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FÖRBUNDSSAMMANSLAGNINGAR

Ett nytt fackligt landskap bland
tjänstemännen: Unionen och
Sveriges Ingenjörer
Slag i slag har flera av de mest framträdande fackförbunden i Sverige
gått samman under senare år: 2006
bildades IF Metall (LO), 2007 Sveriges Ingenjörer (SACO) och 2008
Unionen (TCO). Som framgår av
denna artikel är det ytterst ovanligt
med sammanslagningar på tvärs av
de svenska centralorganisationerna.
Ingen av de här nämnda fusionerna
bröt heller detta mönster. Sverige
har fortfarande världens mest socialt
segregerade fackliga rörelse. Det tyska
jättefacket ver.di, bildat 2001, står i
skarp kontrast till de svenska fackförbunden genom att organisera såväl arbetare som tjänstemän. I Sverige
finns inte heller någon motsvarighet
till de danska och norska LO-förbunden ”Handel og Kontor” (HK),
som organiserar både affärsbiträden
och administrativ personal inom
handel, industri mm. Varför har det
blivit så? Det är en av de frågor artikeln försöker besvara. Vilka grupper
som räknas som tjänstemän resp. arbetare är inte en gång för alla givet. I
Sverige drogs gränsen annorlunda
än i Danmark och Norge, bl a inom
handeln. Om utvecklingen tagit
samma banor som i våra skandinaviska grannländer hade Sverige varken fått ett Sif eller ett HTF, de båda
förbund som 2008 slogs samman till
Unionen. Under 1920- och 30-talen
stod ett veritabelt ”slag” om var kontoristerna skulle höra hemma. Som
vi också skall se var Sif internationellt unikt på flera sätt.
Ett annat tema är varför just Sif
och HTF valde att gå samman och
inte t ex Sif och IF Metall eller Sif
och Sveriges Ingenjörer. Ännu 2007
låg tyngdpunkten hos de tre sist4 TAM-REVY 1/2008

nämnda förbunden i industrin och
alla tre tillhörde grupperingen Facken inom industrin, medan HTF var
helt koncentrerat till de privata servicenäringarna. På arbetsgivarsidan
är utvecklingen den motsatta: inom
Svenskt Näringsliv har en renodling
skett till industri- resp. servicenäringar. Unionen står med ett ben inom
vardera sektorn. Om HTF hade
fusionerat inom den egna sektorn
hade ett samgående med Handels
legat närmast till hands. Frågan
aktualiserades under 1990-talet när
de båda förbunden ingick ett långtgående samarbetsavtal.
Historiskt sett har de svenska
fackförbunden bildats såväl genom
utbrytningar ur redan existerande
förbund som genom sammanslagningar (förutom att byggas upp från
grunden inom ett visst område).
Valet har stått mellan att renodla
eller gå samman till allt större och
mer heterogena enheter. För- och
nackdelarna med den senare vägen
tas också upp i artikeln. Slutligen görs
några reflektioner kring namnen på
de nya fackförbunden.
Facken inom industrin: på tvärs av
centralorganisationerna, men . . .
När Verkstadsföreningen (VF; dagens
Teknikföretagen) vid 1990-talets
början gick in för att koncentrera
lönebildningen till arbetsplats- och
individnivå bildade de viktigaste
facken inom verkstadsindustrin hösten 1992 det s k Förhandlingsrådet.
Idén om ett närmare samarbete mellan Sif, Metall och CF (Civilingenjörsförbundet) väcktes av Lars-Bonny
Ramstedt på Sif (Lundenmark &
Nilsson 2001). Följden blev att pla-

nerna på en sammanslagning mellan Sif och ST (Statstjänstemannaförbundet) lades på hyllan. Istället
blev Förhandlingsrådets tillkomst
inledningen till ett utvidgat samarbete mellan LO-, TCO- och SACOförbunden inom industrin som
1996 bildade samarbetsorganisationen Facken inom industrin. Samma
år tog de initiativet till det som våren
1997 utmynnade i Industriavtalet
eller ”Samarbetsavtalet om industriell
utveckling och lönebildning” som det
egentligen heter. Avtalet ingicks med
tolv arbetsgivarförbund inom industrin och påminner starkt om 1938
års Saltsjöbadsavtal mellan LO och
SAF. Till det nya med Industriavtalet
hörde att de viktigaste tjänstemannafacken inom privat sektor var med.
. . . under omstöpning
Idag finns varken Metall, Sif eller CF
kvar. Metall gick 1/1 2006 samman
med Industrifacket till IF Metall.
Ett år senare fusionerade CF och
Ingenjörsförbundet till Sveriges Ingenjörer. Den 1/1 2008 var det dags
för Sif och HTF att gå samman och
bilda Unionen. Därmed är Facken
inom industrin inte en lika renodlad
industrigruppering som tidigare.
Visserligen täckte CF i egenskap av
yrkes- eller professionsförbund
redan tidigare in hela arbetsmarknaden, men industrins dominans
minskade något genom sammanslagningen med Ingenjörsförbundet, som hade sin tyngdpunkt inom
offentlig sektor.1 Som vi skall se var
industrin dock betydligt svagare
företrädd i det unga CF under
1950-talet och även långt därefter
än i dagens Sveriges Ingenjörer.

Sif: från verkstadsindustri till
tjänstenäringar
Sif stod tidigare för Svenska Industritjänstemannaförbundet. Vid starten 1920 hette förbundet Sveriges
Verkstäders Tjänstemannaförening
(SVT), men namnet ändrades 1932
sedan rekryteringsområdet vidgats
till hela industrin. Så småningom
skedde en utvidgning till tjänstenäringarna. Vid årsskiftet 2007/08
arbetade 32 procent av medlemmarna inom den privata tjänstesektorn,
varav huvuddelen (18 procent) inom
IT & telekom. Industrin svarade för
61 procent av de yrkesverksamma
med känd branschtillhörighet, medan byggnadsbranschen sysselsatte
närmare 8 procent.2 Samgåendet
med HTF, vars hela medlemsstock
var koncentrerad till de privata
tjänstenäringarna, medförde att en
betydande del av Unionens medlemmar finns utanför industrin. En
sådan utvidgning av medlemskretsen
till tjänstenäringarna kunde, som vi
skall se, av flera skäl vara motiverad.
Fortsatt facklig splittring inom
industrin
De 2006-2008 gjorda sammanslagningarna visar samtidigt hur fastlåst
det svenska organisationsmönstret
är: två vertikala LO-förbund gick
samman, likaledes två vertikala
TCO-förbund samt två yrkesbaserade SACO-förbund. Tiden var
uppenbarligen inte mogen för
sammanslagningar på tvärs av
centralorganisationerna trots att
såväl LO:s som TCO:s och SACO:s
största förbund för privatanställda
hade sin tyngdpunkt just inom
industrin och ofta fanns på samma
arbetsplatser. Det intensifierade förhandlingssamarbetet, gemensamma
koncernfackliga intressen i en alltmer globaliserad värld och behovet
att stärka den fackliga arbetsplatsorganisationen i en tid när klubborganisationen på många håll tunnades
ut var inte tillräckliga skäl att gå
ifrån den för Sverige så kännetecknande uppdelningen i särskilda fackförbund för arbetare, akademiker

och övriga tjänstemän. Det hjälpte
inte att Sif hade en vision om ett företag – ett fack (Sif:s idéprogram
2000) och att sammanhållningen
mellan de olika yrkesgrupperna
inom Sif grundades just på arbetsplatsgemenskapen. Även arbetsgivarna ville med sina idéer om medarbetaravtal riva gränserna mellan
olika kategorier industrianställda.
Särskilt många medarbetaravtal blev
det inte, men själva idén drev ändå
facken inom verkstadsindustrin
samman (det ovan nämnda Förhandlingsrådet) eftersom arbetsgivarna önskade ersätta branschavtalen med lokala medarbetaravtal.
Sif:s vertikala karaktär och därav
följande heterogena medlemskår var
utan tvekan det svåraste hindret för
en sammanslagning med CF (från
1/1 2007 Sveriges Ingenjörer). CF
var antagligen den mest önskade
sammanslagningspartnern om Sif
kunnat välja fritt.3 Ingenjörerna
hade länge en stark ställning inom
Sif men kom med tiden att utgöra
en allt mindre del av medlemmarna.
För att vända utvecklingen genomfördes ”ingenjörsprojektet”, men
det förändrade inte bilden särskilt
mycket. Det visade sig att CF fortsatt var en alltför svår konkurrent
om de högskoleutbildade ingenjörerna. Sif lyckades däremot betydligt bättre med den efterföljande
satsningen på IT-sektorn.
Varannan CF-medlem offentliganställd 1954
CF bildades 1954 av sex föreningar
för högskoleutbildade ingenjörer
(Det stora steget s 23f ). Snart anslöt
sig ytterligare ett par föreningar.
Ungefär hälften av CF-medlemmarna var vid 1950-talets mitt offentlig-

anställda. I den största medlemsföreningen, Svenska Väg och Vattenbyggares Riksförbund, var två tredjedelar anställda av stat och
kommun. Så sent som 1970 arbetade 45 procent av CF:arna inom den
offentliga sektorn (av medlemmar
med anställning).
Först sedan CF, Sif och SALF
(Sveriges Arbetsledareförbund; dagens
Ledarna) 1969 träffat ett samarbetsavtal accepterade SAF-förbunden
CF som avtalsslutande part. Det banade vägen för förbundets genombrott inom den privata sektorn, där
man samma år fick sitt första
centrala kollektivavtal. De tre tjänstemannafacken bildade samverkansorganet ISAM (Industrins samverkande tjänstemannaförbund) och
uppträdde nu samlat gentemot
arbetsgivarna (Greiff 1995:23,
Heldt 1985:125). Fram till 1969
hade Sif motarbetat CF för att inte
förlora sin monopolposition som
företrädare för industritjänstemännen (De Geer 1986:280f, 305ff ).
Nu ansågs det viktigt att visa sammanhållning inte bara mot arbetsgivarna utan också mot LO (Det stora
steget s 90f, Björnsson 2007:239).
Samarbetet vidgades 1973 till
hela den privata sektorn genom tillkomsten av PTK (Privattjänstemannakartellen). Bland annat HTF
hörde till initiativtagarna. Vid utgången av 2006 hade andelen
privatanställda inom CF ökat till 83
procent. I januari 2008 svarade de
privatanställda för ca 80 procent av
medlemmarna i Sveriges Ingenjörer.
Även om CF, i motsats till Sif, var
ett yrkesförbund och dessutom baserat på examensprincipen övergav
man under 1990-talet delvis den exklusivitet som utmärker s k profes-

