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Förord

Denna förteckning upptar litteratur om tjänstemän som publicerats under perioden
1990 - mars 2001, huvudsakligen verk på svenska utgivna i Sverige. Förteckningen
omfattar böcker, rapporter och kapitel i samlingsverk samt mera enstaka tidskriftsartiklar.
”Litteratur om tjänstemän” har inte någon exakt betydelse. Det urval som gjorts är
generöst. Många arbeten handlar också om annat än tjänstemän. Men naturligtvis
har inte ambitionen varit att få med allt, där tjänstemän förs på tal. Det kan å andra
sidan inte uteslutas, att något saknas som faktiskt borde varit med. Förslag till kompletteringar mottas tacksamt!
Utarbetandet av en förteckning som denna aktualiserar också en rad frågor av mer
”teknisk” natur (val av sökbegrepp, källor mm.) Den som är intresserad att få veta
mera om hur detta gått till är välkommen att höra av sig.
Förteckningen består av två delar. Först kommer en ämnesordnad förteckning (del 1)
med huvud- och underavdelningar. Här redovisas posterna med författare, titel och
utgivningsår. (Anonyma verk tas upp först under resp. avdelning) För en fullständig
bibliografisk beskrivning får man gå till del 2, som utgör den alfabetiska huvudfö rteckningen. (Anonyma verk först under respektive begynnelsebokstav.) Sist i varje
post anges var arbetet återfinns i den ämnesordnade förteckningen.
Förteckningen är publicerad i pdf-format och kan med hjälp av lämplig programvara
laddas ner och skrivas ut. Det går också bra att erhålla en (bunden) pappersutskrift
från TAM-Arkiv, till priset av 200 kr. plus porto.
Arbetet med förteckningen har utförts av bibliotekarien Bengt Åkermalm på uppdrag
av TAM-Arkivs forskningsråd. Rådet har kontinuerligt följt arbetet och granskat förteckningen. Det är rådets förhoppning att den ska komma till nytta för forskare, studenter och andra intresserade.

Stockholm i jan. 2002
Arne H Eriksson
Arkivchef
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Del 1. Ämnesordnad förteckning
1. Social formering, struktur, rörlighet

Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsrud (1995) Klassamhällets förändring
Freddy Winston Castro (1992) Bortom den nya medelklassen : Durkheim och de moderna professionella yrkesgrupperna
Göran Cigéhn och Mats Johansson (1997) Klassidentitet i upplösning? : om betydelsen av klass, politik och arbete i 90-talets Sverige
Lars H. Hansen (2001) The division of labour in post-industrial societies
Jan O. Jonsson (1998) Class and the changing nature of work: testing hypotheses of
deskilling and convergence among Swedish employees
Antony Lindgren (1994) Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet
Mats Lindqvist (1996) Herrar i näringslivet : om kapitalistisk kultur och mentalitet
2. Särskilda yrken och professioner
Att vara eller jobba som : betydelsen av yrken i arbetslivet : rapport från en konferens
på arbetets museum den 9-10 maj 2000 (2001)
Kompetens och kunskapsutveckling : om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten : delbetänkande (1995)
Televerket och vi : telefonistliv i Göteborg 1918-1991 (1994)
Maja Ahlroos (1991) Hjärnkraft på sparlåga : invandrarakademikerna, en outnyttjad
reserv på den svenska arbetsmarknaden
Gunnar Aronsson, Annika Lantz och Gunnela Westlander (1992). Akademiker under
90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor : undersökningsinstrumenten och studiens bakgrund
Eva Bejerot och Eva Härenstam (1993) Styrsystem, effektivitet och arbetsvillkor :
akademikers syn på organisationsförändringar
Carin Bergström (red.) (1996) Hand och penna : sju essäer om yrken på 1700-talet
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Margareta Bertilsson (red.)(1995) Rätten i förvandling : jurister mellan stat och marknad
Thomas Brante (1992) Expert society : the origins and development of professions in
Sweden
Michael Burrage and Rolf Torstendahl (eds.)(1990) The formation of professions :
knowledge, state and strategy
Michael Burrage and Rolf Torstendahl (eds.)(1990) Professions in theory and history
: rethinking the study of the professions. London: Sage.
Irka Cederberg, Björn Kumm och Ingrid Wahlund (red.) (1992). Tjänstemän - finns
dom? : en intervjubok med forskare
Ylva Fältholm (1998) Work, cooperation and professionalization : a multiple case study
Bergthora Gottskalksdottir (2000) Arbetet som en port till samhället : invandrarakademikernas integration och identitet
Birgit Hansson (1997) ’It takes two to tango’
Jan-Håkan Hansson och Ove Mallander (1992) Psykologisering och professionalisering : om psykologyrket som profession inom psykiatrin och de särskilda omsorgerna
Inga Hellberg (1991) Professionalisering och modernisering : en studie av nordiska
akademiker i offentlig tjänst
Inga Hellberg (1999) 'Altruism and utility : two logics of professional action'
Ann-Katrin Hatje (1999) Från treklang till triangeldrama : barnträdgården som ett
kvinnligt samhällsprojekt under 1880-1940-talen
Madeleine Hurd (2000) 'Citizenship redefined : patriarchy, morality and work in the
debate over guilds in Sweden and Germany 1825-1875'
Torsten Husén (1992) Möten med psykologer, pedagoger och andra : anteckningar
Jan O. Jonsson (1998) 'Class and the changing nature of work: testing hypotheses of
deskilling and convergence among Swedish employees'
Barbro Knober Markholm (1993) 'Professionalisering för fritidspedagoger'
Marit H. Kulseth (2000) Psykologen - en ensam ulv? : en studie av psykologers profesjonelle status utfra et psykosocialt arbeidsmiljøperspektiv
Tommy Kågner (1998) Väna och noggranna kvinnor : en studie av Kungliga bibliotekets kvinnliga anställda 1905-1972
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Ingela Kåhl (1995) Socialarbetarkåren : den lindansande professionen
Marika V. Lagercrantz (1995) Den andra rollen : ett fältarbete bland skådespelare,
regissörer och roller
Tor Larsson och Lars Sundbom (1991) Dramat bakom scenen : om arbetsrätt och
rätten till arbete på
Ulf Lindberg (1990) Förändring av journalisters arbetsmiljö
Jitka Lindén, Eva Torkelson och Per Helin (1991) Yrke: skådespelare : kritiska moment i arbetslivet
Inga-Britt Lindström (1990) Utveckling av arbetsterapeutyrket under de senaste 50
åren : arbetsterapi i framtiden : vision och verklighet
Kjell Å. Modéer (1992) Skånska advokater : från prokuratorer till samfundsadvokater :
om advokater i Skåne i ett historiskt perspektiv
Christina Mårtensson (1999) Tjänstebefattning som kan för henne vara passande :
uppkomst och utveckling av könsbundna befattningar vid telegrafverket 1865-1920
Siv Olsson (2000) 'Kuratorernas arbetsuppgifter under ett sekel'
Ingegerd Paulsson (1994) Syokonsulenters arbetsvillkor : synen på organisation, fysisk miljö och psykosociala arbetsvillkor : forskningsprojektet Akademiker under 90talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor
Klas Ramberg och Ann Runfors (1994) Bildning och nöje : om IOGT- och ABFbibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska museet. (Svenska folket berättar,)
Bertil Rolf (1991) Profession, tradition och tyst kunskap : en studie i Michael Polanyis
teori om den professionella kunskapens tysta dimension
Karin Salomonsson (1998) Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete
Staffan Selander (1993) 'Professioner och professionalisering'
Harriet Silius (1992) Den kringgärdade kvinnligheten : att vara kvinnlig jurist i Finland.
Eva Silvén-Garnert (1997) 'Vassa toppar, angenämt och med stil : om sinnlighet och
estetik i arbetet'
Anneli Strömberg och Gunnar Aronsson (1994) Arbetsvillkor, copingmönster och hälsa i nio olika akademikeryrken : en studie av civilekonomer, civilingenjörer, läkare,
lärare, officerare, psykologer, tandläkare, veterinärer och åklagare : forskningspro-
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jektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor
Eva Torkelsson (1998) 'Krav, kontroll och socialt stöd : om scenartisters psykosociala arbetsmiljö
Rolf Torstendahl (1997) 'Professionell och facklig strategi'
Björn Trägårdh och Henrik Hansson (1998) Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? :
utvärdering av kulturarbetarprojektet
Ingrid Wahlund och Thord Wallén (1991) Fler förmår mer : ett sekel med tjänstemän
Ylva Waldemarson (1995) ’Kön och klass i Telegrafverket'
Christina Westergren (red.) (1996) Mått och steg : verksamma inom lantmäterisektorn skriver sina minnen
Gunnela Westlander (red.) och Gunnar Aronsson m. fl. (1995) På väg mot det goda
arbetet : om akademikers arbetsvillkor
Klas Åmark (1990) 'Open cartels and social closures: professional strategies in
Sweden, 1860-1950'
Ann Öhman (2000) 'Professionalisering och yrkesutveckling i sjukgymnastik - ett genusperspektiv'
2.1 Offentliganställda
Örjan Appelqvist (1990) Brevbärarens fack och värde : ett yrkesliv vid Södertäljeposten 1926-1968
Carin Bergström (1991) Lantprästen : prästens funktion i det agrara samhället 17201800 : Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet
Carin Bergström (1994) Den svenske lantprästen i samhällsnyttans tjänst
Carin Bergström (1996) Lantprästen : en maktfaktor att räkna med
Hans Bergström (2000) Det tredje problemet : socialarbetaren i ett systemiskt perspektiv
Leila Billquist (1999) Rummet, mötet och ritualerna : en studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet
Susanne Björkdahl Ordell (1990) Socialarbetare : bakgrund, utbildning och yrkesliv
Monica Boëthius (1995) Patriarkatets sista skansar
Ann Boklund (1995) Olikheter som berikar? : möjligheter och hinder i samarbetet
mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och
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familjeomsorg
Björn Brorström, Sven Siverbo och Anna Cregård (2001) Institutioner och individer :
om utveckling i framgångsrika kommuner
Lars Dahlgren och Ivar Söderlind (1991) Samhällsbehov, professionalism, feminisering : en analys av miljö- och hälsoskyddsarbetets utveckling
Peter Ehn (1998) Maktens administratörer : ledande svenska statstjänstemäns och
politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv
Leif Ekerling (1996) Byråkrater berättar : minnen, hågkomster och anekdoter berättade av tjänstemän hos skatte- och kronofogdemyndigheter för Leif Ekerling
Christina Florin (1990) Kunskap och kompetens som vapen
Christina Florin (1994) Statsbyråkratins erogena zoner : staten som mötesplats för
kvinnligt och manligt
Bengt Furåker och Rafael Lindqvist (1992) Arbetsrätt och offentlig sektor
Sören Jansson och Lotte Lindqvist (1997) Braverman, postiljonen och postnumret :
en fråga om kunskap och yrkesidentitet
Håkan Jenner (1995) Nytta och etik i det sociala arbetet
Annelie Johansson (red.) (1995) Arbetsförmedling under sju decennier
Annelie Johansson (red.) (1993) Varje människa är värd att lyssna på : socialsekreterare berättar
Annelie Johansson och Christina Westergren (red.) (1991) Statens kaka : statstjänstemän minns
Tola B. Jonsson (1997) Handlingsstrategier och maktsamspel i möten mellan handläggare och invandrarklienter : studier av ett försäkringskassekontor
Christian Kullberg (1994) Socialt arbete som kommunikativ praktik : samtal med och
om klienter
Lasse Kvarnström och Ylva Waldemarson (1993) Med sikt på staten : facklig verksamhet bland kvinnor och betjänter i statens tjänst
Lasse Kvarnström, Ylva Waldemarson och Klas Åmark (1996) I statens tjänst : statlig
arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930
Lasse Kvarnström (1998) Män i staten : stationskarlar och brevbärare i statens tjänst,
1897-1937
Stig Larsson och Hans Swärd (1993) Att bli välfärdens tjänare : en deltagande utbild-

9

ningsstudie av en årskull socionomer i ett 25-årsperspektiv
Marie Lennersand (1999) Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730
Britta Lundgren (1990) Allmänhetens tjänare : kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket
Britta Lundgren (1991) Gender and occupational culture : the reproduction of dichotomies
Alf Lundin (1996) Enade vi stå - söndrade vi falla : 100 år med postfacket i Malmö :
1896-1996
Lennart Lundquist (1998) Demokratins väktare : ämbetsmännen och vårt offentliga
etos
Tommy Lundström (1993) Tvångsomhändertagande av barn : en studie av lagarna,
professionerna och praktiken under 1900-talet
Lars Niklasson (2001) Tjänstemannarollen i skolan : den offentliga sektorns kravkonflikter ur skolledares och pedagogers perspektiv
Bengt Nilsson (1996) Kvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän : en aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och
kamp under 1900-talets första hälft
Bengt Nilsson (1997) De vita blusarnas revolution : eller hur kvinnorna erövrade
kontoren
Torbjörn Nilsson (1996) Liberalism på undantag - bland adliga fritänkare och borgerliga statsvänner i svenskt 1800-tal
Torbjörn Nilsson (1997) Liberalismen och 1800-talets ämbetsmannastat : fiender eller
allierade?
Torbjörn Nilsson (1999) Ämbetsmannen som kapitalist : en okänd 1800-talshistoria
Torbjörn Nilsson (2000) Ämbetsmannen i själva verket : rekrytering och avancemang
i en moderniserad stat 1809-1880
Svante Norrhem (1993) Uppkomlingarna : kanslitjänstemännen i 1600-talets Sverige
och Europa
Kristina Olsson (1998) Medarbetare berättar : från 40-tal till 90-tal inom Arbetsmarknadsverket i Östergötland
Bengt T. Pettersson (1999) Svenska tulltjänstemannaförbundet och Tull-Kust:s historia 1980-1999 : [med sammandrag av tidigare skriven period 1899-1980]
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Elvi Richard (1997) I första linjen : arbetsledares mellanställning, kluvenhet och
handlingsstrategier i tre organisationer
Tove Rinnan och Ulrika Sylwan (1994) Hjälparens utsatthet : psykiska påfrestningar i
social omsorg
Åsmund Arup Seip (1997) Rett til å forhandle : en studie i statstjenestemennenes
forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910-1965
Jan Wallenberg (2000) Vardagskulturen : ny arbetsorganisation i kommunerna
Gunnar Wallin (1999) Makthavare i fokus : attityder och verklighetsuppfattningar hos
toppskikten inom politik och förvaltning
Gunnela Westlander (red.) och Gunnar Aronsson m.fl. (1995) På väg mot det goda
arbetet : om akademikers arbetsvillkor
2.1.1 Lärare
Lärarprofessionalism: om professionella lärare (1998)
På spaning efter de lärare som flytt : lärarnas arbetsmarknad under 80-talet (1991)
Skola i förändring : en antologi om lärande på andra villkor
(1998)
Lärarprofessionalism : om professionella lärare
(1998)
Annika Andrae Thelin (1991) Frökenliv : en folkskollärarinnas verklighet och vardag
på den småländska landsbygden under 1920- och 1930-talen
Gerhard Arfwedson (1994) Nyare forskning om lärare : presentation och kritisk analys av huvudlinjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning
Trygve Bergem (2000) Läraren i etikens motljus
Carin Bergström (1993) Avdankade soldater, skolmostrar och läsmästare : skollärare
på landet före folkskolereformen 1842 : en forskningsidé
Carin Bergström (1997) De kringvandrande lärarna - ett hot mot kyrkan?
Carin Bergström (2000) Skolmostrar och läsmästare : lärare på landet före folkskolereformen 1842
Göran Blomqvist (1992) Elfenbenstorn eller statsskepp? : stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück
Göran Blomqvist (1996) Så blev kvinnor professorer vid Lunds universitet
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Torbjörn Carle, Sven Kinnander och Sven Salin (2000) Lärarnas riksförbund 18842000 : ett stycke svensk skolhistoria ur fackligt perspektiv
Ingrid Carlgren (1992) Lärarprofessionalism - vad är det? : tre artiklar om läraryrkets
innehåll och villkor
Görel Carlsson (1999) Yrkesliv och yrkeskunnande : fyra erfarna kvinnliga lärare berättar
Gunnel Colnerud och Kjell Granström (1993) Respekt för lärare : om lärares professionella verktyg - yrkesspråk och yrkesetik
Gunnel Colnerud (1995) Etik och praktik i läraryrket : en empirisk studie av lärares
yrkesetiska konflikter i grundskolan
Billy Ehn (2001) Universitetet som arbetsplats : reflektioner kring ledarskap och kollegial professionalism
Sven Ekwall (1991) Gamla småskolor och deras lärare : levnadsminnen och miljöbilder
Sven Ekwall (1997) ABC-bok, katekes och kulram - kamin och kvast : skolans lokalvård och småskolläraryrkets feminisering i ett historiskt perspektiv
Inga Elgqvist-Saltzman (1993) Lärarinna, kvinna, människa
Kajsa Falkner (1996) Lärarprofessionalitet och skolverklighet : en diskussion om
professionaliseringssträvanden i det senmoderna samhället
Christina Florin (1990) Kampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom svenska folkskolans lärarkår 1860-1906
Christina Florin och Ulla Johansson (1990) Kunskap för makt : läroverken för Morgondagens män
Christina Florin och Ulla Johansson (1993) "Där de härliga lagrarna gro-" : kultur,
klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914
Eva Gannerud (1999) Genusperspektiv på lärargärning : om kvinnliga klasslärares liv
och arbete
Ivor F. Goodson (1996) Att stärka lärarnas röster : sex essäer om lärarforskning och
lärar-forskarsamarbete
Monica Hansen (1999) Yrkeskulturer i möte : läraren, fritidspedagogen och samverkan
Adda Hilden (1994) Nordisk laererindesamarbejde omkring 1900
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Glenn Hultman (2001) Intelligenta improvisationer : om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen
Leif Isberg (1996) Lärarrollen i förändring
Annelie Johansson (red.) (1994) ”Det vi gör sätter spår hela livet” : förskollärare berättar
Annelie Johansson (red.) (2001) Från folkskola till grundskola : lärare berättar
Karin Johansson och Ulf Fredriksson (1993) Sveriges lärarförbund 1967-1990
Thomas Kaiserfeld (1997) Vetenskap och karriär : svenska fysiker som lektorer, akademiker och industriforskare under 1900-talets första hälft
Lars-Åke Kernell, Arne Löfstedt och Anette Thelin (1997) Att vara lärare : "...är inte
ett yrke. Det är ett tillstånd!" : grundskollärare ger sin syn på hur lärarutbildning förbereder för yrket
Steffan Lind (2000) Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling : handlingsalternativen stängning och allians
Sverker Lindblad (1997) Imposed professionalization : on teachers' work and experiences of deregulation of education in Sweden
May Lindhé (1997) Stockholms läraresällskap 1872-1996 : en dokumentation
Ulla Lindqvist (1996) Läraren som ledare
Åsa Lundqvist (1994) Lärare, skolan och facket : en studie av lärares inställning och
förhållningssätt till Lärarförbundet
Åsa Lundqvist (1994) Kvinna och förtroendevald : ett sätt att leva : en studie av
kvinnliga förtroendevalda i Lärarförbundet
Leif Mathiasson och Svenne Nordlöv (1996) Lärarliv : tre porträtt
Margaretha Mellberg (1996) Pedagogen och det skrivna ordet : skrivkonst och folkskollärare 1870-1920
Gunilla Molloy (1992) Godmorgon fröken : ett samtal om makt, kön och lärarprofessionalism
Lars Niklasson (2001) Tjänstemannarollen i skolan : den offentliga sektorns kravkonflikter ur skolledares och pedagogers perspektiv
Ulla Karin Nordänger (1999) Möjligheter och mål : sökande efter samband mellan
lärares kåranda och skolans demokratimål
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Inger Nordheden (1996) Rektor lyssnar, lär och leder : skolledarrollen i ett lärarperspektiv
Ulf Numan (1999) En god lärare : några perspektiv och empiriska bidrag
Sten-Sture Olofsson (1998) Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola
Kennert Orlenius (1999) Förståelsens paradox : yrkeserfarenhetens betydelse när
förskollärare blir grundskollärare
Ingegerd Paulsson (1993) Lärarnas arbetsvillkor : synen på organisation, fysisk miljö
och psykosociala arbetsvillkor : forskningsprojektet Akademiker under 90-talet : en
studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor
Lars Pettersson (1992) Läraryrket och generationerna : om demografisk och ekonomisk omvandling, lärartillgång och lärarutbildning 1950-2005
Viola Rohdin och Gunvor Larsson-Utas (1998) Alla tiders folkskollärarinnor : pionjärer
& förbund
Ann Runfors (1997) Att förvandla rövare till änglar : om lärarna, mångfalden och vä lfärden
Ingvar Runhager (1996) 50 år i backspegeln : lärare berättare
Bengt Sandkull (2000) På spaning efter den postindustriella skolan
Evelyn Säll (2000) Lärarrollens olika skepnader : estradör, regissör och illuminatör :
en longitudinell studie av blivande lärares föreställningar
Zeth Idof Ståhl (1998) Den goda viljans paradoxer : reformers teori och praktik speglade i lärares erfarenheter av möten i skolan
Jarl Stormbom (1992) Läraren, professionen och didaktiken : några observationer i
ett både teoretisk och praktiskt problem
Helena Sundstedt och Maj-Len Wärnlund (2000) Kommunikation och samarbete : en
studie av bibliotekariers och lärares förhållningssätt gentemot varandra gällande
samarbete
Ingegerd Tallberg Broman (1994) Lärarutbildning, kön och professionalisering : med
förskollärarutbildningen som ett historiskt exempel
Ingegerd Tallberg Broman (1994) "För barnets skull" : en studie av förskolan som ett
kvinnligt professionaliseringsprojekt
Ingegerd Tallberg Broman (1998) De lärarstuderande och könsperspektiven
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Marie-Louise Törnvall och Kenneth Forslund (1995) Lärares professionella utveckling
: teorigrund, metodiska ansatser och egna utvecklingsprocesser
Ingrid Westlund (1999) Lärare i nätverk : att växa med uppgiften
Fredrik Westman (1991) Läraryrket, en kärlekshandling : rapport från ett klassrum :
att tjäna elever är kärnan i läraryrket
Karin Wilmenius (1999) Folkskollärarinnor i Stockholm
2.1.2 Vård
Barnsjuksköterskan och det gåtfulla folket : om barnsjuksköterskans arbete
(1992)
I livets tjänst : om barnmorskans ideologi och yrke : historik, barnmorskekultur
(1995)
Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson (2000) Maktutövning ur ett organisationsoch genusperspektiv : en studie vid tre vårdavdelningar
Åsa Andersson (1997) Livsideal och yrkesetik : om kalltankens betydelse i det kvinnliga vårdarbetets idéhistoria
Birgitta Aupeix (1994) Sjuksköterskeyrket, ett kall?
Margareta Bäckskog (1990) Att bli sjuksköterska vid sekelskiftet : belyst i ett kvinnohistoriskt perspektiv : bearbetning av Thora Björkegrens brev 1899-1901
Eva Bejerot (1993) Tandläkarnas arbetsvillkor i privattandvård och folktandvård :
forskningsprojektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas
arbetsvillkor
Eva Bejerot (1998) Dentistry in Sweden : healthy work or ruthless efficiency?
Anna-Lena Bellner (1997) Professionalization and rehabilitation : the case of Swedish occupational and physical therapists
Patricia Benner och Liselotte Rooke (1993) Från novis till expert : mästerskap och
talang i omvårdnadsarbetet
Sonia Bentling (1995) Sjuksköterskeprofessionen : vetenskapliga idéer och kunskapsutveckling
Gunnel Bergman (1994) Sjuksköterskors yrkeskarriär och fortsatta utbildning
Eva Bjälming (1992) Styrande eller styrd : om autonomi i distriktssköterskans arbete

