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Sammanfattning  
 
Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet drivs i 

samverkan mellan sociologiska, psykologiska och handelsrättsliga institutionerna, varför ett 

tvärvetenskapligt angreppssätt blir naturligt i denna arbetsrättsliga kandidatuppsats. 

Domstolens juridiska problemlösningsmetod är till viss del konventions-, språk-, 

argumentations- och värderingsstyrd. Det blir då intressant att med utgångspunkt i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka hur olika diskurser tar sig uttryck i domskäl i 

en arbetsrättslig tvist. Förutom detta redogörs det också för de domskäl AD anger i denna 

dom, liksom vilka praktiska konsekvenser dessa skäl föranleder.  

 

Utifrån domskälen i mål AD 2006:92 undersöks med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys 

begreppet ”saklig grund för uppsägning”. Huvudsyftet är att identifiera diskurser samt att 

utröna vilka praktiska implikationer dessa diskurser medför. De diskurser som identifierats är 

en paradoxdiskurs, en rättsvetenskaplig diskurs samt en ansvarsdiskurs. Några exempel på 

dessa diskursers praktiska implikationer är ett ansvarsförskjutande från domstolen till 

arbetsgivarna, ett försvårande för framtida käranden att väcka talan på grunder rörande SGFU 

samt ett tydliggörande och förstärkande av den lagmässiga uppdelningen av innebörden av 

begreppet. Utöver detta analyseras i uppsatsen möjliga subjektspositioner, 

handlingsmöjligheter samt vad som kan tänkas, kännas och upplevas utifrån respektive 

subjektsposition.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: Foucauldiansk diskursanalys, saklig grund för uppsägning, diskurser, praktiska 

implikationer, socialkonstruktionism. 
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Abstract 
The Bachelor of Science Programme in Human Resource Development and Labour Relations 

at Lund university, is run in cooperation of the Department of Sociology, the Department of 

Psychology and the Department of Business Law. A multidisciplinary approach in this 

Bachelor's essay is therefore natural. The method of problem solving in court is partly driven 

by conventions, language, argumentations and values. This is why it is of interest, from a 

social constructionist viewpoint, to analyze how different discourses are conveyed through the 

grounds of the decision in a case of labour law. The grounds of the decision will be given 

account of, as well as for some practical consequences these grounds will lead to.   

 

The construct of  “reasonable grounds for dismissal” is, based on the grounds of the decision 

in case AD 2006:92, analyzed according to a Foucauldian discourse analysis. The purpose is 

to identify discourses and to analyze which practical implications the discourses bring about. 

The discourses that have been identified are a discourse of paradox, a legal discourse and a 

discourse of responsibility. Some examples of the practical implications of these discourses 

are a shift of responsibility from the court to the employers, an obstruction for future plaintiffs 

to bring an action before a court and also a clarification and reinforcement of the legal 

division of the meaning of the construct of “reasonable grounds for dismissal”.  

 

In addition, the essay analyzes possible subject positions, possible actions and what might be 

thought of, felt and experienced according to each subject position. 
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Förkortningar 
 
 
 
 
AD Arbetsdomstolen; Arbetsdomstolens domar 

AG Arbetsgivare 

AT Arbetstagare  

FDA Foucauldiansk diskursanalys 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LO Landsorganisationen 

LRA Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Proposition 

SAF Svenska Arbetsgivarföreningen 

SGFU Saklig grund för uppsägning 

 

 



 6 

1 Inledning 

 

 

 

 

 
Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet drivs i 

samverkan mellan sociologiska, psykologiska och handelsrättsliga institutionerna. 

Huvudområdet kan vara sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt (Lunds universitet, 

2010). Utifrån denna utbildningsmässiga samverkansgrund blir det naturligt att i denna 

avslutande kandidatuppsats med huvudområde arbetsrätt söka ett tvärvetenskapligt 

angreppssätt.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Genom 1928 års lag om arbetsdomstol inrättades AD den 1 januari 1929. AD har sitt säte i 

Stockholm och är Sveriges äldsta specialdomstol (Sigeman 2009, s. 15-20). AD:s uppgift är 

att pröva arbetsrättsliga tvister och till dessa räknas varje tvist som rör förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (Arbetsrättsliga föreningen 2005, s. 15). Lagen (1974:371) om 

rättegången i arbetstvister (LRA) reglerar bestämmelser om domstolar och processuellt 

förfarande i tvister om kollektivavtal eller andra avtal rörande förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (1 kap. 1§ första stycket). En arbetstvist räknas som en sådan, 

oavsett om tvisten härrör från den offentliga eller privata sektorn av arbetsmarknaden, eller 

om tvistefrågan regleras av personligt avtal, kollektivavtal, andra normer eller lag. Såväl 

organisationer som arbetsgivare och arbetstagare kan utgöra parter i sådana tvister, men 

kärande och svarande måste tillhöra olika sidor av arbetsmarknaden. Domstolen ska självmant 
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pröva frågan om tvisten är att anse som arbetstvist, oberoende av parternas inställning 

(Sigeman 2009, s. 48-54). 

 

AD använder sig av ett sedvanligt rättegångsförfarande och parterna lägger i princip själva 

fram sin sak för domstolen. Domstolen ställer frågor och gör påpekanden och är på så vis 

aktiva under processen, men kan dock inte döma över annat än vad som har yrkats 

(Arbetsrättsliga föreningen 2005, s. 18). AD bedömer således förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare utifrån olika normkällor. Av dessa källor kan nämnas 

lagstiftning, rättspraxis, personliga avtal, bruk på arbetsplatsen, sedvänja inom branschen eller 

god sed på arbetsmarknaden samt EG-rättsliga normer. Domstolen har rutinmässigt till 

uppgift att ta hänsyn till rangordning mellan normkällor (Sigeman 2009, s. 36-38). Lehrberg 

hävdar också förarbetens vikt och att dessa vid lagtolkning ej bör förbises, liksom 

prejudikatens relevans vid AD:s bedömning (2006, s. 44-145). Mer om detta under kapitel 

2.2: juridisk problemlösningsmetod. 