1 De privatanställda utgjorde 83 procent av CF:s medlemmar 2005. Denna andel sjönk till
79 procent när Sveriges Ingenjörer bildades vid årsskiftet 2006/2007. Av de privatanställda
medlemmarna arbetade då 73 procent inom industrin och 27 procent inom tjänstesektorn.
Det betyder att ungefär 60 procent av de yrkesverksamma medlemmarna vid denna tidpunkt
fanns inom industrin (uppgifter från Sveriges Ingenjörer).
2 Uppgifter från Unionen.
3 Ombudet till Sif-kongressen 2007 Kenneth Lundgren uppger i den 2008 utkomna boken
om Sif:s historia att Sveriges Ingenjörer hade varit förbundets förstahandsval till fusionspartner
(Nilsson 2008:331).
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sionsföreningar. År 1996 breddades
medlemskretsen till högskoleingenjörer och 2007 till medlemmarna i det förbund som 1941
bildades under namnet Tekniska
läroverkens ingenjörsförbund (TLI),
1989 namnändrat till Ingenjörsförbundet.
Känsliga frågor uppe tidigt i
förberedelserna för Sveriges
Ingenjörer
När CF och Ingenjörsförbundet gick
samman 2007 hade det föregåtts av
en flerårig process med beslut 2003
om kanslisamverkan och 2005/06
om sammanslagning. Processen satte
igång på allvar åren 2000-2001 då de
båda förbundens ledningar möttes
och på ett tidigt stadium diskuterade igenom de frågor som kunde vara
känsliga för vart och ett av förbunden.4 Genom detta tillvägagångssätt, och genom att stor vikt lades
vid att förankra idén om samgående
inom de båda förbunden, minskade
risken för bakslag senare i processen.
Åtskilliga sammanslagningsprojekt
har havererat just på grund av att
man väntat alltför länge med de svåra
frågorna eller inte haft medlemmarna
med sig.
I egenskap av examensförbund
kunde samgåendet med ett förbund
av gymnasieingenjörer bli en känslig
fråga inom CF. Förbundets styrka
byggde först och främst på den starka
sammanhållning och kåranda som
grundas på civilingenjörernas examensgemenskap. Ett tydligt bevis
på att det inom CF ändå kunde växa
fram ett starkt stöd för idén om ett
samgående med Ingenjörsförbundet
var att motionen som inlämnades
till förbundsfullmäktige kom från
teknologerna, dvs den grupp som
befinner sig mitt inne i examenssystemet. Av stor betydelse var här
säkerligen att Ingenjörsförbundet
tidigt i diskussionerna gick med på
att inom privat sektor sluta rekrytera de som inte var högskole- eller
civilingenjörer. För att slå vakt om
examensprincipen avstår Sveriges
Ingenjörer idag från att rekrytera
6 TAM-REVY 1/2008

gymnasieingenjörer också inom den
offentliga sektorn.
Examensgemenskapen utgör således fortfarande den främsta källan
för sammanhållningen inom Sveriges
Ingenjörer. Förbundet har därigenom en dubbel identitet, dels som
facklig organisation, dels som professionsorganisation. Genom sammanslagningen mellan CF och Ingenjörsförbundet ville man uppnå
ökad styrka både genom att växa i
storlek och genom att effektivisera
verksamheten. Ett viktigt mål var
att undvika dubbelarbete och att
samla resurserna i en organisation.5
Det var inte bara ekonomiskt rationellt, det medförde också att ingenjörerna inom SACO idag kan tala
med en röst. En ambition är här att
uppträda mer aktivt än tidigare i
samhällspolitiska frågor, förutom att
stärka ingenjörernas position på
arbetsmarknaden.
Kontoristerna krympte ihop, men
få av Unionens medlemmar har
högskoleexamen
Om CF successivt lättade på utbildningskraven, manifesterat i att medlemskretsen 1996 vidgades till
högskoleingenjörer och att ”civilingenjör” slopades i förbundets
namn redan före samgåendet med
Ingenjörsförbundet, kunde en motsatt rörelse iakttas inom Sif. Med
det skall inte förstås skärpta utbildningskrav utan istället den allmänt
höjda utbildningsnivån bland medlemmarna. Bidragande till utvecklingen var också att många lågutbildade industritjänstemän helt enkelt
rationaliserades bort. Datoriseringen
medförde att en stor yrkesgrupp
delvis försvann, nämligen den som
gick under beteckningen ”kontorister”. Inte desto mindre var andelen

med eftergymnasial utbildning i Sif
ännu på 2000-talet klart lägre än
genomsnittet inom TCO: ca var
tredje i Sif jämfört med varannan i
TCO. Bildandet av Unionen innebar att det nya förbundet fick en
ännu lägre andel med postgymnasial
utbildning som följd av att endast
var femte HTF:are hade sådan
utbildning. Däremot var skillnaden
liten mellan Sif och HTF när det
gäller andelen med högskoleexamen
(Nya förutsättningar i en ny tid s 14).
Varför Sif + HTF?
Varför valde då Sif att gå samman
med HTF? Svaret kan delas upp i
två delar: dels varför man kände ett
behov av att växa i storlek, dels varför valet föll på just HTF (samma
frågor kan för övrigt riktas till
HTF). För att börja med det senare
kunde det förefalla närmast till
hands att välja något av fackförbunden inom industrin, i praktiken IF
Metall eller CF. Ett avgörande hinder för samgående med IF Metall
var dess koppling till socialdemokratin som var helt omöjlig för det
partipolitiskt fristående Sif. Dessutom täckte Sif in hela industrin –
och mer därtill – medan IF Metall
var ett bland flera LO-förbund
inom industrin, låt vara det allra
viktigaste.6 Sammanslagningen mellan Industrifacket och Metall 2006
var ett stort steg på vägen mot ett
enda LO-förbund inom industrin.
Vid Metall-kongressen 2001 röstade
inte mindre än 118 ledamöter för
att utreda ett samgående med tjänstemannafacken, men förbundsstyrelsens försiktigare linje om att samarbetet måste växa fram underifrån
fick 169 röster och segrade därmed
(LO-tidningen nr 38 2001). Året
dessförinnan hade det träffats ett

4 Dit kan exempelvis höra frågor om ekonomi, ledning (inkl. personuppsättning), medlemskretsens avgränsning och det nya förbundets namn.Intervju 10/4 2008 med Richard Malmborg, förbundsdirektör i Sveriges Ingenjörer sedan starten 2007 och dessförinnan i CF från 2002.
5 Fördelarna var ännu fler. Personalen på CF:s kansli, som vuxit i takt med medlemstillväxten,
hade med tiden blivit alltmer specialiserad. På det betydligt mindre Ingenjörsförbundet hade
var och en av de anställda mycket mer varierande arbetsuppgifter. De blev genom sin bredare
kompetens en värdefull resurs som tillfördes det nya förbundet. Intervju 10/4 2008 med
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer.

medarbetaravtal, gemensamt för arbetare och tjänstemän, vid Volvo
Lastvagnar i Skövde. På sikt kunde
Metallordföranden Göran Johnsson
dock mycket väl tänka sig en sammanslagning med Sif och CF (Dagens Arbete nr 10 2000).
Om Sif hade fusionerat med IF
Metall hade det varit första gången i
svensk historia som ett arbetar- och
ett tjänstemannafack gått samman.
Sverige har världens mest socialt
segregerade fackliga rörelse genom
uppdelningen på separata fackförbund och centralorganisationer för
arbetare, akademiker och övriga
tjänstemän. Mönstret består trots
att gränslinjerna mellan arbetare
och tjänstemän, liksom mellan
SACO:s och TCO:s tjänstemannagrupper, i flera avseenden suddats
ut. När Försäkringsanställdas Förbund (ett av ytterst få tjänstemannafack inom LO) 2003 slogs samman
med TCO-förbundet ST förstärktes
det rådande mönstret ytterligare.
Under 1990-talet fanns planer på
att slå samman Handels och HTF
sedan ett samarbetsavtal 1992 ingåtts mellan de båda förbunden.7
Det följdes upp med en gemensam
”samarbetsstyrelse” som möttes några gånger om året samt ett gemensamma arbetsgrupper inom ett antal
områden. Vidare träffades 1995 en
gränsdragningsöverenskommelse
som satte stopp för nära 50 års
gränstvister mellan de båda förbunden.8 I samarbetsavtalet restes också
frågan om ett framtida samgående.
Under rubriken ”Tredje Förbundet”
– ett framtidsfack? formulerades det
på följande sätt: ”Behövs det flera
fackliga organisationer på arbetsplatsen i framtiden? Eller kan vi se
fram emot ett enda fack?”.9 När avtalet presenterades var ordförandena
för HTF och Handels eniga om att
det innebar en ”halv fusion” och att
en sammanslagning ”någon gång
efter år 2000” var ”oundviklig”.10
Närmast aktualiserades frågan av
den pågående diskussionen om
medarbetaravtal, gemensamma för
arbetare och tjänstemän (se vidare

fotnot 24). Om planerna fullföljts
hade det unika inträffat i Sverige att
ett arbetar- och ett tjänstemannafack slagits ihop. Så blev det som
bekant inte.11 Sedan flera överflyttningar av medlemsgrupper gjorts
mellan de båda förbunden tillsattes
1998 en gemensam arbetsgrupp för
att utreda förutsättningarna för
”Tredje förbundet”. Den kom en bit
på vägen, men arbetet avbröts 1999
när Handels flyttade sitt förbundskontor från Malmö till Stockholm,
vilket för en tid tog all kraft.12 Samma år inledde Handels diskussioner

med Transport om ett nära samarbete för att stärka tjänstesektorns
position inom LO vad gäller lönebildningen,13 medan HTF å sin sida
påbörjade ett utredningsarbete tillsammans med ST (Statstjänstemannaförbundet) och SKTF (Kommunaltjänstemannaförbundet) om
ett samgående mellan de tre TCOförbunden, det s k Trio-projektet (se
nedan). Hösten år 2000 tillsatte
Handels och Transport en utredning
för att undersöka möjligheterna för
ett nytt, gemensamt förbund.14 Man
fann emellertid att de kulturella skill-

6 Andra skillnader mellan de båda förbunden som vid en sammanslagning skulle kunna vålla
svårigheter var att tjänstemännens löner inom privat sektor ofta är ”hemliga” och rymmer ett
större inslag av individuell lönesättning, medan arbetarna vanligen känner till varandras löner.
Vidare kunde IF Metalls högre medlemsavgift medföra minskade intäkter till ett sammanslaget
förbund såvida inte tjänstemännens avgift höjdes. Om så skedde riskerade man förlora medlemmar till SACO-förbunden, men dessa är å andra sidan yrkesfackförbund som inte är beredda
ta emot alla tjänstemannagrupper. Fortfarande rådde vidare en markant skillnad mellan kontor
och verkstad på många arbetsplatser. Arbetsorganisationen hade inte överallt suddat ut gränserna mellan arbetare och tjänstemän. Slutligen kan nämnas de inom industrin kraftiga regionala variationerna i förbundens medlemsantal till följd av att huvudkontor och utvecklingsavdelningar har sin tyngdpunkt i Stockholmsregionen medan produktionsenheterna
huvudsakligen finns i övriga landet. Metall hade t ex år 2002 ca 14.800 aktiva medlemmar i
Stockholmsområdet medan CF hade 22.600 och Sif hela 73.200. I Västra Götaland var antalet
Metall-medlemmar däremot så högt som 62.900 mot CF:s 14.300 medlemmar och Sif:s 57.400
(för mer detaljerade uppgifter och fler regioner se Kjellberg 2003b: 358).
7 Sedan det senaste gränsavtalet löpte ut 1970 försökte LO och TCO att medla. Från 1987
inleddes ett närmande mellan de båda ”ärkefienderna” som nu höll täta kontakter under
avtalsrörelserna. Ett stort gemensamt EG-seminarium hölls, liksom gemensamma medlemsmöten på IKEA i Älmhult och ICA i Västerås. Till bakgrunden hörde utvecklingen mot mer decentraliserade löneförhandlingar och behovet att bättre tillvarata medlemmarnas intressen
ute på arbetsplatserna (HTF-ordföranden Lars Hellman vid kongressen 1990).
8 Formellt sett var det en ”åsiktsförklaring”i gränslinjefrågan avsedd att genomföras i tre etapper.
9 Samarbetsavtal. Så ska vi samarbeta på 90-talet (s 16f ).
10 Norrköpings tidningar 3/10 1992 återgivet i HTF verksamhetsberättelse 1992 s 5.
11 Närmandet mellan de båda förbunden var ändå ett stort och betydelsefullt steg med tanke på de tidigare minst sagt frostiga relationerna mellan Handels och HTF. På flera områden
inleddes ett närmare samarbete. Det ordnades ett antal gemensamma konferenser om EU för
förtroendevalda. Förbunden beslutade att agera tillsammans för ett nytt arbetsmiljöavtal och
samarbetade i avtalsförhandlingarna på handelns område. Det rörde sig dock inte om egentliga samförhandlingar. Däremot samförhandlade HTF och LO-förbundet Grafikerna i 1993 års
förhandlingar med Tidningarnas Arbetsgivareförening ( TA). Om ett samgående mellan
Handels och HTF så småningom aktualiserats på allvar hade ett par knäckfrågor återstått att
lösa, dels vilken centralorganisation man skulle tillhöra, dels kopplingen mellan Handels och
det socialdemokratiska partiet.
12 Arbetsgruppen kom bl a fram till att man borde testa ”Tredje Förbundet”vid postorderföretagen i Borås. De hade både många tjänstemän och ett stort antal som tillhörde Handels medlemsgrupper. Vidare rådde där ett bra lokalt samarbete mellan HTF- och Handelsklubbarna.
Tanken var att medlemmarna skulle stå kvar i respektive förbund samtidigt som de tillhörde
”Tredje Förbundet”som skulle stå för gemensamma aktiviteter och teckna gemensamma lokala avtal. Däremot ingick inte en sammanslagning av HTF och Handels i utredningsuppdraget.
Intervju 9/4 2008 med Lars-Anders Häggström, förbundsordförande i Handelsanställdas
Förbund sedan 2005, 1999-2005 vice förbundsordförande samt ledamot av arbetsgruppen
som utredde ”Tredje Förbundet”.
13 Handels och Transport hade dessutom båda en radikal profil i EU-frågan. Det fanns också
ett gemensamt intresse att lösa gränsdragningsproblem rörande bl a anställda vid bensinstationer med livsmedelsförsäljning. Se Carlén 2008 och Transportarbetaren nr 10 (oktober) 1999.
14 Lars-Anders Häggström, då vice förbundsordförande i Handels, intervjuad i Transportarbetaren nr 3 2001.
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& telekom. En växande gråzon uppstod mellan Sif:s och HTF:s avtalsområden. Följden blev att anställningsvillkoren kunde skilja sig åt
trots att arbetsuppgifterna var exakt
desamma. Det blev samtidigt allt
svårare att avgränsa Sif:s och HTF:s
organisationsområden från varandra.
Med Unionen vill man lägga gränskonflikterna åt sidan och istället
koncentrera sig på att stärka organisationen och förhindra arbetsgivarna, främst Almega Tjänsteföretagen,
från att spela ut de båda facken mot
varandra.

