.)
De Geer, Hans, SAF i förhandlingar. Svenska Arbetsgivarföreningen och dess förhandlings
relationer med LO och tjänstemannaorganisationerna 1930 – 1970 (Stockholm 1986),
s. 237-312 (75 s.)
Molin, Karl, Den moderne patriarken. Om arbetsledarna och samhällsutvecklingen 19051935 (Stockholm 1998) (170 s.)
Åmark, Klas, ”Staten och facket”, I statens tjänst. Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga
strategier 1870-1930 , Kvarnström, Lasse & Waldermarson, Ylva & Åmark, Klas (Lund 1996)
(25 s.)
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Det totala sidomfånget är ca. 2.200 sid., motsvarande en litteraturkurs om 10 högskolepoäng.
Listan har granskats av TAM-Arkivs forskningsråd.
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Yrken, professioner, arbetsprocesser, genus (ca. 1150 sid.)
Berner, Boel, Teknikens värld. Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri (Lund
1981) (250 s.)

Greiff, Mats, Kontoristen. Från chefens högra hand till proletär. Proletarisering, feminisering och facklig organisering bland svenska industritjänstemän 1840 – 1950 (Malmö
1992) (410 s.)
Florin, Christina, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen
inom den svenska folkskolans lärarkår 1860 – 1906 (Umeå 1987) (200 s.)
Nilsson, Bengt, Kvinnor i statens tjänst – från biträden till tjänstemän. En aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och kamp under 1900talets första hälft (Uppsala 1996) (295 s.)
Internationellt
Hyman, Richard & Price, Robert (eds.), The new working class? White-collar workers and
their organizations. (London 1983) (285 s.)

