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om ny ordförande i tco lanserade sif Arne Nilstein; denne hade
återvänt till tjänstemannarörelsen genom att bli direktör i sif efter
det att man inom styrelsen och förbundskansliet konstaterat att
ingen hade något ofördelaktigt att säga om honom. Emellertid var
det förhandlingschefen i denna organisation, Ingvar Seregard, som
var den tongivande, detta trots att han genom sluten omröstning hade förlorat
kampen om den direktörspost som Nilstein valdes till.
Den andre huvudkandidaten var Lennart Bodström, som själv såg det som
ganska naturligt att han skulle efterträda Nordenskiöld, eftersom han nästan
alltid fungerade som dennes ersättare efter det att Nilstein lämnat tco-kansliet.
tco-s ordförande John Östlund hade egna ambitioner att bli ordförande och
avstod länge från att uttala stöd för någondera, men ingav Nilstein intryck av
att stödja dennes kandidatur.
Seregard arbetade för att salf med 21 ombud skulle få rösträtt vid ordförandevalet innan kongressen fattat beslut om salf:s återinträde, men fick inte
kongressen med sig. Det osäkra läget ledde till att båda kandidaterna stod kvar
till slutomröstningen som resulterade i 123 röster för Bodström och 83 för Nilstein, varav 69 bör kunna härledas till sif:s delegation. Inför kongressen hade
Seregard energiskt talat emot Bodström och sagt att denne hade ”gjort svensk
tjänstemannarörelse en otjänst” genom att ställa upp som kandidat.

Presidieöverenskommelsen TCO–Saco
I sina memoarer Mitt i stormen skriver Lennart Bodström:
”De första åren av 1970-talet var ett lugnt skede inom TCO. Det var fördelaktigt för mig som under denna period höll på att växa in i uppgiften att vara
organisationens ordförande.”
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Han fortsätter med att konstatera att samma lugn inte präglade ”livet inom
Saco” och redogör därefter för de stridigheter som ledde till att organisationens
reelle ledare Bertil Östergren avsattes och ersattes av Läkarförbundets Osborne
Bartley som heltidsanställd ordförande. Saco hade under våren 1971 förlorat
ytterligare i prestige efter en ny konflikt som avslutades genom ett regeringsingripande som kritiserades av få, dock av tco och naturligtvis av principiella
skäl. Saco hade sagt upp Slottsbacksavtalet och hade i princip förlorat sin partsställning. I detta läge tog Bodström initiativ till samarbete med Saco vilket John
Östlund, som ”alltid var beredd att pröva något nytt”, genast var med på liksom den tredje medlemmen i tco:s presidium, Arne Nilstein: ”För Arne med
sin fredliga natur var samarbete alltid att föredra framför konflikt.” Själv betonar
Nilstein att hans intresse av samtal med Saco grundades på en principiell inställning att organisationer aldrig får tillmätas ett egenvärde utan att medlemmarna
alltid måste vara utgångspunkt.
Bodström utarbetade ett förslag till överenskommelse som utgick från att de
båda organisationernas medlemsstruktur skulle bli alltmer likartad ju fler som
fick högskoleutbildning. Mot den bakgrunden rekommenderade organisationernas presidier att en vidsträckt samverkan skulle etableras i förhandlingsfrågor inom såväl statlig som kommunal och privat sektor. Överenskommelsen
presenterades i november 1971 men mötte en hel del kritik i båda organisationerna. Trots Östlunds medverkan var det för tco-s ledning viktigare att
samverka med de statsanställda inom lo. tco-k hade en medlemsstruktur
som gjorde organisationen något mera positiv till samarbete med Saco. Störst
intresse fanns inom sif där man hade att tillgodose en stor andel relativt högavlönades intressen. På Saco-sidan rådde stor oro för att organisationen skulle
förlora sin identitet. Överenskommelsen fördes i hamn under Bartleys sjukfrånvaro. Senare ska han ha sagt att den var ”detsamma som att sälja Saco”.

