Sextiotal – samhällsfrågorna
rycker fram

N

är både ordföranden Adamsson och direktören Åman hade lämnat tco blev det naturligt att tänka igenom erfarenheterna av det
dubbla kommando som rått. Att Otto Nordenskiöld skulle gå in
som direktör var en självklarhet och vid 1961 års kongress valdes han även till ordförande. Bakom beslutet stod en valberedning ledd av Adamsson och en enhällig kongress. Nordenskiöld hade då också
utverkat ett löfte från sif och salf att stödja utvecklingen av en stark centralorganisation. 1967 formaliserades den nya ordningen genom bestämmelsen att
ordföranden skulle vara heltidsanställd och leda kansliet; samtidigt avskaffades
direktörsbefattningen.
Om Valter Åman med sin impulsivitet och vitalitet framstod som något av
en naturkraft så var Otto Nordenskiöld snarast hans motsats. Autodidakten
Åman säger i memoarerna att Nordenskiöld hade ”en god portion juridik i
ryggsäcken” och ”en betydligt mindre spekulativ ande än den jag begåvats
med”. Han betonar att det under alla år var Nordenskiöld som höll ihop kansliet. Inte minst genom sitt agerande i tjänstepensionsfrågan hade den biträdande
direktören därutöver tillvunnit sig respekt som självständig och rakryggad.

Kansliet byggs ut
Under 1960-talet, det vill säga under Nordenskiölds tid som ledare, ökade tcoförbundens medlemstal från 393 500 till 556 400, eller med 41 procent, detta
trots att salf med 56 600 medlemmar lämnade organisationen. Kansliet byggdes ut från knappt 40 till omkring 100 medarbetare; dessutom hade ett självständigt tco-s 1967 övertagit arbetsgivaransvaret för ett femtontal anställda
inom tco:s förutvarande stats- och kommunaltjänstemannaavdelning. I fast
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Foto: Foto-Hernried, källa: tam-arkiv

Arne H Nilstein anställdes som utredningschef på TCO 1948, blev biträdande
direktör 1961 och lämnade TCO 1966. Som direktör i SIF valdes han 1967 in i
TCO:s styrelse och var ledamot till 1979.

penningvärde kostade centralorganisationen år 1969 mer än dubbelt så mycket
som 1960 (122 procent mer). Det betyder att förbunden satsade på tco i en
utsträckning som motsvarade mycket mer än deras egen medlemsutveckling.
Nya verksamhetsformer gjorde att tco syntes i samhällsdebatten på ett helt
annat sätt än tidigare. tco hade blivit en stark röst i ett Sverige där arbetsmarknadens parter hade en ställning som aldrig förr.

54

En glansfull framtid

En utredningsavdelning hade skapats med start 1948 då statistikern, fil lic
Arne H Nilstein anställdes. Inom enheten producerades – enligt en standardformulering i verksamhetsberättelserna – ”översikter och utredningar i ekonomiska, sociala, statistiska och organisatoriska m.fl. frågor … i huvudsak
avsedda för internt bruk.” Här ingick att tillsammans med förbunden bygga
upp system för lönestatistik och att löpande analysera avtalsrörelserna. Lönestatistiken var avsedd att kopplas till en heltäckande ”tco:s befattningsnomenklatur” vars kärna hade utvecklats inom sif och anammats av motparten saf.
1961 fick Nilstein i uppgift att leda en första lönepolitisk utredning inom tco
som kartlade situationen inom de olika förbundsområdena och som redovisade vid 1964 års kongress. Verksamhetens ”interna” karaktär gjorde att utredningsavdelningen 1963 kunde utlokaliseras till ett av höghusen vid Sergels torg
när det blev trångt i lokalerna på Munkbron. Nilstein var från 1961 biträdande
direktör i tco.