15

Birgitta Burell (red.) (1997) Vård som yrke : undersköterskor, sjuksköterskor och läkare berättar
Birgitta Bygren (1995) SHSTF : 25 dramatiska år
Rannveig Dahle (1998) Professionalisering, kön och kulturella koder
Gerda Einarsdottir (1999) The gendering of status and status of gender : the case of
the Swedish medical profession
Torgerdur Einarsdóttir (1997) Läkaryrket i förändring : en studie av den medicinska
professionens heterogenisering och könsdifferentiering
Motzi Eklöf (2000) Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter,
intressen och ideal 1890-1960
Agneta Emanuelsson (1990) Pionjärer i vitt : professionella och fackliga strategier
bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939
Agneta Emanuelsson (1991) Utbildning och professionalisering : exemplet sjuksköterskor 1850-1920
Agneta Emanuelsson och Lars Holmstrand (1992) Forskning om kvinnliga yrken
inom vård och omsorg
Agneta Emanuelsson och Rigmor Wendt (1994) I folkhälsans tjänst : sju decennier
med den svenska distriktssköterskan
Agneta Emanuelsson (1994) Den svenska distriktssköterskan - kvinna eller fackman?
Agneta Emanuelsson (1996) Att stå till tjänst : från husligt arbete till offentligt anställd
Per Ericsson (1999) Jönköpings jordegummor : från 1600-talets vidskepelse till 1700talets vetenskap
Sonia Eriksson (1995) Sjuksköterska i dag : framträdande kunskapsområden, sett ur
yrkesverksamma sjuksköterskors perspektiv
Tommy Eriksson och Inga Eggerud (1991) Barnmorskor : ett historiskt perspektiv
med sörmländskt fokus
Iris Erlöv och Kerstin Petersson (1992) Från kall till personlighet : sjuksköterskans
utbildning och arbete under ett sekel
Iris Erlöv och Kerstin Petersson (1998) Från kall till akademi : ideologiska faser i
sjuksköterskeutbildningen under 1900-talet
Birgitta Evengård (1998) Kvinnor i vitt : om kreativitet på universitetssjukhus
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Lars Evertsson (1997) Fackliga och professionella strategier - exemplet sjuksköterskor
Lars Evertsson och Rafael Lindqvist (2000) Välfärdsstat och kvinnoyrken : om sjuksköterskors och arbetsterapeuters professionalisering
Ingegerd Fagerberg (1998) Nursing students' narrated, lived experiences of caring,
education and the transition into nursing, focusing on care of the elderly
Ylva Fältholm (1999) Barnmorska i förvandling
Christina Florin (1991) De gåtfulla sjuksköterskorna
Elisabet Forslind (1994) Bodil blickar bakåt och ger sitt yrke en historia
Agneta Franssén (2000) Omsorg i tanke och handling : en studie av kvinnors arbete i
vården
Tom Hagström (1995) Sjuksköterskors värderingar och förhållningssätt till arbete och
yrke
Tom Hagström och Peter Westerholm (1998) Sjuksköterskors arbetserfarenheter och
värderingar : en uppföljning cirka ett och ett halvt år efter yrkesutbildningen
Tom Hagström, Gudrun Johansson och Peter Westerholm (2000) Sjuksköterskors
socialisation in i arbetsliv och yrke : en longitudinell studie
Inga Hellberg, Mike Saks and Cecilia Benoit (1999) Professional identities in transition : cross-cultural dimensions
Ingrid Heyman (1995) Gånge hatt till- : omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige :
sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991
Ingrid Heyman och Héctor Pérez Prieto (red.) (2000) Berättelser om yrken : en a ntologi från ett seminarium: Utbildning - profession - praktik
Mats Hilte (2000) Förändring och kön i socialt arbete : en narrativ analys av en människobehandlande organisation
Barbro Holmdahl (1997) Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvårdnadsdoktor
Kerstin Holmlund (1996) Låt barnen komma till oss : förskollärarna och kampen om
småbarnsinstitutionerna 1854-1968
Elisabeth Hultcrantz (red.) (1998) Läkare, doktor, kvinna
Inger Hultgren (1994) 'När barnmorskan kom till byn'

17

Pia Höjeberg (1991) Jordemor : barnmorskor och barnaföderskor i Sverige
Sten Jansson (1994) Män i vården : om att vara manlig sjuksköterska
Berit Johansson (1995) Disciplinerad dam blir yrkeskvinna : sjuksköterskans roll i
vårdarbetet
Ingrid Jorfeldt (2000) Yrke och kön : en studie av kvinnor och män som sjuksköterskor
Ingela Josefson (1991) Kunskapens former : det reflekterade yrkeskunnandet
Ingela Josefson (1998) Läkarens yrkeskunnande
Inez Kapborg (1995) Evaluation of Swedish nursing education and professional practice
Mona Kihlgren (red.) och Gunilla Johansson m.fl. (2000) Sjuksköterskan, ledande
och ledare inom omvårdnad
Lena Lannerheim (1994) Syster blir till : en sociologisk studie av sjuksköterskeyrkets
framväxt och omformering
Tomas Lindelöw (red.) (1994) Vi är viktiga i vården : 16 undersköterskor och sjukvårdsbiträden berättar
Gerd Lindgren (1992) Doktorer, systrar och flickor : om informell makt
Gerd Lindgren (2001) Ensam i teamet? : en sociologisk analys av undersköterskors
och sjuksköterskors sociala arbetsmiljö i spåren av nya organisationsmodeller
Gerd Lindgren (1999) Klass, kön och kirurgi : relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår
Maud Lindholm (2000) The management and leadership of nurse managers in top
positions within health care
Lena Milton (1997) Barnmorskan och läkaren
Lena Milton (1997) 'Barnmorskan i välfärdsstaten : den svenska barnmorskekårens
utveckling ur ett komparativt perspektiv 1930-1960'
Lena Milton (2001) Folkhemmets barnmorskor : den svenska barnmorskekårens
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Ulrika Nilsson (1999) Kön, klass och vetenskaplig auktoritet : om kvinnliga läkarpionjärer
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Anna Nordlind (1996) Sjuksköterskans uppfattning och upplevelse av omvårdnadsdokumentationens kvalitet
Åke Olsson (1993) Alltid steget före : hundra år vid operationsbordet
Gun Pehrson (1997) Den otroliga verkligheten : arbetsvillkor och karriärmöjligheter
för 25 kvinnliga forskare/läkare som disputerat vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet : en studie genomförd med stöd av Rådet för Arbetslivsforskning,
Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, Ledarskapsakademien i Göteborg
Bodil Persson (1994) När kvinnorna kom in i männens värld : framväxten av ett
kvinnligt tekniskt yrke - laboratorieassistent under perioden 1880-1941
Ewa Pilhammar Andersson (1991) Det är vi som är dom : sjuksköterskestuderandes
föreställningar och perspektiv under utbildningstiden
Christina Romlid (1994) Förändringarna inom förlossningsvården och det svenska
barnmorskesystemet : en fråga om professionalisering eller genomgripande förändring?
Christina Romlid (1998) Makt, motstånd och förändring : vårdens historia speglad
genom det svenska barnmorskeväsendet 1663-1908
Kerstin Sahlin-Andersson (1997) Kvinnoyrken i omvandling : om ändrade gränser
och relationer i sjukvården
Lone Scocozza (1994) Forskning for livet : den medicinske forskningsetiks forudsaetninger og praktikker : en sociologisk analyse
Kerstin Segesten, Siv Bäck-Pettersson och Kirsten Pryds Jensen (1993) Sjuksköterskor med gröna fingrar för vård
Bengt Sivberg (1993) Professional judgement : a theoretical model and multiexperiments in nursing professional judgement
Gunnar Sjörs, Lovisa Lindquist and Ing-Marie Carlsson (1998) "Så är det bara ..." :
om läkares ledarskap, yrkesroller och arbetsvillkor vid Akademiska sjukhuset
Sören Skarback (1999) Läkarna i gamla Göteborg
Barbro Strömberg (1997) Professionellt förhållningssätt hos läkare och sjuksköterskor : en studie av uppfattningar
Berit Sundgren Grinups (1998) Försörjning och omsorg i förändring : en jämförelse
av sjuksköterskors arbete, familj och hälsa i Spanien och Sverige
Camilla Thunborg (1999) Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor
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Laurel Thatcher Ulrich (1992) En jordemoders berättelse : barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812
Lisa Vahlne (1995) Handledarens yrkesidentitet : sjuksköterskors upplevelser av yrkesidentitet utifrån handledarprofessionen
Rigmor Wendt (1998) Att vara och att göra : motsägelser inom sjuksköterskeyrket
Rigmor Wendt (1999) Kerstin Nordendahl : en sjuksköterska i tiden
Gertrud Wennermark (1994) En värld för sig : människor i sjukvårdens tjänst
Inger Wikström-Haugen (1992) Göteborgs Florence Nightingale : om syster Emma
Klingberg på Allm. & Sahlgrenska sjukhuset
Irène Winblad (1990) Från Siphra och Pua till Britty
Berit Åberg (2001) Samarbete på könsblandade arbetsplatser : en könsteoretisk
analys av arbetsdelning mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och
ordningspoliser
Gunilla Åström (1995) The meaning of caring as narrated, lived, moral experience
Lisa Öberg (1996) Barnmorskan och läkaren : kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920
Lisa Öberg (1997) Barnmorskor och läkare och välfärdsstatens genussystem
Lisa Öberg (1999) 'Det nya sättet att hjälpa barn till världen : något om förlossningsvårdens professionalisering, könsarbetsdelning och reglering i 1800-talets Sverige'
Lisa Öberg (1997) 'Ett sexuellt yrke : barnmorskan privat och professionellt'
Lisa Öberg (2000) Så sannt mig Gud hjelpe till lif och själ! : om läkareden i Sverige
förr och nu
Katarina Östergren och Kerstin Sahlin-Andersson (1998) Att hantera skilda världar :
läkares chefskap i mötet mellan profession, politik och administration
2.1.3 Förvaltning
Kontorsyrke i förändring : en konferensrapport
(1991)
Helena Bergman (1999) En familj som andra : barnavårdsmän och genuspolitik i den
tidiga välfärdsstaten

Sara Bergqvist Månsson (2000) Byråkratiboken : en bok om trender, etik och tjäns-
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temän som inte har gett upp
Leif Ekerling (1996) Byråkrater berättar : minnen, hågkomster och anekdoter berättade av tjänstemän hos skatte- och kronofogdemyndigheter för Leif Ekerling
Ylva Hasselberg och Erik Kärnekull (2001) I rikets tjänst : en ESO-rapport om statliga
kårer : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Marie Lennersand (1999) Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730
Maud Lindholm (2000) The management and leadership of nurse managers in top
positions within health care
Kristina Olsson (1998) Medarbetare berättar : från 40-tal till 90-tal inom Arbetsmarknadsverket i Östergötland
Margareta Stigsdotter (1991) Varför har chefen inte en blottad bringa? : några drag i
en tjänstemannakultur
Ingrid Wahlund (red.) (1994) Spindeln i nätet : kontorsyrkesanställda berättar
Gunnar Wallin (1999) Makthavare i fokus : attityder och verklighetsuppfattningar hos
toppskikten inom politik och förvaltning
2.1.4 Polis, militär
Susanne Andersson (2000) Status, auktoritet och hegemonisk maskulinitet : om o rganiserade och genusordande processer inom närpolisorganisationen
Gunnar Aronsson och Lars Erik Lagerwall (1993) Polischefers arbetsvillkor : rapport
från projektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor
Kjell Bergman (1990) Poliser : mellan klassförtryck och brottsbekämpning
Stefan Bohman och Dan Waldetoft (1993) Här är polisen- : poliser skriver om sitt liv
och arbete
Ann Kristin Carlström (1999) På spaning i Stockholm : en etnologisk studie av polisarbete
Ann Kristin Carlström (1997) Spanare i skarpt läge : om allvar och lek i polisarbete
Gunilla Cedermark Hedberg (1985) Kvinnor och män i polisutbildning : polissystemets reaktioner på en ökad andel kvinnor i polisyrket

