Femtiotal – suveränitet
och samverkan
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veriges löntagare kunde 1950 se tillbaka på flera gynnsamma år. Det
blev ingen efterkrigsdepression, efterfrågan på arbetskraft ökade
kontinuerligt liksom reallönerna. Dock var tendensen att inflationen gröpte ur konsumtionsutrymmet och att tjänstemännen släpade efter i förhållande till arbetarna. Men det var inte lätt att finna
utrymme för självständigt agerande på lönemarknaden för tjänstemannarörelsen. Dessutom var det inte självklart hur rollfördelningen mellan centralorganisation och förbund skulle utformas.
Inflationsekonomin med hög köpkraft och brist på varor gjorde att regeringen eftersträvade ett totalt lönestopp. Inför 1949 års avtalsrörelse rekommenderade tco:s representantskap sina förbund att inte kräva generella förbättringar. Inför år 1950 accepterade lo i en överenskommelse med saf att
frysa 1949 års avtal, varefter sif och salf träffade saf vid två tillfällen runt
årsskiftet, då även tco:s direktör Valter Åman deltog. Tjänstemannaorganisationerna konstaterade att lönerna på deras område inte var reglerade genom
kollektivavtal och att det därför inte gick att låsa dem vid en viss nivå. Man blev
överens om att ta upp nya överläggningar om levnadskostnadsindex nådde upp
till ett visst tal.
Samtliga löntagargrupper var inställda på att året 1950 skulle vara det sista
i stabiliseringsprogrammet. På tco-sidan slog representantskapet fast att tco
inte skulle föra någon enhetlig lönepolitik under 1951. Förbunden skulle föra
sina förhandlingar utan särskilda rekommendationer från tco.
tco:s stadgar angav att förbunden skulle hålla styrelsen underrättad om olika
krav som var av intresse för övriga förbund. När förhandlingarna hade ”allmän
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eller principiell innebörd” skulle tco delta. tco:s direktör Valter Åman var
naturligtvis angelägen om att hävda tco:s roll.

Åman griper in

Källa: TAM-arkiv

I memoarerna beskriver Valter Åman hur han i olika steg kunde hjälpa oerfarna
sas-anställda inom htf ur en omöjlig situation genom att resolut ta ledningen
och bryskt förklara att ”Då är ni ju inte kloka!” om de tänkte hålla fast vid krav
som han betraktade som orimliga. Därtill kunde han agera utifrån sin position
som riksdagsledamot. I memoarerna lyfter han fram två tillfällen.
Det första är från 1951. Då uppstod en mycket uppmärksammad konflikt
om sjuksköterskornas löner. När landstingen sade nej till löneökningar, trots
att finansministern hade accepterat en lönegradsuppflyttning för de i och för sig
fåtaliga statligt anställda sköterskorna, tillgrep Sjuksköterskeföreningen massuppsägningar. I spetsen för förbundet stod Gerda Höjer, riksdagsledamot för
Folkpartiet. Regeringen svarade med en proposition om tvångsmedling och
extrainkallade riksdagen. Dock nåddes en uppgörelse, propositionen lades åt
sidan och riksdagsledamöterna fick resa hem. En senare ordförande för sjuksköterskorna, Marianne Lundqvist, minns särskilt hur irriterade Bondeförbun-

Sjuksköterskornas fackordförande Gerda Höjer var också riksdagsledamot
för Folkpartiet. Hon stod i spetsen när sjuksköterskorna 1951 tillgrep
massuppsägningar som stridsåtgärd i lönekampen.