För framtida förbund – Elvira och Hanna var två av 400 blivande ingenjörer som mekade
och experimenterade när Sveriges Ingenjörer arrangerade Teknikkollo under Almedalsveckan i Visby sommaren 2007. Foto: Maria Hemlin.

naderna var alltför stora, inte minst
i synen på medlemsdemokrati.15
Lättast att gå samman på tvärs av
centralorganisationerna har sannolikt
de TCO- och SACO-förbund som
har en likartad uppbyggnad, såsom
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Båda är yrkesförbund för
lärare, ofta med samma motpart på
arbetsgivarsidan. TCO:s och SACO:s
officersförbund förenades för övrigt
redan 1995. Sif och CF var alltför
olika till sin struktur även om båda
förbunden omfattade ett stort antal
branscher med tyngdpunkt inom
industrin och CF dessutom breddat
sitt rekryteringsunderlag långt utöver de med civilingenjörsexamen.
Sif:s utrymme inom industrin
hotade att på sikt krympa betänkligt. För det första genom att Sveriges Ingenjörer och andra SACOförbund rekryterar merparten av de
växande skarorna högskoleutbildade
samtidigt som Sif här hade uppenbara svårigheter. För det andra minskade rekryteringsområdet inom industrin som följd av att Metall mer
eller mindre lyckades strypa övergången av kvalificerade arbetare till
Sif. Rekordåret 2001 strömmade
4.500 Metallare över till Sif. Därefter beslutade Metalls kongress att
8 TAM-REVY 1/2008

mer utvecklande och tjänstemannalika arbeten inte borde hindra medlemmarna att stanna kvar i Metall.
Till den skärpta medlemskonkurrensen hör också att Ledarna sedan
många år inte bara organiserar
arbetsledare utan också strävar att
rekrytera alla sorters chefer såväl
inom som utom industrin.
På ytterligare en front höll konkurrensen om medlemmarna på att
bli problematisk. Den tilltagande
integrationen mellan industri och
tjänstenäringar gjorde att gränslinjen mellan Sif och HTF blev alltmer
oklar. Ett växande antal industritjänstemannajobb hamnade i tjänstesektorn genom ”outsourcing”. Vidare gjorde bemanningsföretagen sitt
intåg i industrin. De s k företagsnära
tjänsterna expanderade. Sif riskerade
att förlora alltfler medlemmar till
andra fackförbund och då inte
minst till HTF. Parallellt växte, som
nämnts, andelen Sif:are som sysselsattes inom tjänstenäringar som IT

Renodling på arbetsgivarsidan
Almega-gruppens utveckling inom
Svenskt Näringsliv kontrasterar
starkt mot Sif:s. Från att ha omfattat
såväl industri- som tjänstenäringar
renodlades Almega till en organisation för uteslutande tjänsteföretag
2003 då Industri- och Kemiförbundet (idag Industri och KemiGruppen) lämnade Almega-gruppen.
De privata tjänstenäringarnas expansion och industrins krympande
sysselsättningsandel har under senare
år medfört att exportindustrins löneledande roll ifrågasatts av Almega
och andra grupperingar inom
tjänstenäringarna. Inte minst 2007
års avtalsrörelse ökade spänningarna
mellan industrins och tjänsteförbundens företrädare inom Svenskt
Näringsliv. Ett liknande mönster kan
skönjas även på den fackliga sidan.
Det återstår att se om Unionen med
en fot i vardera sektorn kan bidra till
att överbrygga motsättningarna eller
om förbundet självt kommer att
drabbas av interna spänningar.
Tjänstesektorns parter
formerar sig
Alltsedan tillkomsten av Industriavtalet 1997 har Sif haft ambitionen

15 Transport ville inte frångå sin tradition att ombudsmän är valbara till förbundsstyrelse och
kongresser, medan Handels reserverar de uppdragen för yrkesaktiva medlemmar. Ett annat
hinder för samgående var den olikartade inställningen till kollektivavtal på arbetsplatser utan
medlemmar. Transports policy var att alla arbetsplatser skulle ha avtal, medan Handels inte
önskade avtal där man inte hade några medlemmar. På den punkten har Handels senare ändrat mening för att slå vakt om den svenska kollektivavtalsmodellen så att lagstiftning om minimilöner mm kan undvikas.

att få till stånd ett liknande samarbetsavtal inom tjänstesektorn (Siftidningen 2006-08-03). Sommaren
2006 inledde Sif, HTF och Almega
diskussioner om ett avtal, men det
har låtit vänta på sig. Däremot har
flera andra initiativ tagits för att öka
sammanhållningen inom tjänstesektorn och minska industrins dominans inom avtalssystemet. Inom LO
inleddes hösten 2007 ett samarbete
mellan nio förbund inom tjänsteoch hemmamarknadsnäringarna, bl a
Handels, Transport, SEKO, Hotell
& Restaurang och Byggnads (LOtidningen 37 2007). På initiativ av
Svensk Handel och Sveriges Hotelloch restaurangföretagare har fem
arbetsgivarorganisationer och sju
fackförbund, däribland Unionen,
bildat ett nätverk inom tjänstesektorn
(DN 7/1 2008). Udden är riktad mot
industrin, som man anser har en
alltför stark ställning i svenskt samhällsliv, inte minst som normsättare
för lönerna. Hur Unionen skall hantera sin starka närvaro inom båda
sektorerna får framtiden utvisa.
Ett viktigt motiv till bildandet av
Unionen förefaller åtminstone för
Sif:s del ha varit att få ett ökat inflytande på lönebildningen. Mari-Ann
Krantz, Unionens ordförande 2008och ordförande i Sif 1996-2007,
framhöll i en intervju när det nya förbundet var knappt en vecka gammalt
att LO haft ett alltför stort inflytande på kraven som Facken inom
industrin spikat inför avtalsrörelserna
(Svenska Dagbladet 7/1 2008). Vidare ifrågasatte hon industrins roll att
ensam vara löneledande eftersom
även andra branscher är internationellt konkurrensutsatta, t ex IT-,
transport- och energibranscherna
(intervju i LO-tidningen nr 1 2008).
Trion som kom av sig
Under 1990-talet stod ett samgående mellan Sif och ST (Statstjänstemannaförbundet) på dagordningen.
Sif vann över medlemmar från ST i
samband med att statliga företag
privatiserades. Den gången var det
gränserna mellan privat och offentlig

sektor som luckrades upp. Planerna
på facklig fusion på tvärs av dessa
sektorer skrinlades dock som vi sett.
Omkring sekelskiftet 2000 gjorde ST ett nytt försök genom det s k
Trio-projektet, denna gång med
HTF och SKTF (Kommunaltjänstemannaförbundet) som tilltänkta
sammanslagningspartners. Initiativet
togs av HTF och ST när de diskuterade om en större grupp ”privatiserade” tjänstemän inom bl a Postgirot skulle överföras från ST till HTF
(Baraldi & Sverke 2005:7). Även
LO-förbundet Försäkringsanställdas Förbund (FF) anmälde efterhand sitt intresse. Till följd av delade meningar inom HTF stupade
Trio-projektet på mållinjen. Ett problem var de stora olikheterna i förbundens lokalorganisation, närmare
bestämt mellan HTF:s många små
klubbar och de andra förbundens
storavdelningar. Kritikerna inom
HTF framhöll också att det var naturligare att närma sig förbund
inom den privata sektorn som Sif
och Handelsanställdas förbund för
att få alla fackmedlemmar på en arbetsplats att falla under samma avtal
(Sif-tidningen 2002-01-10). Det var
också en idé som överensstämde
med Sif-ordföranden Mari-Ann
Krantz’ tankar om ett företag – ett
fack. Det enda konkreta resultatet
av det hela blev att Försäkringsanställdas Förbund gick upp i ST
(Statstjänstemannaförbundet).
Satsning på central förhandlingsstyrka
Med bildandet av Unionen är idén
om ett företag – ett fack inte längre
aktuell inom industrin. Där kommer
de anställda även i framtiden att
företrädas av minst ett fackförbund
från vardera LO, TCO och SACO
samt Ledarna. Naturligtvis under
förutsättning att medlemsunderlaget på arbetsplatsen ifråga är tillräckligt stort hos vart och ett av
förbunden. En konsekvens av den
fortsatta uppsplittringen på flera
förbund i kombination med den
rådande tendensen till uttunnad

klubborganisation är att ett ökat antal arbetsplatser inom industrin kan
komma att bli utan fackligt aktiva.
Inom gränsområdet mellan Sif och
HTF innebär bildandet av Unionen
däremot en kraftsamling till ett
enda TCO-förbund, men områdets
begränsade storlek gör att endast få
klubbar kan slås samman. Det är
istället framför allt på högre nivåer
som en ökad förhandlingsstyrka kan
förväntas. Unionen kan få en nyckelroll i förhandlingsspelet på den privata sidan genom sin betydande
storlek och genom att ha ett ben
inom såväl industrin som tjänstenäringarna. Ett minst lika viktigt
mål med samgåendet var säkerligen
att ett stort fackförbund har lättare
att göra sig hörd i den allmänna
samhällsdebatten. Den ökade storleken – och den i ett slag ännu mer
heterogena medlemssammansättningen – gör å andra sidan att medlemmarnas identifikation med förbundet kan försvåras.
Unionen: Sveriges största fackförbund inom privat sektor
Unionen är idag Sveriges största
fackförbund inom den privata sektorn. Allra störst i Sverige är dock
fortfarande Kommunal, som 1977
gick om Metall som största förbund
(se tabell 1, nästa sida). År 2001 blev
Sif Sveriges näst största fackförbund
samtidigt som Metall halkade ned
till tredjeplatsen. Genom fusionen
2006 mellan Metall och Industrifacket (åter)erövrades andraplatsen
av IF Metall. Som vi sett upprepades denna bravad av Unionen, som
1/1 2008 gick om IF Metall genom
sammanslagningen Sif - HTF.
Av de fem största fackförbunden
2008 har nr 2 (Unionen), 3 (IF Metall) och 4 (Lärarförbundet) alla bildats genom sammanslagningar. Från
1945 gick inte mindre än sexton
lärarförbund successivt samman i
vad som 1991 kulminerade med bildandet av Lärarförbundet (Kjellberg
2005:245f ). Alla förbund har dock
inte vuxit på detta sätt. Kommunal
uppstod 1910 genom en utbrytning
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Tabell 1. Sveriges fem största fackförbund (aktiva medlemmar) 1/1 2008 och 31/12 övriga år
År
2008
2006
2001
2000
1992
1991
1990
1980
1977
1975
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1900