Gunnar Ekman (1999) Från text till batong : om poliser, busar och svennar
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Rolf Granér (2000) Stämningen är rå men hjärtlig : aspekter på humorns gruppsykologiska funktioner bland poliser
Rolf Granér och Sven-Inge Nilsson (2000) Mer pojkars sätt att kramas? : om tråkningar och practical jokes i en polisiär enhet : arbetsrapport
Ylva Hasselberg och Erik Kärnekull (2001) I rikets tjänst : en ESO-rapport om statliga
kårer : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Sören Jansson (1993) Officerare emellan : en etnologisk studie av efterkrigstidens
regementsliv vid I3, I11 och I17
Sören Jansson (1996) Biggles i folkhemmet : historien om ett flygvapen och dess
officerskår
Annelie Johansson (red.) (1999) Att skydda landet : tullare och kustbevakare berättar
Lars Nystedt (1994) Arméofficerares arbetsvillkor, engagemang, förtidsavgång och
hälsa : en longitudinell studie
Britta Smångs (1993) Poliser om poliser : aspekter på ett arbete och en yrkesroll
Berit Åberg (2001) Samarbete på könsblandade arbetsplatser : en könsteoretisk
analys av arbetsdelning mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och
ordningspoliser
Cecilia Åse (2000) Makten att se : om kropp och kvinnlighet i lagens namn
2.2 Privatanställda
Joan Acker and Ann-Marie Ask (1990) Wage differences between women and men
and the structure of work and wage setting in Swedish banking : a report of an exploratory study
Martha Blomqvist (1991) Kvinnor och arbetsorganisation i kunskapsföretag : en
kvantitativ studie
Martha Blomqvist (1994) Könshierarkier i gungning : kvinnor i kunskapsföretag
Lennart Börnfors (1996) Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995
Anders Bruhn (1998) Industritjänstemännen, facket och värdeförändringen : slutrapport från forskningsprojekt "Fackets plats i förändrade värde- och normsystem"
Anders Bruhn (1999) Individualiseringen och det fackliga kollektivet : en studie av
industritjänstemäns förhållningssätt till facket
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Göran Brulin och Tommy Nilsson (1997) Läran om arbetets ekonomi : om utveckling
av arbete och produktion
Gunnar Eliasson (1994) Högre utbildade i företag
Eva Fägerborg (1996) Miljoner och my : kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri
Eric Giertz och Henrik Blomgren (2000) Tillväxt och lönebildning : om löne- och a nställningsvillkor på tjänstesamhällets nya arbetsmarknader
Mats Greiff (1992) Kontoristen : från chefens högra hand till proletär : proletarisering,
feminisering och facklig organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950
Mats Greiff (1993) "Så länge den praktiken tillämpas, att damer ha mindre lön för
samma arbete än herrar, torde de ha mången plats att fylla på kontor"
Mats Greiff (1994) Från gåspenna till tangentbord : mekanisering och könsarbetsdelning vid kontoret på Kockums i Malmö
Magnus Henrekson (1999) Tjänstesektorn och jämställdheten bland näringslivets
högre chefer
Pia Höök (1995) Chefsutveckling ur könsperspektiv : mentorskap och nätverk på
Vattenfall
Alf O. Johansson, Susanne Lundin och Lars Olsson (red.) (1994) Dagsverken : 13
essäer i arbetets historia
Anneli Johansson och Bertil Rahm (red.) (1995) Under årens lopp- : samtal med några som var med : SIF 75 år 1995
Lars Erik Karlsson och Lennart Svensson (1995) Tjänstemän i underläge : om fackets och den anställdes maktlöshet vid organisationsförändringar
Mats Lindqvist (1996) Herrar i näringslivet : om kapitalistisk kultur och mentalitet
Karl Molin (1998) Den moderne patriarken : om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-1935
Tommy Nilsson (1996) Lean production and white-collar work: the case of Sweden
Trond Petersen and Eva M. Meyersson (1999) More glory and less lnjustice: the
glass ceiling in Sweden, 1970-1990
Pär Pettersson (1994) Förändringsstress vid teknisk och organisatorisk omvandling :
en studie av arbetsledare inom verkstadsindustrin
Åke Sandberg (1998) Nya medier : rapporten om multimedie- och Internetföretagen i
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Sverige
Thord Wallén (1990) Arbeta med förtroende : intervjuer med förtroendevalda och
ombudsmän inom Svenska industritjänstemannaförbundet
2.2.1 Ingenjörer och tekniker

Martina Berglund (1998) On white-collar work close to production
Boel Berner (1992) Engineering identity and economic change : engineers in Swedish society 1850-1990
Boel Berner (1994) Intelligensens ånga och kapitalets svänghjul : ingenjörer och
svensk industrialisering till 1920
Boel Berner (1996) Sakernas tillstånd : kön, klass, teknisk expertis
Henrik Björck (1992) Folkhemmets tekniker
Ingela Björck (red.) (1998) Vad är en ingenjör?
Katarina Ek-Nilsson (1999) Teknikens befäl : en etnologisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer
Max Engman (1999) Ingenjörsemigrationen från Finland till Ryssland före första
världskriget
Julia Evetts (1999) Professional identities : state and international dynamics in engineering
Karl-Erik Finnman och John E. Persson (1998) Från talgkokare till teknisk chef :
Svenska maskinbefälsförbundet 150 år
Kristina Grange (1998) Kulturkrock eller brobygge? : om mötet mellan arkitekter och
ingenjörer
Cecilia Granlund (1995) Kvinnlig identitet i en teknisk yrkesvärld : en kvalitativ studie
av kvinnliga ingenjörers utbildning och karriär
Per-Olof Grönberg (1999) "My kind of town"? : ethnicity and class as determining
factors for return migration or permanent settlement among Swedish engineers in
Chicago 1910-1930
Inger Grufman (1999) Karriärglappet - skillnaden mellan dröm och verklighet
Inger Grufman (1999) Att vara kvinnlig civilingenjör 1982 och 1996
Tom Hagström och Gudrun Johansson (1999) Högskoleingenjörers arbetserfaren-
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heter och värderingar : en uppföljning drygt ett år efter yrkesutbildningen
Eva Hesselgren (1994) Teknik- och industrihistoriska samlingar vid svenska museer :
en inventering
Svante Lindqvist (1997) Teknik, bildning och kultur : den svenska ingenjörskårens
förvandling
Eva Löfgren och Gabriella Fägerlind (2000) Att se med andra ögon : bilder av
svenskt arbetsliv förmedlade av invandrade ingenjörer
Ulf Mellström (1995) Engineering lives : technology, time and space in a malecentred world
Tommy Nilsson (1995) Från specialister till generalister – tjänstemännen i industrin
Tommy Nilsson (1996) Lean production and white-collar work: the case of Sweden
Pär Pettersson (1994) Förändringsstress vid teknisk och organisatorisk omvandling :
en studie av arbetsledare inom verkstadsindustrin
Pierre Schou (1991) Arbetsmotivation : en studie av ingenjörer
Maria Udén (1996) Det luktar stål och olja : intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer
Anna Wahl (1992) Könsstrukturer i organisationer : kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling
Dan Waldetoft (red.) (1993) Framtiden var vår : civilingenjörer skriver om sitt liv och
arbete
2.2.2 Administration, försäljning
Kontorsyrke i förändring : en konferensrapport
(1991)
Alexander Beck (1995) Framtidens civilekonom : en essäsamling
Birgitta Conradson (1992) Kontoristen som romanfigur och filmhjälte
Birgitta Conradson (1995) ’Det var en revolution med suddknappen’
Viveka Ekström (1999) Från Halda till Windows : om kvinnor på kontor
Mats Greiff (1992) Kontoristen : från chefens högra hand till proletär : proletarisering,
feminisering och facklig organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950
Mats Greiff (1993) "Så länge den praktiken tillämpas, att damer ha mindre lön för
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samma arbete än herrar, torde de ha mången plats att fylla på kontor"
Mats Greiff (1994) Från gåspenna till tangentbord : mekanisering och könsarbetsdelning vid kontoret på Kockums i Malmö
Rut Hammarström och Per Lindström (red.) (1992) Kvinnors liv och arbete i Folksam
: om inställning till befordran och jämställdhetsarbete under trettio år
Margareta Stigsdotter (1991) Varför har chefen inte en blottad bringa? : några drag i
en tjänstemannakultur
Ingrid Wahlund (red.) (1994) Spindeln i nätet : kontorsyrkesanställda berättar
2.2.3 Handelsanställda
Rolf G. B. Andersson (1998) Sällskapsföreningar eller fackliga organisationer för sin
tid? : en studie över de svenska kontorist- och biträdesföreningarna
Rolf G. B. Andersson (1999) I legostadgans skugga : om de svenska kontorist och
biträdesföreningarna från 1880-tal till 1940-tal
Cecilia Fredriksson (1998) Ett paradis för alla : EPA mellan folkhem och förförelse
Elisabeth Sundin (1998) Män passar alltid? : nivå- och organisationsspecifika processer med exempel från handeln : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
3. Kvinnor, män, genus
Lena Abrahamsson (2000) Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i
arbetsorganisationer
Joan Acker and Ann-Marie Ask (1990) Wage differences between women and men
and the structure of work and wage setting in Swedish banking : a report of an exploratory study
Joan Acker (1992) Kvinnors och mäns liv och arbete
Birgitta Ahltorp och Ebba Franke (1991) Spelet i pyramiderna : om kvinnor och män
på jobbet
Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson (2000) Maktutövning ur ett organisationsoch genusperspektiv : en studie vid tre vårdavdelningar
Susanne Andersson (2000) Status, auktoritet och hegemonisk maskulinitet : om o rganiserade och genusordande processer inom närpolisorganisationen
Christina Axelsson (1992) Hemmafrun som försvann : övergången till lönearbete
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bland gifta kvinnor i Sverige 1968-1981
Margareta Bäckskog (1990) Att bli sjuksköterska vid sekelskiftet : belyst i ett kvinnohistoriskt perspektiv : bearbetning av Thora Björkegrens brev 1899-1901
Helena Bergman (1999) En familj som andra : barnavårdsmän och genuspolitik i den
tidiga välfärdsstaten
Boel Berner (1996) Sakernas tillstånd : kön, klass, teknisk expertis
Gunnela Björk (1999) Att förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950
Göran Blomqvist (1996) Så blev kvinnor professorer vid Lunds universitet
Martha Blomqvist (1991) Kvinnor och arbetsorganisation i kunskapsföretag : en
kvantitativ studie
Martha Blomqvist (1994) Könshierarkier i gungning : kvinnor i kunskapsföretag
Monica Boëthius (1995) Patriarkatets sista skansar
Gunilla Cedermark Hedberg (1985) Kvinnor och män i polisutbildning : polissystemets reaktioner på en ökad andel kvinnor i polisyrket
Birgitta Conradson och Angela Rundquist (1997) Karriärkvinnan : myt och verklighet i
etnologiskt perspektiv
Rannveig Dahle (1998) Professionalisering, kön och kulturella koder
Irmelin Drake och Anne Grethe Solberg (1996) Kvinnor och ledarskap
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Inga Hellberg (1999) Altruism and utility : two logics of professional action
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debate over guilds in Sweden and Germany 1825-1875
Anders L. Johansson (red.) (1997) Fackliga organisationsstrategier
Marie Lennersand (1999) Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730
Viveka Lindgren och Sven Nelander (1993) Förändringar av partisympatierna bland
anställda
Antony Lindgren (1994) Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet

Lennart Lundquist (1998) Demokratins väktare : ämbetsmännen och vårt offentliga
etos
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Karl Molin (1998) Den moderne patriarken : om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-1935
Torbjörn Nilsson (1994) Elitens svängrum : första kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886
Torbjörn Nilsson (1996) Liberalism på undantag - bland adliga fritänkare och borgerliga statsvänner i svenskt 1800-tal
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Torbjörn Nilsson (1996) Förföljda och föraktade : folkets vrede drabbade 1700-talets
politiker
Torbjörn Nilsson (1997) Liberalismen och 1800-talets ämbetsmannastat : fiender eller
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Torbjörn Nilsson (2000) Ämbetsmannen i själva verket : rekrytering och avancemang
i en moderniserad stat 1809-1880
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lärares kåranda och skolans demokratimål
Bo Rothstein (1997) Den svenska modellens institutionella arv
Jan Teorell (1998) Demokrati eller fåtalsvälde? : om beslutsfattande i partiorganisationer
Jan Teorell och Anders Westholm (1999) Var det bättre förr? : politisk jämlikhet i Sverige under 30 år
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Ingrid Wahlund och Thord Wallén (1991) Fler förmår mer : ett sekel med tjänstemän
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7. Arbetets kulturer

I livets tjänst : om barnmorskans ideologi och yrke : historik, barnmorskekultur (1995)
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Gunnar Andersson (1993) Leva för jobbet och jobba för livet : om chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer
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Kjell Bergman (1990) Poliser : mellan klassförtryck och brottsbekämpning
Sara Bergqvist Månsson (2000) Byråkratiboken : en bok om trender, etik och tjänstemän som inte har gett upp
Lennart Börnfors (1996) Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995
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Görel Carlsson (1999) Yrkesliv och yrkeskunnande : fyra erfarna kvinnliga lärare berättar
Ann Kristin Carlström (1999) På spaning i Stockholm : en etnologisk studie av polisarbete
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Ingela Josefson (1998) Läkarens yrkeskunnande
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Del 2. Alfabetisk huvudförteckning

Alla lika olika : mångfald i arbetslivet (2000). Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. (Ds : departementsserien, 2000:69)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Anpassning eller valfrihet? : om tjänstemännens arbetsvillkor (1999). Stockholm:
TCO : Statistiska centralbyrån.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Att vara eller jobba som : betydelsen av yrken i arbetslivet : rapport från en konferens
på arbetets museum den 9-10 maj 2000 (2001). Norrköping: Arbetets museum. (Arbetets museums skriftserie, 2)
Särskilda yrken och professioner
Barnsjuksköterskan och det gåtfulla folket : om barnsjuksköterskans arbete (1992).
Stockholm: Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförb. (SHSTF).
Vård
Historia och framtid : SIF 75 år (1995). Stockholm: Svenska industritjänstemannaförb. (SIF) : Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM).
Fackliga organisationer och organisering
I livets tjänst : om barnmorskans ideologi och yrke : historik, barnmorskekultur
(1995). Stockholm: Svenska barnmorskeförb. : Vårdförb. SHSTF.
Vård
Arbetets kulturer
Kompetens och kunskapsutveckling : om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten : delbetänkande (1995). Stockholm: Fritze. (Statens offentliga utredningar,
1995:58)
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Kontorsyrke i förändring : en konferensrapport (1991). Stockholm: Statstjänstemannaförb. (ST).
Förvaltning
Administration
Lärarprofessionalism : om professionella lärare (1998). Stockholm: Lärarförb.
Lärare
Perspektiv på tjänstemän (1992). Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM). (Årsbok - Tjänstemannarörelsens arkiv och museum, 1990/1992)
Särskilda yrken och professioner

44

På spaning efter de lärare som flytt : lärarnas arbetsmarknad under 80-talet (1991).
Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB). (Information om arbetsmarknaden,
1991:4)
Lärare
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Skola i förändring : en antologi om lärande på andra villkor (1998). Stockholm: Lärarförbundet.
Lärare
De styrda och de fria : den tudelade tjänstesektorn (2000). Stockholm: TCO.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Televerket och vi : telefonistliv i Göteborg 1918-1991 (1994). [Göteborg]: [Författargruppen fören. Teleringen].
Särskilda yrken och professioner
Arbetets kulturer

A
Abrahamsson, Lena (2000). Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i
arbetsorganisationer. Umeå: Boréa.
Kvinnor, män, genus
Acker, Joan (1992). Kvinnors och mäns liv och arbete. Stockholm: SNS (Studieförb.
Näringsliv och samhälle).
Kvinnor, män, genus
Acker, Joan and Ann-Marie Ask (1990). Wage differences between women and men
and the structure of work and wage setting in Swedish banking : a report of an exploratory study. Stockholm: Arbetslivscentrum.
Privatanställda
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Kvinnor, män, genus
Ahlroos, Maja (1991). Hjärnkraft på sparlåga : invandrarakademikerna, en outnyttjad
reserv på den svenska arbetsmarknaden. Stockholm: Saco.
Särskilda yrken och professioner
Ahltorp, Birgitta och Ebba Franke (1991). Spelet i pyramiderna : om kvinnor och män
på jobbet. Stockholm: Norstedts juridikförl.
Kvinnor, män, genus
Ahrne, Göran, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsrud (1995). Klassamhällets förändring. Lund: Arkiv.
Social formering, struktur, rörlighet
Politik och samhällsutveckling
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Albinsson, Gunilla och Kerstin Arnesson (2000). Maktutövning ur ett organisationsoch genusperspektiv : en studie vid tre vårdavdelningar. Malmö: Institutionen för pedagogik Lärarhögsk. (Studia psychologica et paedagogica. Series altera, 148)
Vård
Kvinnor, män, genus
Andersdotter, Gunnel (1997). '"Biktmamma" och "museitant" : de utforskades bilder
av en kvinnlig etnolog på fältet' I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 99-112. Stockholm: Carlsson.
Arbetets kulturer
Andersson, Gunnar (1993). Leva för jobbet och jobba för livet : om chefsfamiljers
vardag och samlevnadsformer. Stockholm ; Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion.
(Symposion bibliotek,)
Arbetets kulturer
Andersson, Rolf G. B. (1999). I legostadgans skugga : om de svenska kontorist och
biträdesföreningarna från 1880-tal till 1940-tal. Stockholm: Handelstjänstemannaförb.
Handelsanställda
Fackliga organisationer och organisering
Andersson, Rolf G. B. (1998). Sällskapsföreningar eller fackliga organisationer för sin
tid? : en studie över de svenska kontorist- och biträdesföreningarna. Stockholm:
Handelstjänstemannaförb.
Handelsanställda
Fackliga organisationer och organisering
Andersson, Susanne (2000). Status, auktoritet och hegemonisk maskulinitet : om
organiserade och genusordande processer inom närpolisorganisationen. Stockholm:
Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms univ. (Skriftserie från Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet, 21)
Polis, militär
Kvinnor, män, genus
Andersson, Åsa (1997). 'Livsideal och yrkesetik : om kalltankens betydelse i det
kvinnliga vårdarbetets idéhistoria'. Svensk medicinhistorisk tidskrift 1,1, s. 53-71.
Vård
Andrae Thelin, Annika (1991). Frökenliv : en folkskollärarinnas verklighet och vardag
på den småländska landsbygden under 1920- och 1930-talen. Kalmar: Högsk. (Arbetsrapport / Rostadprojektet, 9)
Lärare
Annetorp Hörnsten, C. (2000). Kontoristers och sekreterares situation på arbetsmarknaden 1990-1997. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB).
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Appelqvist, Örjan (1990). Brevbärarens fack och värde : ett yrkesliv vid Södertäljeposten 1926-1968. Älvsjö: Plantago media.
Offentliganställda
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Arfwedson, Gerhard (1994). Nyare forskning om lärare : presentation och kritisk
analys av huvudlinjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning.
Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning). (Didactica, 3)
Lärare
Aronsson, Gunnar, Annika Lantz och Gunnela Westlander (1992). Akademiker under
90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor : undersökningsinstrumenten och studiens bakgrund. Solna: Arbetsmiljöinstitutet. (Undersökningsrapport /
Arbetsmiljöinstitutet, 1992:11)
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Aronsson, Gunnar, Klas Gustafsson och Margareta Dallner (2000). Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum-periferiperspektiv. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (Arbete och hälsa, 2000:9)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Aronsson, Gunnar och Klas Gustafsson (1999). 'Kritik eller tystnad : en studie av a rbetsmarknads- och arbetsförhållandenas betydelse för arbetsmiljökritik'. Arbetsmarknad och arbetsliv 1999:3, s. 189-206.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Aronsson, Gunnar och Lars Erik Lagerwall (1993). Polischefers arbetsvillkor : rapport
från projektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor. Solna: Arbetsmiljöinstitutet. (Undersökningsrapport / Arbetsmiljöinstitutet,
1993:40)
Polis, militär
Aronsson, Gunnar, Margareta Dallner och Klas Gustafsson (2000). Yrkes- och arbetsplatsinlåsning : en empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser. Solna:
Arbetslivinstitutet. (Arbete och hälsa, 2000:5)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Aupeix, Birgitta (1994). Sjuksköterskeyrket, ett kall? Lund, : Univ., Institutionen för
tillämpad psykologi. (Psykologexamensuppsats / Lunds universitet. Institutionen för
tillämpad psykologi (1987-), 8(1994):5)
Vård
Axelsson, Christina (1992). Hemmafrun som försvann : övergången till lönearbete
bland gifta kvinnor i Sverige 1968-1981. Stockholm: Univ. (Swedish Institute for Social Research, 21)
Kvinnor, män, genus

