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TJNSTEMANNAHISTORIA
TAM har under året tillsammans med TCOs informationsavdening påbörjat en omar
betning av skriften “Min arbetsplats och samhället. Studier kring tjänstemännens
villkor i historiskt och socialt perspektiv”. (Brevskolan 1982). Projektet genom
förs av Thord Wallén inom ramen för ett uppdrag för TAM samt av Ingrid Wahlund.
Manus till skriften lämnas hösten 1990. IAN erhåller anslag från TCO för Thord
Walléns arbetsinsats.
TAM har vidare tillsammans med Industritjänstemannaförbundét påbörjat en interv
justudie med förtroendevalda och regionala ombudsmän inom SIF. Projektet, som
genomförs av Thord Wallén inom ramen för hans uppdrag vid TAM behandlar fram
för allt de intervjuades uppväxt, arbetsuppgifter och fackliga verksamhet.
Projektet som finansieras av SIF, avslutas hösten 1990.
TAM har vidare tillsammans med TCO givit ut skriften “Suveränitet och samverkan.
Några viktiga drag i TCOs organisationsutveckling” av Thord Wallén.
TAM har också i samarbete med TCOs enhet för facklig utbildning planerat en
försöksverksamhet med en serie om tre träffar kring ideologi och tjänstemanna
historia. Seminarieserien genomförs 1990.
STtJD TILL KUNSKAPSUTVECKLING OCH FORSKNING KRING TJNSTEMANNARRELSEN
Antalet forskare och studerande som varit i. kontakt med och/eller besökt TAM5
arkiv har ökat kraftigt under året och utgör drygt hälften av besökarna i
arkivet.
Samarbete har inletts med bl a historiska samt ekonomisk-historiska institution
erna vid Stockholms universitet i vilket 40- och 60-poängsstuderande erbjuds
förslag till pröjektämnen, sökservice i arkivet samt viss handledning i projekt
arbetet. Ett likartat stöd ges till andra studerande samt forskare. Tiotalet
uppsatser/delar av avhandlingar som utarbetats under året bygger helt eller
delvis på material från TAMs arkiv.
TAMs dokumentationsprojekt (se under avsnittet “Museet

Dokumentation” samt

“Tjänstemannahistoria” utgör också en viktig del i TAMs strävan att stimulera
till kunskapsutveckling och forskning kring tjänstemännens förhållanden.
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För att stimulera till ytterligare studier kring tjänstemannarörelsen har TAM
under året utarbetat en skrift “Tjänstemännen över tiden. Dokument och bilder
i TAMs arkiv’. Skriften beskriver det omfattande arkivbeståndet i TAMs arkiv
samt pekar på angelägna forskningsområden som kan studeras med utgångspunkt
i bl a arkivets material. Den ger också tips på uppsatsämnen för studerande
på olika nivåer.
För att stimulera till kontakter och diskussioner mellan fack och forskare har
TAM tillsammans med TCO och TBV anordnat en tematräff kring erfarenheter från
projektet “Framtida folkrörelser” vid Institutet för Framtidsstudier.
TAM har vidare tillsammans med Arbetslivscentrum planerat för en konferens
“Tjänstemannarörelsen igår, idag, imorgon” i februari 1990. Vid konferensen
presentera bl a forskningsprojekt kring tjänstemannarörelsens utveckling och
tjänstemännens förhållanden.
TAM har också med TCO påbörjat diskussioner om en 5:ps kurs i tjänstemanna
historia under 1990 och 1991. Kursen genomförs i samverkan med Uppsala univer
sitet och ska vända sig till fackliga företrädare och forskarstuderande.
Information om TAs verksamhet samt aktuella arrangemang för att stUdja kunskaps
utveckling ocnJ
(forskning har information om arrangemang inom detta område samt skriften
ha )

“Tjänstemännen över tiden” sänts till flertalet institutioner vid samhälls
vetenskaplig och humanistisk fakultet samt till hundratalet forskare intresse
rade av kontakt med tjänstemannarörelsen. Detsamma gäller skriften “Tjänstemännen
över tiden”.
1 utredningen “Tjänstemannarörelsens kunskaps- och kulturcentrum. TAMs fortsatta
verksamhetsinriktning” föreslås att TAM på sikt bygger upp ett bibliotek som
svarar mot medlemsorganisationernas liksom forskarvärldens behov av litteratur
kring tjänstemannarörelsen och tjänstemännens villkor. Under året har därför
bl a 1 samband med planeringen för en byggnad för TAMs verksamhet tagits kontak
ter för att få tillstånd en studie om TAM-bibliotekets avgränsning mot andra
blbliotek. En mindre utredning kommer att genomföras under 1990.