1
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Metall
Metall
Metall
Metall
Metall
Metall
Metall
Metall

2
Unionen
IF Metall
Sif
Metall
Metall
Metall
Metall
Metall
Metall
Kommunal
Kommunal
Byggnads
Byggnads
Grov & Fabriks
Grov & Fabriks
Grov & Fabriks
SAF (lärare)

3
IF Metall
Sif
Metall
Sif
Sif
Sif
Sif
Sif
Sif
Sif
Sif
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Sågverks
Järnvägsmanna
Transport

ur Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Därefter har förbund för bl a
brandmän, sjukhuspersonal, skorstensfejare och lantarbetare gått upp
i Kommunal. Sveriges femte största
förbund, Handels, har endast absorberat två smärre förbund (urmakare
1970, frisörer 1989) sedan det bildades 1906 under namnet Handelsarbetareförbundet.
Av övriga förbund i Tabell 1 är
Byggnads och SEKO resultat av
sammanslagningar 1949 resp. 1970.
År 1970 bildade åtta förbund (bl a
Järnvägsmannaförbundet) Statsanställdas förbund, som 1994 bytte
namn till SEKO. Sågverksindustriarbetareförbundet gick 1949 upp i
Träindustriarbetareförbundet, som
bildats 1924 då Träarbetareförbundet klövs i två delar. Den andra delen
var Byggnadsträarbetareförbundet.
Det förenades 1949 med byggnadsgrovarbetarna i Grov & Fabriks till
Byggnads.
Sammanslagningar och
utbrytningar
Kanske något förvånande var Sveriges Allmänna Folkskollärarförening
(SAF) Sveriges näst största fackförbund vid sekelskiftet 1900 (Kjellberg
2003a:5). Det försvagades genom
utbrytningar 1906 (Sveriges Folkskollärarinneförbund), 1918 (Sveri10 TAM-REVY 1/2008

4
Lärarförbundet
Lärarförbundet
Lärarförbundet
Lärarförbundet
Lärarförbundet
SKTF
SKTF
SEKO
SEKO
SEKO
Byggnads
Sif
Järnvägsmanna
Handels
Järnvägsmanna
Sågverks
Grov & Fabriks

5
Handels
HTF
HTF
HTF
SKTF
Lärarförbundet
Handels
Handels
Handels
Handels
SEKO
Träindustriarbetare
Handels
Järnvägsmanna
Pappers
Textil
Stenarbetare

ges Småskollärarinneförbund) och
1920 (Sveriges Folkskollärarförbund).
I likhet med Kommunal bildades
Pappers (1920) och Transport (1897)
genom utbrytningar ur Grov &
Fabriks. Apropå Unionen bröt sig två
förbund som organiserade sjömän ur
Transport år 1914 och infogade efter
engelsk förebild ”unionen” i sina
namn. De var Eldareunionen och
Sjömansunionen. Dessa båda ”unioner” bildade tillsammans med tre
andra förbund 1932 Sjöfolksförbundet, vilket 1996 gick upp i SEKO.
Svensk fackföreningshistoria rymmer således såväl utbrytningar som
sammanslagningar. Idén bakom utbrytningar brukar vara att renodla
verksamheten till en mer eller
mindre homogen medlemskrets.
Omvänt följs sammanslagningar av
en mer heterogen medlemsstock,
men det är snarare en konsekvens av
samgåenden än ett motiv för sådana.
Sif blev under 1930-talet
Sveriges största privattjänstemannaförbund
Både Sif och HTF genomgick en
kraftig expansion ur ett längre histo-

riskt perspektiv. Men här upphör
likheterna. Sif växte från 1930-talet
hastigt genom att rekryteringsområdet redan från början var mycket
brett. Såväl teknisk som ”merkantil”
personal ingick. Förbundets namn
var under 1920-talet Sveriges Verkstäders Tjänstemannaförening (SVT)
eftersom det då inskränkte sig till
verkstadsindustrin. År 1931 vidgades
fältet till samtliga industribranscher.
Det skedde i samband med ett av
de ytterst få medlemstillskott som
Sif fått utifrån, närmare bestämt
från Stockholms Teknikerförening.
Namnbytet från SVT till Sif skedde
året därpå. Den enda förening av
lite större numerär som uppgick i
SVT/Sif 1920-2007 var Brukstjänstemannaföreningen (ca 1.600 medlemmar), vilken anslöt sig 1940.
Två år tidigare införlivades Oljetjänstemännens Riksorganisation
och i slutet av 1937 Trävaruindustrins Kontorstjänstemannaförening
(SIF Årsberättelse 1938). Med sina
ca 18.900 medlemmar 1940 var Sif
sedan flera år Sveriges största privattjänstemannaförbund. Medlemstillväxten var minst sagt imponerande med tanke på att förbundet vid
årsskiftet 1929/30 endast haft 318
medlemmar och att expansionen
bara i mycket begränsad omfattning
skett genom att införliva andra förbund. Den alldeles övervägande delen av tillväxten kan istället tillskrivas
en starkt ökande organisationsgrad i
kombination med att industrin sysselsatte alltfler tjänstemän.16
Slaget om kontoristerna
Med undantag av förmännen och
verkmästarna i Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) utgjorde industrins
tjänstemän i stort sett ett fackligt
jungfruligt område. Men det visade
sig snart att det uppstod konkurrens
om medlemmarna. Såväl Handelsarbetareförbundet som HTF:s före-

16 Mellan 1930 och 1940 ökade antalet industritjänstemän (inkl. arbetsledare) från 79.300 till
112.000 (Croner 1951:222f ). Med ca 10.000 medlemmar 1930 i SALF, Brukstjänstemannaföreningen och SIF resp. ca 31.000 1940 i SIF och SALF kan organisationsgraden för industritjänstemän (inkl. arbetsledare) grovt sett beräknas till 13 procent 1930 och 28 procent 1940.

gångare Kontoristförbundet var ute
efter industrins kontorspersonal.
Inom LO uppstod en strid mellan
Handels och Metall, som inte ville
veta av något annat LO-förbund
inom sina domäner. Två LO-förbund och två fackklubbar på samma
arbetsplats stred också mot industriförbundsprincipen som från 1920talet tillämpades striktare än tidigare.
Hellre än att låta Handels gå in på
detta område, vilket skedde i Danmark och Norge, föredrog LO att
tjänstemännen organiserade sig själva.
Inte heller bland tjänstemannagrupperna kröntes planerna på ett
svenskt ”Handel og Kontor” med
framgång. Kontoristförbundet, som
var kärnan i det blivande HTF, kom
på kollisionskurs med Sif angående
organiseringen av industrins kontorister. Precis som Metall tillämpade
Sif industriförbundsprincipen även
om det här enbart rörde sig om
tjänstemän. Sif:s bestämda hållning
och växande styrka förvisade Kontoristförbundet och det blivande HTF
till de privata servicenäringarna,
främst handels- och transportbranscherna. Men detta skedde inte utan
skärmytslingar inom Daco (De anställdas centralorganisation) som Sif
men inte Kontoristförbundet tillhörde. Vid 1930-talets början var
Kontoristförbundet, som bestod av
lokala kontoristföreningar, Sveriges
näst största privattjänstemannaförbund (ca 7.000 medlemmar 1931).
Allra störst var SALF, medan Bankmannaföreningen kom på tredje
plats. Sif återfanns 1930 inte ens
bland de tretton privattjänstemannaförbunden med minst ca 1.000
medlemmar.
Sif och Kontoristförbundet var
olika på många sätt. Medan Sif strävade efter att organisera alla sorters
tjänstemän inom industrin ansåg
Kontoristförbundet att kontoristerna utgjorde en särskild yrkeskår där
samhörigheten sträckte sig över såväl industrin som handeln (Eriksson
1995:59). För Sif var kravet på lagfäst förhandlingsrätt centralt. Kontoristförbundet hade arbetsgivare

bland sina medlemmar och satte sitt
hopp till lagstiftning som reglerade
de konkreta anställningsvillkoren
istället för att gå avtalsvägen. Det
vill säga å ena sidan lagstiftning för
att få till stånd förhandlingar med
arbetsgivarna (Sif:s linje) och å den
andra lagstiftning för att uppnå förbättrade anställningsvillkor utan
fackliga förhandlingar (om Kontoristförbundets tvekan att tillämpa
en förhandlingsstrategi, se Kjellberg
2003a:7f, 12).
Om Kontoristförbundet skulle
beviljas inträde i Daco räckte det
enligt Sif emellertid inte med att
det antog ett fackligt program, det
måste också hållas utanför industrin
(Eriksson 1995:59). Sif motsatte sig
den ”kategoriklyvning” i högre och
lägre tjänstemän som man laborerade med i den statliga utredningen
”Kommittén angående privatanställda”. Denna förberedde en
lagstiftning om anställningsvillkoren i linje med önskemålen från
Kontoristförbundet och vissa Dacoförbund, främst SALF (Eriksson
2007:78ff, 96f, 101ff, Bergstrand
2003:74ff ). Det innebar att högre
”tjänstemän” skulle få bättre uppsägningstider, semester och sjuklön
än de som sysslade med traditionellt
kontorsarbete för att inte tala om
arbetarna, som bildade en tredje kategori. Följden hade blivit att Sif
kluvits i två medlemskategorier
(ingenjörer och kvalificerade administratörer resp. kontorister). Sif
kunde tänka sig en glidande skala
men inte två grovt tillyxade kategorier inom sitt organisationsområde.
Alla medlemmarna borde betraktas
som tjänstemän, även kontoristerna.
Så småningom fick Sif gehör
inom Daco för sin linje att Kontoristförbundet var välkommet att inträda i Daco endast om det begränsade sitt rekryteringsområde till
handeln och avstod från att organisera industrins kontorister samt
övergav yrkesförbundsprincipen
och höll arbetsgivarna utanför, kort
sagt omvandlades till ett ”handelstjänstemannaförbund” (Eriksson