B
Beck, Alexander (1995). Framtidens civilekonom : en essäsamling. Stockholm: Sveriges ekonomföreningars riksorganisation (SERO).
Administration
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Bejerot, Eva (1998). Dentistry in Sweden : healthy work or ruthless efficiency? Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (Arbete och hälsa, 1998:14)
Vård
Bejerot, Eva och Eva Härenstam (1993). Styrsystem, effektivitet och arbetsvillkor :
akademikers syn på organisationsförändringar. Solna: Arbetsmiljöinstitutet. (Undersökningsrapport / Arbetsmiljöinstitutet, 1993:27)
Särskilda yrken och professioner
Bejerot, Eva (1993). Tandläkarnas arbetsvillkor i privattandvård och folktandvård :
forskningsprojektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas
arbetsvillkor. Solna: Arbetsmiljöinstitutet. (Undersökningsrapport / Arbetsmiljöinstitutet, 1993:41)
Vård
Bellner, Anna-Lena (1997). Professionalization and rehabilitation : the case of Swedish occupational and physical therapists. Linköping: Tema Univ. (Linköping studies
in arts and science, 166)
Vård
Benner, Patricia och Liselotte Rooke (1993). Från novis till expert : mästerskap och
talang i omvårdnadsarbetet. Lund: Studentlitteratur. (Forskning, vård, utbildning (Studentlitteratur),)
Vård
Bentling, Sonia (1995). Sjuksköterskeprofessionen : vetenskapliga idéer och kunskapsutveckling. Stockholm: Liber utbildning. (Vårdvetenskapligt bibliotek,)
Vård
Berg, Elisabeth (1998). 'Arbetarkultur och tjänstemannakultur tillsammans : effektivisering av verksamheten genom färre tjänstemän och tjänsteled i organisationen'. Arbete, människa, miljö & Nordisk ergonomi 2, s. 119-128.
Arbetets kulturer
Bergem, Trygve (2000). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur.
Lärare
Berglund, Martina (1998). On white-collar work close to production. Linköping: Univ.
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 718)
Ingenjörer och tekniker
Bergman, Gunnel (1994). Sjuksköterskors yrkeskarriär och fortsatta utbildning. Linköping: Univ. Institutionen för pedagogik och psykologi. (Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 171)
Vård
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
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Bergman, Helena (1999). 'En familj som andra : barnavårdsmän och genuspolitik i
den tidiga välfärdsstaten'. Historisk tidskrift 1999, s. 227-252.
Kvinnor, män, genus
Förvaltning
Bergman, Kjell (1990). Poliser : mellan klassförtryck och brottsbekämpning. Göteborg: Univ., Etnologiska institutionen. (Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige, 7)
Polis, militär
Arbetets kulturer
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Bergqvist Månsson, Sara (2000). Byråkratiboken : en bok om trender, etik och tjänstemän som inte har gett upp. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.
Förvaltning
Arbetets kulturer
Bergström, Carin (1993). 'Avdankade soldater, skolmostrar och läsmästare : skollärare på landet före folkskolereformen 1842 : en forskningsidé'. Historisk tidskrift 1993,
s. 409-431.
Lärare
Bergström, Carin (1997). 'De kringvandrande lärarna - ett hot mot kyrkan?' I: Blent, K.
(ed.) Tidernas kyrka i Uppland, s. 141-151. Uppsala: Upplands fornminnesfören.
Lärare
Bergström, Carin (1994). 'Den svenske lantprästen i samhällsnyttans tjänst' Upplysningens miljöer, s. 16-19. Lund: Univ., Avd. för idé- och lärdomshistoria.
Offentliganställda
Bergström, Carin (red.) (1996). Hand och penna : sju essäer om yrken på 1700-talet.
Stockholm: Atlantis.
Särskilda yrken och professioner
Social formering, struktur, rörlighet
Bergström, Carin (1996). 'Lantprästen : en maktfaktor att räkna med' I: Bergström, C.
(ed.) Hand och penna, s. 71-101. Stockholm: Atlantis.
Offentliganställda
Bergström, Carin (1991). Lantprästen : prästens funktion i det agrara samhället 17201800 : Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Stockholm: Nordiska museet. (Nordiska museets handlingar, 110)
Offentliganställda
Bergström, Carin (2000). Skolmostrar och läsmästare : lärare på landet före folkskolereformen 1842. Stockholm: Nordiska museet.
Lärare
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Bergström, Hans (2000). Det tredje problemet : socialarbetaren i ett systemiskt perspektiv. Stockholm: Carlsson.
Offentliganställda
Berner, Boel (1992). 'Engineering identity and economic change : engineers in Swedish society 1850-1990'. Polhem 1992, s. 131-160.
Ingenjörer och tekniker
Social formering, struktur, rörlighet
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Berner, Boel (1994). 'Intelligensens ånga och kapitalets svänghjul : ingenjörer och
svensk industrialisering till 1920' I: Kjeldstadli, K., Myklebust, S. och Thue, L. (eds.)
Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920, s. 145-162. Oslo: Senter for
teknologi og menneskelige verdier.
Ingenjörer och tekniker
Berner, Boel (1996). Sakernas tillstånd : kön, klass, teknisk expertis. Stockholm:
Carlsson.
Ingenjörer och tekniker
Kvinnor, män, genus
Bertilsson, Margareta (red.)(1995). Rätten i förvandling : jurister mellan stat och
marknad. Stockholm: Nerenius & Santérus.
Särskilda yrken och professioner
Politik och samhällsutveckling
Billquist, Leila (1999). Rummet, mötet och ritualerna : en studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet. Göteborg: Institutionen för socialt arbete Univ. (Skriftserien / Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, 1999:4)
Offentliganställda
Bjälming, Eva (1992). Styrande eller styrd : om autonomi i distriktssköterskans arbete. Jönköping: Hälsohögskolan. (FoU-rapport - Jönköpings läns landsting, Hälsohögskolan, 1992:5)
Vård
Björck, Henrik (1992). 'Folkhemmets tekniker' Humaniora och teknik, s. 105-118.
Göteborg: Univ., Humanistiska utbildnings- och forskningsnämnden.
Ingenjörer och tekniker
Björck, Ingela (red.) (1998). Vad är en ingenjör? Linköping: Univ., Institutionen för
systemteknik. (LiTH-ISY-R, 2061)
Ingenjörer och tekniker
Björk, Gunnela (1999). Att förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950. Lund: Arkiv. (Arkiv avhandlingsserie, 52)
Kvinnor, män, genus
Politik och samhällsutveckling
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Björkdahl Ordell, Susanne (1990). Socialarbetare : bakgrund, utbildning och yrkesliv.
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborg studies in educational sciences, 74)
Särkilda yrken och professioner
Offentliganställda
Blomqvist, Göran (1992). Elfenbenstorn eller statsskepp? : stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück. Lund: Lund Univ. Press.
(Bibliotheca historica Lundensis, 71)
Lärare
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Blomqvist, Göran (1994). Från de lärdas republik till Sveriges universitetslärarförbund. Del 1: Äldsta tid till 1940. Stockholm: Sveriges universitetslärarförb. (SULF).
Fackliga organisationer och organisering
Blomqvist, Göran (1996). 'Så blev kvinnor professorer vid Lunds universitet' I: Wirmark, M. (ed.) Professorsboken, s. 113-121. Stockholm: Carlsson.
Kvinnor, män, genus
Lärare
Blomqvist, Martha (1991). Kvinnor och arbetsorganisation i kunskapsföretag : en
kvantitativ studie. Uppsala: Univ., Sociologiska inst.
Kvinnor, män, genus
Privatanställda
Blomqvist, Martha (1994). Könshierarkier i gungning : kvinnor i kunskapsföretag.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International [distributör]. (Studia sociologica Upsaliensia, 39)
Kvinnor, män, genus
Privatanställda
Boëthius, Monica (1995). Patriarkatets sista skansar. Nacka: Arbetslivsfonden.
(Forskarrapport / Arbetslivsfonden,)
Kvinnor, män, genus
Offentliganställda
Bohm, Eva (1995). Okänd, godkänd, legitimerad : Svensk sjuksköterskeförenings
första femti år. Stockholm: Svensk sjuksköterskefören.
Fackliga organisationer och organisering
Bohman, Stefan och Dan Waldetoft (1993). Här är polisen- : poliser skriver om sitt liv
och arbete. Stockholm: Nordiska museet [i samarbete med Rikspolisstyr.]. (Svenska
folket berättar,)
Polis, militär

Boklund, Ann (1995). Olikheter som berikar? : möjligheter och hinder i samarbetet
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mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och
familjeomsorg. Stockholm: Univ. (Rapport i socialt arbete, 71)
Offentliganställda
Brante, Thomas (1992). Expert society : the origins and development of professions
in Sweden. Stockholm, : Rådet för forskning om universitet och högskolor, UHÄ.
(Studies of higher education and research, 1992:2)
Särskilda yrken och professioner
Politik och samhällsutveckling
Brorström, Björn, Sven Siverbo och Anna Cregård (2001). Institutioner och individer :
om utveckling i framgångsrika kommuner. Lund: Studentlitteratur.
Offentliganställda
Bross, Samuel och Göran Larsson (1992). 'Bygg Mediaförbundet! : uppdelningen i
arbetare och tjänstemän är ett hinder för GFs utveckling'. Grafia 5, s. 14-15.
Fackliga organisationer och organisering
Bruhn, Anders (1999). Individualiseringen och det fackliga kollektivet : en studie av
industritjänstemäns förhållningssätt till facket. Örebro: Univ. : Univ.-bibl. [distributör].
(Örebro studies, 15)
Privatanställda
Fackliga organisationer och organisering
Bruhn, Anders (1998). Industritjänstemännen, facket och värdeförändringen : slutrapport från forskningsprojekt "Fackets plats i förändrade värde- och normsystem".
Örebro: Högskolan. (Skriftserie / Högskolan i Örebro, 64)
Privatanställda
Fackliga organisationer och organisering
Brulin, Göran och Tommy Nilsson (1997). Läran om arbetets ekonomi : om utveckling
av arbete och produktion. Stockholm: Rabén Prisma.
Privatanställda
Bruun, Niklas (1997). 'Fackliga roller i Europa' I: Johansson, A.L. (ed.) Fackliga organisationsstrategier, s. 91-110. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Fackliga organisationer och organisering
Burell, Birgitta (red.) (1997). Vård som yrke : undersköterskor, sjuksköterskor och
läkare berättar. Hedemora: Gidlund.
Vård
Burrage, Michael and Rolf Torstendahl (eds.)(1990). The formation of professions :
knowledge, state and strategy. London: Sage. (SCA-SSS series)
Särskilda yrken och professioner
Burrage, Michael and Rolf Torstendahl (eds.)(1990). Professions in theory and history : rethinking the study of the professions. London: Sage.
Särskilda yrken och professioner
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Bygren, Birgitta (1995). SHSTF : 25 dramatiska år. Stockholm: Vårdförb. SHSTF.
Vård
Fackliga organisationer och organisering
Bäckskog, Margareta (1990). Att bli sjuksköterska vid sekelskiftet : belyst i ett kvinnohistoriskt perspektiv : bearbetning av Thora Björkegrens brev 1899-1901. Stockholm: Röda korsets sjuksköterskeskola.
Vård
Kvinnor, män, genus
Börnfors, Lennart (1996). Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och
yrkesidentitet 1945-1995. Lund: Historiska media.
Privatanställda
Arbetets kulturer

C
Carle, Torbjörn, Sven Kinnander och Sven Salin (2000). Lärarnas riksförbund 18842000 : ett stycke svensk skolhistoria ur fackligt perspektiv. Stockholm: Informationsförl.
Lärare
Fackliga organisationer och organisering
Carlgren, Ingrid (1992). Lärarprofessionalism - vad är det? : tre artiklar om läraryrkets
innehåll och villkor. Stockholm: Didaktikcentrum. (Häften för didaktiska studier, 34)
Lärare
Arbetets kulturer
Carlsson, Görel (1999). Yrkesliv och yrkeskunnande : fyra erfarna kvinnliga lärare
berättar. Linköping: Univ. (FiF-avhandling, 28)
Lärare
Arbetets kulturer
Carlström, Ann Kristin (1999). På spaning i Stockholm : en etnologisk studie av polisarbete. Stockholm: Univ.
Polis, militär
Arbetets kulturer
Carlström, Ann Kristin (1997). 'Spanare i skarpt läge : om allvar och lek i polisarbete'
I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. Stockholm: Carlsson.
Polisarbete
Castro, Freddy Winston (1992). Bortom den nya medelklassen : Durkheim och de
moderna professionella yrkesgrupperna. Stockholm ; Stehag: Symposion graduale.
Social formering, struktur, rörlighet

Cederberg, Irka, Björn Kumm och Ingrid Wahlund (red.) (1992). Tjänstemän - finns
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dom? : en intervjubok med forskare. Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och
museum (TAM).
Särskilda yrken och professioner
Cedermark Hedberg, Gunilla (1985). Kvinnor och män i polisutbildning : polissystemets reaktioner på en ökad andel kvinnor i polisyrket. Lidingö: Science and art
(distr.).
Polis, militär
Kvinnor, män, genus
Cigéhn, Göran och Mats Johansson (1997). Klassidentitet i upplösning? : om betydelsen av klass, politik och arbete i 90-talets Sverige. Umeå: Univ. (Umeå studies in
sociology, 111)
Social formering, struktur, rörlighet
Politik och samhällsutveckling
Colnerud, Gunnel (1995). Etik och praktik i läraryrket : en empirisk studie av lärares
yrkesetiska konflikter i grundskolan. Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning).
Lärare
Colnerud, Gunnel och Kjell Granström (1993). Respekt för lärare : om lärares professionella verktyg - yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning).
Lärare
Arbetets kulturer
Conradson, Birgitta (1995) ’Det var en revolution med suddknappen’ I: Historia och
framtid, s. 7-43. Stockholm: Svenska industritjänstemannaförb. (SIF).
Förvaltning
Administration
Conradson, Birgitta (1997) "Ingen såskopp klättrar mot toppen" : perspektiv på yrkeskarriärer. I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 127-145
Social formering, struktur, rörlighet
Conradson, Birgitta och Angela Rundquist (1997). Karriärkvinnan : myt och verklighet
i etnologiskt perspektiv. Stockholm: Carlsson.
Kvinnor, män, genus
Arbetets kulturer
Conradson, Birgitta (1992). 'Kontoristen som romanfigur och filmhjälte' Företagsminnen, s. 25-41.
Administration
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D
Dahle, Rannveig (1998). 'Professionalisering, kön och kulturella koder'. Arbetsterapeuten 4, s. 12-16.
Vård
Kvinnor, män, genus
Dahlgren, Lars och Ivar Söderlind (1991). Samhällsbehov, professionalism, feminisering : en analys av miljö- och hälsoskyddsarbetets utveckling. Umeå: Inforsk Umeå
universitet. (Inforsk papers on communication studies, 31)
Offentliganställda
Drake, Irmelin och Solberg, Anne Grethe (1996). Kvinnor och ledarskap. Lund: Utbildningshuset/Studentlitteratur. (Medarbetarbiblioteket,)
Kvinnor, män, genus

E
Edam, Anita (red.) (1997). Mot lika villkor? : fackliga kvinnor om kvinnors framtid.
Stockholm: Rabén Prisma.
Kvinnor, män, genus
Fackliga organisationer och organisering
Edvardsson, Ingmar (1994). Historien om bankfacket : Svenska bankmannaförbundet
1887-1993. Stockholm: Svenska bankmannaförb.
Fackliga organisationer och organisering
Ehn, Peter (1998). Maktens administratörer : ledande svenska statstjänstemäns och
politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. Stockholm: Univ.
(Stockholm studies in politics, 59)
Offentliganställda
Ehn, Billy (2001). Universitetet som arbetsplats : reflektioner kring ledarskap och
kollegial professionalism . Lund: Studentlitteratur.
Lärare
Einarsdottir, Gerda (1999). 'The gendering of status and status of gender : the case
of the Swedish medical profession' in Hellberg, I., Saks, M. and Benoit, C. (eds.)
Professional identities in transition, s. 175-194. Göteborg: Univ., Sociologiska inst.
Vård
Social formering, struktur, rörlighet
Einarsdóttir, Torgerdur (1997). Läkaryrket i förändring : en studie av den medicinska
professionens heterogenisering och könsdifferentiering. Göteborg, . (Monograph from
the Department of Sociology, University of Gothenburg, 63)
Vård
Arbetets kulturer
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Ekdahl, Erik (1993). Föreningen Lunds stads tjänstemäns och SKTF Lundaavdelningens 75-åriga historia : 1918-1993 : minnesskrift. Lund: Sveriges kommunaltjänstemannaförb. (SKTF).
Fackliga organisationer och organisering
Ekerling, Leif (1996). Byråkrater berättar : minnen, hågkomster och anekdoter berättade av tjänstemän hos skatte- och kronofogdemyndigheter för Leif Ekerling. Stockholm: Riksskatteverket (RSV) : Fritze [distributör].
Förvaltning
Eklund, Inger (2000). 'Arbetsvillkor och arbetsmiljö' I: Tegsjö, B., Hedin, G. Och Eklund, I. (eds.) Kartläggning av magra organisationer, s. 26-79. Stockholm: Rådet för
arbetslivsforskning.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Eklöf, Motzi (2000). Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter,
intressen och ideal 1890-1960. Linköping: Tema Univ. (Linköping studies in arts and
science, 216)
Vård
Arbetets kulturer
Ekman, Gunnar (1999). Från text till batong : om poliser, busar och svennar. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI)
http://www.hhs.se/efi/summary/510.htm.
Polis, militär
Arbetets kulturer
Ek-Nilsson, Katarina (1999). Teknikens befäl : en etnologisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer. Uppsala: Univ., Etnologiska avd. (Etnolore, 21)
Ingenjörer och tekniker
Arbetets kulturer
Ekström, Viveka (1999). Från Halda till Windows : om kvinnor på kontor. Stockholm:
Arbetarskyddsnämnden.
Kvinnor, män, genus
Administration
Ekwall, Sven (1997). ABC-bok, katekes och kulram - kamin och kvast : skolans lokalvård och småskolläraryrkets feminisering i ett historiskt perspektiv. Uppsala: Fören.
för svensk undervisningshistoria. (Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 77(1997)
; 186)
Lärare
Ekwall, Sven (1991). Gamla småskolor och deras lärare : levnadsminnen och miljöbilder. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria. (Minnen och dokument. 2)
Lärare

