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n extra kongress valde i december 1982 Björn Rosengren till ordförande i tco. Han var då 40 år och sedan sex år tillbaka ordförande i sktf och den nybildade Kommunaltjänstemannakartellen
(ktk). Yrkesutbildning hade Rosengren som bilmekaniker, men
under kvällsstudier hade han utbildat sig till gymnasieingenjör och
fått jobb på Vägverket. För första gången fick tco-kansliet en chef med genuin
tjänstemannabakgrund som gjort karriär inom ett medlemsförbund, därtill det
näst största. sktf hade på grund av den kraftiga utbyggnaden av kommun- och
landstingssektorn under 1960- och 70-talen nu ryckt fram till positionen som
tco:s största förbund efter sif.

Den nyvalde TCO-ordföranden Björn Rosengren tacktalar
på kongressen 1982.
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En hållning som tco-kansliet snart blev bekant med efter Rosengrens tillträde var, att det viktigaste är inte att ha rätt utan att få rätt. Också i flera andra
avseenden var han något av motbild till Bodström; själv skojade han ofta om sin
relativt ringa längd och att han inte kunde briljera som middagstalare. Till journalistkåren hade Rosengren redan skapat en direkt och otvungen relation som
gjorde att han kunde vara mycket öppen utan att råka ut för rekyler.

Koncentration på huvudfrågor och opinionsbildning
Den nye ordföranden satte genast i gång med en omorganisation av tcokansliet och fler skulle följa. Alla verksamheter som kunde räknas till området
samhällsbevakning samlades i en stor samhällspolitisk avdelning utan sektionschefer. Chef blev utredaren Birgitta Isaksson-Pérez, doktor i företagsekonomi.
Det betydde att de gamla utrednings- och utbildningsavdelningarna upphörde,
vilket underlättades av att Lennart Larsson slutat för att bli chef för tbv. tcotidningens redaktör Bertil Jacobsson blev så småningom chef för informationsavdelningen. Rosengrens närmaste man var Jaan Kolk som redan tidigare hade
arbetat på tco och senare hos salf och sktf.
Syftet med omorganisationen var att samla resurserna och koncentrera dem
mot bevakning av de fackliga huvudfrågorna och att systematiskt arbeta med
information och opinionsbildning kring dessa. Vad tco-kansliet skulle arbeta
med fastställdes från 1985 års kongress i ett program för den kommande kongressperioden som från denna tid var fyraårig. Ett särskilt samarbetsprojekt för
”uthållig opinionsbildning” startade samma år. Det leddes av sktf:s nye ordförande Sture Nordh och inkluderade alla större tco-förbund plus tbv. En
inriktning på sikt var att en mindre andel än tidigare av de totala resurserna
skulle bindas i fast personal för att ge utrymme för särskilda insatser i prioriterade frågor.
I egenskap av tco-chef slog Björn Rosengren vakt om tco-distrikten. 1987
kunde distrikten fira tioårsjubileum runt om i landet med aktiviteter som väckte
uppmärksamhet. Distrikten blev effektiva instrument för att nå ut med information och opinionsbildning. Som exempel kan nämnas projektet ”Utbildning
som drivkraft” som föregick temat för 1989 års kongress – ”Vår kunskap formar Sveriges framtid”. Inom projektet genomfördes bland annat ett antal regionala konferenser i samarbete med högskolor och andra utbildningsanordnare.
Konferenserna gav tillfälle att nå ut med tco:s ståndpunkter, både gentemot
samhället och gentemot arbetsgivare. Till arbetsgivarparten adresserades de
krav på fortlöpande utbildning i arbetet som formulerats i rapporten Personalutbildning från 1985 års kongress.
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Bildskärmsprovaren
som TCO tog
fram på initiativ av
ombudsmannen PerErik Boivie spred TCOloggan över världen.
(Ur TCO-tidningen
19/1992)

