tco utifrån

tco som organisation har tillsammans med frågan om tjänstemännens

fackliga organisering varit utgångspunkter i denna bok. Gemensamt har förbunden hävdat rätten att förhandla och självständigt träffa avtal med arbetsgivarmotparter. Gentemot regering och riksdag samt olika myndigheter har
tco sökt påverka lagstiftningen och dess tillämpning för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. För att nå resultat har samarbete etablerats med
andra fackliga organisationer nationellt och internationellt.
Nu till sist kan det vara dags att vända på perspektivet och utgå från det
svenska samhället i stort. Den frestande men naturligtvis omöjliga frågan att
besvara är: Hur skulle samhället ha sett ut utan tco? Däremot går det att,
redan utifrån den föregående undersökningen av tco:s historia med belysning
av ett urval av teman, fastställa vissa saker.
När det generella välfärdssystemen byggdes upp efter andra världskriget var
tco en kompetent dialogpartner för de socialdemokratiska regeringarna och
aldrig en bromskloss trots att den omedelbara nyttan för tjänstemannakollektivet var otydlig. Under borgerliga regeringar har tco funnit en allierad i Folkpartiet som försvarare av den generella välfärden.
På jämställdhetsområdet var tco tidigt drivande tillsammans med Folkpartiet, vilket bland annat ledde till särbeskattningens införande. När justeringar av
skatteskalorna för löneinkomster hörde till den årliga rutinen var det Folkpartiet
som var mest angeläget om att ta till vara tco-gruppernas intressen.
De stora utbildningsreformerna på 1960- och 1970-talen – grundskolans
införande, etablerandet av en sammanhållen gymnasieskola, den enhetliga högskolan, vuxenutbildningens utbyggnad – påbörjades av socialdemokratiska
regeringar och fullföljdes av borgerliga, hela tiden med tco som aktiv pådrivare. För tco:s högskolepolitik har inte minst Centerpartiet varit lyhört. Mer
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än någon annan organisation betonar tco att människor och ett modernt samhälle aldrig kan få för mycket av utbildning och kunskapsutveckling.
Varken under socialdemokratiskt eller borgerligt regeringsinnehav har tco
haft synpunkter på nivån av det totala skatteuttag som riksdagen beslutat, utan
endast på hur skattetrycket ska fördelas. tco har verkat för finansiering av systemen för generell välfärd och för ett samhälle där den enskildes möjligheter till
utbildning inte ska begränsas av yttre faktorer.
I den internationella konkurrensen är tco:s utgångspunkt att Sverige aldrig kan konkurrera med låga löner och låga skatter, vilket också torde vara
den dominerande uppfattningen inom de politiska partierna. Samtidigt försöker
tco genom internationell samverkan och solidaritet medverka till att löntagare
i andra länder framgångsrikt ska kunna hävda sina intressen.
I den svenska politiska debatten har tco redan från början, på grund av sin
uppbyggnad och sin storlek, kunnat agera som ett allmänt samhällsintresse och
inte bara som ett särintresse för tjänstemän. Sammanhållningen i Sverige skulle
antagligen ha varit mindre och motsättningarna större utan tco.
För en närmare förståelse av vilken betydelse tco haft krävs dock att samhällsforskarna mer än hittills sätter fokus på tjänstemännens fackliga organisering, både i Sverige och i jämförbara länder.
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En glansfull framtid