Elgqvist-Saltzman, Inga (1993). Lärarinna, kvinna, människa. Stockholm: Carlsson.
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Lärare
Eliasson, Gunnar (1994). Högre utbildade i företag. Stockholm: Fritze. (Agenda 2000,
14)
Privatanställda
Elvander, Nils och Anita Seim Elvander (1995). Gränslös samverkan : fackets svar
på företagens internationalisering. Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle).
Fackliga organisationer och organisering
Politik och samhällsutveckling
Elvander, Nils och Bertil Holmlund (1997). The Swedish bargaining system in the
melting pot : institutions, norms and outcomes in the 1990s. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Fackliga organisationer och organisering
Emanuelsson, Agneta (1996). 'Att stå till tjänst : från husligt arbete till offentligt a nställd' I: Isacsson, M. och Magnusson, L. (eds.) Arbetarstaden Uppsala, s. 94-116.
Hedemora: Gidlund.
Vård
Emanuelsson, Agneta (1994). 'Den svenska distriktssköterskan - kvinna eller fackman?' I: Markkola, P. och Mäenpää, S. (eds.) Kvinnohistoriens nya utmaningar, s.
282-298. Tammerfors: Univ.
Vård
Kvinnor, män, genus
Emanuelsson, Agneta och Lars Holmstrand (1992). Forskning om kvinnliga yrken
inom vård och omsorg. Uppsala: Forum för forskning om arbetsliv och arbetsmarknad. (A-forum-rapport, 5)
Vård
Emanuelsson, Agneta och Rigmor Wendt (1994). I folkhälsans tjänst : sju decennier
med den svenska distriktssköterskan. Stockholm: Vårdförb. SHSTF. (FoU-rapport /
Vårdförbundet SHSTF, 43)
Vård
Emanuelsson, Agneta (1990). Pionjärer i vitt : professionella och fackliga strategier
bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939. Huddinge: Svenska
hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförb. (SHSTF). (FoU-rapport / Vårdförbundet
SHSTF, 34)
Vård
Kvinnor, män, genus
Emanuelsson, Agneta (1991). 'Utbildning och professionalisering : exemplet sjuksköterskor 1850-1920'. Forskning om utbildning 2, s. 3-12.
Vård
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Engman, Max (1999). 'Ingenjörsemigrationen från Finland till Ryssland före första
världskriget' I: Blanck, D. (ed.) Migration och mångfald, s. 279-300. Uppsala: Centrum för multietnisk forskning.
Ingenjörer och tekniker
Ericsson, Per (1999). Jönköpings jordegummor : från 1600-talets vidskepelse till
1700-talets vetenskap. Jönköping: Junecopia.
Vård
Eriksson, Tommy och Inga Eggerud (1991). Barnmorskor : ett historiskt perspektiv
med sörmländskt fokus. Nyköping: Landstingsarkivet. (Skriftserie / Landstinget
Sörmland, 7)
Vård
Eriksson, Arne H. (1998). 'De yttre gränserna : facklig särorganisering av arbetare
och tjänstemän' I: Åmark, K. (ed.) Solidaritetens gränser, s. 51-77. Stockholm: Atlas.
Fackliga organisationer och organisering
Politik och samhällsutveckling
Eriksson, Arne H. (1995). 'SIF - en konstruktiv framgångshistoria' Historia och framtid, s. 44-66. Stockholm: Svenska industritjänstemannaförb. (SIF).
Fackliga organisationer och organisering
Eriksson, Sonia (1995). Sjuksköterska i dag : framträdande kunskapsområden, sett
ur yrkesverksamma sjuksköterskors perspektiv. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm Enheten för vårdpedagogik.
Vård
Erlöv, Iris och Kerstin Petersson (1998). Från kall till akademi : ideologiska faser i
sjuksköterskeutbildningen under 1900-talet. Lund: Studentlitteratur.
Vård
Erlöv, Iris och Kerstin Petersson (1992). Från kall till personlighet : sjuksköterskans
utbildning och arbete under ett sekel. Lund, : Univ.
Vård
Evengård, Birgitta (1998). Kvinnor i vitt : om kreativitet på universitetssjukhus. Stockholm: Bonnier utbildning.
Vård
Evertsson, Lars (1997). 'Fackliga och professionella strategier - exemplet sjuksköterskor' I: Lindqvist, R. (ed.) Medikalisering, professionalisering och hälsa, s. 65-83.
Lund: Studentlitteratur.
Vård
Fackliga organisationer och organisering

Evertsson, Lars och Rafael Lindqvist (2000). 'Välfärdsstat och kvinnoyrken : om sjuk-
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sköterskors och arbetsterapeuters professionalisering' I: Olofsson, J. och Schånberg,
I. (red.) Yrkesutbildningen igår och idag, s. 104-132. Lund: Studentlitteratur.
Vård
Evetts, Julia (1999). 'Professional identities : state and international dynamics in
engineering' in Hellberg, I., Saks, M. and Benoit, C. (eds.) Professional identities in
transition, s. 13-25. Göteborg: Univ., Sociologiska institutionen.
Ingenjörer och tekniker

F
Fagerberg, Ingegerd (1998). Nursing students' narrated, lived experiences of caring,
education and the transition into nursing, focusing on care of the elderly. Stockholm :
Norstedt.
Vård
Falkner, Kajsa (1996). Lärarprofessionalitet och skolverklighet : en diskussion om
professionaliseringssträvanden i det senmoderna samhället. Uppsala: Univ., Pedagogiska institutionen. (Pedagogisk forskning i Uppsala)
Lärare
Finnman, Karl-Erik och John E. Persson (1998). Från talgkokare till teknisk chef :
Svenska maskinbefälsförbundet 150 år. Göteborg: Tre böcker.
Ingenjörer och tekniker
Fackliga organisationer och organisering
Florin, Christina (1991). 'De gåtfulla sjuksköterskorna'. Historisk tidskrift 1990, s. 580593.
Vård
Florin, Christina och Ulla Johansson (1993). "Där de härliga lagrarna gro-" : kultur,
klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914. Stockholm: Tiden.
Kvinnor, män, genus
Social formering, struktur, rörlighet
Lärare
Florin, Christina (1993). 'Hit men inte längre! : de kvinnliga tjänstemännens bakläxa
vid sekelskiftet' I: Sjöstedt, L. (ed.) Kvinnornas historia, s. 66-76. Stockholm: Forskningsrådsnämnden.
Kvinnor, män, genus
Florin, Christina (1990). Kampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Stockholm: Jämfo.
(Aktuella sammanfattningar från kvinnoforskningen,)
Lärare

Florin, Christina och Ulla Johansson (1990). 'Kunskap för makt : läroverken för Morgondagens män'. Historisk tidskrift 1990, s. 507-524.
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Lärare
Florin, Christina (1990). 'Kunskap och kompetens som vapen'. Häften för kritiska studier 1990:,3, s. 17-29.
Kvinnor, män, genus
Offentliganställda
Florin, Christina, Lena Sommestad och Ulla Wikander (1999). Kvinnor mot kvinnor :
om systerskapets svårigheter. Stockholm: Norstedt.
Kvinnor, män, genus
Florin, Christina (1993). 'Kön och professionalisering' I: Liljeström, M., Markkola, P.
och Mäenpää, S. (eds.) Kvinnohistoriens nya utmaningar, s. 275-281. Tammerfors:
Univ.
Kvinnor, män, genus
Florin, Christina (1997). 'Mångdubbla identiteter : kvinnliga tjänstemän och deras
strategier i ett historiskt perspektiv' I: Johansson, A.L. (ed.) Fackliga organisationsstrategier, s. 65-75. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Kvinnor, män, genus
Florin, Christina (1994). 'Statsbyråkratins erogena zoner : staten som mötesplats för
kvinnligt och manligt' I: Broberg, G., Wikander, U. och Åmark, K. (eds.) Svensk historia underifrån, s. 174-198. Stockholm: Ordfront.
Kvinnor, män, genus
Offentliganställda
Forsberg, Pia (1997). Välfärd, arbetsmarknad och korporativa institutioner : en studie
av Trygghetsrådet SAF/PTK. Lund: Univ., Sociologiska institutionen. (Licentiate's
dissertations in sociology, 1996:1)
Fackliga organisationer och organisering
Forslind, Elisabet (1994). 'Bodil blickar bakåt och ger sitt yrke en historia'. Vårdfacket
18, s. 20-21.
Vård
Frangeur, Renée (1998). Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? : striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige. Lund: Arkiv. (Arkiv avhandlingsserie, 49)
Kvinnor, män, genus
Politik och samhällsutveckling
Franssén, Agneta (2000). Omsorg i tanke och handling : en studie av kvinnors arbete
i vården. Lund: Arkiv. (Lund studies in social welfare, 16)
Vård

Fredriksson, Bert (1994). SULF 1984-1994 : en ung historia. Stockholm: Sveriges
universitetslärares förbund (SULF). (SULFs skriftserie, N.S. 9)
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Fackliga organisationer och organisering
Fredriksson, Cecilia (1998). Ett paradis för alla : EPA mellan folkhem och förförelse.
Stockholm: Nordiska museet. (Nordiska museets handlingar, 127)
Handelsanställda
Furåker, Bengt och Rafael Lindqvist (1992). Arbetsrätt och offentlig sektor. Lund: Arkiv.
Offentliganställda
Furåker, Bengt (2000). 'Offentligt och privat anställdas upplevelser av sitt arbete'.
Arbetsmarknad och arbetsliv 2000:1, s. 33-47.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Fägerborg, Eva (1997). 'Den första tiden : fältarbete och arbetssocialisation' I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. Stockholm: Carlsson.
Arbetets kulturer
Fägerborg, Eva (1996). Miljoner och my : kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri. Stockholm: Nordiska museet. (Nordiska museets handlingar, 120)
Privatanställda
Arbetets kulturer
Fältholm, Ylva (1999). 'Barnmorska i förvandling'. Kvinnovetenskaplig tidskrift 20,2, s.
79-82.
Vård
Fältholm, Ylva (1998). Work, cooperation and professionalization : a multiple case
study. Luleå, : Univ. http://epubl.luth.se/1402-1544/1998/27/index.html. (Doctoral
thesis / Luleå University of Technology, 1998:27)
Särskilda yrken och professioner

G
Gannerud, Eva (1999). Genusperspektiv på lärargärning : om kvinnliga klasslärares
liv och arbete. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborg studies in
educational sciences, 137)
Lärare
Gerholm, Lena (1997). 'Talande tystnad : om informell kunskap i formell vetenskap' I:
Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 53-67. Stockholm: Carlsson.
Arbetets kulturer
Giertz, Eric och Henrik Blomgren (2000). Tillväxt och lönebildning : om löne- och anställningsvillkor på tjänstesamhällets nya arbetsmarknader. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakad. (IVA). (Iva-M, 330)
Privatanställda
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
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Gonäs, Lena (1997). 'Välfärden som arbetsmarknad och kvinnors organisering' I: Johansson, A.L. (ed.) Fackliga organisationsstrategier, s. 77-90. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Kvinnor, män, genus
Fackliga organisationer och organisering
Goodson, Ivor F. (1996). Att stärka lärarnas röster : sex essäer om lärarforskning och
lärar-forskarsamarbete. Stockholm: Högsk. för lärarutbildning. (Didactica, 5)
Lärare
Gottskalksdottir, Bergthora (2000). Arbetet som en port till samhället : invandrarakademikernas integration och identitet. Lund: Univ. (Licentiate's dissertations in sociology, 2000:2)
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Granér, Rolf och Sven-Inge Nilsson (2000). Mer pojkars sätt att kramas? : om tråkningar och practical jokes i en polisiär enhet : arbetsrapport. Karlstad: Univ., Social
omsorgsvetenskap. (Arbetsrapport / Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap, 2000:4)
Polis, militär
Arbetets kulturer
Granér, Rolf (2000). Stämningen är rå men hjärtlig : aspekter på humorns gruppsykologiska funktioner bland poliser. Karlstad: Univ., Social omsorgsvetenskap. (Karlstad University studies, 2000:18)
Polis, militär
Arbetets kulturer
Grange, Kristina (1998). Kulturkrock eller brobygge? : om mötet mellan arkitekter och
ingenjörer. Göteborg: Chalmers tekniska högsk.
Ingenjörer och tekniker
Granlund, Cecilia (1995). Kvinnlig identitet i en teknisk yrkesvärld : en kvalitativ studie
av kvinnliga ingenjörers utbildning och karriär. Luleå: Tekniska högsk. (Examensarbete / Tekniska högskolan i Luleå, 1995:067E)
Kvinnor, män, genus
Ingenjörer och tekniker
Greiff, Mats (1994). 'Från gåspenna till tangentbord : mekanisering och könsarbetsdelning vid kontoret på Kockums i Malmö' I: Johansson, A.O., Lundin, S. och Olsson,
L. (eds.) Dagsverken, s. 194-226. Lund: Historiska media.
Privatanställda. Administration
Kvinnor, män, genus

Greiff, Mats (1992). Kontoristen : från chefens högra hand till proletär : proletarisering, feminisering och facklig organisering bland svenska industritjänstemän 1840-
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1950. Lund: Mendocino.
Fackliga organisationer och organisering
Privatanställda. Administration
Social formering, struktur, rörlighet
Greiff, Mats (1995). 'SIF 75 år : en krönika' I: Historia och framtid, s. 7-43. Stockholm:
Svenska industritjänstemannaförb. (SIF).
Fackliga organisationer och organisering
Greiff, Mats (1993). '"Så länge den praktiken tillämpas, att damer ha mindre lön för
samma arbete än herrar, torde de ha mången plats att fylla på kontor"' Arbetets historia. 6, s. 129-143. Lund: Arbetshistoriska seminariet.
Privatanställda
Administration
Kvinnor, män, genus
Grufman, Inger (1999). 'Att vara kvinnlig civilingenjör 1982 och 1996' I: Fritz, M. (ed.)
Gnistor, s. 144-147. Stockholm: Tekniska museet.
Ingenjörer
Kvinnor, män, genus
Grufman, Inger (1999). 'Karriärglappet - skillnaden mellan dröm och verklighet' I:
Fritz, M. (ed.) Gnistor, s. 129-137. Stockholm: Tekniska museet.
Ingenjörer och tekniker
Kvinnor, män, genus
Grönberg, Per-Olof (1999). '"My kind of town"? : ethnicity and class as determining
factors for return migration or permanent settlement among Swedish engineers in
Chicago 1910-1930' in Lindmark, D. (ed.) Swedishness reconsidered, s. 121-142.
Umeå: Univ., Inst. för nordiska språk.
Ingenjörer och tekniker
Politik och samhällsutveckling
Göransson, Bengt (1997). Profession på väg : markering, etablering : Sveriges psykologförbunds start och förhistoria. Stockholm: Sveriges psykologförb.
Fackliga organisationer och organisering
Särkilda yrken och professioner

H
Hagström, Tom och Gudrun Johansson (1999). Högskoleingenjörers arbetserfarenheter och värderingar : en uppföljning drygt ett år efter yrkesutbildningen. Stockholm:
Arbetslivsinstitutet. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet, 1999:18)
Ingenjörer och tekniker

Hagström, Tom och Peter Westerholm (1998). Sjuksköterskors arbetserfarenheter
och värderingar : en uppföljning cirka ett och ett halvt år efter yrkesutbildningen. Solna: Arbetslivsinstitutet. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet, 1998:6)
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Vård
Hagström, Tom, Gudrun Johansson och Peter Westerholm (2000). Sjuksköterskors
socialisation I: i arbetsliv och yrke : en longitudinell studie. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet, 2000:15)
Vård
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Hagström, Tom (1995). Sjuksköterskors värderingar och förhållningssätt till arbete
och yrke. Solna: Arbetslivsinstitutet. (Arbete och hälsa, 1995:8)
Vård
Hammarström, Rut och Per Lindström (red.) (1992). Kvinnors liv och arbete i Folksam : om inställning till befordran och jämställdhetsarbete under trettio år. Stockholm:
Folksam.
Administration
Kvinnor, män, genus
Hansen, Lars H. (2001). The division of labour in post-industrial societies. Göteborg:
Univ., Sociologiska institutionen. (Göteborg studies in sociology, 5)
Social formering, struktur, rörlighet
Hansen, Monica (1999). Yrkeskulturer i möte : läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborg studies in educational
sciences, 131)
Lärare
Särkilda yrken och professioner
Hansson, Carl-Gösta (1996). Fackliga karriärer. Umeå: Boréa.
Fackliga organisationer och organisering
Hansson, Birgit (1997). 'It takes two to tango!' I: Edam, A. (ed.) Mot lika villkor?, s.
192-209. Stockholm: Rabén Prisma.
Kvinnor, män, genus
Särskilda yrken och professioner
Hansson, Jan-Håkan och Ove Mallander (1992). Psykologisering och professionalisering : om psykologyrket som profession inom psykiatrin och de särskilda omsorgerna. Malmö: Vårdhögskolan. (Forskning och utveckling / Vårdhögskolan i Malmö,
1992:3)
Särskilda yrken och professioner

Hasselberg, Ylva och Erik Kärnekull (2001). I rikets tjänst : en ESO-rapport om statliga kårer : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Stockholm : Fritzes offentliga publikationer. (Ds departementsserien, 2001:45)
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Förvaltning
Polis, militär
Kvinnor, män, genus
Hatje, Ann-Katrin (1999). Från treklang till triangeldrama : barnträdgården som ett
kvinnligt samhällsprojekt under 1880-1940-talen. Lund: Historiska media.
Särskilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus
Hellberg, Inga, Mike Saks and Cecilia Benoit (1999). Professional identities in transition : cross-cultural dimensions. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg, 71)
Särskilda yrken och professioner
Vård
Politik och samhällsutveckling
Hellberg, Inga (1991). Professionalisering och modernisering : en studie av nordiska
akademiker i offentlig tjänst. Stockholm: Brevskolan [distributör]. (Informationsskrift /
Arbetslivscentrum, 32)
Särskilda yrken och professioner
Henrekson, Magnus (1999). 'Tjänstesektorn och jämställdheten bland näringslivets
högre chefer'. Kvinnovetenskaplig tidskrift 1999:3, s. 49-62.
Privatanställda
Kvinnor, män, genus
Hesselgren, Eva (1994). Teknik- och industrihistoriska samlingar vid svenska museer
: en inventering. Stockholm: Tekniska museet. (Tekniska museets rapportserie, 3)
Ingenjörer och tekniker
Heyman, Ingrid och Héctor Pérez Prieto (red.) (2000). Berättelser om yrken : en antologi från ett seminarium: Utbildning - profession - praktik. Uppsala: Pedagogiska
institutionen Univ. (Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen / Uppsala universitet, 219)
Särskilda yrken och professioner
Vård
Heyman, Ingrid (1995). Gånge hatt till- : omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige
: sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991. Göteborg: Daidalos. (Skeptronserien,)
Vård
Hilden, Adda (1994). 'Nordisk laererindesamarbejde omkring 1900'. Den jyske historiker Nr 69/70, s. 98-113.
Lärare
Kvinnor, män, genus

