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Poolen för Tillverkning och tjänster
Poolen för Tillverkning och tjänster är resultatet av en sammanslagning 2004 av poolen för
Tillverkning och poolen för Tjänster.
Ansvarsområde
När människor producerar något för varandra är det antingen frågan om en tillverkning av något
eller en tjänst.
Poolens verksamhet skall omfatta människan som producent av fysiska föremål och energi inom
industrin samt människan inom tjänstesektorn, som producent och konsument av service, media
och kommunikation.
Poolen vill alltså studera situationen för den tillverkande, tjänsteproducerande och konsumerande
människan idag och förändringar sett i ett historiskt perspektiv. Det är den yrkesverksamma
människan som står i centrum, men också konsumenten av varor och tjänster.
Grundperspektiv
Gemensamt för poolens undersökningar är fokuseringen på människan i förhållande till de villkor
som finns inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Hit hör arbetslivets koppling till teknik,
teknisk utveckling, nya organisationsformer, beslutsprocesser och ledningsstrategier,
konsekvenser av ägarskiften, nya ägostrukturer och den ökade internationaliseringen och
globaliseringen.
Förändringarna studeras i nuet och mot en historisk bakgrund, där bland annat material från
tidigare undersökningar kan användas vid jämförande undersökningar. Vad händer med yrken
och arbetsuppgifter, synen på kunskap och kompetens, det sociala livet och relationerna mellan
olika sociala och kulturella kategorier på arbetsplatserna? Vilken roll spelar exempelvis etnicitet,
generation, kön, social grupp, utbildning?
Undersökningarna skall vidare belysa människors syn på sitt arbete, vad de påverkas av och hur
de agerar. Hur står sig kraven på ”det goda arbetet” gentemot företagens strävan efter
rationaliseringar och anpassning till en internationell marknad? Vilka kvardröjande äldre drag
finns inom industrin och tjänstesektorn och hur inverkar de på dagens förhållanden?
Metodik
Undersökningar inom poolen skall utgå från problematiserade frågeställningar. Poolen
eftersträvar att upprätthålla en dialog med den akademiska forskningen. Undersökningarna kan
genomföras i samarbete med andra aktörer i samhället.
Inom poolen skall genomföras undersökningar som på olika sätt genererar ett material som t ex
kan bestå av inspelade intervjuer, skriftliga svar på frågelistor och fotografier. Det är poolens
ambition att undersökningarna skall åtföljas av en insamling av representativa föremål. Poolen
skall diskutera och vidareutveckla alternativa undersökningsmetoder för att hantera svårgripbara

frågor och objekt. Poolen eftersträvar att undersökningsmaterialet sammanställs och görs
tillgängligt för allmänheten.
Poolen genomför gemensamma fältseminarier, som tillför poolens medlemmar teoretisk och
metodisk vidareutbildning.
Poolens medlemmar
I poolen är ett flertal länsmuseer, kommunala museer, central- och specialmuseer samt Nordiska
museet och Riksantikvarieämbetet medlemmar.
Programförklaringen antagen vid poolens möte i Göteborg den 4 april 2005