1995: 62). Att det inte blev någon
lagstiftning om privattjänstemännens anställningsvillkor var ett allvarligt bakslag för Kontoristförbundet.
Istället stiftades en lag om förhandlingsrätt 1936. Det fick Kontoristförbundet att byta strategi och gå in
för att med hjälp av fackliga medel
förbättra medlemmarnas villkor
även om man tillämpade en ordning
som innebar fredsplikt (gällde fram
till 1943, dvs även efter ombildningen till HTF). Förbundet blev
medlem av Daco 1937 och bytte
samma år namn till HTF. Avsikten
var att markera avgränsningen mellan ”handeln” (i vid mening) och industrin, samtidigt som ”kontorist”
ersattes av termen ”tjänsteman” för
att understryka det nya förbundets
yrkesmässiga bredd. Orienteringen
mot handeln underströks av att
HTF närmare bestämt var en sammanslagning av Kontoristförbundet
och Svenska Affärsmedhjälpareförbundet, som för övrigt bildats 1936
av just Kontoristförbundet.
Genom Metall:s och Sif:s resoluta
uppträdande förhindrades således
på dubbla fronter uppkomsten av
ett svenskt ”Handel og Kontor”.
Som ett led i vad som kan kallas
”slaget om kontoristerna” hade Sif
redan 1934 försökt sig på att bilda
ett lokalt ”handelstjänstemannaförbund”, närmare bestämt i Malmö
där både Handelsarbetareförbundet
och Sif hade sina förbundskontor
(Eriksson 1995: 60f ). Det sporrade
Kontoristförbundet till en omorganisation i facklig riktning och ökade
påtagligt Handels intresse av att få
till stånd en gränsdragning mellan
LO och Daco. Vid de överläggningar
som LO inbjöd Daco till poängterade ombudsman Helge Rydberg från
Sif att det för industritjänstemännen
var "ett livsvillkor att handelns kontorister organiserade sig." Anledningen var att deras låga löner hade en
ogynnsam inverkan på industrikontoristernas löneutveckling. Sif:s initiativ får ses mot bakgrund av att
Handelsarbetareförbundet dittills
inte haft någon större framgång med
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att organisera handelns kontorister
(Protokoll fört vid sammanträde med
Landsorganisationen och Daco 28/3
1934). Vid samma möte framhöll
Dacos ordförande Viktor von Zeipel:
”Så länge det fanns en stor grupp av
kontorsanställda, som inte äro organiserade, kunna arbetsgivaren alltid
mobilisera mängder av kvalificerat
folk i en konfliktsituation.”
Sif hade således dubbla mål: dels
att i egen regi organisera industrikontoristerna (och således hålla
Kontoristförbundet utanför), dels
att se till att facklig verksamhet kom
igång bland handelskontoristerna så
att deras löner inte höll tillbaka
andra kontoristgruppers. Det påminner för övrigt om ett av motiven
för bildandet av Unionen: att undvika att arbetsgivarna i avtalsförhandlingarna spelar ut tjänstemän
med likartade arbetsuppgifter inom
industri och tjänstenäringar mot varandra.17 Skillnaden är att på 1930talet gick man i första hand in för
att avskilja organisationsområdena
från varandra, men lika viktigt var
att få Kontoristförbundet att överge
sin passivitet i lönefrågor och istället
förmå förbundet att börja förhandla
med arbetsgivarna för att få upp
lönerna. Lösningen för att uppnå
Sif:s båda mål blev bildandet av
Handelstjänstemannaförbundet
1937. Sif:s och HTF:s öden var
således nära sammanvävda redan för
70 år sedan.
Planer på en motsvarighet till
Unionen redan under 1930-talet
Målet att organisera handelskontoristerna var så viktigt för Sif att man
också prövade en alternativ strategi
till den ovan beskrivna ”avskiljandestrategin”. Det gällde närmare bestämt en sammanslagning av Sif och
Kontoristförbundet. Om det projektet hade rotts i hamn hade Unionen förverkligats redan under 1930talet! Trots det spända förhållandet
mellan Sif och Kontoristförbundet
inleddes 1934 diskussioner om ett
samgående mellan de båda förbunden (Andersson 1999:144f, Hegges12 TAM-REVY 1/2008

tad 1987:35f ). Kontoristförbundet
hade samma år så smått börjat bedriva reguljär facklig verksamhet genom att anställa en ombudsman.
Året därpå (1935) omorganiserades
förbundet18 och tog ytterligare steg
på den fackliga vägen. Men inte tillräckligt i Sif:s smak. Diskussionerna
mellan de båda förbunden avbröts
formellt av att Kontoristförbundet
sade nej till att höja sina låga medlemsavgifter till en nivå som av Sif
bedömdes vara en förutsättning för
normal facklig verksamhet. Sedan
planerna på en sammanslagning
runnit ut i sanden prövade Sif 1936
en annan variant av vad som kan
kallas ”utvidgandestrategin”, nämligen att utvidga Sif självt till handelskontoristerna. Det skärpte naturligtvis motsättningarna mellan de
båda förbunden och får närmast ses
som ett skrämskott, ett sätt att få
Kontoristförbundet och Daco att
agera i önskvärd riktning (Eriksson
1995:61f ). Innan HTF kunde bildas avfyrade Sif ytterligare ett
skrämskott, ett samarbete med
Handelsarbetareförbundet för att
utreda hur handelns anställda skulle
kunna organiseras. Det satte fart på
den process som ledde fram till
HTF:s tillkomst 1937.
Tidigare samma år hade Sif:s ombudsman Harald Adamsson i LODaco-kommittén betonat Sif:s starka
intresse för att handelskontoristerna
organiserades i ett starkt förbund:
”Inom SIF har man alltid hyst det
största intresse för de i handeln anställda och för att få till stånd ett
starkt handelstjänstemannaförbund.
Alla förmåner för industrins kontorister äro nämligen mer eller mindre
beroende av vilka förmåner de betyd-

ligt talrikare handelskontoristerna
åtnjuta. Därför har man också allvarligt övervägt en utvidgning i förbundets verksamhetsområde till handelns
område.” (Protokoll fört vid sammanträde med Landsorganisationen
och Daco 18/3 1937). Som också
tidigare framgått spelade lönepolitiska motiv en framträdande roll i
Sif:s argumentation för bildandet av
ett handelstjänstemannaförbund.
Kontoristförbundets omvandling
till HTF ingen lätt sak
Övergången från en lös sammanslutning av lokalt baserade yrkesföreningar till en centraliserad vertikal
organisation med en klart facklig
inriktning var ingen lätt sak. När
HTF 1947 gjorde en tillbakablick
på sin 10-åriga tillvaro konstaterades
att ”Arbetet på förbundets konsolidering var ytterst besvärligt och hårt”
(Berättelse Handelstjänstemannaförbundet 1946 s 6). Hit hörde att
motståndet från arbetsgivarhåll var
”synnerligen hårt”. De låga medlemsavgifterna begränsade förbundets resurser, varför det var svårt att
uppnå goda förhandlingsresultat.
Man hade besvärliga gränsdragningsproblem gentemot Handelsarbetareförbundet. Sist men inte
minst: medlemstalet sjönk som följd
av att de största kontoristföreningarna lämnade HTF. Orsaken var att
förbundets strikt fackliga strategi
kolliderade kraftigt med kontoristföreningarnas nedärvda traditioner.
Det rörde sig om en veritabel
kulturkollision som framträdde i en
rad beslut som HTF tog under
loppet av några år: höjningarna av
medlemsavgiften så att den kom i
nivå med andra tjänstemannaför-

17 I ett brev 27/4 1935 till Sigfrid Hansson (LO), initiativtagare till den 1936 av LO och Daco tillsatta s k LO-Daco-kommittén, framhöll Dacos ordförande Viktor von Zeipel: ”Skillnaden i utbildning, arbetsuppgifter m.m. mellan vanliga handelskontorister och kontorister inom industrin är ingen.Yrkescirkulationen är dessutom här så stor, att olika organisationstyper vore en
avsevärd olägenhet, som säkerligen både de anställda och organisationerna skulle undanbe
sig.”Uttalandet syftade på de 1935 pågående ansträngningarna att slå samman Sif och Kontoristförbundet samt att det inte var önskvärt att Handelsarbetareförbundet försökte sig på att
organisera handelns kontorister,
18 Förbundet hade fram till 1935 en minst sagt löslig form, vilket markeras av dess dåtida
namn, Svenska Kontoristföreningarnas Förbund. Det ändrades i samband med uppstramningen 1935 till Svenska Kontoristförbundet.

marna i Svenska Tandsköterskeförbundet (1957) och i Svenska Tandteknikerförbundet (1957), Tjänstemannaförbundet för Hotell och
Restauranger (1962). Däremot misslyckades HTF trots upprepade inviter att införliva Apoteksteknikerförbundet (dagens Farmaciförbund).

Handdriven mjölkseparator.

bunds, inrättandet av a-kassan 1940
(här var man för övrigt först ute
bland tjänstemannafacken), förbudet för arbetsgivare att vara aktiva
medlemmar i förbundet, sammanslagningen av manliga och kvinnliga
avdelningar, beslutet efter en lång
och het diskussion på 1942 års kongress att häva förbundets registrering under kapitel 3 i lagen om förenings- och förhandlingsrätt, vilket
innebar att man inte längre var bunden av fredsplikt (ibid s 14, De första decennierna s 17ff, Heggestad
1987:46f ). Att gå skilda vägar innebar dock inte alltid att skiljas i
osämja. Såväl Sveriges Kontoristförening som Göteborgs Kontoristförening underlättade bildandet av
rena HTF-avdelningar och hjälpte
till att skapa lokala expeditioner.

Många föreningar anslöt
sig till HTF
Medan väldigt få förbund anslöt sig
till Sif gick ett ganska stort antal
tjänstemannaföreningar under årens
lopp upp i HTF: Svenska Rederitjänstemannaföreningen (1937),
Järnhandelsbiträdenas Riksförbund
(1938), Riksföreningen Sveriges
Mjölkbedömare (1947), Sveriges
Affärs- och Kontorsanställdas Förbund (1951), Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen
(1951),
Systembolagens Personalförening
(1954), de privatanställda medlem-

All time high 2002-2003
HTF:s medlemstillväxt kan, lika
dock lite som Sif:s, i någon större
utsträckning tillskrivas de föreningar
som anslöt sig. Båda förbunden expanderade mycket kraftigt under
1950-, 1960- och 1970-talen. Som
framgår av tabell 2 (nedan) avstannade Sif:s tillväxt under 1980-talet
men sköt fart igen under 1990-talet
då flera statliga verk bolagiserades.
All time high uppnådde Sif år
2002 med 308.000 aktiva medlemmar (många kom från Metall) och
HTF året därpå med 158.000 medlemmar. Under återstoden av sin existens, dvs fram till årsskiftet
2007/2008, förlorade Sif nästan
35.000 medlemmar och HTF ca
19.000. Särskilt kraftig var nedgången under 2007, det år då TCOoch LO-facken, i likhet med a-kassorna, upplevde ett rekordstort medlemsras. Även SACO fick detta år
kännas vid en medlemsminskning,
om än betydligt blygsammare. Den
fackliga organisationsgraden sjönk i
Sverige från 77 till 73 procent mellan
2006 och 2007 om årsgenomsnitt
används eller från 76 till 72 procent
om sista kvartalet respektive år tas
som utgångspunkt. Sammanlagt
förlorade fackförbunden 180.000
aktiva medlemmar under 2007.
Sverige, Danmark och Finland har
världsrekord i facklig anslutning
I andra länder har den fackliga organisationsgraden fallit betydligt mer
än i Sverige även om det inte är

Tabell 2. Sif:s och HTF:s medlemsutveckling 1937-2007 (aktiva medlemmar)
1937

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2007

Sif

11.000 18.900 59.700 107.100 203.000 276.700 276.800 298.600 294.500 273.500

HTF

9.100

8.300

12.600 24.700

51.000

95.800 122.500 151.800 157.000 138.900
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vanligt att fackanslutningen sjunker
med så mycket som fyra procentenheter under ett enda år. I Sverige var
vid 1990-talets mitt 85 procent av
alla löntagare med i en fackförening,
men även 72/73 procent innebär
något av världsrekord i facklig anslutning. Sverige delar denna plats
med Danmark och Finland som
båda har en organisationsgrad på ca
70 procent. Gemensamt för Sverige,
Danmark och Finland är att alla har
fackliga a-kassor. I Tyskland och
Japan är mindre än 20 procent av
löntagarna numera fackmedlemmar, i USA mindre än 15 procent
och i Frankrike mindre än 10 procent. I flera länder har de vikande
medlemstalen påskyndat sammanslagningen av fackförbund till allt
större enheter.
Sif – världsunikt fackförbund
När Sif upphörde att existera 1 januari 2008 var det ett internationellt
unikt fackförbund som gick i graven. I inget annat land har industrins tjänstemän samlats i ett fackförbund med så stor horisontell och
vertikal bredd och som dessutom
omfattat samtliga industribranscher
(Malmström 1970:49ff ). Till det
internationellt unika hörde också de
svenska industritjänstemännens med
tiden mycket höga organisationsgrad. Den horisontella bredden syftar på att förbundet organiserade
såväl teknisk som administrativ,
merkantil och annan personal (Eriksson 1995:45ff ). Den betydande vertikala spännvidden framgår av att
Sif rekryterade både högre och lägre
industritjänstemän, alltifrån högre
chefer och kvalificerade specialister
till kontorister. Från 1931 täckte
förbundet därtill in alla industribranscher – och så småningom
också en del tjänstenäringar.
Om Sif förlorat det tidigare
nämnda ”slaget om kontoristerna”
hade man inte fått samma imponerande bredd som nu blev fallet. Om
å andra sidan idén att slå samman
Sif och Kontoristförbundet förverkligats under 1930-talet hade resulta14 TAM-REVY 1/2008