 

Lehrberg (2006, s. 55) menar att juridisk problemlösningsmetod i domstol också styrs av 

hävdvunna och etablerade konventioner bland domarkåren, vilket medför en betydande frihet 

vad gäller tolkningen av lagen. Lehrberg (2006, s. 56-62) framhåller vidare språkets betydelse 

för juristen och menar att man måste behärska detta väl för att kunna övertyga i sin 

argumentation då detta är det främsta arbetsredskapet. Något som en korrekt tolkning av 

rättskällor finns inte, utan det handlar i stället om att söka den för rättstillämpningen 

lämpligaste av flera möjligheter. Melander och Samuelsson (2002, s. 49-61) hävdar att 

rättsreglerna måste tolkas, att juridik på så sätt kan beskrivas som en öppen verksamhet samt 

att juridik handlar om argumentation – inte svar.  Hydén (2002, s. 22 ff) anser att flera 

faktorer spelar in i rättsliga avgöranden, utöver den rent rättsliga regleringen och nämner 

exempelvis betydelsen av den socialpsykologiska dynamiken. Rättsdogmatikens 

förgivettagande av rättsreglernas existens bör enligt Hydén ifrågasättas och intresset för vad 

regeln kommer ifrån eller vad den täcker i samhället borde accentueras. Den rättsliga 

regleringen anger gränser för vad som är tillåtet inom det sociala och ekonomiska systemet.  

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv framträder idén om att tillträdet till 

verkligheten alltid går genom språket, vilket kan antas rimma väl med ovanstående syn på den 

juridiska problemlösningsmetoden. Genom språket skapas representationer av verkligheten 

som inte bara speglar den existerande verkligheten utan bidrar till att skapa den.  



 8 

 

Språket kan således ses som en maskin som konstituerar den sociala världen. Världen kan på 

så vis sägas tilldelas betydelse genom sociala konventioner, där bestämda ting förbinds med 

bestämda tecken. Språket är i sin tur strukturerat i mönster eller diskurser där flera 

betydelsesystem innehållsmässigt skiftar från diskurs till diskurs. Diskurs kan definieras som 

ett representationssystem (Wetherell, Taylor & Yates 2001, s. 72) eller som socialt 

konstruerade betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). Diskurser 

producerar vad som är möjligt att tänka, säga och göra (Hunt & Wickham 1994, s. 9). (Under 

avsnitt 2.3: ”Begreppet diskurs och det socialkonstruktionistiska perspektivet”, ges en mer 

utförlig förklaring av begreppet diskurs). De diskursiva mönstren förändras och bevaras 

genom diskursiva praktiker och svaret på hur dessa mönster ser ut bör sökas i konkreta 

kontexter där språket sätts i spel. Michel Foucault är en av de framträdande gestalterna vad 

gäller diskursanalys och utgår från de ovan nämnda socialkonstruktionistiska premisserna. 

Foucault hävdar att olika kunskapsregimer anger vad som kan sägas och göras samt vad som 

är att betrakta som sant eller falskt. Sanningen kan alltså konstateras vara en diskursiv 

konstruktion, vilket innebär en omöjlighet att nå fram till just sanningen, eftersom man aldrig 

kan tala från en position utanför diskurserna. Sanningen ses som inlagrad i och skapad av 

maktsystem. Foucaults diskursanalys syftar till att klarlägga strukturen i olika 

kunskapsregimer och intresset för huruvida något är sant eller falskt blir utifrån detta 

perspektiv obefintligt. Det viktiga ur Foucaults synvinkel är i stället att fokusera på att 

analysera de diskursiva processer där diskurser konstrueras så att det ser ut som att sanna eller 

falska bilder av verkligheten har givits (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19-21). 

 

Ett exempel på ett område där diskurserna kan tänkas konstrueras inom det juridiska fältet är 

rättssalen och möjligheten att analysera de diskursiva processerna blir utifrån ett 

diskursanalytiskt synsätt givetvis inte domslutet, utan vägen fram till detta. Denna 

utgångspunkt förefaller också vara Anderssons (2004, s. 44) utifrån yttrandet: ”Men i 

diskursanalysen är det inte endast utgången i det enskilda målet eller uttalanden om de strikt 

rättsliga tolkningarna som har betydelse, utan argumentationerna och tolkningarna analyseras 

istället i sig.” Frågor rörande diskursiva processers konstruktioner av diskurser inom det 

arbetsrättsliga området har följaktligen aktualiserats utifrån denna bakgrund. Förutom dessa 

frågor, är det inom ramen för denna uppsats också av intresse att på ett övergripande plan 

söka redogöra för de domskäl AD anger vid en arbetsrättslig dom, liksom vilka praktiska 

konsekvenser dessa skäl föranleder.  
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1.2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys (FDA), utifrån 

domskälen i en arbetsrättslig tvist kartlägga några av de diskurser som är tillgängliga. Tvisten 

rör huruvida en arbetsgivare haft saklig grund för uppsägning (SGFU) av en arbetstagare med 

hänvisning till att arbetsbrist förelegat (mål AD 2006:92).  

 

Genom ett diskursanalytiskt angreppssätt kan rådande uppfattningar omvärderas och 

destabilisering av sådant som tagits för givet göras (Andersson 2004, s. 42).  Som ett resultat 

av den diskusanalytiska metoden avviker uppsatsens urval och hantering av källor i den 

analytiska delen från traditionell rättsdogmatisk metod där rättskällorna diskuteras enligt en 

etablerad struktur, från lagstiftning via förarbeten till praxis, doktrin och sedvänja (jämför 

ovan hänvisning till Arbetsrättsliga föreningen, Sigeman samt Lehrberg). I stället utgår jag i 

föreliggande arbete från ett helt ordinärt fall, på intet sätt särpräglat eller uppseendeväckande 

och applicerar ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt på detta, enda, rättsfall. Vidare bör också 

AD anförda skäl i målet redogöras för, liksom vilka konsekvenser dessa medför. 

 

Frågeställningarna jag avser besvara utifrån syftet är:  

 

Vilka skäl anför AD i mål AD 2006:92 och vilka praktiska konsekvenser får detta? 

  

Vilka diskurser kan med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys identifieras utifrån 

domskälen i mål AD 2006:92? Vilka praktiska implikationer medför dessa diskurser? 