Hilte, Mats (2000). Förändring och kön i socialt arbete : en narrativ analys av en
människobehandlande organisation. Lund, : Univ., Socialhögsk. (Meddelanden från
Socialhögskolan / Lunds universitet, 2000:4)
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Särskilda yrken och professioner
Holmdahl, Barbro (1997). Sjuksköterskans historia : från siukwakterska till omvårdnadsdoktor. Stockholm: Liber.
Vård
Holmlund, Kerstin (1996). Låt barnen komma till oss : förskollärarna och kampen om
småbarnsinstitutionerna 1854-1968. Umeå: Univ. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 41)
Särskilda yrken och professioner
Hultcrantz, Elisabeth (red.) (1998). Läkare, doktor, kvinna. Lund: Studentlitteratur.
Vård
Kvinnor, män, genus
Hultgren, Inger (1994). 'När barnmorskan kom till byn' Hur, s. 48-101. Östersund:
Landsarkivet.
Särskilda yrken och professioner
Hultman, Glenn (2001). Intelligenta improvisationer : om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen. Lund: Studentlitteratur.
Lärare
Hurd, Madeleine (2000). 'Citizenship redefined : patriarchy, morality and work in the
debate over guilds in Sweden and Germany 1825-1875' Människan i historien och
samtiden, s. 138-164. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.
Särskilda yrken och professioner
Politik och samhällsutveckling
Husén, Torsten (1992). Möten med psykologer, pedagoger och andra : anteckningar.
Höganäs: Wiken.
Särskilda yrken och professioner
Huzzard, Tony (2000). Labouring to learn : union renewal in Swedish manufacturing.
Umeå: Boréa.
Fackliga organisationer och organisering
Hyman, Richard (1997). 'Hur har vi kommit fram till dagens fackliga organisationsformer?' I: Johansson, A.L. (ed.) Fackliga organisationsstrategier, s. 111-124. Solna:
Arbetslivsinstitutet.
Fackliga organisationer och organisering
Höjeberg, Pia (1991). Jordemor : barnmorskor och barnaföderskor i Sverige. Stockholm: Carlsson.
Särskilda yrken och professioner

Höök, Pia (1995). Chefsutveckling ur könsperspektiv : mentorskap och nätverk på
Vattenfall. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan. (Research report - Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm,)
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Privatanställda
Kvinnor, män, genus

I
Internationalen för handels- och kontorsanställda samt privatanställda tjänstemän
(1993). Internationellt handlingsprogram. Châtelaine-Genève: FIET.
Fackliga organisationer och organisering
Internationalen för handels- och kontorsanställda samt privatanställda tjänstemän.
Kongress (22 : San Francisco : 1991) (1991). FIET och utmaningen att bygga upp
starka fackliga organisationer på 1990-talet. Châtelaine-Genève: FIET.
Fackliga organisationer och organisering
Irlinger, Irma (1997). Lika lön för lika arbete : ett nygammalt problem : Uppsalautredningen 1947-1949. Uppsala: Univ., Ekonomisk-historiska institutionen. (Uppsala
papers in economic history. Research report, 42)
Kvinnor, män, genus
Irlinger, Irma (1990). TCO och kvinnorna : tidsperioden 1944-1974 : studie av TCOs
och SIFs arbetsmarknadspolitik och behandling av principen lika lön för lika arbete.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Uppsala studies in economic history,
32)
Fackliga organisationer och organisering
Kvinnor, män, genus
Isberg, Leif (1996). Lärarrollen i förändring. Lund: Studentlitteratur.
Lärare

J
Jansson, Sören (1996). Biggles i folkhemmet : historien om ett flygvapen och dess
officerskår. Linköping: Flygvapenmuseum. (Vetenskaplig rapport / Flygvapenmuseum, 1)
Polis, militär
Arbetets kulturer
Jansson, Sten (1994). Män i vården : om att vara manlig sjuksköterska. Lund: Univ.,
Sociologiska institutionen. (Research program in medical sociology, 1994:2)
Vård
Jansson, Sören och Lotte Lindqvist (1997). 'Braverman, postiljonen och postnumret :
en fråga om kunskap och yrkesidentitet' I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 113126. Stockholm: Carlsson.
Offentliganställda
Arbetets kulturer
Jansson, Sören (1993). Officerare emellan : en etnologisk studie av efterkrigstidens
regementsliv vid I3, I11 och I17. Stockholm: Armémuseum. (Rapport / Armémuseum,
5)
Polis, militär

67

Arbetets kulturer
Jansson, Sören (1997). 'Subkultur och symbolisk distinktion : aspekter på arbetsliv
och gemenskap' I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 163-180. Stockholm: Carlsson.
Arbetets kulturer
Jansson, Sören (red.) (1997). Verktygslådan : kulturvetenskapliga perspektiv på yrke
och arbetsliv. Stockholm: Carlsson.
Arbetets kulturer
Jenner, Håkan (1995). Nytta och etik i det sociala arbetet. Lund: Studentlitteratur.
Särskilda yrken och professioner
Offentliganställda
Johansson, Alf O., Susanne Lundin och Lars Olsson (red.) (1994). Dagsverken : 13
essäer i arbetets historia. Lund: Historiska media.
Privatanställda
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Johansson, Alf O. och Lars Ekdahl (1996). 'Den historiska kompromissen som tillfällig maktallians : perspektiv på arbetarrörelsens kris'. Häften för kritiska studier 1996:
2, s. 3-25.
Fackliga organisationer och organisering
Johansson, Anders L. (red.) (1997). Fackliga organisationsstrategier. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Fackliga organisationer och organisering
Politik och samhällsutveckling
Johansson, Annelie (red.) (1995) Arbetsförmedling under sju decennier : arbetsförmedlare berättar. Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) och
Statstjänstemannaförbundet
Offentliganställda
Johansson, Annelie (red.) (1999). Att skydda landet : tullare och kustbevakare berättar. Stockholm: TAM-Arkiv och Tull-Kust.
Polis, militär
Johansson, Annelie (red.) (1994). ”Det vi gör sätter spår hela livet” : förskollärare berättar. Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) och Lärarförbundet.
Lärare
Johansson, Annelie (red.) (2001). Från folkskola till grundskola : lärare berättar.
Stockholm: TAM-Arkiv och Lärarförbundet.
Lärare
Johansson, Annelie och Christina Westergren (red.)(1991). Statens kaka : statstjänstemän minns. Stockholm: Nordiska museet i samarbete med Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) och Statstjänstemannaförb. (ST). (Svenska folket
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berättar,)
Offentliganställda
Johansson, Anneli och Bertil Rahm (red.) (1995). Under årens lopp- : samtal med
några som var med : SIF 75 år 1995. Stockholm: Svenska industritjänstemannaförb.
(SIF) : Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM).
Fackliga organisationer och organisering
Privatanställda
Johansson, Annelie (red.) (1993) Varje människa är värd att lyssna på : socialsekreterare berättar. Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) och
SKTF
Offentliganställda
Johansson, Berit (1995). Disciplinerad dam blir yrkeskvinna : sjuksköterskans roll i
vårdarbetet. Lund: Univ., Sociologiska institutionen. (Research program in medical
sociology, 1996:1)
Vård
Johansson, Karin och Ulf Fredriksson (1993). Sveriges lärarförbund 1967-1990.
Stockholm: Lärarförb./Lärarförl.
Fackliga organisationer och organisering
Lärare
Jonsson, Jan O. (1998). 'Class and the changing nature of work: testing hypotheses
of deskilling and convergence among Swedish employees'. Work, employment and
society 1998:4, s. 603-633.
Social formering, struktur, rörlighet
Särskilda yrken och professioner
Jonsson, Tola B. (1997). Handlingsstrategier och maktsamspel i möten mellan
handläggare och invandrarklienter : studier av ett försäkringskassekontor. Stockholm:
Almqvist & Wiksell International [distributör]. (Comprehensive summaries of Uppsala
dissertations from the Faculty of Social Sciences, 61)
Särskilda yrken och professioner
Offentliganställda
Jorfeldt, Ingrid (2000). Yrke och kön : en studie av kvinnor och män som sjuksköterskor. Stockholm: Lärarhögskolan.
Vård
Josefson, Ingela (1991). Kunskapens former : det reflekterade yrkeskunnandet.
Stockholm: Carlsson.
Vård
Arbetets kulturer

Josefson, Ingela (1998). Läkarens yrkeskunnande. Lund: Studentlitteratur.
Vård
Arbetets kulturer
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Josefson, Ingela och Göran Palm (red.) (1998). Slavar, rebeller och gifta fröknar : tolv
kvinnliga tjänstemän berättar och två forskare kommenterar. Stockholm: PM Bäckström : Fören. Liv i Sverige. (Kvinnors arbetsliv, 4)
Kvinnor, män, genus
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Juhlin, Pia (1993). Jag vill jobba! : arbetslösa tjänstemän berättar. Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM).
Arbetsmarknad och arbetsvillkor

K
Kaiserfeld, Thomas (1997). Vetenskap och karriär : svenska fysiker som lektorer,
akademiker och industriforskare under 1900-talets första hälft. Lund: Arkiv. (TritaHOT, 2033)
Särskilda yrken och professioner
Lärare
Kapborg, Inez (1995). Evaluation of Swedish nursing education and professional
practice. Stockholm: Högsk. för lärarutbildning. (Studies in educational sciences, 4)
Vård
Karlsson, Lars Erik och Lennart Svensson (1995). Tjänstemän i underläge : om fackets och den anställdes maktlöshet vid organisationsförändringar. Stockholm: Carlsson.
Fackliga organisationer och organisering
Privatanställda
Kernell, Lars-Åke, Arne Löfstedt och Anette Thelin (1997). Att vara lärare : "...är inte
ett yrke. Det är ett tillstånd!" : grundskollärare ger sin syn på hur lärarutbildning förbereder för yrket. Göteborg: Institutionen för metodik Univ. (Småskrifter från Institutionen för metodik, Göteborgs universitet, 12)
Lärare
Kihlgren, Mona (red.) och Gunilla Johansson m.fl. (2000). Sjuksköterskan, ledande
och ledare inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Vård
Kjellberg, Anders (2000). 'AKU 1987-1998 om facklig organisationsgrad, antal fackanslutna och antal löntagare' I: Tegle, S. (ed.) Har den svenska modellen överlevt
krisen? : utvecklingstendenser i arbetslivet inför 2000-talet, s. 111-148. Stockholm:
Arbetslivsinstitutet.
Fackliga organisationer och organisering

Kjellberg, Anders (1998). 'Facklig anslutning och makt : ett internationellt perspektiv'.
Arbetarhistoria 22, s. 19-22.
Fackliga organisationer och organisering
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Kjellberg, Anders (2000). 'Facklig organisering och arbetsmarknad : marginalisering
av ungdomar och invandrare?' I: Tegle, S. (ed.) Har den svenska modellen överlevt
krisen? : utvecklingstendenser i arbetslivet inför 2000-talet, s. 49-75. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (2000). 'Facklig organisering och partsrelationer i Danmark och
Sverige' I: Ibsen, F. och Scheuer, S. (eds.) Septemberforliget og det 21. århundrede :
historiske perspektiver og fremtidens dilemmaer, s. 53-68. Köpenhamn: Jurist- og
Ökonomforbundets Forlag.
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (2001). Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige.
Lund: Arkiv. 2. uppl.
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (1999). 'Fagorganisering i Norge og Sverige i et internasjonalt perspektiv'. Arbeiderhistorie : årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek 1999, s.
57-83.
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (1997). 'Hur formades de svenska tjänstemännens organisationsmönster?' I: Johansson, A.L. (ed.) Fackliga organisationsstrategier, s. 49-64, 137139. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (2001). ’Klass, etnicitet och facklig organisering’ I: Holmgren, A.
(red.) Klassamhället – förändring, splittring och facklig vanmakt, s. 53-68. Stockholm:
LO. (LO idédebatts skriftserie. Vadå klassamhälle?, 3)
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (2000). 'The multitude of challenges facing Swedish trade unions' in
Waddington, J. and Hoffman, R. (eds.) Trade unions in Europe : facing challenges
and searching for solutions, s. 529-573. Bryssel: European Trade Union Institute
(ETUI).
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (2000). 'Sweden' in Ebbinghaus, B. and Visser, J. (eds.) Trade unions in Western Europe since 1945, s. 605-655. London: Macmillan.
Fackliga organisationer och organisering
Kjellberg, Anders (1998). 'Sweden: restoring the model?' in Ferner, A. and Hyman, R.
(eds.) Changing industrial relations in Europe, s. 74-117. Oxford: Blackwell.
Fackliga organisationer och organisering

Knober Markholm, Barbro (1993). 'Professionalisering för fritidspedagoger'. Lärarnas
tidning 23, s. 24.
Särskilda yrken och professioner
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Kullberg, Christian (1994). Socialt arbete som kommunikativ praktik : samtal med och
om klienter. Linköping: Tema Univ. (Linköping studies in arts and science, 115)
Särskilda yrken och professioner
Offentliganställda
Kulseth, Marit H. (2000). Psykologen - en ensam ulv? : en studie av psykologers
profesjonelle status utfra et psykosocialt arbeidsmiljøperspektiv. Göteborg: Psykologiska inst. Göteborgs universitet. (Psykologexamensuppsats / Göteborgs universitet.
Psykologiska institutionen, 2000:vt)
Särskilda yrken och professioner
Kvarnström, Lasse, Ylva Waldemarson och Klas Åmark (1996). I statens tjänst : statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930. Lund: Arkiv.
Offentliganställda
Fackliga organisationer och organisering
Kvarnström, Lasse och Ylva Waldemarson (1993). 'Med sikt på staten : facklig verksamhet bland kvinnor och betjänter i statens tjänst' I: Simonsson, B. och Thörnquist,
A. (eds.) Arbete, genus, fackförening, s. 175-196. Göteborg: Univ. Historiska inst.
Fackliga organisationer och organisering
Offentliganställda
Kvarnström, Lasse (1998). Män i staten : stationskarlar och brevbärare i statens
tjänst, 1897-1937. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Stockholm studies in
history, 55)
Offentliganställda
Kvinnor, män, genus
Kågner, Tommy (1998). Väna och noggranna kvinnor : en studie av Kungliga bibliotekets kvinnliga anställda 1905-1972. Umeå, : Univ.
Särskilda yrken och professioner
Kåhl, Ingela (1995). Socialarbetarkåren : den lindansande professionen. Lund: Bokbox. (Scandinavian studies in the sociology of law, 4)
Särskilda yrken och professioner

L
Lagercrantz, Marika V. (1995). Den andra rollen : ett fältarbete bland skådespelare,
regissörer och roller. Stockholm: Carlsson.
Särskilda yrken och professioner

Lannerheim, Lena (1994). Syster blir till : en sociologisk studie av sjuksköterskeyrkets framväxt och omformering. Göteborg, : Univ., Sociologiska inst. (Monograph
from the Department of Sociology, University of Gothenburg, 55)
Vård
Arbetets kulturer
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Larsson, Stig och Hans Swärd (1993). Att bli välfärdens tjänare : en deltagande utbildningsstudie av en årskull socionomer i ett 25-årsperspektiv. Floda: Zenon.
Offentliganställda
Särskilda yrken och professioner
Larsson, Tor och Lars Sundbom (1991). Dramat bakom scenen : om arbetsrätt och
rätten till arbete på teaterområdet. Uppsala: Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet (SAMU). (Forskningsrapport från SAMU, 2)
Fackliga organisationer och organisering
Särskilda yrken och professioner
Lennersand, Marie (1999). Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta
staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : Univ.-bibl. [distributör]. (Studia historica Upsaliensia, 190)
Offentliganställda
Förvaltning
Politik och samhällsutveckling
Lind, Steffan (2000). Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling :
handlingsalternativen stängning och allians. Umeå: Univ.
Lärare
Lindberg, Ulf (1990). Förändring av journalisters arbetsmiljö. Luleå, : Högsk., Institutionen för arbetsvetenskap.
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Lindblad, Sverker (1997). 'Imposed professionalization : on teachers' work and experiences of deregulation of education in Sweden' in Nilsson, I. and Lundahl, L. (eds.)
Teachers, curriculum and policy, s. 133-147. Umeå: Univ.
Lärare
Lindelöw, Tomas (red.) (1994). Vi är viktiga i vården : 16 undersköterskor och sjukvårdsbiträden berättar. Norrköping: Arbetets museum.
Vård
Lindén, Jitka, Eva Torkelson och Per Helin (1991). Yrke: skådespelare : kritiska moment i arbetslivet. Lund: Univ., Psykologiska institutionen. (Monografiserie / Lunds
universitet, Psykologiska institutionen, Avdelningen för arbetsvetenskap, 1)
Särskilda yrken och professioner

Lindgren, Antony (1994). Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet. Luleå:
Högsk.
Social formering, struktur, rörlighet
Politik och samhällsutveckling
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Lindgren, Gerd (1992). Doktorer, systrar och flickor : om informell makt. Stockholm:
Carlsson. (Maktutredningens publikationer,)
Vård
Kvinnor, män, genus
Lindgren, Gerd (2001). ’Ensam i teamet? : en sociologisk analys av undersköterskors
och sjuksköterskors sociala arbetsmiljö i spåren av nya organisationsmodeller’. I:
Holmgren, A. (red.) Klassamhället – befäst eller upplöst?, s. 32-55. Stockholm: LO.
(LO idédebatts skriftserie. Vadå klassamhälle?, 1)
Vård
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Lindgren, Gerd (1999). Klass, kön och kirurgi : relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår. Malmö: Liber.
Vård
Kvinnor, män, genus
Lindgren, Viveka och Sven Nelander (1993). Förändringar av partisympatierna bland
anställda. Stockholm: LO.
Politik och samhällsutveckling
Lindhé, May (1997). Stockholms läraresällskap 1872-1996 : en dokumentation. Lidingö: Sällsk.
Fackliga organisationer och organisering
Lärare
Lindholm, Maud (2000). The management and leadership of nurse managers in top
positions within health care. Lund, : Univ.
Vård
Förvaltning
Lindqvist, Mats (1996). Herrar i näringslivet : om kapitalistisk kultur och mentalitet.
Stockholm: Natur och kultur.
Social formering, struktur, rörlighet
Privatanställda
Arbetets kulturer
Lindqvist, Svante (1997). 'Teknik, bildning och kultur : den svenska ingenjörskårens
förvandling' Bildningsgång, s. 129-153. Stockholm: Natur och kultur.
Ingenjörer
Lindqvist, Ulla (1996). Läraren som ledare. Stockholm: Svenska kommunförb. :
Kommentus [distributör].
Lärare

Lindström, Inga-Britt (1990). Utveckling av arbetsterapeutyrket under de senaste 50
åren : arbetsterapi i framtiden : vision och verklighet. Nacka: Förb. Sveriges arbetsterapeuter. (Arbetsterapeuten publicerar sig, 1)
Särskilda yrken och professioner
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Lundgren, Britta (1990). Allmänhetens tjänare : kvinnlighet och yrkeskultur i det
svenska postverket. Stockholm: Carlsson.
Kvinnor, män, genus
Offentliganställda
Arbetets kulturer
Lundgren, Britta (1991). 'Gender and occupational culture : the reproduction of dichotomies'. Ethnologia Scandinavica 1991, s. 97-104.
Kvinnor, män, genus
Offentliganställda
Arbetets kulturer
Lundin, Alf (1996). Enade vi stå - söndrade vi falla : 100 år med postfacket i Malmö :
1896-1996. Malmö: SEKO post syd.
Fackliga organisationer och organisering
Offentliganställda
Lundquist, Lennart (1998). Demokratins väktare : ämbetsmännen och vårt offentliga
etos. Lund: Studentlitteratur. (Lund political studies, 104)
Offentliganställda
Politik och samhällsutveckling
Lundström, Tommy (1993). Tvångsomhändertagande av barn : en studie av lagarna,
professionerna och praktiken under 1900-talet. Stockholm: Univ., Socialhögsk. (Rapport i socialt arbete, 61)
Offentliganställda
Lundqvist, Åsa (1997). 'Feministiska perspektiv på organisationer' I: Lundqvist, Å.
och Mulinari, D. (eds.) Sociologisk kvinnoforskning, s. 114-127. Lund: Studentlitteratur.
Kvinnor, män, genus
Lundqvist, Åsa (1994). Kvinna och förtroendevald : ett sätt att leva : en studie av
kvinnliga förtroendevalda i Lärarförbundet. Lund: Sociologiska inst. Lunds univ.
Fackliga organisationer och organisering
Lärare
Lundqvist, Åsa (1995). Kvinnor i en facklig värld : en studie av medlemmar och
kvinnliga förtroendevalda i Lärarförbundet. Lund: Univ., Sociologiska institutionen.
(Research reports from the Department of Sociology, Lund University,)
Fackliga organisationer och organisering
Kvinnor, män, genus