tet blivit något helt annat än ett
industritjänstemannaförbund. Nu
kom Sif istället att under lång tid
tydligt avgränsas i förhållande till
både HTF och till LO-förbund
som Metall och Handels. Vid bildandet 1920 var det långtifrån
självklart att utvecklingen skulle bli
denna, även om ambitionerna redan
från början var att organisera alla
slags industritjänstemän. Låt vara
till en början endast inom verkstadsindustrin.
En annorlunda utveckling i
Danmark och Norge
I Danmark och Norge framträdde
tidigt ett annat organisationsmönster.19 Trots många likheter mellan
de skandinaviska länderna har någon motsvarighet till Svenska
Industritjänstemannaförbundet aldrig funnits i våra grannländer. Gemensamt för Danmark och Norge
är istället förekomsten av ett ”Handel og Kontor” (HK). Det svenska
Handelsarbetareförbundet förhindrades av LO och Metall att förvandlas till ett sådant förbund. Anledningen var att LO under 1920-talet
gick in för att förverkliga industriförbundsprincipen mer konsekvent
än tidigare. I enlighet härmed skulle
det inte få finnas flera LO-klubbar
på samma arbetsplats. Andra LOförbund än de som redan existerade
inom t ex verkstadsindustrin (Metall och Gjutareförbundet) tilläts
inte utsträcka verksamheten till detta fält. Handels lyckades heller aldrig göra några större inbrytningar

bland industrikontoristerna. Metall
och de andra industriarbetarförbunden var å andra sidan inte intresserade att organisera kontorspersonalen;
det viktiga ur deras synpunkt var att
Handels lät bli att göra det.
När LO sent omsider (1938) gav
Handels klartecken att organisera
industrikontoristerna 20 var det för
sent (Hjelm 2006:74f ). Sif hade då
vuxit sig så starkt att det knappast
var någon idé för Handels att ens
försöka. De allvarligaste gränsdragningsproblemen rörde istället handelns kontorister och butiksbiträden. Frågan reglerades genom den
överenskommelse som 1944 träffades mellan Handels, HTF och Sif
(ibid:78f ).21 Vid de föregående
överläggningarna framkom att endast ca 4.000 av de 43.500 Handelsmedlemmarna 1942 tillhörde kategorin ”kontorspersonal”.22 Om de
kooperativt anställda undantas rörde
det sig om 2.360 personer av vilka
en stor del arbetade inom olika LOförbund, det socialdemokratiska
partiet, partiets tidningar och andra
delar av arbetarrörelsen. Beträffande
industrikontoristerna inskränkte sig
tvistigheterna i stort sett till om det
var Sif eller Handels som skulle
organisera de 150-200 tjänstemän
som befann sig i industriföretag som
kooperationen förvärvat.
Varför inget ”Handel og Kontor”
i Sverige, men i Danmark och
Norge?
För att fullt förstå varför något
”Handel og Kontor” aldrig kom till

19 För jämförelser mellan de fackliga organisationsmönstren i Norge – Sverige resp. Danmark
– Sverige se Kjellberg 1999 och Kjellberg 2000.
20 Närmare bestämt under förutsättning att överenskommelse om detta träffades med
respektive LO-förbund inom industrin. Det kan tolkas som att LO:s stöd till Handels mest var
symboliskt (Eriksson 1998:64f ).
21 1944 års gränsdragningsöverenskommelse bröts dock redan 1950. Frågan fick inte sin slutliga lösning förrän 1995.
22 Om de ca 4.500 butiksföreståndarna (varav 3.800 inom kooperationen) tillsammans med
kontorspersonalen (4.000) räknas som tjänstemän svarade dessa 1942 för sammanlagt 20 procent av medlemmarna i Handels (se ”Handelsarbetareförbundets medlemsstruktur 1942”, Bilaga till Protokoll fört vid sammanträde mellan LO och Daco 6/4 1943). Inte heller HTF hade 1942
lyckats rekrytera särskilt mycket kontorspersonal. Allt som allt 4.264 av totalt 7.305 HTF-medlemmar, varav majoriteten ”i högre ställning” (”Handelstjänstemannaförbundets medlemsstruktur 31/12 1942”, ibid). Som jämförelse kan nämnas att antalet Sif-medlemmar vid samma
tidpunkt uppgick till ca 25.300. Till skillnad från nästan all kontorspersonal som organiserades
av Handels och HTF befann sig dessa inom industrin.

Utvecklingen från den första radiomottagaren till en modern radio år 1968.

stånd i Sverige är det nödvändigt att
gå tillbaka i de olika ländernas fackliga organisationshistoria. I Danmark
och Norge stod helt andra grupper
än i Sverige i spetsen för organiseringen av de handelsanställda. I Sverige rörde det sig om en manlig
transportarbetargrupp. Redan 1910
gick det 1906 bildade Svenska Varuutkörareförbundet med i LO. Det
hade skett ännu tidigare – samma år
som förbundet bildades – om inte
LO sagt nej med hänvisning till att
alla transportarbetare borde tillhöra
LO-förbundet Transport. Det svenska förbundet fick således från första
början en arbetaridentitet, vilket förstärktes av LO-anslutningen. Det
hindrade dock inte att man så småningom fick med sig även butiksbiträdena samt utvidgade ambitionerna till kontoristerna. Det fanns
inom förbundet emellertid en spänning mellan å ena sidan varuutkörarna och lagerarbetarna å den andra
de butiks- och kontorsanställda
(Hjelm 2006:107ff ). Dessa grupper

representerade olika yrkeskulturer
och sociala skikt: manliga kroppsarbetare vis-à-vis ”anställda” på kontor
och i butik av vilka många var kvinnor. Krav framfördes vid upprepade
tillfällen på att ”arbetare” skulle utbytas mot ”anställda” i förbundets
namn (ibid:172ff ). När det 1956
slutligen gick igenom på Handels
kongress var beteckningen ”anställda” i Sverige i praktiken utmönstrad
som en särskild social kategori.
Anställda höll istället på att bli en
samlingsbeteckning för arbetare och
tjänstemän. I så måtto passade det
nya namnet väl in på Handels medlemskår, som än idag omfattar båda
grupperna. Redan under 1940-talet

var den gamla tankemodellen tjänstemän–anställda–kroppsarbetare på
retur till förmån för dikotomin arbetare–tjänstemän (Eriksson 1998:69,
Eriksson 2007:91f, 97ff ). Daco
gjorde 1941 en principiellt betydelsefull förändring av sina stadgar. De
arbetstagare som organiserades skulle inte längre benämnas ”anställda”
utan ”tjänstemän”.23 I övrigt behöver man bara tänka på att det i Sif,
HTF och TCO från allra första
stund rörde sig om ”tjänstemän” och
inget annat.
Under 1910-talets slut organiserade Handelsarbetareförbundet med
viss framgång industrikontorister i
Göteborg, främst vid SKF. ”Göte-

23 I Dacos berättelse för 1941 motiveras bytet av ”anställda” mot ”tjänstemän” med att ”ordet
anställd har nämligen i det allmänna språkbruket blivit alltför mångtydigt” (s 19). Och vidare:
”Däremot har tjänstemannabeteckningen i allt större utsträckning kommit till användning.”
Oklarheten hos termen ”anställda” var dock inget nytt. Dacos ordförande Viktor von Zeipel
uppgav 1934 i LO-Daco-kommittén att man inför bildandet av Daco ”länge sökt efter ett lämpligt ord, vilket kunde tjäna som sammanfattning för de kategorier av arbetstagare, som kunde
väntas ingå i den blivande centralorganisationen. Man hade stannat vid ordet anställda – därvid närmast inspirerad av tysk organisationsterminologi – ehuru man var fullt på det klara med
att uttrycket inte kunde anses adekvat.” (Protokoll fört vid sammanträde med Landsorganisationen och Daco 28/3 1934).
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borgs Nya Kontoristförening” var
ett tag förbundets tredje största
avdelning. Användandet av en traditionell facklig strategi resulterade
snart i ett förkrossande nederlag
(Greiff 1992: 332ff ). Vid SKF avskedades ledande fackmedlemmar
liksom merparten av de vanliga
medlemmarna i samband med de
stora nedskärningarna av kontorspersonalen 1919-22. Handelsarbetareförbundets kontoristavdelning i
Göteborg tynade snabbt bort under
loppet av år 1920. SAF-företagen
sade i fortsättningen konsekvent nej
till kollektivavtal för kontorsanställda
(ibid:339). Tillsammans med bristande samhörighet mellan kontorister och kroppsarbetare medverkade
det till att LO hädanefter avstod
från alla försök att rekrytera större
tjänstemannagrupper (ibid:340ff ).
Istället såg man gärna att tjänstemännen organiserade sig på egen
hand eftersom det inte skulle äventyra de positioner som arbetarfacken uppnått. Industritjänstemännen
kunde således endast genom egen
styrka vinna erkännande från företagens sida. Det blev Sif som så småningom skulle uppnå detta mål,
med hjälp av 1930-talets lagstiftning om förenings- och förhandlingsrätt.
I Norge var det butikspersonalen
som 1908 tog initiativet till Den
Underordnede Handelsstands Landsforbund, från 1921 Norges Handelsfunksjonærers Forbund. Det norska
förbundet startade således som ett
funksjonærforbund – ett slags tjänstemannaförbund – och behöll denna
karaktär genom att i större utsträckning än det svenska innesluta även
kontorister och överordnade tjänstemän. Därtill kom förbundets flera
decennier långa fristående status:
man anslöt sig först 1931 till norska
LO.
Det danska HK bestod från början (år 1900) uteslutande av handelsog kontormedhjælpere. Liksom i Norge gav det förbundet, vars namn till
en början var Centralorganisationen
af danske Handels- og Kontormed16 TAM-REVY 1/2008

hjælperforeninger, en funktionæridentitet, inte som i Sverige en arbetaridentitet. Detta medverkade till
att det skulle dröja ända fram till
1932 innan HK gick med i danska
LO (förbundet hette 1922-53 Dansk
Handels- og Kontormedhjælperforbund). De flesta danska handelsoch kontorsmedhjälparna kom under 1900-talets början från medelklasshem, men vid tiden för första
världskriget började en del också rekryteras ur arbetarnas led (Duch
Christensen & Federspiel 2000:30,
46). Arbetarfamiljerna hade helt enkelt sällan råd att bekosta de ungas
långa lärotid eller att utrusta dem
med de kläder som arbetet krävde.
Förbundet var partipolitiskt neutralt, men höll flera gånger på att
sprängas på denna fråga (ibid:36).
År 1953 blev förbundets namn
Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark. Att HK
inte bara motsvarar det svenska
Handelsanställdas förbund utan
också delvis både Unionen (såväl Sif
som HTF) och andra TCO-förbund
framgår av en blick på dagens HK
som är indelat i fyra sektioner: HK
Handel, HK Privat (administrativ
personal m fl inom industri, privata
servicebranscher, organisationer mm),

HK Stat (motsvarande grupper
inom bl a Danmarks Radio, försvar,
polis, skatteväsen och högre utbildning) och HK Kommunal (bl a
biblioteksassistenter, tandklinikassistenter, läkarsekreterare och socialrådgivare). Sektionen med i särklass
flest medlemmar är HK Privat.
Ett svenskt särdrag är att affärsbiträden24, i likhet med sjukvårdsbiträden och undersköterskor, räknas
som arbetare (Nordisk socioekonomisk indelning s 15). I alla andra
länder, inklusive Danmark och
Norge, betecknas de som en eller
annan form av tjänstemän (whitecollar workers, funktionærer, funksjonærer). Vilka som klassificeras
som arbetare eller tjänstemän beror
i hög grad på den samhälleliga och
kulturella miljö i vilken organisationsmönstren etableras samt olika
aktörers val av strategi och möjligheterna att förverkliga denna (Kjellberg 1999:72). I Sverige organiserades de här nämnda yrkesgrupperna
av förbund som grundats av och till
en början helt dominerades av män
med typiska arbetaryrken: Varuutkörareförbundet respektive Kommunalarbetareförbundet. I kontrast
till svenska Kommunal bildades
Norsk Kommuneforbund 1923