Nya intäktskällor
Rosengren var angelägen om att skapa intäkter från andra källor än medlemsavgifter och statsbidrag. År 1988 gav försäljning av trycksaker, kursavgifter m.m.
inkomster motsvarande 15 procent av medlemsavgifterna.
En tillfällig inkomstkälla blev under 1987 och 1988 det samarbete som etablerades med Sollentunamässan vid utställningar på temat personalutbildning;
det första året svarade tco ensam för utställningens seminarieprogram och då
invigde Lennart Bodström som hade blivit utbildningsminister. Det andra året
samarbetade man med saf om programmets innehåll, dock icke om överskottet, och då invigde kung Carl xvi Gustaf. Verksamheten fick en uppföljning
genom att tco köpte in sig i utbildningsföretaget MGruppen med rötter i saf
och arbetsledarutbildning. Genom ägande i tbv och dess dotterbolag Eductus var siktet, enligt 1992 års verksamhetsberättelse, inställt på att skapa ett
av de stora utbildningsföretagen i Sverige och ta upp konkurrensen med statliga amu. Projektet avfördes emellertid från dagordningen när Rosengren hade
lämnat tco.
”Bildskärmsprovaren” blev, utan att detta var avsikten, en mer bestående
intäktskälla. Det var från början ett testbatteri avsett för folk som arbetade vid
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1987 ordnade TCO en personalutbildningsmässa i samarbete med
Sollentunamässan. Invigningstalare var utbildningsminister Lennart
Bodström. Bland de medverkande vid invigningen var skådespelerskan Lena
Nyman. Här tillsammans med denna boks författare.

bildskärmar, som var ett nytt oroande inslag i arbetsmiljön, och även ett hot
mot naturmiljön när produkten tjänat ut. Bakom projektet att kvalitetsmärka
bildskärmar stod tco-ombudsmannen Per Erik Boivie; han hade utvecklat provaren i samarbete med Statens provningsanstalt och Svenska Naturskyddsföreningen och till finansieringen hade mbl-pengar bidragit. Idén fick så småningom genomslag och har lett till att bildskärmstillverkare runt om i världen
gärna betalar för ett tco-intyg på att deras produkter uppfyller provarens kvalitetskrav. I dag är hälften av alla bildskärmar som säljs tco-märkta.

Organisationens utveckling
När Rosengren tillträdde var 20 förbund anslutna till tco med knappt en miljon aktiva medlemmar. Under hans tolv år växte medlemstalet till drygt 1,1 miljoner eller med 15 procent. I årsberättelsen för 1988 hade emellertid noterats att
medlemsutvecklingen stagnerat. Antalet förbund var 1994 fortfarande 20 men
betydande förändringar hade skett.
s alf hade återinträtt som medlem 1985 med 71 300 medlemmar, nu som
sjunde förbund i storleksordning. Det var nästan exakt samma medlemstal som
när organisationen lämnade tco sju år tidigare som tco:s femte största för-
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bund. Svenska Maskinbefälsförbundet, med 2 800 medlemmar hade 1978 lämnat tco och gått upp i salf.
Svenska Facklärarförbundet (sfl) och Sveriges Lärarförbund (sl) hade gått
samman och med 168 000 aktiva medlemmar intagit positionen som tco:s
näst största förbund efter sif.
Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) inträdde 1985 med drygt 1 000 medlemmar.
Doktoranders och Forskares Förbund (doff) med 150 aktiva medlemmar
och dubbelt så många studerandemedlemmar blev 1994 medlem i tco.
När yrkesofficerarna 1994 bildade ett gemensamt förbund valde medlemmarna att först stå utan anknytning till centralorganisationen, för att efter en
medlemsomröstning ansluta sig till Saco. Dessförinnan hade förbundet gått in
i Offentliganställdas Förhandlingsråd (ofr), den nybildade förhandlingsorganisation som alla tco-förbundens offentliganställda tillhörde. tco förlorade
Officerarnas Riksförbund med 8 500 medlemmar.
Denna händelse speglar väl en samhällsutveckling som tco i hög grad hade
varit tillskyndare av. Underbefäl och underofficerare hörde länge till tco:s
kärna; tillsammans skulle de 1944 ha utgjort tco:s näst största förbund. Underbefälen hade folkskola som grund och deras karriärstege slutade där underof-

1988 upprepades personalutbildningsmässan, denna gång i samarbete med
Svenska Arbetsgivareföreningen. Invigningstalare 1988 var kung Carl XVI
Gustaf.
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ficerarnas stege började. De senare hade nått vidare tack vare realskola men
kunde inte nå officersnivån utan studentexamen. Till officersmässen, dit unga
fänrikar med självklarhet kunde gå, saknade de länge tillträde. Att delta i kampen för utbildningsväsendets demokratisering blev för tco:s militärförbund en
hjärtefråga. Målet nåddes 1983 när en ny befälsordning infördes, där rekrytering
till en enhetlig kategori yrkesofficerare för alla förutsatte genomgången gymnasieskola. Några år tidigare hade demokratiseringen, i meningen jämställdhet
mellan könen, tagit sin början genom att yrket hade öppnats för kvinnor.