Under 1960-talet ökade antalet medlemmar i TCO från 395 000
till mer än 550 000.
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tco klarade sig fram till 1958 utan en egen jurist, men sif:s arbetsrättsexpert Lennart Geijer var flitigt utnyttjad av tco-kansliet. När Geijer i atp-frågan
hamnade i motsatsställning till sin chef Harald Adamsson passade Valter Åman
på att rekrytera honom till tco. Geijer, som då just disputerat och blivit juris
doktor, blev tco:s representant i flera viktiga statliga utredningar och efterträdde även Åman i riksdagen när denne blivit landshövding. I december 1966
lämnade Geijer tco sedan han utnämnts till statsråd i Tage Erlanders regering.
Han efterträddes av arbetsrättsjuristen Stig Gustafsson som hade startat sin
karriär på lo.
Till chef för informationsavdelningen rekryterades 1961 Sven Fockstedt som
då var engagerad i att bygga upp en facklig skola i Uganda. Han hade socionomexamen, kom från kooperationen via tbv och skulle så småningom bli
tco:s förste internationella sekreterare.
En demokratisering av utbildningsväsendet hörde till efterkrigstidens stora
politiska projekt. Med beslutet om grundskolans genomförande våren 1962
startade en omfattande reformering av hela utbildningsväsendet. På sensommaren fick Åke Isling – vidareutbildad folkskollärare, läroboksförfattare och
tidigare redaktör för Lärartidningen – höra av Sven Fockstedt att tco sökte en
utbildningssekreterare, vilket ledde till att han i konkurrens med många kvalificerade sökande anställdes med ingången av följande år. Därmed började en
intensiv satsning på utbildningspolitik – från förskola till universitet och vuxenutbildning – med åtföljande nyrekryteringar till tco:s kansli. Utbildningspolitik
blev tco:s främsta varumärke i samhällsdebatten.
Till demokratiseringen av utbildningsväsendet hörde studenternas finansiering av akademiska studier. En utredning som leddes av statsminister Erlanders
unge sekreterare, Olof Palme, kom att främst bestå av personer som Palme
kände från studentpolitiken. En av dem var tco:s representant, Per-Erik Rönquist, tidigare vice ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer (sfs). sfs representerades av sin tjänstgörande ordförande, licentiaten i statskunskap Lennart
Bodström. Det var Rönquist som förde Bodström i kontakt med tco, vilket
ledde till att han anställdes våren 1964. I sina memoarer skriver Bodström: ”Jag
förmodar att det just var min ovillighet att visa följsamhet till … Sacos signaler
som gjorde att tco-ledningen tyckte att jag kunde vara något att bygga på.”
Meningen var att Bodström skulle ta upp kampen med Saco om rekrytering av
studerande och yngre akademiker. Dock föredrog han utredningsavdelningen
och skaffade en ersättare i form av Lennart Larsson, handläggare vid Medicinska forskningsrådet och tidigare socialombudsman vid Uppsala studentkår.
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I nummer 5 av Tjänstemannarörelsen 1952 skrev pressekreteraren Kaj
Karlholm entusiastiskt om ”högkvarteret” på Munkbron i Gamla stan.

Den ständigt ökade efterfrågan på arbetskraft gjorde att kvinnornas möjligheter till förvärvsarbete blev en allt viktigare politisk fråga liksom familjepolitik
och jämställdheten mellan könen.
När pressekreteraren Kaj Karlholm – senare riksbekant som ”Mr tt” för sin
karaktäristiska radioröst – 1952 i Tjänstemannarörelsen presenterade ”Munkbron 17, tco:s högkvarter” utgick han med självklarhet från att alla som en
besökare hade intresse av att träffa var ”herrar”, betydelsefulla personer som
ofta var ute och for i landet och i världen. ”Två söta och alltid lika glada unga
damer” var emellertid ständigt tillstädes och besökarens första kontakt. När
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källa: TAM-arkiv

Britt-Marie Bystedt anställdes på utredningsavdelningen 1957 var hon den första kvinnliga handläggaren. Jämställdhet var då ingen stor fråga så hon lär –
enligt Annika Baude – ha fått ”röja urskog” för att börja ta sig fram. Efter ett
antal år på tco gick hon vidare till Sveriges Industriförbund för att så småningom bli vd för Sveriges Riksradio och sluta som generaldirektör vid Byggnadsstyrelsen.
Blott några få år stannade däremot Anita Gradin, som 1961 blev en av tre
journalister på tco-tidningen. Partipolitiken tog över och hennes karriär kröntes genom posten som ledamot av eu-kommissionen när Sverige 1995 blev
medlem i eu. Dock behöll hon sin anknytning till tco, bland annat som ordförande i tco:s sociala yrkesråd under ett antal år.
Till Anita Gradins politiska vänner från socialdemokratiska kvinnoklubben
i Stockholm hörde den nyss nämnda Annika Baude, licentiat i statskunskap.
Redan tidigt under 1960-talet hade Annika Baude gjort sig känd för sitt engagemang i könsrollsfrågor och i hennes hem samlades regelbundet opinionsbildare med olika politisk bakgrund. Det var Lennart Bodström som fick Annika
Baude att 1966 börja arbeta på tco-kansliet. Därmed blev det fart på arbetet
med jämställdhetsfrågor inom tco.
I maj 1965 flyttade tco-kansliet till den adress som har gällt sedan dess, Linnégatan 14 på Östermalm. Tre kontorsvåningar disponerades i det då nybyggda

