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Erfarenheter av Kommunalstrejken 2003: 

Erkännande, omfördelning och värde 

 

Den strejk som Svenska Kommunalarbetareförbundet genomförde våren 2003 är den hittills mest 

omfattande i förbundets historia och den största strejken bland offentliganställda i Sverige. Strejken 

definierades av Kommunal som en kamp för höjda kvinnolöner och under parollen ’Vi tar fajten’ var 

totalt 83 000 medlemmar uttagna under olika perioder mellan 23 april och 28 maj. Mycket medial 

uppmärksamhet omgärdade konflikten, liksom en intern diskussion kring krav och strategier, men någon 

studie av hur de strejkande själva uppfattade strejken och hur de idag minns den har inte gjorts. Vilka 

lärdomar och erfarenheter gjordes av de strejkande?  

Kommunalarbetare har haft en central roll i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten, och befinner 

sig nu mitt i nedmonteringen av densamma. Att intervjua fackligt aktiva kommunalare som var 

involverade i strejken 2003 om tiden innan, under och efter denna kan fördjupa förståelsen för det 

senaste decenniets förändrade arbetsvillkor och förutsättningar för facklig mobilisering inom den 

offentliga sektorn. Berättelser om strejken har potential att belysa den svenska modellens speciella, och 

ibland problemfyllda, gränsdragningar mellan det fackliga, det politiska och det offentliga och tangerar 

därmed större frågor om arbetarrörelsens mål, visioner och strategier. 

Då studien befinner sig i ett inledande skede utgör detta paper en första och preliminär analys av det 

material som hittills samlats in, i syfte att pröva möjliga fortsatta inriktningar för studien. Jag ringar in 

några centrala teman som förekommer i materialet och diskuterar dessa med hjälp av begrepp som 

erkännande och omfördelning (se t.ex. den debatt mellan Nancy Fraser och Judith Butler i New Left 

Review som tog sin början 1995), vilka kan anses särskilt spänningsfyllda i ett LO-förbund vars 

medlemmar framförallt är kvinnor och (i allt högre utsträckning) rasifierade grupper. Ett annat och 

relaterat begrepp som framstår som användbart är värde, då strejken potentiellt kan förstås både som 

en kamp om värdet av det egna arbetet och, i ett större perspektiv, om värdet av välfärden. Det 

sistnämnda är vanligt förekommande i strejker i den offentliga sektorn i västvärlden (se t.ex. Briskin 

2011), men då Kommunals yrkesgrupper har delvis andra villkor än de sjuksköterskor som är i fokus i 

flera av dessa studier blir det intressant att undersöka hur de strejkande ser på varför de gick ut i 

konflikt.  

 