 

Huvudfokus i denna uppsats kommer att vara en diskursiv ansats.  
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1.3 Avgränsning 
Denna analys ämnar inte konstituera en fullständig FDA, utan syftar i stället till att utifrån en 

förenklad version, söka fånga några av de diskurser som är tillgängliga i domskälen i mål AD 

2006:92. För att på ett djupgående sätt kunna besvara frågeställningen kommer enbart ett fall 

att behandlas. På grund av uppsatsens begränsade omfattning kommer det aktuella fallet att i 

korthet beskrivas i avsnitt 1.4 och i övrigt bifogas som bilaga. Då huvudfokus i denna uppsats 

är den diskursanalytiska ansatsen, kommer domskälen och praktiska konsekvenser utifrån 

dessa endast att presenteras kort i avsnitt 1.5 och således inte besvaras som brukligt i 

resultatet. Detta då denna frågeställning kan ses som en bakgrund till den mer fördjupade 

diskursanalytiska inriktningen. Ett teoretiskt ramverk kommer att ges i kapitel två.  

 

 

1.4 Kort presentation av AD 2006:92 
Parter i målet är Lärarförbundet mot Almega Tjänsteföretagen och Butterfly Förskola 

Aktiebolag i Bandhagen. Målet handlar om huruvida arbetsgivaren som driver förskolan har 

haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som, med hänvisning till att arbetsbrist 

förelegat, sagts upp.  

 

E.L anställdes som barnskötare vid förskolan som bolaget bedriver i februari 2004. Hon blev 

tillsvidareanställd som föreståndare för förskolan den 1 maj 2004. Bolaget sade den 29 juni 

2004 upp E.L på grund av arbetsbrist. Parterna tvistar om huruvida arbetsbrist förelegat eller 

inte vid tidpunkten för uppsägningen. Lärarförbundet hävdar bland annat att arbetsbrist 

varken förelegat vid tidpunkten för uppsägningen eller inom överskådlig tid därefter, att 

bolaget inte fattat något beslut om nedläggning av verksamheten, att en oklarhet kring om 

uppsägningen berodde på personliga skäl eller arbetsbrist föreligger samt att bolaget 

underlåtit att förhandla med förbundet inför uppsägningen. Arbetsgivarparterna å sin sida 

bestrider lärarförbundets grunder och menar bland annat att förskolans ägare har gjort en 

seriös och noggrann bedömning av förskolans ekonomiska läge och barnunderlaget samt att 

de utifrån kända faktorer vid tidpunkten för uppsägningen av E.L kommit fram till att 

arbetsbrist förelegat. Förbundet yrkar att bolaget ska betala allmänt skadestånd till E.L. 

Arbetsgivarparterna har bestritt talan. 
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I domskälen motiverar AD sitt domslut utifrån bland annat LAS definition av uttrycket 

arbetsbrist, AD:s tidigare domar och AD:s egen utredning. Exempel på vad AD väljer att 

lägga vikt vid i domskälen är uppsägning från arbetsgivarens sida beroende på något annat än 

personliga skäl, arbetsgivarens bedömning av verksamhetens situation samt att det inte 

framkommit något som utvisar att bolaget avsett att genomföra en nedläggning av 

verksamheten eller inskränka denna på annat sätt som skulle få åverkningar på behovet av E.L 

som anställd. 

 

AD finner sammanfattningsvis att det inte är visat att det har förelegat arbetsbrist vid 

tidpunkten för bolagets uppsägning av E.L samt att det inte har förelegat saklig grund för 

uppsägning av henne. Bolaget förpliktas att betala allmänt skadestånd till förbundet och till 

E.L. Arbetsgivarparterna har i väsentlig grad förlorat målet.  

 

1.5 AD:s anförda skäl i mål AD 2006:92 samt dess praktiska 

konsekvenser  
AD anför följande skäl i mål AD 2006:92: 

AD anger att de prövat innebörden av begreppet arbetsbrist i en rad avgöranden och att detta i 

huvudsak vid tillämpning av LAS inte endast innebär fall av konkret brist på arbetsuppgifter. 

De nämner vidare att samtliga fall där en uppsägning från arbetsgivares sida beror på något 

annat är förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen – så kallade perosnliga 

skäl. Också sådant som arbetsgivarens bedömning att det inte är befogat att ett visst arbete 

drivs vidare inom ramen för verksamheten, eller att denne av organisatoriska, 

företagsekonomiska eller därmed jämförliga skäl anser det nödvändigt att säga upp en eller 

flera arbetstagare. Normalt sett utgör arbetsbrist saklig grund för uppsägning och det är ytterst 

arbetsgivarens bedömning som får bli avgörande för frågan om arbetsbrist ska föreligga eller 

inte.  

 

AD hänvisar till AD 1984 nr 26 och AD 2000 nr 35, då de menar att domstolen normalt inte 

har att gå in närmare på frågor avseende berättigande från företagsekonomisk, organisatorisk 

eller därmed jämförlig synpunkt, om arbetsgivaren beslutat om personalinskränkning.  

Uppsägning får endast tillgripas om någon annan lösning ej står att finna. En seriös och 

noggrann bedömning gjord av arbetsgivaren avseende det företagsekonomiska läget, kan i 
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princip inte ifrågasättas av domstolen och utredningen måste göras av arbetsgivaren för att 

denne ska kunna påvisa att uppsägningen inte kunnat undvikas. AD anger här AD 1985 nr 79.  

 

Vidare anför AD LAS regler avseende uppsägning på grund av arbetsbrist, och menar att 

dessa i princip innebär att arbetsgivaren har rätt att grunda avgörandet på hur personalläget 

kommer att vara vid uppsägningstiden slut. Arbetsgivaren ska göra en prövning vid 

uppsägningen slut som innebär en sammanvägning av de faktorer som leder till ett minskat 

behov av personal, liksom till ett ökat behov. Här ska denne beakta förhållanden som vid en 

praktisk bedömning med säkerhet går att överblicka. Sådant som endast med större eller 

mindre sannolikhet kommer att inträffa, har arbetsgivaren inte rätt att beakta. En uppsägning 

”för säkerhets skull” är således inte tillåten.  

 

AD framhåller förskolans tämliga bekymmersamma situation under våren 2004, liksom 

utbildningsförvaltningens riktade kritik mot förskolan på grund av brister i barnsäkerheten. 

Vidare menar AD att arbetsgivaren inte trodde att det var möjligt att driva förskolan vidare 

under hösten 2004.  

 

Ett stort antal föräldrar hade sagt upp sina barnomsorgsplatser under våren och försommaren 

2004 och någon kö till förskolans platser fanns inte. Någon möjlighet till att driva förskolan 

vidare sågs således inte. Det var dock enligt E.L inte tal om att förskolan skulle läggas ned, 

utan snarare skulle denna utökas. Antalet barn hade minskat, men detta sågs som naturligt. 