Seregard och Bodströms mardröm
När Seregard byggde vidare på samarbetet mellan sif, salf och cf för att
skapa Privattjänstemannakartellen (ptk) hänvisade han gärna till presidieöverenskommelsen. Vid 1973 års tco-kongress beslutades att inträde i ptk skulle
vara frivilligt för tco-förbund och att förbund utanför tco kunde vinna inträde.
Att utträda skulle emellertid föra med sig betydande kostnader till ptk:s konfliktfond. Den nya organisationen konstituerades i Arbetsledarnas hus på tcokongressens sista dag med sif, salf och htf som medlemmar. cf beviljades
omedelbart inträde. Så småningom skulle ptk omfatta 27 förbund varav 17
tillhörande Saco. Många av yrkesförbunden hade endast ett fåtal medlemmar
verksamma inom privat sektor.
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källa: TAM-arkiv

Lennart Bodström i samspråk med PTK:s ordförande Ingvar Seregard vid
SIF:s riksstämma 1977. I sina memoarer ”Mitt i stormen” gör Bodström inget
för att dölja den ständiga maktkamp som pågick dem emellan.

Senare gjordes försök att skapa en liknande förhandlingskartell för den kommunala sektorn men intresset var för litet från Saco-sidan. Inom denna sektor
hade man redan nått ställning som förhandlande part utan hjälp från något
tco-förbund. Det ktk som bildades 1976 bestod enbart av tco-förbund och
leddes av sktf:s ordförande Björn Rosengren.
Åren efter 1973 präglades för Lennart Bodström av konflikt med Ingvar Seregard och oro för att förbunden för offentliganställda skulle isoleras från förbund
med privatanställda. Ett synligt bevis tycktes byggandet av den förnämliga ptkskolan på Djurönäset vara. Det tog fart samtidigt som ptk:s ledning motarbetade tco:s planer på att göra Foresta på Lidingö till en andra tco-skola
vid sidan av Bergendal. (Under åren 1958–1968 hade Gällöfsta i Upplands-Bro
kommun varit tco:s andra kursgård.) Mardrömmen var att tco skulle spricka
vilket innebar att historien om en enad tjänstemannarörelse skulle flyttas ett par
decennier bakåt i tiden. Genom bildandet av ett förhandlingsråd med Bodström
själv som ordförande försökte han skapa en kanal för information mellan förhandlingssektorerna. En annan nyhet från tiden för ptk:s bildande var att ”förhandlingsläget” infördes som stående rapportpunkt på tco-styrelsens möten.
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Att stärka sammanhållningen
I memoarerna lyfter Lennart Boström fram ett antal organisatoriska förhållanden som han slog vakt om eller nya som han drev igenom med syftena att
stärka sammanhållningen inom tco, att utveckla tjänstemannarörelsen till mer
av folkrörelse och att göra tco till en starkare röst i samhällsdebatten:
»» Styrelsemöte varje måndag eftermiddag, föregånget av gemensam lunch.
»» Årliga informella ordförandekonferenser. Dessa gav förbundsordförande
som inte hade plats i tco:s styrelse (hälften av samtliga) möjlighet att
komma till tals, träffa kolleger och lära känna ordföranden.
»» Rätten att motionera till tco:s kongress utsträcktes 1973 från att endast
omfatta förbunden till att även gälla förbundens primärorganisationer,
d.v.s. avdelningar eller motsvarande. Detta ledde till en ökning från 23
motioner 1973 till 129 1976, 362 1979 och 287 till 1982 års kongress.
»» Kongress vart tredje år i stället för, som en del förordade, vart fjärde. Från
det att Bodström tillträdde till dess han avgick 1982 innebar detta att
tco höll kongress cirka tre månader före de allmänna valen i september.
”Jag var övertygad om att de politiska partierna under valår mer än under
andra år skulle vara lyhörda för de synpunkter som tco förde fram,”
skriver Bodström.2
»» En regional organisation i varje län bestående av förbundens representanter, med finansiering från tco och med bemannat kansli. tco-distrikten
samlokaliserades ofta med olika tco-förbund och tbv så att det rent av
uppstod tco-hus i stadsbilden på vissa håll. Bodström noterar belåtet att
förbundens representanter i tco-distrikten gärna uppträdde till tco:s
försvar i det egna förbundet när avgiften till tco ifrågasattes.