48

En glansfull framtid

dets riksdagsledamöter var för att de blivit inkallade under brådaste skördetid.
Valter Åman beskriver livfullt medlingen som ägde rum i riksdagshuset med
Gerda Höjer och honom själv på den fackliga sidan.
Fyra år senare, 1955, var det dags för nästa proposition med förslag om
tvångsmedling. Denna gång var det Fartygsbefälsföreningen som hotade med
strejk. Nu ingrep Valter Åman och dåvarande Metallordföranden Arne Geijer
tillsammans med chefredaktören för Arbetarbladet i Gävle, Yngve Möller (som
stod som första namn), med en väl genomarbetad motion. Deras huvudargument var att arbetsmarknaden i längden var bäst betjänt av parter som förhandlade fritt under eget ansvar. Motionärerna varnade för att ett flitigt användande
av skiljedom skulle öppna perspektiv mot en statlig reglering av lönemarknaden. Även Högerpartiet och Folkpartiet vände sig mot propositionen. Slutresultatet blev en lag som endast skulle tillämpas om det ekonomiska läget så
krävde, vilket i praktiken innebar press på arbetsgivarsidan.
Valter Åman hade anställts som direktör på tco i början av 1945. Det var
tco:s dåvarande vice ordförande Harald Adamsson, sif:s starke man, som
stått för rekryteringen. De båda kände varandra väl från det socialdemokratiska
partiet där de samarbetat på stockholmsnivå. Åman valdes 1944 in i partistyrelsen, blev ledamot av dess verkställande utskott och kort efter det att han börjat
på tco blev han ledamot av riksdagens första kammare. Adamsson var från
slutet av 1947, då Ruben Wagnsson blivit landshövding, till mitten av 1960
tco:s ordförande; han avböjde då återval. I slutet av samma år lämnade Valter
Åman tco sedan även han utnämnts till landshövding.
Stadgarna hade inga bestämmelser om arbetsfördelning mellan ordföranden och direktören, vilket gav stort manöverutrymme för den dynamiske Valter Åman som ju dagligen framträdde som tco-chef. Till tco-kansliet, som
sedan våren 1949 residerade i sexton rum på femte våningen i ett pampigt hus
på Munkbron i Gamla stan med utsikt över Riddarfjärden, kom Adamsson
mest för att leda styrelsens sammanträden i sammanträdesrummet på sjätte
våningen. Mellan dessa båda herrar uppstod en maktkamp med principiella
förtecken. Thord Wallén har välfunnet sammanfattat vad det hela handlade
om genom boktiteln Suveränitet och samverkan, alltså de enskilda förbundens
krav på suveränitet och samtidiga intresse av samverkan inom ramen för tco.
Ett annat element var, som Arne Nilstein påpekat, en djupt rotad misstro mot
tco även hos sif:are på lokal nivå; man hade en känsla av att tco styrdes av
de offentliganställda och ansåg att centralorganisationen över huvud taget inte
skulle lägga sig i vad sif gjorde.
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Förhandlingssystem
Som framgått av exemplen ovan spelade Valter Åman och tco en viss roll
i löneförhandlingar under 1950-talet. Gentemot regeringen hävdade Åman
principen att arbetsmarknadens parter skulle ha ansvar för lönebildningen utan
onödig statlig inblandning.
Men systemet med kollektivavtal var ännu outvecklat på tjänstemannasidan
och tillämpades ej inom offentlig sektor. För tco och dess föregångare var det
ett första rangens intresse att utveckla den rättsliga basen för kollektivavtal såväl
inom privat som offentlig sektor.
Inom tco sköttes statstjänstemännens komplicerade löne- och förmånssystem redan från början av en särskild sektion, statstjänstemannasektionen. Från
1946 stärktes tco-ledningens roll i sektionen, bland annat genom bestämmelsen att tco:s ordförande och direktör kunde blockera en fråga som någon
av dem menade borde avgöras av tco:s styrelse. På regeringssidan överfördes
finansministerns roll som ansvarig för de statliga lönefrågorna 1950 till ett samordnande civildepartement.
Kommunaltjänstemännen hade samma löneplan som de statsanställda, varför de var beroende av regeringens beslut, men förhandlingarna ägde främst
rum på lokalt plan inom respektive stad, kommun och landsting. Från 1951
samarbetade förbund med medlemmar inom den kommunala sektorn i Kommunaltjänstemannakommittén, tco-k. Även arbetsgivarsidan i form av rikets
städer, kommuner och landsting hade byggt upp samarbetsorgan.