 

Bolaget anställde under augusti och september månad 2004 fyra personer: två barnskötare och 

två förskollärare, för arbete i förskolan. 

 

Av utredningen framgår att bolagets ställföreträdare vid tidpunkten för uppsägningen av E.L. 

kände oro för verksamheten. Dock har bolaget inte beslutat om eller vidtagit någon åtgärd 

utöver uppsägningen av E.L. som skulle kunna visa på att bolaget avsåg lägga ner, inskränka 

eller förändra verksamheten på sådant sätt att det skulle få åverkningar på behovet av E.L. 

som anställd. Det minskade barnunderlaget bedömdes som en tillfällig minskning. Vidare 

påpekas det att E.L. vid tidpunkten för uppsägningen var förskolans enda anställda och att hon 

enbart hade en månads uppsägningstid. 

 

Den samlade bedömningen utifrån dessa domskäl resulterar gällande praktiska konsekvenser i 
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att AD finner att arbetsbrist i anställningsskyddslagen inte förelegat vid tidpunkten för 

bolagets uppsägning av E.L. Sammanfattningsvis finner AD att det utifrån det anförda att 

saklig grund för uppsägning inte har förelegat. Detta får i sin tur praktiska konsekvenser 

gällande det slutliga domslutet. Här går att läsa att AD förpliktar Butterfly Förskola AB att 

betala skadestånd till E.L och Lärarförbundet, samt att de till hälften ska ersätta 

Lärarförbundets för rättegångskostnader. Den resterande hälften av detta belopp ska utges av 

Almega Tjänsteföretagen. Arbetsgivarparterna har i väsentlig grad förlorat målet.  

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition  
Uppsatsens andra kapitel beskriver arbetsdomstolen och arbetsrättens historia liksom de 

teoretiska utgångspunkter som studien tar sitt avstamp i. Det tredje kapitlet består av en 

presentation av den FDA, en kort beskrivning av den rättsdogmatiska metoden samt en 

metodkritisk redogörelse av FDA. Kapitel fyra utgörs av uppsatsens resultat i form av en 

datamatris av den utförda FDA, liksom en mer fyllig beskrivning av densamma. Därmed blir 

uppsatsens huvudsakliga frågeställning besvarad i diskursanalysens respektive steg. Det femte 

och avslutande kapitlet utgörs av vissa allmänna reflektioner innehållande diskussion, 

personliga funderingar och förslag till vidare forskning. Varje kapitel inleds med en kort 

presentation av dess innehåll. 



 14 

2 Teori 
 

 

 

 
I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen tar sitt avstamp i. Dessa 

utgångspunkter rör juridisk problemlösningsmetod, verksamhetsrelaterade uppsägningars 

saklighet, val av fall, begreppet diskurs och det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Inledningsvis beskrivs också AD och arbetsrättens historia i syfte att ge uppsatsen dess 

kontextuella och historiska inramning.  

 

2.1 Om arbetsdomstolen och arbetsrättens historia 
Från mitten av 1800-talet började Sverige industrialiseras på allvar. En ganska omfattande 

arbetslagstiftning fanns redan i den förindustriella rätten, bland annat genom legostadgan som 

fanns i sin äldsta form redan 1664. Dessa regleringar syftade främst till att främja 

produktiviteten, och arbetsgivarna bestämde ensidigt villkoren för arbetarna. Skyddet för 

arbetstagarna avsåg det elementära skyddet för arbetstagarnas hälsa. 1912 infördes den första 

lagen om arbetarskydd. De första fackföreningarna i modern historia började uppstå omkring 

1870. Arbetarnas rätt att vara organiserade erkändes genom den så kallade 

decemberkompromissen – ett avtal mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och 

Landsorganisationen (LO). Statsmakterna kom från 1930-talet och framåt att inta en mer 

passiv inställning till lagstiftning för arbetsförhållanden. Detta kan sägas ha sin bakgrund i det 

så kallade Saltsjöbadavtalet som träffades mellan SAF och LO 1938. Avtalet reglerade bland 

annat begränsning av ekonomiska stridsåtgärder.1970 bröts dock den passiva hållningen från 

statsmakterna genom 1974 års lag om anställningsskydd. Från mitten av 1990-talet blev en 

internationalisering med friare rörlighet för kapital, varor och tjänster tydlig. Sveriges 

medlemskap i Europeiska Unionen 1995 har medfört en viss ökad juridifiering av den 

svenska arbetsrätten (Sigeman 2009, s.15-20).  
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Domstolar i arbetstvister är Arbetsdomstolen (AD) och tingsrätterna (TR). Någon ordinarie 

domare finns inte i AD och hur domstolen ska vara sammansatt regleras i 3 kap. LRA och 

förordning (1988:1137) med instruktion för AD (Sigeman 2009, s. 48-54). AD består av både 

ämbetsmannadomare och så kallade partsnominerade ledamöter, vilka förordnas av 

regeringen för tre år åt gången. Ledamöterna företräder de mest representativa arbetsgivar- 

och arbetstagarorganisationerna i landet. Hur uppdelningen av arbetstvisterna ska ske framgår 

av 2 kap. 1 och 2 §§ LRA. Europadomstolen har genom det så kallade Kellermanmålet (dom 

26/10 1994) bekräftat AD:s krav på opartiskhet. I enskilda fall beskrivs dock AD kunna ha en 

rubbad intressebalans på så vis att domstolen inte framstår som opartisk och oberoende: 

skälen i NJA 1997, s. 235 samt Europadomstolens dom 22/6 1989 (Sigeman 2009, s. 48-54). I 

”Rättegången i arbetstvister” utgiven av Arbetsrättsliga föreningen (2005, s. 15) framhålls att 

vissa typer av arbetstvister kan dras direkt i AD och då är AD första och enda domstol. Dessa 

fall utgörs av tvister där arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationerna själva slutit 

kollektivavtal samt att tvisten gäller kollektivavtal eller tvist som avses i 

medbestämmandelagen. Tvist mellan parter som är bundna av kollektivavtal eller där 

arbetsplatsen som tvisten avser omfattas av kollektivavtal. I andra fall där någon av dessa 

förutsättningar brister, kan talan väckas vid tingsrätt. Tingsrättens dom kan vid missnöje från 

en part, överklagas till AD. AD:s domar är slutligt avgörande och kan inte överklagas.  