Kansliet växer med statsbidrag
tco:s kansli växte under Bodströms tolv år som ordförande från cirka 100 till
cirka 175 anställda, varav 45 fanns inom den regionala organisationen. Utbildningsavdelningen var stor redan från början. Åke Isling skriver i sina memoarer En bygd, en släkt, ett liv att Bodström tyckte att utbildningsfrågorna hade
fått breda ut sig för mycket och bedömde att hans bästa tid på tco-kansliet
var förbi när Bodström blev hans chef, så han sökte sig bort och efterträddes
av Lennart Larsson, vilket dock inte ledde till att utvecklingen bromsades upp.
Till utbildningsavdelningen fördes 1976 den växande fackliga utbildningen och
med drygt 30 medarbetare utgjorde avdelningen 1982 en fjärdedel av tco:s
centrala kansli.
2. Allmänna val hölls vart tredje år 1970–1994
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Medlemstalet i tco-förbunden ökade under de tolv åren med drygt 50 procent till runt en miljon, medan organisationens omslutning i fast penningvärde
ökade med 60 procent. Det betyder dock inte att förbunden gav mer till tco
än som motsvarades av medlemsökning och penningvärdesförsämring. Det var
över huvud taget inte lätt att konstruera avgiften så att den höll jämna steg
med inflationen, som var ett svårt problem under denna tid, naturligtvis mest
vid löneförhandlingar; en byrådirektör som 1970 hade en månadslön på 4000
kronor behövde 1982 få nära 13 000 per månad för att inte förlora konsumtionsutrymme.
Den relativa resursökningen kom från nya statsbidrag. tco hade från 1970
fått statsbidrag för central kursverksamhet, bland annat en facklig månadskurs
och u-landsinformation. Statsbidraget motsvarade fram till 1976 mindre än två
procent av medlemsavgiften. Men detta år ökade andelen plötsligt till 25 procent. Huvuddelen gällde utbildning för att få genomslag för den nya medbestämmandelagen, av statsminister Olof Palme betecknad som den viktigaste
demokratireformen sedan den allmänna rösträttens införande. Det hör till bilden att Bodström vann en bitter kamp med Seregard om att de mycket omfattande medlen för utbildning skulle gå till tco och inte till ptk, det vill säga hanteras på samma sätt som gällde för utbildning av förtroendevalda inom offentlig
sektor. Nya statsbidrag tillkom för att finansiera information på arbetsplatserna
om nya möjligheter till utbildning inom ramen för 1975 års stora vuxenutbildningsreform. tco satsade också på statsbidragsberättigad central kursverksamhet i syfte att stärka skolans och högskolans anknytning till yrkeslivet och
därmed följa upp för tco angelägna reformer. Från 1980 fick löntagarorganisationerna statsbidrag för att initiera forskning.

”Nykorporativism”
tv-journalisten Gustaf Olivecrona gav 1977 ut boken Parterna – samtal med
Gunnar Nilsson, Lennart Bodström och Olof Ljunggren. Omslaget utgörs av ett
schackbräde med karikatyrpjäser föreställande de högsta företrädarna för lo,
tco och saf. I förordet motiveras boken med att ”Alla de stora samhällsförändringar som kommer eller som vi står mitt uppe i berör i högsta grad arbetsmarknadens parter.” Sådan var tidsandan. En del statsvetenskapligt orienterade
kritiker menade att ”parterna” fått alldeles för stort utrymme och började tala
om ”nykorporativism”.
Att Arbetsmarknadsstyrelsen (ams) skulle innefatta representanter för
arbetsmarknadens parter var från början givet och kunde rent av motiveras utifrån en ilo-konvention. Efterhand kom parterna att yrka på och, även utan att
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1979 beslutade en
enhällig kongress
att skriva in
”partipolitisk
obundenhet” i
TCO:s stadgar.
Bakgrunden var
TCO:s engagemang
i löntagar- och
kärnkraftsfrågorna
och en allt
intensivare offentlig
diskussion om
TCO:s ökade
samhällsroll.