TCO och Saco
I takt med att högskolan byggdes ut och allt fler utbildningar blev ”akademiska” växte antalet högskoleutbildade i tco. Av tco:s medlemmar 1994 år
kunde cirka 350 000 räknas som akademiker.
Saco stabiliserades så småningom efter nedgångsperioden på 1970-talet och
hade 1994 nått nivån 300 000 medlemmar.
I konkurrensen med tco hade Saco ett försprång genom att studerandemedlemskap alltid varit naturligt. I syfte att förbereda rekrytering till förbunden startade tco 1971 verksamhet på de större högskoleorterna och särskilda
”kårortsombudsmän” anställdes. En av dem var den nuvarande ordföranden i
Sveriges Kommuners och Landstings förhandlingsdelegation, Ingela GardnerSundström (M). Från slutet av 1970-talet drev tco en försöksverksamhet med
studerandeföreningar på högskoleorter som successivt byggdes ut och som
fick en fast form genom kongressbeslut 1985. Ett kontinuerligt inslag i verksamheten var fram till 1994 tidningen ”Sagt & Gjort” som efterhand börjat
ges ut med fem nummer per år och i en upplaga som det året nått 67 000 ex.
Tidningen ersattes 1997 med ”Studentliv” som utvecklats till Sveriges största
studenttidning. Från 1987 har förbundens studerandemedlemmar redovisats i
årsberättelserna och fram till 1994 kunde en ökning från 27 200 till 40 300
noteras.
Saco, eller Saco/sr som organisationen hette mellan 1975 och 1985, hade
som framgått tidigt förpassat sig själv till marginalen i den breda samhällsdebatten. När folkpartiriksdagsledamotnen Jörgen Ullenhag tillträdde som ordförande 1985 efterträdde han en person som av Sacos historiograf Anders Björnsson karaktäriserats som blek och initiativlös. En av Ullenhags första åtgärder var
enligt Björnsson att förse spritförrådet i huset med nytt lås. Efterhand utvecklades Saco till en organisation att räkna med. Stort genomslag fick de årliga jobbmässorna kring skriften Välja yrke. Med Läkarförbundets respekterade chef,
Anders Milton, som ordförande från 1993 inleddes den slutliga ”normalise-
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ringen” av Saco. Han efterträddes 2001 av Anna Ekström, då statssekreterare i
näringsdepartementet där Björn Rosengren vid den tiden var departementschef.

Skinnömsningstid
Specialisten på saf:s historia Hans De Geer har kallat åren 1991–1994 för
organisationens politiska skördetid. En första skörd var genomslag för ett ensidigt beslut om att lämna verksstyrelser. En dominerande falang inom saf hade
nämligen funnit att arbetsgivarna genom representation i olika myndigheter
legitimerade partsrepresentationen utan att få önskat utbyte i form av inflytande. På så vis blev saf principiell motståndare till korporativism. Nya skördar
bärgades genom utveckling av saf ”som idéorganisation, som opinionsbildare,
och som en lobbyorganisation”.
Inte minst saf:s framgångar gav impulser till tco:s ledning att pröva nya
vägar. Årsberättelserna för 1991 och 1992 kompletterades med krönikor där
informationschefen Bertil Jacobson såg till att nya budskap formulerades okonventionellt och slagkraftigt. Det talades om ”skinnömsningstid”.

Ur 1992 års krönika
1992 blev för tco omvälvande på många sätt och viss förändring var just så
smärtsam som befarats på förhand. Distrikten blev sex större regioner, den
centrala administrationen krympte och i konsekvens med det interna sparpaketet rensades också den fackliga menyn.
Tiden då centralorganisationen var som en diversehandel där sortimentet
växte för varje år utan att kvaliteten steg tillhör historien.
Bakom de smärtsamma besluten fanns inte bara en klåfingrig regering
som ville dra in bidrag till facklig utbildning och annat som facket kunnat
tillgodoräkna sig genom åren. Det fanns en allvarlig fetma som var nog så
allvarlig. Detta utslag av vällevnad har genom åren också drabbat tjänstemannarörelsen.
Tillväxtåren, då medlemmarna strömmade till och med dem stadigt växande resurser, skapade inte hungriga, ambitiösa och experimenterande fackliga hjältar. Det skapade drivna administratörer och förvaltare.
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I januari 1992 startade TCO en kampanj mot regeringsförslaget om två
karensdagar. Ett inslag var en annons där – enligt årskrönikan detta år – en
tjänsteman hängde ”på det gula korset i den blå fanan, sjuk och ömklig som
straff för nationens samlade ekonomiska synder”.
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