 

 

2.2 Juridisk problemlösningsmetod  
Utöver det som nämnts i avsnitt 1.1 avseende den juridiska problemlösningsmetoden kan det 

ytterligare tilläggas att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare får sitt innehåll från 

olika normkällor. Avseende lagstiftning för anställningsavtal kan exempelvis semesterlagen 

och lagen om anställningsskydd nämnas, och vad gäller rättspraxis gäller – om inte annat 

stadgats eller avtalats – att arbetsgivaren ensidigt äger rätten att utöva företags- och 

arbetsledning. Ett personligt avtal mellan parterna kan givetvis slutas, men detta har vanligen 

inte så stor betydelse i praktiken. Detta härrör sig till att både arbetslagsstiftning och 

kollektivavtalsregleringarna i avsevärd utsträckning är tvingande. På så vis undanträngs 

vanligen eventuellt avvikande personliga avtal. Bruket på arbetsplatsen, sedvänja inom 

branschen eller god sed på arbetsmarknaden är också rättsliga principer som AD kan hänvisa 

till vid sina beslut. EG-rättsliga normer undantränger i vissa fall till och med nationell 

lagstiftning och domstolen har att rutinmässigt ta hänsyn till rangordning mellan normkällor. 
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Vissa bestämmelser i lagstiftningen kan dock frångås genom kollektivavtal; så kallade 

semidispositiva bestämmelser, vilka finns i ett flertal av de viktigaste lagarna (se till exempel 

2§ 3 och 4 st. LAS). En begränsning som finns är på ett övergripande plan att EG-rätten 

måste respekteras (Sigeman 2009, s. 36-38). 

 

Lehrberg framhåller att rättsregler är utformade som direktiv till domstolarna och att dessa 

kan sägas vara av generell karaktär. Rättsreglerna fungerar på så sätt att om någon bryter mot 

en handlingsregel, drabbas man av någon form av sanktion. Förarbeten är texter som 

tillskapas då lagarna produceras och dessa bör vid lagtolkning ej förbises. Detta då dessa 

texter ofta innehåller upplysningar som gör det lättare att förstå lagens funktion och den 

verklighet lagen är avsedd att reglera. Dessutom klargörs eventuella språkliga oklarheter i 

förarbetena. Genom hänsyn till förarbetena befrämjas också enhetligheten i 

rättstillämpningen. Lehrberg menar dock att domstolen inte bör tveka gällande att avvika från 

lösningar som framgår genom förarbetena, om en alternativ lösning är att föredra. I Sverige 

följs även prejudikat till stor del (Lehrberg 2006, s. 44-145).  

 

Juridiska begrepp är i övrigt ofta skäligen opreciserade och erfordrar många gånger 

värderande ställningstaganden från domstolens sida. Domarens användning av materiella och 

processuella regler sker enligt så kallade hanteringsregler. Dessa är vanligen oskrivna och har 

ofta karaktären av tumregler. Den juridiska arbetsmetoden kan sägas vara dualistisk till följd 

av att den består av en formalistisk samt en mer fri argumentationsdel. Argumentationsdelen 

innebär en möjlighet för juristen att ge stöd för sin ståndpunkt genom anförandet av olika 

värderingar, dock på basis av rättsordningens värderingar. Dessa värderingar handlar om 

tvistelösning – att lösa tvister på fredlig väg, och handlingsdirigering – att få människor att 

handla på ett visst sätt. Advokaten utvecklar genom ökad erfarenhet så småningom en känsla 

för vad en domstol i olika situationer kan låta sig övertalas till. Vid tolkning av rättskällor 

söks den för rättstillämpningen lämpligaste av flera möjligheter. Här bör hänsyn tas till 

värderingar och argument gällande till exempel lämplig beteendepåverkan, effektiv 

tvistelösning, praktikabilitet och förutsebarhet (Lehrberg, 2006, s. 62-192). Den politiska 

makten tillkommer i första hand riksdagen genom dess lagstiftande uppgift, men också 

juristkåren har stort inflytande ur ett maktperspektiv. Juristens makt inskränks dock genom att 

tolkningsfrågan också bedöms utifrån omständigheter i fallet, det rättsliga sammanhanget och 

reglers lydelser (Melander & Samuelsson 2002, s. 48-49). Melander och Samuelsson (2002, s. 



 17 

130) påpekar vikten av att vid läsandet av rättsfall, läsa domskälen som den högsta instansen 

anger, då dessa kan ses som exempel på den juridiska argumentationstekniken.  

 

Utifrån ovanstående givna teori kan den juridiska metoden ses som konventions-, språk-, 

argumentations-, värderings-, och tumreglestyrd, vilket ytterligare styrker intresset för hur 

detta ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tar sig uttryck genom diskurser. Valet blir 

utifrån ovanstående beskrivna bakgrund att med hjälp av den foucauldianska diskursanalysen 

identifiera diskurser i domskälen i en arbetsrättslig tvist samt utröna vilka praktiska 

implikationer dessa diskurser medför.  

 

2.3 Uppsägning från arbetsgivarens sida samt val av fall 
Den kanske viktigaste paragrafen i hela LAS anger att en uppsägning från arbetsgivaren sida 

ska vara sakligt grundad. Till följd av att förhållandena inom arbetslivet är så varierade har 

någon närmare precisering av vad som utgör saklig grund för uppsägning inte gjorts i 

lagtexten. Ett förslag till precisering lades fram av 1992 års arbetsrättskommitté, men har inte 

lett fram till någon förändring av lagbestämmelsen. (Lunning &Toijer 2002, s. 270-271). 