Hans Hellers var ordförande i Sveriges Lärarförbund mellan 1967 och 1985.
och i egenskap av ordförande även i TCO-S var han adjungerad ledamot av
TCO:s styrelse.
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huset. I bottenvåningen fanns kontorstryckeri, en stor hörsal, tco-salen kal�lad, samt en personalrestaurang som gav värdefulla möjligheter till möten, både
med gäster och för interna samtal över korridor- och våningsgränser. På gaveln
sattes en stor tco-skylt upp. Nu hade tco även en plats i Stockholms stadsbild.
I maj 1966 utsågs Lennart Bodström till biträdande direktör efter bara drygt
två år på tco. Den omedelbara orsaken var att Arne Nilstein överraskande
hade lämnat tco för att bli chef för Stockholm stads statistiska kontor där han
en gång startat; en ung ekonom, Gösta Edgren, avancerade till chef för utredningsavdelningen. Åke Isling fick senare under året ställning som utbildningschef med uppgift att ”direkt under direktören leda kansliarbetet med utbildnings- och yrkesfrågor och därmed sammanhängande sociala frågor”, alltså
utan Bodström som mellanled. Därmed stärktes Islings redan betydande manöverutrymme.
Bodström, som inledningsvis haft uppgifter inom utbildningspolitik, blev i
egenskap av suppleant för Nordenskiöld den fungerande tco-representanten
i ams styrelse där arbetsmarknadens toppar möttes. Och i den pågående konflikten med salf fick han börja mäta sig med topparna inom tjänstemannarörelsen. Nilstein hade däremot undvikit att bli indragen och ska ha sagt till
Bodström att skälet var ”bristande förmåga och intresse för polemik”. Det var
brister som Bodström saknade.