24 Vid överläggningar 1943 mellan LO och Daco framhöll Rudolf Lindforss, ombudsman i HTF,
att det beträffande handelsbiträden var särskilt svårt att fastställa var gränsen mellan arbetare
och tjänstemän gick. Det fanns ”otvivelaktigt” en viss skillnad mellan olika sorters biträden.
Lindforss menade att järnhandels- och bokhandelsbiträden hade en ställning av ”tjänstemannakaraktär” (Protokoll fört vid sammanträde mellan LO och Daco 6/4 1943). Båda dessa
grupper hade bildat egna föreningar innan de anslöt sig till HTF. Enligt den gränsdragningsöverenskommelse som träffades mellan HTF och Handels 1995 överfördes de till Handels. Så
skedde också med de anställda inom hemslöjdsbutikerna. I ett senare steg var det meningen
att även personalen vid Systembolaget skulle överföras till Handels, men det stupade på medlemmarnas negativa inställning.Till HTF överfördes tjänstemän inom privat sektor och i folkrörelser utan anknytning till arbetarrörelsen. Däremot organiserar Handels fortfarande tjänstemännen inom kooperationen (en del finns dock hos Kooperativa Tjänstemännens Förbund
inom Ledarna) samt i folkrörelser med anknytning till arbetarrörelsen. Överenskommelsen
1995 föregicks av ett samarbetsavtal som HTF och Handels undertecknade hösten 1992. Detta
stipulerade att de medlemmar som berördes av medarbetaravtal och grupper som man inte
kunde enas om skulle överföras till ”Tredje förbundet”, vilket Handels och HTF gemensamt skulle ansvara för. Det blev aldrig aktuellt att bilda ett sådant. För det första blev det i praktiken inte
så mycket av SAFs idéer om medarbetaravtal (inte minst på grund av att det hade blivit dyrt att
bevilja arbetarna samma försäkringsvillkor som tjänstemännen). Den epokgörande gränsdragningsöverenskommelsen 1995 löste dessutom den otillfredsställande situationen att HTF:s avtal för bokhandel mm i praktiken var en sorts hängavtal till det detaljhandelsavtal som Handels
förhandlat fram. Omvänt var Handels’ tjänstemannaavtal inom privat sektor ett hängavtal till
HTF-avtalet för denna grupp. Nu klarades avtalsrätten ut en gång för alla: det förbund som
hade organisationsrätten inom ett visst område hade också avtalsrätten inom området. Uppgifterna baseras på intervjuer mars-april 2008 med Sten Persson, vice förbundsordförande i
HTF 1995-2000 och Sture Nordin, vice förbundsordförande i Handels 1993-2001.

genom en sammanslagning av ett
arbetar- och ett tjänstemannaförbund: Norsk Kommunearbeiderforbund (bildat 1920) och Kommunale Tjenestemenns Landsforbund
(1919), båda anslutna till LO. Redan
1918 verkade tjänstemännen för att
få till stånd ett med arbetarna gemensamt förbund för kommunalt anställda, men det strandade då på
arbetarnas motstånd. Norska LO:s
radikala tillämpning av industriförbundsprincipen gjorde att det sedan
endast gick ett fåtal år innan det för
arbetare och tjänstemän gemensamma förbundet bildades. Ingen av
dessa båda grupper behövde uppge
sin sociala identitet.
Åtta av tio medlemmar i Handelsanställdas förbund upplever sig idag
som arbetare, medan ca var tionde
känner sig som tjänsteman.25 Det
framgår av SCB-undersökningar
1988-2006. Bland LO-förbunden
är tjänstemannaidentiteten mest utbredd inom SEKO (var femte medlem). Förvånansvärt många TCOmedlemmar anser sig vara arbetare
(ca var tredje), inom Vårdförbundet
t o m en klar majoritet. Sedan 1988
har andelen som känner sig som
arbetare ökat inom TCO.
Inte ovanligt med tjänstemannafack i danska och norska LO
Även om uppdelningen i separata
centralorganisationer för arbetare,
akademiker och övriga tjänstemän
återfinns i alla de nordiska länderna
är detta mönster i särklass tydligast i
Sverige. Dels genom att ytterst få
tjänstemannaförbund tillhör eller
tillhört svenska LO, dels genom att
en del arbetarna närstående grupper
i Sverige uppfattas som just arbetare. Som vi sett lämnade Försäkringsanställdas Förbund LO för att 2003
uppgå i Statstjänstemannaförbundet. En grupp Musiker bröt sig
1984 ur Musikerförbundet för att
bilda TCO-förbundet Sveriges Yrkesmusikerförbund (symf ). Därigenom
renodlades den socialt starkt segregerade fackliga rörelsen i Sverige
ytterligare.

I Danmark och Norge är bilden
betydligt mer sammansatt. Då avses
inte bara de LO-anslutna Handel og
Kontor i dessa båda länder. Andra
exempel på tjänstemannaförbund
inom danska och norska LO är
Dansk Funktionærforbund (bl a
flygpersonal) och Hærens Konstabel
og Korporalforening (Danmark)
eller den norska Fellesorganisasjonen (bl a socionomer), Norges Offisersforbund, Norsk Tjenestemannslag och Skolenes landsforbund
(likaså Norge). Därtill kommer,
som vi strax skall se, i både Danmark och Norge ett LO-anslutet
industritjänstemannaförbund utöver Handel og Kontor.

bl a industrin. FLT:s medlemmar –
arbetsledare, ingenjörer och tekniker – finns huvudsakligen inom den
privata sektorn. Norges största ingenjörs- och teknikerorganisation
är den fristående Norges Ingeniørog Teknologorganisasjon (NITO).
NITO tillhörde tidigare Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) som
upplöstes 2001. Bland de organisationer som 1996-97 lämnade AF
och bildade den konkurrerande
centralorganisationen Akademikerne märks Norske Sivilingeniørers
Forening. År 2004 skedde ett namnbyte till Teknisk-naturvitenskapelig
forening (Tekna). Tekna är Norges
största akademikerförbund.

Industritjänstemännens fackliga
organisering i Danmark och Norge
Hur är industritjänstemännen organiserade i dagens Danmark och
Norge? Danmarks och danska LO:s
näst största förbund, Handel og
Kontor (HK), har åtskilliga medlemmar inom industrin, liksom
inom handeln och den offentliga
sektorn. Ett annat LO-förbund,
Teknisk Landsforbund, organiserar
tekniker, konstruktörer m fl inom
bl a industrin, byggbranschen och
kommunerna. Danmarks motsvarighet till TCO, Funktionærernes og
Tjenestemændenes Fællesråd (FTF),
rymmer särskilda förbund/föreningar för tjänstemännen vid Carlsberg
Tuborg, mejerierna och Danmarks
Radio. Civilingenjörerna finns i den
fristående Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), medan Dansk Mejeriingeniør Forening är ansluten till
Akademikernes Centralorganisation
(AC). De svenska Ledarna har motsvarigheter i både Danmark och
Norge.
Som framgått finns ett Handel
og Kontor också i Norge. Precis som
i Danmark organiserar ännu ett
LO-förbund, Forbundet for Ledelse
og Teknikk (FLT), tjänstemän inom

Stort privattjänstemannafack i
Österrike
I både Österrike och Tyskland förnyades den fackliga strukturen radikalt i samband med andra världskrigets slut, men på olika sätt. I
Österrike samlades praktiskt taget
alla sorters tjänstemän inom privat
sektor i ”Fackförbundet för privatanställda”, GPA (Gewerkschaft der
Privatangestellten). I likhet med
Sverige har arbetare och tjänstemän
separata fackförbund, men i Österrike samsas alla i samma centralorganisation, ÖGB (Österreichischer
Gewerkschaftsbund). Sedan 1945
har antalet ÖGB-förbund minskat
från 16 till 9 (2008). Organisationsgraden som var över 60 procent vid
1950-talets slut var 2005 nere i 33
procent. En stor del av nedgången
förklaras av förändringar av arbetskraftens sammansättning, bl a en
förskjutning från industri till privata
tjänstenäringar, från arbetare till
tjänstemän och från stora arbetsplatser till små (Blaschke 2007:247f). Liksom på andra håll finns det
numera fler tjänstemän än arbetare
även i Sverige, men denna förskjutning betyder mindre i vårt land
eftersom organisationsgraden här är

25 Övriga svarade ”egen företagare” eller ”annat/vet ej” på frågan ”Vilket känner du dig mest
som?” De upplästa svarsalternativen var ”arbetare”, ”tjänsteman”, ”egen företagare” samt ”annat.
Ange i så fall vad”. Röster om facket och jobbet 2007:53ff, 175ff.
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ungefär densamma för dessa båda
kategorier. Det österrikiska privattjänstemannafacket GPA är med
sina 265.000 medlemmar (årsskiftet
2006/07, inkl. pensionärer) Österrikes största fackförbund, men medlemstalet är ändå klart mindre än
vad Unionen hade vid starten 2008
(412.000 aktiva medlemmar).
Sif 1996: gör om PTK till ett
svenskt GPA!
Det österrikiska GPA (och det tyska
IG Metall) tjänade som förebild när
Sif-ordföranden Bo Henning 1996
presenterade förbundets utspel om
ett jätteförbund för privattjänstemän (DN 14/2 1996).26 Det gick
ut på att slå samman PTK-förbunden Sif, CF, Ledarna och HTF.
Åtminstone de tre förstnämnda förbunden hade ofta medlemmar på
samma arbetsplatser. Privattjänstemannakartellen skulle omvandlas
till ett privattjänstemannaförbund,
ett svenskt GPA. Sif önskade dessutom att TCO, SACO och LO
inom en snar framtid skulle gå samman. Motivet var att få en bättre
central kontroll över lönebildningen. Det får ses mot bakgrund
av föregående års avtalsrörelse då
pappersarbetsgivarna i Arbio bröt
SAF-samordningen och ingick ett
avtal som låg på en högre nivå än
vad många – bl a regeringen – ansåg
samhällsekonomiskt hållbart.
CF och Ledarna sade blankt nej
till Sif:s utspel. Sif och CF stred om
vem som skulle organisera högskoleingenjörerna, som vid denna
tid var en ny ingenjörskategori. Just
1996 utvidgade CF, som vi sett,
medlemskretsen till denna grupp.
Både CF och Ledarna ville avskaffa
gränsdragningsöverenskommelserna
inom PTK och införa fri medlemskonkurrens. Det irriterade Sif rejält
och slutade 1997 med att Ledarna
uteslöts ur TCO. Däremot träffade
CF och Sif en överenskommelse om
att det var fritt fram för CF att rekrytera högskoleingenjörer (Lundenmark & Nilsson 2001:59). Ledarna
lämnades därmed ensamma med
18 TAM-REVY 1/2008

motionen om fri medlemskonkurrens till PTK-kongressen 1996.
Frågan om lönebildningen länkades emellertid in en ny bana redan
sommaren 1996 då Sif, CF och LOförbunden inom industrin bjöd in
industrins arbetsgivare till de överläggningar som 1997 resulterade i
industriavtalet. Något svenskt GPA
blev det inte och inte heller en sammanslagning av TCO, SACO och
LO. Framträdde gjorde istället en ny
samarbetskonstellation på tvärs av de
tre centralorganisationerna: ”Facken
inom industrin”. Det var sannolikt
mer lyckat ur lönebildningssynpunkt
än att omvandla PTK till ett jättelikt
privattjänstemannaförbund.
Ver.di – tyskt jättefack inom
tjänstesektorn
I Tyskland blev DGB (Deutsche
Gewerkschaftsbund) den helt dominerande fackliga centralorganisationen när den bildades 1949. Den
omfattade då 16 fackförbund, vilket
med Polisförbundets anslutning
1978 steg till 17. Till skillnad från i
Sverige tillämpas industriförbundsprincipen fullt ut i Tyskland med en
arbetsplats – ett fack som ledstjärna.
IG Metall organiserar således såväl
arbetare som tjänstemän. Avsaknaden av motsvarigheter till Sif och
CF har medfört att många tyska
tjänstemän känt sig fackligt hemlösa. Sedan 1988 har antalet DGBförbund reducerats betydligt genom
sammanslagningar, från 17 till 8
förbund 2001. Resultatet har, liksom i Österrike, blivit allt mer
heterogena fackförbund som täcker
alltfler branscher och medlemsgrup-

