tco och förbunden

Kansliets roll
Med Valter Åman som direktör fick tco:s kansli redan från början en tämligen
stark ställning gentemot förbunden trots att han inte var ledamot av styrelsen.
Under Nordenskiölds decennium som tco-chef satsade förbunden på tco
och dess kansli i en utsträckning som motsvarade mycket mer än deras egen
medlemsutveckling. Den viktigaste bakomliggande orsaken torde vara att
1960-talet var ett årtionde med stora samhällsreformer, som tjänstemannarörelsen bäst kunde påverka samlat och genom ett kvalificerat gemensamt kansli.
Även första hälften av 1970-talet var en tid av stora reformer, men nu hade
flera av förbunden vuxit så kraftigt i medlemstal att de kunde hålla sig med
egen expertis, vilket minskade intresset av att satsa på tco. tco blev nu i allt
högre grad beroende av bidrag som staten tilldelade organisationerna i syfte att
få genomslag för reformer på olika områden: utbildning, medbestämmande,
engagemang för utvecklingsländerna m.m.
Den enastående ekonomiska utveckling som präglat Sverige ända sedan
krigsslutet bromsades upp redan i början av 1970-talet. Tillväxten i tco-förbundens samlade medlemstal mattades av från mitten av 80-talet och 1988
konstaterades för första gången i tco:s årsberättelse att medlemsutvecklingen
stagnerat, något som även var en internationell trend.
Även om de flesta förbund månade om tco var det i stagnationens tid svårt
att prioritera tco framför det egna förbundet. Tillsammans med att statsbidrag
började dras in ledde detta till att den regionala verksamheten skars bort och till
omfattande nedskärningar i det centrala kansliet. Förbundens förlust av medlemmar från 2006 skapade en ny situation. Nu blev rekrytering en huvudfråga
och då blev det naturligt att samla extra resurser under tco:s hatt för att ta itu
med ett gemensamt problem.
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Organisationsprinciper
När tco bildades var det ett uttalat mål att skapa effektiva fackliga tjänstemannaorganisationer, framför allt genom att slå samman förbund för olika yrkesgrupper med samma arbetsgivarmotpart till större förbund. Den organisationsplan som gällde från 1956 utgick från behovet av gemensamt uppträdande mot
centrala arbetsgivarparter och tog ställning för den framgångsrika vertikala
organisationsprincip som sif visat vägen för. Emellertid gjordes en rad undantag för att tillgodose yrkesförbund och små förbund inom tco, dock endast
tills vidare.
I rekryteringskonkurrensen med Saco, som utgick från examens- eller yrkesprincipen, var detta en black om foten. Till exempel hade sktf svårt att rekrytera nyutbildade socionomer även om förbundet i stor utsträckning bars upp
av personer med socionomexamen. Dessutom kunde det säkerligen locka att
få räknas som akademiker och inte som enkel tjänsteman. Ett mindre förbund,
Skolledarna, lämnade 1965 tco, för att sälla sig till akademikerna och bibehålla
sin ställning som eget förbund. På 1990-talet förlorade tco militäryrkena till
Saco. Detta var en direkt följd av att tco nått framgång med sina militärförbunds krav på en demokratisering av officersyrket, där alla började sin karriär
efter genomgången gymnasieskola. När tco, i direkt strid med Civilingenjörsförbundet och Saco, på 1980-talet drev igenom att den gamla gymnasieingenjörsutbildningen skulle ersättas av en tvåårig utbildning på högskolenivå, ledde
detta så småningom till att den nya kategorin ingenjörer inte bara accepterades
av Civilingenjörsförbundet utan också till att ett nytt gemensamt ingenjörsförbund, Sveriges Ingenjörer, bildades inom Saco.
På samma sätt som militärförbunden och ingenjörerna hörde salf till tjänstemannarörelsens kärna. För denna organisation blev den vertikala principen
ett allt större problem i takt med att förbundet utvidgade sina rekryteringsambitioner till statlig och kommunal sektor, vilket ledde till att salf två gånger
lämnade tco och 1997 uteslöts.
Inom tco har den vertikala principen kompletterats med ett tydligare yrkesoch branschperspektiv, samtidigt som yrkesförbunden ”vertikaliserats” genom
breddning inom branschen. På liknande sätt har examens- och yrkesförbundsprincipen inom Saco blivit allt otydligare; tillkomsten av förbundet Sveriges
Ingenjörer är ett gott exempel. Organisationens ursprungliga idé om att samla
akademiker, det vill säga yrken som krävde studentexamen, förlorade sin innebörd i takt med utbildningsväsendets reformering. Inte heller har man upprätthållit krav på viss längd på den akademiska utbildningen som grund för anslutning.
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Den senaste organisationsplanen antogs av tco:s kongress 1989. Den konstaterar att vertikala förbund och yrkesförbund har en jämbördig ställning och
att det kan finnas blandformer. Till planen hör gränsdragningsöverenskommelser, med syfte att undvika inbördes konkurrens, samt en ordning för tvistelösning. När salf uteslöts 1997 skedde det i enlighet med överenskomna regler.
Dock deltar organisationen, med det nya namnet Ledarna, i tjänstemannasamarbetet inom ptk och ofr.

De nya medierna används alltmer också av facken. 2011 släppte
FacketFörandras.nu spel-appen Kolleagues som man beskriver som ett
”fantastiskt roligt och beroendeframkallande spel om varför det är bra att
göra saker ihop”.
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ur tco:s porträttgalleri

Inger Ohlsson, ordförande i TCO 1994-1999. Målad av Sissel Wibom.
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