Lundqvist, Åsa (1994). Lärare, skolan och facket : en studie av lärares inställning och
förhållningssätt till Lärarförbundet. Lund: Sociologiska inst. Lunds univ.
Lärare
Fackliga organisationer och organisering
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Lundström, Åsa (1993). Tjänstemännen - 90-talets pinnebergare : dokumentation
från TCO-konferensen om den nya arbetslösheten 17 februari 1993. Stockholm:
TCO.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Löfgren, Eva och Gabriella Fägerlind (2000). Att se med andra ögon : bilder av
svenskt arbetsliv förmedlade av invandrade ingenjörer. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning. (Mångfald i arbetslivet, 2)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Ingenjörer och tekniker

M
Martinell-Gröndahl, Anna-Britta (1992). "Så hade vi det då" : ur en barnavårdslärares
dagbok från 1930-1940-talet. Uppsala: Centrum för barnkunskap ; Centrum för didaktik Univ. (Pedagogiska källsprång, 5)
Särkilda yrken och professioner
Mathiasson, Leif och Svenne Nordlöv (1996). Lärarliv : tre porträtt. Stockholm: Lärarförb.
Lärare
Mellberg, Margaretha (1996). Pedagogen och det skrivna ordet : skrivkonst och folkskollärare 1870-1920. Göteborg: Univ., Historiska institutionen. (Avhandlingar från
Historiska institutionen i Göteborg, 11)
Lärare
Mellström, Ulf (1995). Engineering lives : technology, time and space in a malecentred world. Linköping: Tema Univ. (Linköping studies in arts and science, 128)
Ingenjörer och tekniker
Kvinnor, män, genus
Milton, Lena (1997). 'Barnmorskan i välfärdsstaten : den svenska barnmorskekårens
utveckling ur ett komparativt perspektiv 1930-1960' I: Gullikstad, B. och Heitmann, K.
(eds.) Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historisk perspektiv, s. 168-183. Dragvoll:
Senter for kvinneforskning.
Vård
Milton, Lena (1997). 'Barnmorskan och läkaren'. Häften för kritiska studier 1997, s.
67-69.
Vård
Milton, Lena (2001). Folkhemmets barnmorskor : den svenska barnmorskekårens
professionalisering under mellan- och efterkrigstid. Uppsala: Univ., Historiska inst.
Kvinnor, män, genus
Misgeld, Klaus, Karl Molin and Klas Åmark (1992). Creating social democracy : a
century of the Social Democratic Labor Party in Sweden. University Park: Pennsylvania State Univ. Press.
Politik och samhällsutveckling
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Modéer, Kjell Å (1992). Skånska advokater : från prokuratorer till samfundsadvokater
: om advokater i Skåne i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Särskilda yrken och professioner
Molin, Karl (1998). Den moderne patriarken : om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-1935. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Stockholm studies in history, 56)
Privatanställda
Politik och samhällsutveckling
Fackliga organisationer och organisering
Molloy, Gunilla (1992). Godmorgon fröken : ett samtal om makt, kön och lärarprofessionalism. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Lärare
Mueller, Charles W., Sarosh Kuruvilla and Roderick D. Iverson (1994). 'Swedish
professionals and gender inequalities'. Social forces 73,2, s. 555-573.
Kvinnor, män, genus
Myrman, Ann-Kristin (1996). 100.000 jobb försvunna - var finns de nya? Solna: Arbetsmarknadsstyr.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Mårtensson, Christina (1999). Tjänstebefattning som kan för henne vara passande :
uppkomst och utveckling av könsbundna befattningar vid telegrafverket 1865-1920.
Göteborg: Univ., Ekonomisk-historiska institutionen. (Meddelande från Ekonomiskhistoriska institutionen vid Göteborgs universitet, 75)
Särskilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus

N
Nelander, Sven, Viveka Lindgren och Kerstin Nelander (1999). Anställningsformer
och arbetstider - på en arbetsmarknad i förändring. Stockholm: LO. (Ett faktamaterial
om förhållandena vid 1990-talets slut, 39)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Nelander, Sven och Viveka Lindgren (1997). Facklig organisationsgrad 1997. Stockholm: LO. (Ett faktamaterial om förhållandena vid 1990-talets mitt, 33)
Fackliga organisationer och organisering
Nelander, Sven och Viveka Lindgren (1997). Hälsa, klass och kön. Stockholm: LO.
(Ett faktamaterial om förhållandena vid 1990-talets mitt, 30)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Nelander, Sven och Viveka Lindgren (1998). Inkomst, klass och kön. Stockholm: LO.
(Ett faktamaterial om förhållandena vid 1990-talets slut, 37)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
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Nelander, Sven och Viveka Lindgren (1997). Inkomstfördelning och inkomstutveckling : vinnare och förlorare. Stockholm: LO.
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Nelander, Sven och Viveka Lindgren (1997). Kvinnor och män på låginkomsttrappan.
Stockholm: LO. (Ett faktamaterial om förhållandena vid 1990-talets mitt, 31)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Nelander, Sven och Viveka Lindgren (1995). Om inkomstklyftor i 90-talets Sverige.
Stockholm: LO. (Ett faktamaterial om förhållandena vid 1990-talets mitt, 19)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Nelander, Sven och Elisabeth Lönnroos (2000). Personalutbildningen på en arbetsmarknad i förändring. Stockholm: LO. (Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen, 44)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Nilsson, Bengt (1997). 'De vita blusarnas revolution : eller hur kvinnorna erövrade
kontoren' Årsbok / Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala, s. 87-93.
Uppsala: Samf.
Offentliganställda
Kvinnor, män, genus
Niklasson, Lars (2001). Tjänstemannarollen i skolan : den offentliga sektorns kravkonflikter ur skolledares och pedagogers perspektiv. Stockholm: Saco. (Akademikerfakta, 2001:1)
Lärare
Nilsson, Bengt (1996). Kvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän : en aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och
kamp under 1900-talets första hälft. Stockholm: Almqvist & Wiksell International [distributör]. (Studia historica Upsaliensia, 179)
Kvinnor, män, genus
Offentliganställda
Fackliga organisationer och organisering
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Nilsson, I. (1992). 'Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm 1903-1943'. Umeå (manus; C-uppsats i historia).
Fackliga organisationer och organisering
Nilsson, Tommy (1995) ’Från specialister till generalister : tjänstemännen i industrin’
I: Historia och framtid, s. 88-103. Stockholm: Svenska industritjänstemannaförb.
(SIF).
Ingenjörer och tekniker
Nilsson, Tommy (1996). 'Lean production and white-collar work: the case of Sweden'.
Economic and industrial democracy 1996:3, s. 447-472.
Ingenjörer och tekniker
Nilsson, Torbjörn (1996). Liberalism på undantag - bland adliga fritänkare och bor-
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gerliga statsvänner i svenskt 1800-tal. Stockholm: Bertil Ohlin-institutet. (En skrift från
Bertil Ohlin-institutet, 5)
Offentliganställda
Politik och samhällsutveckling
Nilsson, Torbjörn (1997). Liberalismen och 1800-talets ämbetsmannastat : fiender
eller allierade? Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
Stockholms universitet (Stockholm Center for Organizational Research Stockholm
University). (SCORE rapportserie, 1997:6)
Offentliganställda
Politik och samhällsutveckling
Nilsson, Torbjörn (2000). Ämbetsmannen i själva verket : rekrytering och avancemang i en moderniserad stat 1809-1880. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor Stockholms universitet (Stockholm Center for Organizational
Research Stockholm University). (SCORE rapportserie, 2000:5)
Offentliganställda
Politik och samhällsutveckling
Nilsson, Torbjörn (1994). Elitens svängrum : första kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Stockholm studies in
history, 50)
Politik och samhällsutveckling
Nilsson, Torbjörn (1996). 'Förföljda och föraktade : folkets vrede drabbade 1700talets politiker'. Populär historia 6, s. 28-31.
Politik och samhällsutveckling
Nilsson, Torbjörn (1999). 'Ämbetsmannen som kapitalist : en okänd 1800talshistoria'. Scandia 1999, s. 71-96, 143-144.
Offentliganställda
Nilsson, Ulrika (1999). 'Kön, klass och vetenskaplig auktoritet : om kvinnliga läkarpionjärer' I: Widmalm, S. (ed.) Vetenskapsbärarna, s. 144-187. Hedemora: Gidlund.
Vård
Kvinnor, män, genus
Nilsson Motevasel, Ingrid (2000). Män, kvinnor och omsorg. Lund, : Univ., Socialhögsk. (Meddelanden från Socialhögskolan / Lunds universitet, 2000:5)
Vård
Kvinnor, män, genus

Nordgren, Margreth (2000). Läkarprofessionens feminisering : ett köns- och maktperspektiv. Stockholm: Univ. (Stockholm studies in politics, 69)
Läkare
Kvinnor, män, genus
Nordheden, Inger (1996). Rektor lyssnar, lär och leder : skolledarrollen i ett lärarperspektiv. Göteborg: Gothia.
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Lärare
Nordlind, Anna (1996). Sjuksköterskans uppfattning och upplevelse av omvårdnadsdokumentationens kvalitet. Karlstad: Hälsohögskolan i Värmland. (Rapport / Hälsohögskolan i Värmland, 1996:8)
Vård
Nordänger, Ulla Karin (1999). Möjligheter och mål : sökande efter samband mellan
lärares kåranda och skolans demokratimål. Malmö: Malmö högskola. (Pedagogiskpsykologiska problem, 661)
Lärare
Politik och samhällsutveckling
Norrhem, Svante (1993). Uppkomlingarna : kanslitjänstemännen i 1600-talets Sverige och Europa. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Umeå studies in the
humanities, 117)
Offentliganställda
Numan, Ulf (1999). En god lärare : några perspektiv och empiriska bidrag. Luleå:
Centrum för forskning i lärande Luleå tekniska univ. [distributör]. (Doctoral thesis /
Luleå University of Technology, 1999:34)
Lärare
Nystedt, Lars (1994). Arméofficerares arbetsvillkor, engagemang, förtidsavgång och
hälsa : en longitudinell studie. Stockholm: Univ. Psykologiska institutionen. (Rapporter / Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 79)
Polis, militär
Näslund, Lena (1997). Kvinnornas århundrade : 50 års kamp för jämställdhet. Stockholm: TCO.
Kvinnor, män, genus

O
Olofsson, Sten-Sture (1998). Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Studia psychologica et paedagogica. Series
altera, 140)
Lärare
Kvinnor, män, genus

Olsson, Kristina (1998). Medarbetare berättar : från 40-tal till 90-tal inom Arbetsmarknadsverket i Östergötland. [Linköping: AMV]
Offentliganställda
Förvaltning
Olsson, Siv (2000). 'Kuratorernas arbetsuppgifter under ett sekel'. Socialmedicinsk
tidskrift 2000: 4, s. 352-356.
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Särskilda yrken och professioner
Olsson, Åke (1993). Alltid steget före : hundra år vid operationsbordet. Stockholm:
Federativ.
Vård
Fackliga organisationer och organisering
Orlenius, Kennert (1999). Förståelsens paradox : yrkeserfarenhetens betydelse när
förskollärare blir grundskollärare. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborg studies in educational sciences, 142)
Lärare

P
Paulsson, Ingegerd (1993). Lärarnas arbetsvillkor : synen på organisation, fysisk
miljö och psykosociala arbetsvillkor : forskningsprojektet Akademiker under 90-talet :
en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor. Solna: Arbetsmiljöinstitutet. (Undersökningsrapport / Arbetsmiljöinstitutet, 1993:36)
Lärare
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Paulsson, Ingegerd (1994). Syokonsulenters arbetsvillkor : synen på organisation,
fysisk miljö och psykosociala arbetsvillkor : forskningsprojektet Akademiker under 90talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor. Solna: Arbetsmiljöinstitutet.
(Undersökningsrapport / Arbetsmiljöinstitutet, 1994:5)
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Pehrson, Gun (1997). Den otroliga verkligheten : arbetsvillkor och karriärmöjligheter
för 25 kvinnliga forskare/läkare som disputerat vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet : en studie genomförd med stöd av Rådet för Arbetslivsforskning,
Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, Ledarskapsakademien i Göteborg.
Göteborg: G. Pehrson [distributör].
Vård
Kvinnor, män, genus
Persson, Bodil (1994). När kvinnorna kom in i männens värld : framväxten av ett
kvinnligt tekniskt yrke - laboratorieassistent under perioden 1880-1941. Stockholm:
Vårdförb. SHSTF. (FoU-rapport / Vårdförbundet SHSTF, 44)
Särskilda yrken och professioner
Vård
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Persson, Eia (1993). Kvinna och doktor : läkarens könsroll och yrkesroll i grundutbildningen : en slutrapport. Linköping: Univ. (Personal- och organisationsutvecklingsstudier, 2)
Läkare
Kvinnor, män, genus
Petersen, Trond and Eva M. Meyersson (1999). 'More glory and less lnjustice: the
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glass ceiling in Sweden, 1970-1990'. Research in social stratification and mobility
1999, s. 199-261.
Särskilda yrken och professioner
Privatanställda
Pettersson, Bengt T. (1999). Svenska tulltjänstemannaförbundet och Tull-Kust:s historia 1980-1999 : [med sammandrag av tidigare skriven period 1899-1980]. Stockholm: Tull-Kust.
Fackliga organisationer och organisering
Offentliganställda
Pettersson, Lars (1992). Läraryrket och generationerna : om demografisk och ekonomisk omvandling, lärartillgång och lärarutbildning 1950-2005. Lund: Befolkningsekonomiska stift. (BEST). (Befolkningsekonomiska studier, 2)
Lärare
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Pettersson, Pär (1994). Förändringsstress vid teknisk och organisatorisk omvandling
: en studie av arbetsledare inom verkstadsindustrin. Stockholm: Univ.
Ingenjörer och tekniker
Pilhammar Andersson, Ewa (1991). Det är vi som är dom : sjuksköterskestuderandes
föreställningar och perspektiv under utbildningstiden. Göteborg: Acta Universitatis
Gothoburgensis. (Göteborg studies in educational sciences, 83)
Vård

R
Ramberg, Klas och Ann Runfors (1994). Bildning och nöje : om IOGT- och ABFbibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska museet. (Svenska folket berättar,)
Särskilda yrken och professioner
Arbetets kulturer
Richard, Elvi (1997). I första linjen : arbetsledares mellanställning, kluvenhet och
handlingsstrategier i tre organisationer. Lund: Sociologiska institutionen Univ. (Lund
dissertations in sociology, 19)
Offentliganställda
Rinnan, Tove och Ulrika Sylwan (1994). Hjälparens utsatthet : psykiska påfrestningar
i social omsorg. Stockholm: Natur och kultur.
Särskilda yrken och professioner
Offentliganställda
Rohdin, Viola och Gunvor Larsson-Utas (1998). Alla tiders folkskollärarinnor : pionjärer & förbund. Stockholm: Lärarförb.
Lärare
Kvinnor, män, genus
Rolf, Bertil (1991). Profession, tradition och tyst kunskap : en studie i Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta dimension. Nora: Nya Doxa.
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Särskilda yrken och professioner
Arbetets kulturer
Roman, Christine (1994). Lika på olika villkor : könssegregering i kunskapsföretag.
Stockholm ; Stehag: Symposion graduale.
Kvinnor, män, genus
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Roman, Christine (1992). Yrkesliv och familjeliv : en studie av kvinnor i arbetslivet.
Uppsala: Univ. (Research reports from the Department of Sociology, Uppsala University, 1992:1)
Kvinnor, män, genus
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Romlid, Christina (1994). 'Förändringarna inom förlossningsvården och det svenska
barnmorskesystemet : en fråga om professionalisering eller genomgripande förändring?' I: Markkola, P. och Mäenpää, S. (eds.) Kvinnohistoriens nya utmaningar, s.
293-298. Tammerfors: Univ.
Vård
Romlid, Christina (1998). Makt, motstånd och förändring : vårdens historia speglad
genom det svenska barnmorskeväsendet 1663-1908. Stockholm: Vårdförb. (FoU /
Vårdförbundet, 55)
Vård
Rothstein, Bo (1997). 'Den svenska modellens institutionella arv' I: Johansson, A.L.
(ed.) Fackliga organisationsstrategier, s. 17-37. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Politik och samhällsutveckling
Rundquist, Angela (1997). 'Alla har ju ett privatliv : om karriärkvinnors dubbelarbete' I:
Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 146-162. Stockholm: Carlsson.
Kvinnor, män, genus
Runfors, Ann (1997). 'Att förvandla rövare till änglar : om lärarna, mångfalden och
välfärden' I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 181-198. Stockholm: Carlsson.
Lärare
Arbetets kulturer
Runhager, Ingvar (1996). 50 år i backspegeln : lärare berättare. Växjö: Högsk. (Pedagogisk kommunikation, 1)
Lärare

S
Sahlin-Andersson, Kerstin (1997). 'Kvinnoyrken i omvandling : om ändrade gränser
och relationer i sjukvården' I: Sundin, E. (ed.) Om makt och kön, s. 224-245. Stockholm: Fritze.
Vård
Kvinnor, män, genus
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Salomonsson, Karin (1998). Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete. Lund: Historiska media.
Särskilda yrken och professioner
Samuelsson, Hans (1995) ’Befattningsnomenklaturen : ett system för statistik över
tjänstemannalöner’ I: Historia och framtid, s. 104-132. Stockholm : Svenska ind ustritjänstemannaförb. (SIF)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Fackliga organisationer och organisering
Sandberg, Åke (1998). Nya medier : rapporten om multimedie- och Internetföretagen
i Sverige. Solna: Arbetslivsinstitutet. (Fakta från Arbetslivsinstitutet,)
Privatanställda
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Sandkull, Bengt (2000). 'På spaning efter den postindustriella skolan' I: Tebelius, U.
och Claesson, S. (eds.) Skolan i centrum, s. 163-179. Lund: Studentlitteratur.
Lärare
Schiller, Bernt (1995) ’Från medbestämmandeavtal till medarbetaravtal’ I: Historia
och framtid, s. 133-153. Stockholm : Svenska industritjänstemannaförb. (SIF)
Fackliga organisationer och organisering
Schou, Pierre (1991). Arbetsmotivation : en studie av ingenjörer. Göteborg ; Stockholm ; Linköping: Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT).
Ingenjörer och tekniker
Scocozza, Lone (1994). Forskning for livet : den medicinske forskningsetiks forudsaetninger og praktikker : en sociologisk analyse. København: Akademisk forl.
Särskilda yrken och professioner
Vård
Segesten, Kerstin, Siv Bäck-Pettersson och Kirsten Pryds Jensen (1993). Sjuksköterskor med gröna fingrar för vård. Göteborg: K&K Segesten.
Vård
Arbetets kulturer

