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Svenska Kommunalarbetareförbundets strejk 2003 – debatter och erfarenheter 

Kommunalstrejken 2003 är den hittills mest omfattande i förbundets historia och gav upphov till mycket 

debatt inom förbundet, inom arbetarrörelsen och inom samhället i stort. Jag vill genom analys av sådana 

debatter samt intervjuer med de strejkande om deras egna erfarenheter analysera rådande villkor för 

fackliga, emancipatoriska strävanden med avseende på främst klass och kön inom den svenska 

socialdemokratiska arbetarrörelsen. Strejken väcker frågor om en könsuppdelad och rasifierad 

arbetsmarknad och en välfärdsstat i förändring, och vad dessa förändringar får för konsekvenser för 

facklig mobilisering och sammanhållning och för arbetarkvinnors möjligheter att bedriva facklig kamp. 

Den pekar på komplicerade relationer mellan olika yrkesgrupper inom Kommunal, men också mellan 

Kommunal och andra LO-förbund och mellan Kommunal och LO centralt, där kön löper som en röd tråd 

genom samtliga dessa relationer. Strejken i sig, det strejkande förbundet och förbundets ledande 

aktörer befinner sig i en motsägelsefull relation till staten, välfärdsstaten och till det socialdemokratiska 

partiet. 

Jag menar att Antonio Gramscis hegemonibegrepp kan vara ett användbart verktyg för att förstå 

Kommunals strejk och debatten om den. Flera feministiska och marxistiskt inspirerade forskare har 

teoretiserat den betydelse som den nyliberala ekonomiska och politiska dominansen har haft för sociala 

rörelser och det politiska samtalet i väst under de senaste decennierna, där de sociala rörelserna 

fragmenterats och tryckts tillbaka och identitetspolitik trängt ut kampen om ekonomiska resurser 

(Fraser 2003; Fraser 2009; Mulinari 2001; Brown 2008). Samtidigt är det viktigt att understryka att 

hegemonier inte ska uppfattas som statiska (Boggs 1976, s 40). Samhällets sociala dynamik gör att det 

ständigt pågår en strid om hegemonierna och att dessa därför genomgår förändring (Linderborg 2001, s 

23). Man kan tolka debatten om Kommunals strejk 2003 som en strid om berättelser, där olika 

förståelser av vad strejken handlade om och vilket utfall den fick är en del i kampen om arbetarrörelsens 

hegemoni. En strid om berättelser ska dock inte förstås som bara en strid om ord. Det som står på spel 

är den samling sociala relationer som den ideologiska konstruktionen av verkligheten bidrar till att 

upprätthålla (Hennessey 1993, s 22). Hegemoni kan således inte reduceras till enbart ideologiskt styre. I 

grunden vilar makten över tanken på makten över ekonomin, och omfattar således både ideologiska och 

materiella aspekter (Linderborg 2001, s 15).  

Min hypotes är att ett skäl till att strejken blev så omdebatterad, och således går att se som föremål för 

en hegemonisk strid, är Kommunals särskilda förhållande till välfärdsstaten. Historikern Lars Ekdahl 

beskriver Kommunal som “välfärdssamhällets spegel”, i två avseenden. För det första speglar förbundet 

i sig självt, genom sin medlemsbas och utveckling, välfärdssamhällets framväxt och nedmontering 

(Ekdahl 2010, s 9). För det andra har Kommunal betraktats som bärare av social demokrati och således 

haft en särskild plats i arbetarrörelsens visioner för framtiden (Ekdahl 2010, s 16). Som en konsekvens av 

dessa olika men sammanlänkade aspekter vill jag undersöka strejken som en möjlig arena för kampen 

om välfärdsstatens politiska betydelse och ekonomiska och sociala organisering.  
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Som forskare förväntas vi fokusera på några aspekter av vårt ämne och därmed specialisera oss för att 

försöka bli experter på dessa. Det innebär att jag inte kan fördjupa mig i alla de olika aspekter av 

strejken som jag nämnt. Jag kommer förmodligen att behöva välja om jag ska fokusera främst på 

strejkande kommunalares egna erfarenheter eller på den debatt som omgav strejken, liksom huruvida 

jag ska fokusera främst på materiella eller ideologiska aspekter av kampen om välfärdsstaten, som jag 

menar båda är centrala för att förstå strider om hegemoni. Samtidigt står dessa val till viss del i 

motsättning till det strukturellt betonade och kritiska teoretiska ramverk inom vilket jag vill analysera 

strejken, och till hur jag förstår begreppet hegemoni. Min poster utmynnar i frågor kring hur jag kan 

avgränsa och precisera mitt projekt, utan att göra för stora avkall på mina teoretiska och empiriska 

ambitioner. 
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