Förhandlingar och motparter
De statligt anställda saknade formell förhandlingsrätt fram till 1966 och därmed
även möjlighet att vidta stridsåtgärder. Emellertid hade det blivit alltmer sällsynt
att regeringen framlade propositioner som gällde statstjänstemännens villkor
utan att överläggningar ägt rum och överenskommelse träffats med deras fackliga organisationer. Förhandlingarna underlättades både av centralisering inom
Regeringskansliet och av att de anställda kunde företrädas av blott fyra organisationer: Statstjänarkartellen inom lo, tco-s, sr och Saco. Ett huvudavtal
som undertecknades 1963 knöt en kommande lagstadgad förhandlingsrätt till
dessa organisationer med en ny myndighet, Statens avtalsverk, som motpart.
Överenskommelsen kallades Slottsbacksavtalet efter adressen för undertecknandet för att erinra om Saltsjöbadsavtalet från 1938.
Saco utnyttjade redan första året med fulla fackliga rättigheter möjligheten
att gå i konflikt för krav på en rejäl höjning av bland annat adjunkternas löner.
tco-s kunde å sin sida inte acceptera att skillnaderna mellan olika lärargruppers
löner ökade. Följden av en storlockout med lärarlösa lektioner och utestängda
universitetslärare senhösten 1966 blev att Saco isolerades fackligt och fick ett
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rykte i den allmänna opinionen som militant och oansvarig förkämpe för redan
privilegierade. En tämligen omfattande överströmning till tco skedde, inte
minst av samhällsengagerade akademiker som togs emot med öppna armar av
Akademitjänstemännens förening inom Statstjänstemannaförbundet. Sveriges
lärarförbund, med Hans Hellers i spetsen, ville inte organisera universitetslärare
men fick däremot en del adjunkter som nya medlemmar.
En direkt följd av 1966 års reform var att tco-s 1967 fick en fristående
ställning med egen ekonomi och egna konfliktfonder. Dess kansli lokaliserades
intill tco:s. Statstjänstemannaförbundets förste ombudsman, John Östlund,
fortsatte som ordförande i det fristående tco-s.
1966 års reform gav kommunaltjänstemän med ämbetsmannaansvar samma
principiella jämställdhet med andra grupper som statstjänstemännen fått.
Övriga anställda hos kommuner, landsting och kyrkliga kommuner hade sedan
1954 lagligen kunnat tas ut i konflikt. Även inom den kommunala sektorn hade
förhandlingsverksamheten rationaliserats genom samverkan på arbetsgivarsidan. tco-förbund med anställda inom den kommunala sektorn samverkade
inom ramen för tco-k, där sktf:s ordförande Sven Ahlgren var ordförande.
Tjänstemännen inom industrin led av att tvingas anpassa sig till ”lo:s
grimma”, ett uttryck som hade skapats inom lo där Arne Geijer ofta talade
om behovet av att ”sätta grimma på tjänstemännen”. I avtalet mellan lo och
saf från 1966 stod rent av inskrivet att det skulle vara normerande vid förhandlingar med tjänstemännens organisationer. Emellertid lyckades sif 1969,
innan lo ens börjat förhandla, först nå ett avtal med saf för detta år och därefter en uppgörelse om ett femårigt löneavtal som baserades på den så kal�lade efo-modellen. Parallellt hade sif utvecklat ett samarbete med salf och
Civilingenjörsförbundet (cf) inom Saco, som gjorde att dessa organisationer
kunde ansluta sig till femårsavtalet. En konsekvens av samarbetet med salf
var att organisationen förmåddes återinträda i tco. Dock hade salf fortfarande ambitioner att växa inom den offentliga sektorn och där erkännas som
självständig förhandlingspart, vilket tco-förbunden för offentliganställda inte
kunde acceptera. Följden blev att salf 1979 åter lämnade tco. För cf var det
en stor framgång att börja räknas som avtalspart. Uppgörelsen innebar att sif
accepterade cf som man tidigare bekämpat. I litteraturen är väl omvittnat hur
sif:s förhandlingschef Ingvar Seregard med stor skicklighet hanterade denna
process. Däremot finns Nilstein knappast med i bilden. Själv vill han gärna ha
sagt att de båda, från det att Nilstein blev direktör i sif 1967, alltid samrådde i
viktiga frågor och såg till att bli överens. Den ovan beskrivna processen ska ha
börjat med strategidiskussioner på Nilsteins tjänsterum.
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Bakom efo-modellen, som presenterades 1968, stod utredningscheferna på
de tre organisationerna tco, saf och lo med namn efter upphovsmännens
efternamn: Edgren på tco, Faxén på saf och Odhner på lo. Den grundades
på historiskt material och avsåg att visa hur stor löneökning och vinst som
kunde tas ut vid en viss ökning av produktiviteten och med hänsyn tagen till
den internationella prisökningstakten, utan att de svenska företagens internationella konkurrensförmåga försämrades. Modellen gjorde anspråk på att även
ge vägledning för förhandlingar inom de icke konkurrensutsatta statliga och
kommunala sektorerna.
Den utredning som ledde till efo-modellen hade tillkommit på saf:s initiativ och betingades av en önskan att tillsammans med de båda stora löntagarorganisationerna kunna ta ett samhällsekonomiskt ansvar för lönebildningen på
hela arbetsmarknaden och därmed skapa ett skydd mot ingrepp från statsmakterna. Tiderna var ”vänstervridna” och staten kunde inte förväntas vara lyhörd
för ”kapitalets” synpunkter. I de diskussioner som tco förde med saf och lo
från 1967 och framöver, både i efo-utredningen och på ledningsnivå, var tco
tydligare än tidigare en någorlunda jämbördig partner.
Med nästan 660 000 medlemmar var tco 1970 nästan hälften så stort som
lo (43 procent) och mellan åtta och nio gånger så stort som Saco. För tco
hade medlemstalet i den enskilda sektorn ökat mest; 1970 utgjorde denna sektor 58 procent av totala antalet mot 48 procent år 1950. sif hade vuxit mest
och utgjorde nu 32 procent av totala tco mot 22 procent 1950. Den statliga
sektorns andel minskade från 37 till 27 procent, medan den kommunala sektorn nådde upp till 15 procent både 1950 och 1970. Av Sacos 75 400 medlemmar återfanns 80 procent inom offentlig sektor.
När det i februari 1970 blev officiellt att Otto Nordenskiöld hade accepterat
att bli radiochef fick han frågan av Aftonbladet hur det kändes att bli en av Sveriges mäktigaste män. Hans svar, att han inte tagit jobbet av lust ”att äga makt”
eller ”att synas i spalterna”, antyder att det trots allt fortfarande nog egentligen
bara var lo som på allvar räknades på den fackliga arenan. Då var det sedan
några månader känt att Nordenskiöld inte skulle acceptera återval vid den förestående kongressen. Spelet om efterträdare hade börjat.
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ur tco:s porträttgalleri

Ruben Wagnsson var ordförande i ”gamla” TCO från 1937 och i det ”nya”
TCO från 1944 till 1947. Målad av Arne Cassel.
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