 

I lagstiftningen görs skillnad mellan två typfall: de fall där uppsägningen beror av arbetsbrist 

eller andra jämförliga förhållanden och de fall där personliga skäl utgör orsaken till 

uppsägningen. Personliga skäl innebär att arbetstagarens handlande eller andra förhållanden 

som hänför sig till arbetstagaren personligen har föranlett uppsägningen. En föreskrift i 7 § 

LAS kompletterar bestämmelserna, genom angivelse av att saklig grund för uppsägning inte 

föreligger om det skäligen kan krävas att arbetsgivaren i stället bereder den anställde annat 

arbete – en regel om omplaceringsskyldighet. I samma paragraf framgår också att enbart en 

verksamhetsövergång som sådan inte utgör saklig grund för uppsägning. Dessutom finns 

regler som kraftigt begränsar möjligheter att för arbetsgivaren lägga enbart äldre förseelser 

som grund för uppsägningar av personliga skäl. Arbetsgivaren är utifrån 8 § skyldig att iaktta 

skriftlig form vid uppsägning. Det skriftliga uppsägningsbeskedet ska också innehålla 

upplysning av vad som krävs om hon vill få uppsägningen giltighet rättsligt prövad. Förutom 

detta ska information om huruvida arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller 

inte, finnas i beskedet. 9 § anger vidare att arbetsgivarens skyldighet att på begäran ange de 

närmare skälen för uppsägningen. Information om från när uppsägningstiden ska anses börja 

löpa, samt regler för hur uppsägningsbeskedet ska vidarebefordras till den anställde, finns i 
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den 10 §. Om arbetsgivaren underlåter att följa dessa ordningsföreskrifter leder som regel till 

skadeståndsansvar, även om uppsägningen för den skull inte blir ogiltig. (Lunning &Toijer 

2002, s. 270-271).  

 

Då situationerna i arbetslivet växlar till följd av bland annat arbetsplatsen, vilken sorts 

anställning det är fråga om samt förhållandena i branschen preciseras inte begreppet. I ett fall 

kan således saklig grund för uppsägning bedömas på ett sätt för att i ett annat fall inte godtas 

som sådan grund (Lunning & Toijer 2002, s. 273). 

 

Begreppet arbetsbrist framhålls av Lunning och Toijer (2002, s. 378-387) ha blivit en form av 

samlingsrubrik för lagstiftaren, där alla uppsägningsfall där personliga omständigheter inte 

läggs till grund för uppsägningen, har hänförts. Ingenstans definieras dock vad som utgör 

personliga omständigheter, vilket komplicerar saken. Arbetsbrist kan dock avses även vid 

planerade och mer långsiktiga åtgärder som får som konsekvens att en arbetstagare inte längre 

kommer att kunna fortsätta med sina tidigare arbetsuppgifter. Även situationer där 

arbetsgivaren på grund av verksamhetsförändringar inte kan erbjuda samma arbete räknas till 

jämförbara situationer. Då lönsamhetsskäl anförs som grund för nedläggning av verksamhet 

kan också vara ett fall av arbetsbrist. Samma sak gäller när en arbetsgivare vill ersätta 

anställda med maskiner. Arbetsgivaren bestämmer i princip själv när arbetsbrist anses 

föreligga. Genom domen AD 1983 nr 127 framgår att arbetsgivaren bör kunna redovisa de 

skäl som ligger bakom beslut om uppsägning, vilka vid en objektiv bedömning måste framstå 

som godtagbara. I domen AD 1985 nr 79 uttalas att en utredning måste kunna presteras av 

arbetsgivaren, i vilken det framgår att uppsägningen inte kunde undvikas. 

Anställningsskyddslagen tillåter inte heller uppsägningar för säkerhets skull. Ett sådant fall 

innebär att sysselsättningsläget är gott, men arbetsgivaren ändå säger upp anställda för att 

gardera sig för eventuella felbedömningar, med utgångspunkt i att han alltid har möjlighet att 

vid ett senare tillfälle erbjuda de uppsagda fortsatt anställning. Fingerad arbetsbrist, det vill 

säga det fall då omorganiserings- eller rationaliseringsåtgärder anförs som skäl för en 

uppsägning, när denna egentligen motiveras av intresset att få bort en viss person som det 

annars inte har funnits tillräckliga skäl för att säga upp, anses inte heller utgöra saklig grund 

för uppsägning. 

 

Glavå (2001, s. 338-343) hävdar att Arbetsdomstolen inte prövar verksamhetsrelaterade 

uppsägningars saklighet, då domstolen anser sig sakna möjlighet och befogenhet att pröva 
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huruvida uppsägningen i någon mening är saklig. Detta baserar sig till stor del på ett ofta 

åberopat motivuttalande där stöd finns för att uppsägningar till följd av verksamhetsbeslut i 

regel är att anse som sakliga (Prop. 1973:129, s 123). AD har allteftersom intagit en alltmer 

schabloniserad och i vissa fall formaliserad hållning till denna fråga. I fall AD 2006:92 

behandlar domstolen just en verksamhetsrelaterad uppsägnings saklighet, varför detta fall blir 

intressant att genom en diskursanalys utreda närmare. Den traditionella rättsvetenskapliga 

metoden handlar i stort om att fastställa gällande rätt med hjälp av rättskälleläran (Andersson 

2004, s. 38-42), vilket kort addreseras i denna uppsats. Huvudfokus är dock att genom analys 

av domskälen i fall AD 2006:92 i sig, utreda underliggande föreställningar. Valet av fall blir 

utifrån detta på ett sätt ointressant – vilket fall som helst hade kunnat belysa det 

rättsvetenskapliga området utifrån samma frågeställning. Valet av fall är slumpmässigt, men 

torde fånga diskurser och de praktiska implikationer dessa medför. Genom ett 

diskursanalytiskt angreppssätt kan rådande uppfattningar omvärderas och destabilisering av 

sådant som tagits för givet kan göras (Andersson 2004, s. 42).  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 117) framhåller att ett fåtal individer kan skapa och 

bibehålla mönster samt att det utifrån en diskursanalytisk utgångspunkt är av intresse att 

analysera språkbruk och inte individer. De menar också att många analyser enbart har 

fokuserat på en text, och hävdar att mer textmassa ibland kan skapa merarbete utan att berika 

analysen. Valet av enbart ett fall (AD 2006:92) kan utifrån denna utgångspunkt anses vara 

motiverat.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 117-118) anför vidare att naturligt förekommande 

material som exempelvis tidningsartiklar eller vetenskapliga texter, har en fördel jämfört med 

andra typer av datainsamling. Då någon kontakt med informanter inte sker vid sådan 

datainsamling innebär detta en fördel då en bredd och variation av analysen kan ges, samtidigt 

som forskaren inte påverkar materialet. Också detta talar för att valet av diskursanalys utförd 

på domskälen i fall AD 2006:92 kan sägas vara berättigat.   