Seip, Åsmund Arup (1997). Rett til å forhandle : en studie i statstjenestemennenes
forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910-1965. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo.
(FAFO rapport, 243)
Offentliganställda
Fackliga organisationer och organisering
Selander, Staffan (1993). 'Professioner och professionalisering'. Forskning om utbildning 1993:3-4, s. 153-161.
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Särskilda yrken och professioner
Silius, Harriet (1992). Den kringgärdade kvinnligheten : att vara kvinnlig jurist i Finland. Åbo: Akad.
Särskilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus
Silvén-Garnert, Eva (1997). 'Vassa toppar, angenämt och med stil : om sinnlighet och
estetik i arbetet' I: Jansson, S. (ed.) Verktygslådan, s. 27-52. Stockholm: Carlsson.
Särskilda yrken och professioner
Arbetets kulturer
Sivberg, Bengt (1993). Professional judgement : a theoretical model and multiexperiments in nursing professional judgement. Lund: Lund Univ. Press. (Lund studies in psychology of religion, 1)
Vård
Sjörs, Gunnar, Lovisa Lindquist och Ing-Marie Carlsson (1998). "Så är det bara ..." :
om läkares ledarskap, yrkesroller och arbetsvillkor vid Akademiska sjukhuset. Uppsala: Akademiska sjukhuset.
Vård
Arbetets kulturer
Sjöstedt, Lise (red.) (1994). Om man vore kvinna- : ekonomi, organisation och genus.
Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN). (Rapport - Forskningsrådsnämnden,
94:5)
Kvinnor, män, genus
Skarback, Sören (1999). Läkarna i gamla Göteborg. Göteborg: Tre böcker.
Vård
Smångs, Britta (1993). Poliser om poliser : aspekter på ett arbete och en yrkesroll.
Lund: Network for research in criminology and deviant behaviour at Lund University.
(Research reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at
Lund University, 1993:2)
Polis, militär
Arbetets kulturer
Sommestad, Lena (1992). Från mejerska till mejerist : en studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. Lund: Arkiv.
Särkilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus
Stigsdotter, Margareta (1991). 'Varför har chefen inte en blottad bringa? : några drag
i en tjänstemannakultur' Arbetets historia, s. 133-142. Lund: Arbetshistoriska seminariet.
Förvaltning
Administration
Stokke, Torgeir Aarvaag (1998). Lönnsforhandlinger og konfliktlösning : Norge i et
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skandinavisk perspektiv. Oslo: Fafo. (Fafo rapport, 246)
Fackliga organisationer och organisering
Stormbom, Jarl (1992). Läraren, professionen och didaktiken : några observationer i
ett både teoretisk och praktiskt problem. Vasa: Åbo Akad. Pedagogiska fakulteten.
(Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, 1)
Lärare
Strömberg, Anneli och Gunnar Aronsson (1994). Arbetsvillkor, copingmönster och
hälsa i nio olika akademikeryrken : en studie av civilekonomer, civilingenjörer, läkare,
lärare, officerare, psykologer, tandläkare, veterinärer och åklagare : forskningsprojektet Akademiker under 90-talet : en studie av SACO-medlemmarnas arbetsvillkor.
Solna: Arbetsmiljöinstitutet. (Undersökningsrapport / Arbetsmiljöinstitutet, 1994:20)
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Strömberg, Barbro (1997). Professionellt förhållningssätt hos läkare och sjuksköterskor : en studie av uppfattningar. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Göteborg studies in educational sciences, 111)
Vård
Arbetets kulturer
Ståhl, Zeth Idof (1998). Den goda viljans paradoxer : reformers teori och praktik
speglade i lärares erfarenheter av möten i skolan. Lund: Sociologiska institutionen
Univ. (Lund dissertations in sociology, 26)
Lärare
Sundgren Grinups, Berit (1998). Försörjning och omsorg i förändring : en jämförelse
av sjuksköterskors arbete, familj och hälsa i Spanien och Sverige. Göteborg: Institutionen för socialt arbete Univ. (Skriftserien / Göteborgs universitet, Institutionen för
socialt arbete, 1998:4)
Vård
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Sundin, Elisabeth (1998). Män passar alltid? : nivå- och organisationsspecifika processer med exempel från handeln : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Stockholm: Fritze.
(Statens offentliga utredningar, 1998:4)
Handelsanställda
Kvinnor, män, genus

Sundin, Elisabeth (1993). Ny teknik i gamla strukturer : ny teknik, nya produkter och
förändrade yrkes- och könsgränser : en fallstudie från Lantmäteriets topografiska
kartenhet. Stockholm: Nerenius & Santérus.
Särkilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus
Sundstedt, Helena och Maj-Len Wärnlund (2000). Kommunikation och samarbete :
en studie av bibliotekariers och lärares förhållningssätt gentemot varandra gällande
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samarbete. Borås: Högsk. i Borås Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2000:52)
Särskilda yrken och professioner
Lärare
Arbetets kulturer
Svensson, Lars (1995). 'Befattningssegregering efter kön : ett bidrag till förklaringen
av lönegapet mellan kvinnliga och manliga kontorsanställda vid mitten av 1930-talet'.
Historisk tidskrift 1995, s. 277-303.
Kvinnor, män, genus
Svensson, Lennart G. (1993). 'Communication in professions'. Forskning om utbildning 1993:3-4, s. 162-182.
Särkilda yrken och professioner
Säland, Frode (1997). 'White-collar unionization and employer's response : "the functionaries issue" 1930-1938'. Scandinavian journal of history 1997: 4, s. 226-262.
Fackliga organisationer och organisering
Säll, Evelyn (2000). Lärarrollens olika skepnader : estradör, regissör och illuminatör :
en longitudinell studie av blivande lärares föreställningar. Uppsala: Acta Universitatis
Upsaliensis : Univ.-bibl. [distributör]. (Uppsala studies in education, 90)
Lärare

T
Tallberg Broman, Ingegerd (1998). De lärarstuderande och könsperspektiven.
Malmö: Lärarhögskolan. (Pedagogisk-psykologiska problem, 640)
Lärare
Kvinnor, män, genus
Tallberg Broman, Ingegerd (1994). "För barnets skull" : en studie av förskolan som
ett kvinnligt professionaliseringsprojekt. Malmö: Lärarhögskolan. (Pedagogiskpsykologiska problem, 593)
Lärare

Tallberg Broman, Ingegerd (1994). Lärarutbildning, kön och professionalisering : med
förskollärarutbildningen som ett historiskt exempel. Malmö: Lärarhögskolan. (Särtryck
och småtryck från Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan,
Malmö, 804)
Särskilda yrken och professioner
Lärare
Tegsjö, Björn, Gunnar Hedin och Inger Eklund (2000). Kartläggning av magra organisationer. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning.
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Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Teorell, Jan (1998). Demokrati eller fåtalsvälde? : om beslutsfattande i partiorganisationer. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : Univ.-bibl. [distributör]. (Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 129)
Politik och samhällsutveckling
Teorell, Jan och Anders Westholm (1999). 'Var det bättre förr? : politisk jämlikhet i
Sverige under 30 år' I: Boje, T. (ed.) Medborgarnas erfarenheter, s. 13-52. Stockholm: Fritze ; Demokratiutredningen.
Politik och samhällsutveckling
Therborn, Göran (1997). 'Globaliseringens innebörd och solidaritetens villkor' I: Johansson, A.L. (ed.) Fackliga organisationsstrategier, s. 125-134. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Politik och samhällsutveckling
Thunborg, Camilla (1999). Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Linköping: Univ. (Linköping studies in education and
psychology, 64)
Vård
Arbetets kulturer
Torkelsson, Eva (1998). 'Krav, kontroll och socialt stöd : om scenartisters psykosociala arbetsmiljö'. Arbetsmarknad och arbetsliv 1998:2, s. 109-119.
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Torstendahl, Rolf (1997). 'Professionell och facklig strategi' I: Johansson, A.L. (ed.)
Fackliga organisationsstrategier, s. 39-48. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Särskilda yrken och professioner
Fackliga organisationer och organisering
Trägårdh, Björn och Henrik Hansson (1998). Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? :
utvärdering av kulturarbetarprojektet. Göteborg: Univ. Handelshögsk. (FE-rapport
(Göteborg. Print), 360)
Särskilda yrken och professioner

Törnvall, Marie-Louise och Kenneth Forslund (1995). Lärares professionella utveckling : teorigrund, metodiska ansatser och egna utvecklingsprocesser. Linköping: Univ.
Institutionen för pedagogik och psykologi. (Linköpings universitet, Institutionen för
pedagogik och psykologi, 187)
Lärare
Udén, Maria (1996). Det luktar stål och olja : intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer. Luleå: Tekniska högskolan i Luleå. (Licentiatuppsats / Tekniska högskolan i Luleå, 1996:07L)
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Ingenjörer
Kvinnor, män, genus
Ulrich, Laurel Thatcher (1992). En jordemoders berättelse : barnmorskan Martha
Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812. Stockholm: Tiden.
Särkilda yrken och professioner
Vård

V, W
Wahl, Anna (1992). Könsstrukturer i organisationer : kvinnliga civilekonomers och
civilingenjörers karriärutveckling. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid
Handelshögsk. (EFI).
Ingenjörer och tekniker
Kvinnor, män, genus
Wahl, Anna (1995). 'Women as managers' in Wahl, A. (ed.) Men's perceptions of
women and management, s. 14-31. Stockholm: Socialdep.
Kvinnor, män, genus
Vahlne, Lisa (1995). Handledarens yrkesidentitet : sjuksköterskors upplevelser av
yrkesidentitet utifrån handledarprofessionen. Växjö: Vårdhögskolan i Växjö. (FoUrapport / Vårdhögskolan i Växjö, Landstinget Kronoberg, 95/6)
Vård
Arbetets kulturer
Wahlund, Ingrid och Thord Wallén (1991). Fler förmår mer : ett sekel med tjänstemän. Stockholm: TCO : Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM).
Särskilda yrken och professioner
Politik och samhällsutveckling
Wahlund, Ingrid (red.) (1994). Spindeln i nätet : kontorsyrkesanställda berättar.
Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM).
Förvaltning
Administration
Waldemarson, Ylva (1995). 'Kön och klass i Telegrafverket'. Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 1995, s. 29-44.
Särskilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus

Waldetoft, Dan (red.) (1993). Framtiden var vår : civilingenjörer skriver om sitt liv och
arbete. Stockholm: Nordiska museet i samarbete med Sveriges civilingenjörsförb.
(Svenska folket berättar,)
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
Ingenjörer och tekniker
Wallén, Thord (1990). Arbeta med förtroende : intervjuer med förtroendevalda och
ombudsmän inom Svenska industritjänstemannaförbundet. Stockholm: Svenska i n-
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dustritjänstemannaförb. (SIF) : Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM).
Fackliga organisationer och organisering
Privatanställda
Wallén, Thord (1993). 'En svensk tjänstemannarörelse : varför och hur?' Arbeiderhistorie : årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek 1993, s. 59-68.
Fackliga organisationer och organisering
Wallén, Thord (1994). Samförstånd som strategi : tjänstemännens organisationspolitik under 1960- och 1970-talen. Stockholm: TCO : Tjänstemannarörelsens arkiv och
museum (TAM).
Fackliga organisationer och organisering
Wallenberg, Jan (2000). Vardagskulturen : ny arbetsorganisation i kommunerna.
Stockholm: SNS förlag.
Offentliganställda
Arbetets kulturer
Wallin, Gunnar (1999). Makthavare i fokus : attityder och verklighetsuppfattningar hos
toppskikten inom politik och förvaltning. Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och
samhälle).
Förvaltning
Wendt, Rigmor (1998). Att vara och att göra : motsägelser inom sjuksköterskeyrket.
Stockholm: Vårdförb. (FoU / Vårdförbundet, 54)
Vård
Arbetets kulturer
Wendt, Rigmor (1999). Kerstin Nordendahl : en sjuksköterska i tiden. Stockholm: Spri
: Svensk sjuksköterskefören. (SSF). (Omvårdnad (Stockholm), 9)
Vård
Wennermark, Gertrud (1994). En värld för sig : människor i sjukvårdens tjänst.
Stockholm: PM Bäckström.
Vård
Westergren, Christina (red.) (1996). Mått och steg : verksamma inom lantmäterisektorn skriver sina minnen. Stockholm: Nordiska museet. (Svenska folket berättar,)
Särskilda yrken och professioner

Westin Hellertz, Pia (1999). Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier? : en studie
av tjugosju kvinnliga socionomstuderande. Örebro: Univ. (Örebro studies, 17)
Kvinnor, män, genus
Westlander, Gunnela (red.) och Gunnar Aronsson m. fl. (1995). På väg mot det goda
arbetet : om akademikers arbetsvillkor. Solna: Arbetslivsinstitutet. (Fakta från Arbetslivsinstitutet,)
Särskilda yrken och professioner
Arbetsmarknad och arbetsvillkor
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Westlund, Ingrid (1999). Lärare i nätverk : att växa med uppgiften. Stockholm:
Gothia.
Lärare
Westman, Fredrik (1991). Läraryrket, en kärlekshandling : rapport från ett klassrum :
att tjäna elever är kärnan i läraryrket. Skellefteå: Artemis.
Lärare
Wikander, Ulla (1997). Delat arbete, delad makt : om kvinnors underordning i och
genom arbetet : en historisk essä. Uppsala: Ekonomisk-historiska inst.
http://carolina.ub.uu.se/wop/02814560/9128/. (Uppsala papers in economic history.
Research report, 28)
Kvinnor, män, genus
Wikström-Haugen, Inger (1992). 'Göteborgs Florence Nightingale : om syster Emma
Klingberg på Allm. & Sahlgrenska sjukhuset' Nordisk medicinhistorisk årsbok, s. 115120. Stockholm: Medicinhistoriska museet.
Vård
Wilmenius, Karin (1999). Folkskollärarinnor i Stockholm. Uppsala: Fören. för svensk
undervisningshistoria. (Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 79(1999) ; 190)
Lärare
Winblad, Irène (1990). 'Från Siphra och Pua till Britty' Gislavedsboken, s. 32-46.
Gislaved: Gislaveds hembygdsfören.
Särkilda yrken och professioner
Vård

Å
Åberg, Berit (2001). Samarbete på könsblandade arbetsplatser : en könsteoretisk
analys av arbetsdelning mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och
ordningspoliser. Örebro: Univ.-bibl. (Örebro studies in sociology, 2001:1)
Vård
Polis, militär
Kvinnor, män, genus

Åberg, Martin (1991). En fråga om klass? : borgarklass och industriellt företagande i
Göteborg 1850-1914. Göteborg, . (Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg, 3)
Politik och samhällsutveckling
Åmark, Klas (1990). 'Facklig kamp i Sverige 1850-1960 : ett perspektiv' Studier i modern historia, s. 345-359. Stockholm: Militärhistoriska förl.
Fackliga organisationer och organisering
Åmark, Klas och Joakim Palme (1999). 'Historia, samhällsvetenskap och välfärdsstat
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i brytningstid'. Sociologisk forskning Suppl. s. 9-39.
Politik och samhällsutveckling
Åmark, Klas (1990). 'Open cartels and social closures: professional strategies in
Sweden, 1860-1950' in Burrage, M. and Torstendahl, R. (eds.) Professions in theory
and history, s. 94-114. London: Sage.
Särskilda yrken och professioner
Fackliga organisationer och organisering
Åmark, Klas (1998). Solidaritetens gränser : LO och industriförbundsfrågan 19001990. Stockholm: Atlas.
Fackliga organisationer och organisering
Åse, Cecilia (2000). Makten att se : om kropp och kvinnlighet i lagens namn. Malmö:
Liber. (Stockholm studies in politics, 68)
Polis, militär
Kvinnor, män, genus
Åselius, Gunnar (1990). 'Militärattachéerna i S:t Petersburg : en undersökning av det
svenska underrättelseväsendets professionalisering 1885-1917' Militärhistorisk tidskrift. Årsbok, s. 7-44.
Särskilda yrken och professioner
Åström, Gunilla (1995). The meaning of caring as narrated, lived, moral experience.
Umeå: Univ. (Umeå University medical dissertations, N.S., 428)
Vård
Arbetets kulturer

Ö
Öberg, Lisa (1996). Barnmorskan och läkaren : kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920. Stockholm: Ordfront.
Särskilda yrken och professioner
Vård
Kvinnor, män, genus

Öberg, Lisa (1997). 'Barnmorskor och läkare och välfärdsstatens genussystem' I:
Gullikstad, B. och Heitmann, K. (eds.) Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historisk
perspektiv, s. 151-167. Dragevoll: Senter for kvinneforskning.
Särskilda yrken och professioner
Vård
Fackliga organisationer och organisering
Öberg, Lisa (1999). 'Det nya sättet att hjälpa barn till världen : något om förlossningsvårdens professionalisering, könsarbetsdelning och reglering i 1800-talets Sverige'.
Arkiv, samhälle och forskning 2, s. 8-31.
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Särskilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus
Öberg, Lisa (1997). 'Ett sexuellt yrke : barnmorskan privat och professionellt' I: Bergenheim, Å. och Lennerhed, L. (eds.) Seklernas sex, s. 127-141. Stockholm: Carlsson.
Särskilda yrken och professioner
Öberg, Lisa (1994). 'Privatpraktiserande barnmorska : ett yrke som försvann' I: Wikander, U. och Carlsson Wetterberg, C. (eds.) Seklernas sex, s. 188-213. Stockholm:
Tiden.
Särkilda yrken och professioner
Öberg, Lisa (2000). 'Så sannt mig Gud hjelpe till lif och själ! : om läkareden i Sverige
förr och nu' Människan i historien och samtiden, s. 289-309. Stockholm: Hjalmarsson
& Högberg.
Vård
Öhman, Ann (2000). 'Professionalisering och yrkesutveckling i sjukgymnastik - ett
genusperspektiv'. Vård 4, s. 21-25.
Särskilda yrken och professioner
Kvinnor, män, genus
Östberg, Kjell (1997). Efter rösträtten : kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion. (Kulturhistoriskt bibliotek,)
Fackliga organisationer och organisering
Politik och samhällsutveckling
Kvinnor, män, genus
Östergren, Katarina och Kerstin Sahlin-Andersson (1998). Att hantera skilda världar :
läkares chefskap i mötet mellan profession, politik och administration. Stockholm:
Landstingsförb.
Vård