be om det, erbjudas plats i fler och fler statliga styrelser och andra organ som
företrädare för allmänna samhällsintressen. Syftet var i regel att tillföra sakkunskap från världen utanför myndigheterna, och för parterna gav representationen
möjlighet att påverka inom för dem angelägna områden.
Representation från parterna motiverades också utifrån behov av kontakter med arbetslivet. När utbildningsväsendet reformerades och byggdes ut
på 1960- och 1970-talen blev parterna representerade på olika nivåer inom
skolan och i högskolan. En uppskattad modell som de tekniska högskolorna
länge hade använt var att låta kunniga personer från det område som en viss
utbildning var inriktad mot hela tiden ge synpunkter på vad en framtidsinriktad
utbildning krävde. Och inom utbildningarna mot hantverksyrken var det formaliserat med företrädare för både arbetsgivare och arbetstagare. Liknande system genomförds generellt vid 1977 års högskolereform i syfte att förbättra de
olika utbildningarnas yrkesinriktning. Det blev parterna som fick möjlighet att
ge förslag på lämpliga personer att ta plats i högskolans så kallade linjenämnder.
tco var via tco-distrikten den mest aktiva organisationen att föreslå sådana
personer. Det ledde till att tco år 1980 hade försett den statliga delen av högskolan med runt 500 linjenämndsrepresentanter (ordinarie och suppleanter),
som också fick information och utbildning från tco.
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Allt bredare arbetsområde
tco-kansliets utbyggnad innebar att organisationen förfogade över välutbildade experter och forskare inom allt fler samhällsområden. Genom att sitta
i styrelser, ingå i statliga utredningar, anlitas vid debatter etc., stärktes deras
expertis. I verksamhetsberättelsen för 1982 redovisades under rubriken ”tco
och samhällsfrågorna” vad tco gjort inom följande områden:
»» Arbetsrätt
»» Arbetsmarknads- och regionalpolitik
»» Teknik- och energifrågor
»» Industri- och handelspolitik
»» Samhällsekonomi
»» Skattepolitik
»» Konsument- och jordbrukspolitik
»» Kriminalpolitik
»» Socialpolitik
»» Invandrarpolitik
»» Fredsfrågor
»» Familjepolitik – jämställdhet
»» Arbetsmiljö
»» Datafrågor
»» Demokratisering av arbetslivet
»» Arbetstidsfrågor
»» Utbildningspolitik
Ungdomsskolan
Högskolan
Vuxenutbildning
»» Forskning
”tco:s förslag till forskning”
Förbundens verksamhet
Information, kontaktverksamhet och utbildning
»» Försvars- och värnpliktsfrågor
»» Kulturpolitik
tco-ekonomernas konjunkturbedömningar, som presenterades två gånger per
år, hörde till de mest citerade. På grund av inflationen var skattefrågan ständigt
aktuell. tco:s arbete för att påverka skatteskalorna var lika viktiga för medlemmarnas köpkraft som de löneökningar som kollektivavtalsförhandlingarna gav.
För förbunden blev det alltmer självklart att gå via tco för att få stöd i olika
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frågor som gällde speciella medlemsgrupper. Det ledde till att fler och fler remisser från departement och myndigheter besvarades av tco. 1982 var antalet
remissvar 148 att jämföra med 120 tolv år tidigare och 74 när Nordenskiöld
blev tco-chef.
Under Lennart Bodströms tid som ordförande förekom två politiska frågor
som engagerade befolkningen på djupet – frågorna om löntagarfonder och om
kärnkraftens vara eller icke vara. I ingendera tog tco ställning, därtill var medlemsopinionen alltför splittrad. Men långt ifrån att ducka av rädsla för att dra
på sig kritik deltog Bodström i debatten med liv och lust med de mandat han
ansåg sig ha, eller ansåg sig vara skyldig att utöva, som ledare för en betydelsefull organisation. Frågan om han gick utanför ramarna för tco:s deklarerade
partipolitiska neutralitet behandlas nedan sid. 195f.

Utrikesminister
Det har framförts olika teorier om varför Olof Palme efter valet 1982 önskade
sig Bodström som utrikesminister; han hade tidigare aldrig haft något politiskt
uppdrag och var inte medlem i socialdemokratiska partiet. Den sämsta torde
vara att han ville ha en svag person på den posten. tco:s ordförande var redan
till det yttre en person som ingav respekt. I inget sammanhang avslöjade han
osäkerhet, hans klarhet i analysen liksom hans förmåga att kunna uttrycka sina
tankar så att de omedelbart kunde befordras till trycket gjorde att man lyssnade när han uppträdde i talarstolar, i debatter eller över huvud uttalade sig.
För Bodström uttalar sig, han pladdrar aldrig. Inte ens hans fiender – till dessa
räknade han under tco-tiden stora delar av pressen och särskilt Svenska Dagbladets dåvarande chefredaktör Gustaf von Platen – kunde förneka att Bodström var artig och belevad och förde sig väl i salongerna. Att lyssna till andras
utläggningar var dock inte tco-chefens starka sida, vilket blev uppenbart vid
en del sammanträden med en – åtminstone till synes – sovande ordförande.
Bodströms förmåga att dominera, övertyga och charma gjorde att han för det
mesta fick som han ville i tco. Det var enklast att hålla med, men alla var inte
lika övertygade om att han hade rätt, fast han fått rätt.
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