Striden Åman–Adamsson
På den privata sidan fördes förhandlingar först och främst på företagsnivå.
En taktik från sif:s sida var att träffa överenskommelse med ett storföretag,
till exempel asea, som skulle verka prejudicerande för Verkstadsföreningens
område. Det ökande inflationstrycket och en risk för regeringsingripande som
saf kalkylerade med gjorde att saf 1956 fick ett brett förhandlingsmandat från
branschförbunden. För första gången genomfördes centrala förhandlingar med
både lo och tco. Förberedelserna på den fackliga sidan var dock bristfälliga
och försöket ledde endast till irritation mellan lo och tco, främst om påslag i
kronor och ören eller i procent. Därtill hade Åman och Adamsson (enligt Lennart Geijer) svårt att ”samsas om någonting”. sif menade att man inte behövde
bry sig om det avtal som blev resultatet, eftersom det endast hade formen av en
rekommendation till de anslutna förbunden.
Året därpå, 1957, träffade sif tjänstemannarörelsens första huvudavtal med
sin centrala motpart, saf. Det skedde utan att tco informerades. Mest provocerande var att överenskommelsen inkluderade en inskränkning i de normer
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om uppsägningsskydd som tco:s styrelse, under ledning av Harald Adamsson,
hade beslutat om två dagar tidigare. Det ledde till något så uppseendeväckande som ett kritiskt uttalande av tco:s styrelse mot sif. Både uttalandet och
Adamssons reservation med anförande till protokollet offentliggjordes.
Spänningarna mellan tco och sif var då redan uppskruvade på grund av
tjänstepensionsfrågan. Den hade under 1950-talet blivit alltmer politiskt het. En
rådgivande folkomröstning genomfördes hösten 1957 beroende på att regeringspartierna – Socialdemokraterna och Bondeförbundet (Centern) – hade helt
olika uppfattning om hur frågan skulle lösas. sif bestämde sig för att stödja en
linje som företräddes av Folkpartiet, Högerpartiet och saf och som byggde på
kollektivavtal och företagsanknutna fonder. lo och Socialdemokraterna förespråkade däremot lagstiftning och en allmän tjänstepension med offentligt kontrollerade fonder, som skulle finansieras med arbetsgivaravgifter. I den statliga
utredning som låg till grund hade tco:s representant Otto Nordenskiöld hamnat på obligatorielinjen, medan tco-styrelsen visade sig bestå av två jämnstora
läger. I detta läge följde majoriteten i tco:s representantskap Valter Åmans förslag att tco skulle ställa sig neutral och därmed inte stödja sif. tco:s yttrande
skulle utformas utan ställningstagande i principfrågan men redovisa de skilda
uppfattningar som fanns inom organisationen. För tco som organisation var
det en stor påfrestning att Adamsson i folkomröstningen, som ägde rum den
13 oktober, agerade för en linje medan Otto Nordenskiöld propagerade för en
annan.
Konflikten mellan tco och sif blev en huvudfråga vid 1958 års kongress.
Förbundets intresse av att trots allt fortsätta samverkan inom tco hade sif
sammanfattat i ett internt dokument redan innan motsättningarna kring förhandlingar nådde sin höjdpunkt.
Sedan dokumentet blivit känt gjordes det tillgängligt för kongressdeltagarna.
Det innehöll följande huvudpunkter:
»» Industritjänstemännens möjligheter att tillvarata sina intressen ökade om
andra tjänstemannagrupper kunde hävda sina, tco kunde göra nytta
genom att inspirera och hjälpa till när det behövdes
»» tco kunde förhindra att tjänstemannaförbund uppslukades av lo
»» tco kunde göra utredningar av gemensamt intresse
»» Via tco kunde gemensamma ståndpunkter föras fram och opinionsbildning ske
»» Genom tco kunde internationella kontakter knytas.
När det gällde förhandlingar fanns på den privata sidan enligt dokumentet inte
behov av samordning under tco:s hatt, eftersom endast två förbund hade saf
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som motpart, sif och salf. På lo-sidan, med hela 25 privatförbund, var situationen en helt annan. Vidare fann sif det orimligt att bidra till kostnaderna för
offentligsektorns förhandlingar, vilka ju handhades av en sektion inom tcokansliet.
Både Adamsson och Åman ansträngde sig vid kongressen för att gjuta olja på
vågorna. Åman rent av konstaterade att om det uppstod tvistigheter inom tco
om hur samspelet skulle se ut och hur intimt det borde vara så gällde ytterst
förbundens uppfattning. Stadgarna gav ledning men: ”Inom tco:s kansli, det
vill jag å dess vägnar ha utsagt, har vi den uppfattningen att förbunden inte ska
tvingas iaktta byråkratisk ordning för dess egen skull.” Därmed uttryckte Valter
Åman en balanspunkt mellan suveränitet och samverkan som hade framtiden
för sig.
När det gällde frågan om tco:s roll i förbundens relationer till arbetsgivarmotparter innebar konflikten mellan tco och sif att det i fortsättningen skulle
ligga hos förbunden att avgöra i vilken mån tco skulle engageras.
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