 

2.4 Begreppet diskurs och det socialkonstruktionistiska 

perspektivet 
Begreppet diskurs kan definieras på följande sätt: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). En annan 
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förklaring lyder som följer: ”a group of statements which provide a language for talking about 

– a way of representing the knowledge about – a particular topic at a particular historical 

moment… Discourse is about the production of knowledge through language. But… since all 

social practices entail meaning, and meanings shape and influence what we do – our conduct 

– all practices have a discursive aspect.” (Wetherell, Taylor & Yates 2001, s. 72) Foucault (i 

Bergström & Boréus 2005, s. 309) definierar diskurs på följande vis: ”Hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden”.  

 

Ontologi handlar om världens beskaffenhet och utgår från frågan ”Vad kan vi veta?”. 

Epistemologi rör sig i stället kring frågan ”Hur kan vi veta?”. Ett exempel på ett ontologiskt 

ställningstagande kan vara en realistisk ontologisk position där ett antagande görs om att 

världen är uppbyggd av objekt och strukturer som följer orsak-verkansamband beroende av 

varandra (Willig 2008, s. 13). Ett diskursanalytiskt förhållningssätt förutsätter en grund i 

ontologiska och epistemologiska premisser gällande språkets roll i den sociala konstruktionen 

av världen. En kritisk realistisk epistemologi anläggs således och någon enhetlig syn på 

världen existerar inte. I stället kan flera olika versioner av världen konstruerade genom 

diskurser och praktik tänkas råda. Det socialkonstruktionistiska fältet kan sägas karaktäriseras 

av fyra nyckelpremisser. Den första premissen innebär en kritisk inställning till självklar 

kunskap där vår kunskap om världen inte omedelbart kan betraktas som en objektiv sanning 

och kunskapen kan ses som en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Utöver detta kan 

en historisk och kulturell specificitet tilläggas. Vår syn på kunskap och världen är alltid 

präglad av vår kultur och historia. Den tredje premissen handlar om sambandet mellan 

kunskap och sociala processer där man menar att sociala processer skapar och upprätthåller 

vårt sätt att uppfatta världen samt att kunskapen frambringas genom social interaktion. Den 

fjärde nyckelpremissen inbegriper sambandet mellan kunskap och social handling. Olika 

sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar som i sin tur genom en social 

konstruktion av sanning och kunskap får konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 10-12). 

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med utgångspunkt i Foucaults tankar kan 

kunskap inte enbart ses som en avspegling av verkligheten. Sanningen är, som tidigare 

nämnts, en diskursiv konstruktion där olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad 

som är falskt. Inom en bestämd domän är de utsagor som framkommer ganska repetitiva och 

likalydande – trots att man egentligen har oändligt många möjligheter att skapa utsagor. 
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Reglerna för diskursen kan sägas sätta gränserna för vad som kan sägas och bli accepterat 

som meningsfullt. Synen på forskarens roll utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är således 

att denna ska undersöka vilka mönster som finns i utsagorna och vilka konsekvenser dessa 

olika diskursiva framställningar av verkligheten får. Här är det viktigt att som forskare 

försöka sätta sina egna värderingar och sin egen kunskap åt sidan för att inte dessa ska 

överskugga analysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28 ff). 

 

Den absoluta sanningen handlar om att den genom konstruerandet ”gör sig själv sann” och på 

så vis får oundvikliga effekter för dem som berörs inom diskursen. Makt beskrivs av Foucault 

som något producerande som inte fungerar utifrån en kedjeprincip utan i stället cirkulerar. 

Makten är aldrig monopoliserad utan utövas genom en nätliknande organisation. Maktens 

mikrofysik går enligt Foucault ända ner till djupet av samhället och medför att lagarna 

reproduceras på individnivå (Foucault, 1994, s. 12 ff). 
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3 Metod 
 

 

 

 

 
Till följd av att den FDA kan vara abstrakt att ta till sig som läsare, presenteras denna 

teoretiska modell på ett översiktligt och kortfattat sätt i avsnitt 3.1. Denna modell blir 

möjligen än mer tillgänglig för läsaren under kapitel 4, då resultaten redogörs för i sitt 

sammanhang. Då metodvalet i uppsatsen skulle kunna tänkas vara en aning oväntat inom det 

arbetsrättsliga området, framförs i detta kapitel också en metodkritisk redogörelse avseende 

den FDA (avsnitt 3.2). En kort beskrivning av den rättsdogmatiska metoden görs också nedan. 

 

3.1 Presentation av den teoretiska modellen 
Enligt Willig (2008, s. 114-131) kan FDA användas varhelst det finns mening, och 

företrädesvis vid textanalys. Det viktiga vid val av en passande text att analysera är givetvis 

att ta hänsyn till den forskningsfråga som ställts och vilken text som kan tänkas generera svar 

på denna. Willig har utvecklat en förenklad form av FDA i sex steg. Analysstegen syftar till 

att vara forskaren behjälplig vad gäller att kartlägga några av de diskurser som framträder i en 

text, samt att utforska de praktiska implikationer dessa för med sig. Denna stegvisa FDA 

följer följande procedurella upplägg: 

 

Steg 1: Diskursiva konstruktioner 
 

Det diskursiva objektet bestäms och olika sätt på vilket detta är konstruerat i texten 

identifieras utifrån nedanstående frågor. I detta steg av analysen är det viktigt att framhäva 

och inkludera exempel i texten som refererar till det diskursiva objektet, vare sig dessa är 

implicita eller explicita. Forskaren bör enligt Willig undvika att enbart söka efter nyckelord. 
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Huvudfrågor:  

 

Hur konstrueras det diskursiva objektet genom språket?  

Vilket typ av objekt konstrueras? 

 

Steg 2: Diskurser 
 

I steg två av analysen bör fokus ligga på skillnader mellan konstruktioner. Då ett och samma 

objekt kan förefalla vara samma, är det av vikt att vara medveten om att objektet kan 

konstrueras på flera olika sätt. Här är det viktigt att lokalisera olika diskursiva konstruktioner 

av objekt inom vidare diskurser.  

 

Huvudfrågor: 

Vilka diskurser kan identifieras?  

Hur är dessa diskurser relaterade till varandra? 

  

Steg 3: Handlingsorientering 
 

Analysens tredje steg involverar en närmare granskning av den diskursiva kontexten. Målet 

med detta steg är att uppnå en närmare förståelse för vad de olika konstruktionerna av det 

diskursiva objektet förmår åstadkomma inom texten.  

 

Huvudfrågor:  

Vad bidrar konstruktionerna till? 