per. Inte minst IG Metall, Tysklands
största fackförbund (2,3 miljoner
medlemmar 2007), har vidgat sina
domäner genom sammanslagningar
med facken inom textil- och beklädnadsindustrin samt trä- och plastindustrin.
Allra mest uppseendeväckande är
bildandet 2001 av ver.di (Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft). Ver.di
tillkom genom att fem fackförbund
inom tjänstesektorn gick samman:
det fristående DAG (Deutsche
Angestellten Gewerkschaft) och
DGB-förbunden för anställda inom
(1) post och telekommunikation,
(2) handel, banker och försäkringar,
(3) media inkl. grafisk industri och
pappersindustri samt (4) offentliga
tjänster, transport och samfärdsel
(ÖTV, Gewerkschaft Öffentliche
Dienste, Transport und Verkehr).
Inte minst ÖTV, som var det näst
IG Metall största facket i Tyskland,
rymde många arbetare (43 procent
av medlemmarna 1999). Det betyder att ver.di långtifrån är något renodlat tjänstemannafack. Det organiserar bl a lagerarbetare, grafiska
arbetare, chaufförer, hamnarbetare
och sjömän. Vid årsskiftet 2007/08
var ver.di med sina 2,2 miljoner
medlemmar Tysklands näst största
fackförbund. Tillsammans svarade
ver.di och IG Metall för inte mindre
än 70 procent av de 6,4 miljonerna
medlemmarna i DGB.
Om Sif 1996 såg det österrikiska
privattjänstemannabundet GPA som
en förebild var Sverige å andra sidan
en inspirationskälla vid tillkomsten
av ver.di. Närmandet mellan HTF
och Handels under 1990-talet

26 Sif motionerade till PTKs stämma maj 1996 om ombildandet av PTK till ett förbund ”gemensamt för alla tjänstemän inom det privata näringslivet” (Protokoll PTK stämma maj 1996, s
96f ). Bo Henning uppgav på stämman att de senaste tre Sif-kongresserna uttalat sig för en
sammanslagning av i första hand Sif, Ledarna och CF eftersom de ofta finns på samma arbetsplatser och att man därigenom bättre skulle kunna tillvara medlemmarnas intressen
(ibid:61f ).
27 Handels och HTF var tillsammans nere i Tyskland och berättade för HBV och DAG om samarbetet mellan de båda svenska förbunden, vilket tyskarna ”nappade på”. Närmare bestämt var
det Handels’ och HTF:s gemensamma samarbetsstyrelse (i vilken förbundsledningarna ingick)
som träffade vart och ett av de tyska förbunden, som därigenom fick ett mycket påtagligt
bevis på att nära samarbete kunde vara att föredra framför fortsatt konkurrens. Representanter
för HBV och DAG besökte också samarbetsstyrelsen i Stockholm. Intervju 2/4 2008 med Sture
Nordin, vice förbundsordförande i Handels 1993-2001. Se även Carlén 2008.

(se ovan) gav återklang i Tyskland.
De fackliga kontakterna mellan de
båda ländernas fackförbund inom
handelsbranschen medverkade till
att samarbetsavtalet 1995 mellan
DAG och DGB-förbundet HBV
(Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherungen) kom till stånd.27
Avtalet jämnade vägen för bildandet
av ver.di 2001. Det förutan hade
knappast ordförandena för HBV,
DAG och flera andra förbund 1997
gjort en gemensam avsiktsförklaring
om omstrukturering av det fackliga
landskapet inom tjänstesektorn
(www.verdi.de).
Unionen – världens största
privattjänstemannafack
Unionen är av allt att döma världens
största privattjänstemannafack. Det
österrikiska GPA omfattar tjänstemän inom hela den privata sektorn
men den i Österrike relativt låga organisationsgraden gör att förbundet
inte når upp till Unionens storlek.
Som framgått organiserar tyska
ver.di både arbetare och tjänstemän
inom tjänstesektorn. Det kontrasterar mot det svenska organisationsmönstret med separata fackförbund
och centralorganisationer för arbetare, akademiker och övriga tjänstemän. Sverige har, som nämnts, världens mest socialt segregerade
fackliga landskap. Det har bidragit
till att Unionen kunnat bli världens
största fackförbund för privatanställda tjänstemän. Så hade knappast blivit fallet om inte både Sif
och HTF varit vertikalt organiserade förbund (dvs omfattat en stor
mängd yrkesgrupper) och vardera
täckt ett stort antal branscher.
Unionens jämfört med Sif och
HTF ännu heterogenare medlemssammansättning kan dock komma
att medföra att dess fackliga identitet framstår som något oklar och att
medlemmarnas identifikation med
det egna facket riskerar urholkas. I
egenskap av yrkes- och professionsförbund löper Sveriges Ingenjörer
knappast sådana risker även om
man successivt breddat medlems-

kretsen. Jämfört med tyska ver.di är
Unionen ändå förhållandevis enhetlig genom att man enbart vänder sig
till tjänstemän inom privat sektor
och dessutom bara inom delar av
denna sektor. Om en motsvarighet
till ver.di bildats i Sverige hade ett
stort antal arbetar- och tjänstemannafack inom privat och offentlig sektor
fått gå samman, bl a HTF, Finansförbundet, FTF (Försäkringstjänstemannaförbundet), Journalistförbundet, Musikerförbundet, Grafiska
fackförbundet, Handels, Transport,
Hamnarbetarförbundet, SEKO och
Kommunal. De fackliga organisationernas tillbakagång i Tyskland
(34 procent fackanslutna 1991, 18
procent 2006) har lika lite som i
andra länder någon enkel förklaring. Problem med identiteten hos
allt färre och heterogenare fackförbund kan dock ha medverkat. Om
Unionen kommer att klara sig undan sådana problem återstår att se.
Ännu fler sammanslagningar?
Sif:s och HTF:s samgående i Unionen löste gränsdragningsproblemen
mellan dessa båda förbund, men de
allt oklarare gränserna mellan arbetare och tjänstemän inom främst
verkstadsindustrin vållar idag allt
fler gränsdragningstvister mellan IF
Metall och Unionen (Kollega 200803-04). Precis som mellan Sif och
HTF existerar en gråzon mellan
Unionens och IF Metalls avtalsområden. Skall man lösa frågan genom
ett samgående även denna gång? Ja,
det vore logiskt, men säkert ännu
mer problematiskt än före Unionens
tillkomst. Det skulle bli ett förbund
som påminner om ver.di vad gäller
oenhetlig medlemssammansättning.
För det andra skulle man inte ha
fördelen att ha en klar tyngdpunkt
inom en viss sektor på samma sätt
som om Sif och IF Metall slagits
samman. Det senare var kanske inte
realistiskt, åtminstone inte i det
korta perspektivet. Ett samgående
mellan IF Metall och Unionen
framstår i vilket fall som helst som
ännu mer problematisk.

Unionen, Sveriges Ingenjörer
och IF Metall – några reflektioner
kring namnen
Första gången man möter namnet
”Unionen” tänker man kanske på
unionen mellan Sverige och Norge
(upplöst 1905) eller på Europeiska
Unionen (EU). En skillnad är att de
senare unionerna betecknar sammanslutningar av mer eller mindre självständiga enheter (stater), väl avgränsade från varandra, medan Unionen
inte är en union mellan Sif och
HTF utan en fullständig sammanslagning mellan två fackförbund.
Unionen är ingenting annat än en
förening där medlemmarna utgörs
av individer. Det gör det naturligt
att associera till ”union” i det engelska ordet för fackförening, trade union. Översatt tillbaka till svenska blir
Unionen helt enkelt ”Föreningen”
eller ”Fackföreningen”. Namnet utstrålar inte precis någon brist på
självförtroende! Något namnbyte
behöver knappast ske vid kommande
sammanslagningar, vilket fackförbund man än fusionerar med. Även
på engelska används ”Unionen” som
namn på förbundet. I broschyren
This is Unionen (s 15) heter det:
”The name Unionen is intended to
represent the strength, mutual interests and unity of the members.
The name calls to mind the English
word union, but Unionen is always
pronounced in Swedish.”
Under 1930-talet var Sif mycket
noga med att ordet ”tjänstemannaförbund” ingick i förbundets namn,
Svenska industritjänstemannaförbundet. Man ville poängtera att Sif
var ett fackförbund för alla sorters
tjänstemän inom en viss del av arbetsmarknaden (industrin). Samma
sak krävdes av det omvandlade
Kontoristförbundet – Handelstjänstemannaförbundet (HTF) – där
handeln tydligt pekades ut som det
primära rekryteringsområdet.
I Unionen finns inga spår av
tjänstemän kvar – således ett utmärkt namn om Sif valt att gå ihop
med ett arbetarfack som IF Metall!
Långt innan Unionen bildades hade
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industritjänstemännen emellertid
förpassats ur förbundets namn, som
preciserats till ”Sif”, varken mer eller
mindre. Förkortningen hade blivit
förbundets namn. Även ”Handelstjänstemannaförbundet” försvann
med tiden, men tjänstemännen
fanns likväl kvar i det nya namnet
”Tjänstemannaförbundet HTF”.
Kanske låter tjänsteman idag lite byråkratiskt och gammaldags. Som vi
såg ovan har andelen TCO-medlemmar som uppfattar sig som tjänstemän minskat de senaste tjugo åren.
”Privattjänstemannaförbundet” var
säkerligen ett alternativ till Unionen,
men det hade bl a haft nackdelen att
inskränka expansionsmöjligheterna
till den privata sektorn. Dessutom
lät det väldigt lika den 1973 bildade
Privattjänstemannakartellen (PTK).

Samma öde som mötte tjänstemännen när Unionen bildades drabbade arbetarna vid tillkomsten av IF
Metall, de försvann helt enkelt.
Industrifacket och Svenska Metallindustriarbetareförbundet blev Industrifacket Metall. Förkortningen IF
Metall liknar intill förväxling tyska
IG Metall, som ju organiserar både
arbetare och tjänstemän. Om man
bara utgår från Unionen och IF
Metall skulle man kunna tro att
uppdelningen på arbetare och
tjänstemän numera är överspelad i
Sverige. Men skenet bedrar. Som vi
sett tycks den sociala segregeringen
snarare ha befästs än minskat i den
fackliga världen. Den syns bara inte
så tydligt som tidigare, åtminstone
inte av fackförbundens nuvarande
namn att döma.

Inte bara arbetare och tjänstemän
lyser med sin frånvaro i de nya namnen. Med ”Sveriges Ingenjörer” har
också civilingenjörerna gjort sitt
uttåg. Vidare har den behändiga
förkortningen CF, som i praktiken
ofta tjänade som namn på Civilingenjörsförbundet, inte ersatts av
någon ny. Avsikten med ”Sveriges
Ingenjörer” är uppenbarligen att
poängtera det nya förbundets ökade
bredd. Man vill framstå som ett förbund för Sveriges alla ingenjörer.
Genom att inga civilingenjörer tillåts
figurera i namnet har den tydliga
profilen av professionsförbund gått
förlorad. I motsats till Unionen eller
IF Metall är Sveriges Ingenjörer
ändå ett rent yrkesförbund och därmed ett typiskt SACO-förbund.
Såväl Unionen som Sveriges
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