Vad tjänar man på att konstruera dem på detta sätt?  

 

Steg 4: Positioneringar 
 

Utifrån de tidigare stegen i analysen, blir det i den fjärde delen aktuellt att söka kasta ljus över 

de subjektspositioner som erbjuds inom diskursen. Subjektspositionen konstrueras av 

diskursen och resulterar i positioner inom de meningsbärande nätverken, som talare kan ta – 

liksom placera andra i. Subjektspositionerna skiljer sig från roller genom att dessa erbjuder 
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diskursiva lägen från vilka man kan tala eller agera, till skillnad från roller som i stället 

föreskriver en viss gestaltning som skall ageras ut.  

 

Huvudfråga:  

Vilka subjektspositioner möjliggörs utifrån dessa konstruktioner? 

 

Steg 5: Praktik 
 

Det femte steget i diskursanalysen berör relationen mellan diskurs och praktik. Här blir det 

intressant att begrunda vad som kan sägas och göras utifrån diskursen, med utgångspunkt i 

tanken om att tal och handling stödjer varandra i konstruktionen av subjekt och objekt. Detta 

beskrivs av Willig som det mest spekulativa steget i modellen och då språket inte kan 

betraktas som en direkt väg till tanken, kan enbart spekulationer kring subjektets tankar, 

känslor och upplevelser utifrån olika positioner göras.  

 

Huvudfrågor:  

Vilka handlingsmöjligheter fördelas av dessa konstruktioner? 

Vad kan sägas och göras inifrån dessa subjektspositioner? 

 

Steg 6: Subjektivitet 
Det sista steget i diskursanalysen ägnas åt att utforska relationen mellan diskursen och 

subjektiviteten och vilka konsekvenser denna för med sig vad gäller det subjektiva 

upplevandet. När man upptagit en position som sin egen kan det sägas vara omöjligt att inte 

se världen utifrån denna utgångspunkt, liksom i termer av bilder, koncept, handlingar och 

metaforer.  

 

Huvudfråga:  

Vad kan, utifrån de tillgängliga subjektspositionerna, potentiellt tänkas, kännas och upplevas? 

 

I uppsatsen har, förutom den Foucaulidanska diskursanalytiska modellen, en rättsdogmatisk 

metod använts. Denna metod innebär en utgångspunkt i redan befintliga rättskällor och 

studier av vilka rättsregler som finns (de lege lata) (Lehrberg 2006, s. 178). Utifrån 

frågeställningen har således rättskällor, förarbeten, lagtext, rättspraxis och doktrin studerats. 



 25 

 

3.2 Metodkritik av FDA 
Valet av FDA som metod medför vissa teoretiska svårigheter, av vilka några exempel tas upp 

under detta avsnitt. Till att börja med kan det nämnas att en enighet råder bland 

diskursanalytiker vad gäller tanken om att diskurser implicerar konstruktionen av självet och 

subjektivitet. Dock föreligger en oklarhet rörande huruvida diskurs är det enda som krävs för 

detta konstruerande. Ifrågasättande av till exempel stabiliteten i subjektspositionerna, 

huruvida upptagandet av dessa sker vanemässigt eller är fullständigt kontextberoende samt 

tankar kring effekten av emotionell investering i diskurser och subjektspositioner, kan nämnas 

som några exempel på detta. Ytterligare kritik som skulle kunna riktas mot FDA är frågan 

rörande huruvida begränsningar kring diskursens producerande finns och om så är fallet, vilka 

dessa skulle vara. Kan ”verkligheten” uppfattas som något separat och existerande utanför 

diskursen? (Willig 2008, s. 123-125). 

 

Bergström och Boréus (2005, s. 348-351) menar att ett Foucaultorienterat synsätt vad gäller 

makt kan bli problematiskt. Detta utifrån att utgångspunkten vad gäller synen på begreppet 

makt baseras på en beskrivning av makt i den vidsträckta betydelsen ”allt”. De ställer utifrån 

detta resonemang motfrågan avseende huruvida något tillstånd i sådana fall existerar utan 

makt. Således skulle denna typ av betraktelsesätt vara poänglöst. De diskuterar vidare 

svårigheten med konstruktioner och kritiserar diskursanalysen för att vara relativistisk. Om 

språket verkligen präglar allt finns inga yttre kriterier att relatera en diskurs till. Om 

inriktningen avseende meningsskapande helt innebär bortseende från ”fakta”, blir denna 

ensidig och således enbart en konstruktion, som hade varit något annat med ett annat namn. 

På så vis skulle avgörandet av vad som är ”sant” ske utifrån sättet att läsa. Risken är då att den 

mest ”effektiva” tolkningen skulle bli den ”sanna” och ”effektiviteten” ett sanningskriterium. 

Vad som är sant eller falskt kan ses som bestämt av det paradigm som råder, och kan bara 

avgöras inom diskurserna. Forskarvärldens konsensus kan på så vis anses bestämma 

”sanningen”. En position utanför diskursen, kan bli svår för diskursanalytikern, då denne kan 

bli en del av åtminstone någon av de aktuella diskurserna som studien omfattar. 

 

En annan kritik mot diskursanalysen är att den inte erbjuder någon teori om grupper av 

människor i samhället eller enskilda individer. Förutom detta nämns svårigheten för 

diskursanalytikern att visa hur det dialektiska samspelet mellan diskursers konstituering och 
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konstituerande ser ut. En jämförelse görs här med marxisters svårighet att reda ut 

förhållandena mellan överbyggnad och bas (Bergström & Boréus 2005, s. 351). 
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4 Resultat 

 

 

 

 
I nedanstående analys kommer domskälen i rättsfall AD 2006:92 rörande frågan ”Har det 

förelegat saklig grund för uppsägning?” att behandlas. Detta fall är bifogat som bilaga och för 

att förenkla för läsaren att följa med i texten har raderna numrerats i fallande ordning. Den 

första raden i de behandlade domskälen benämns som ”rad 1”, den andra raden ”rad 2” och så 

vidare. I avsnitt 4.1 nedan följer en datamatris som ämnar ge en översiktlig bild av den 

utförda FDA. Avsnitt 4.2 utgörs av en fylligare beskrivning av denna analys, som steg för steg 

guidar läsaren genom analysen. Vid läsning av resultatdelen bör en medvetenhet finnas kring 

att något anspråk på ”sanning” inte görs av analysförfattaren. Andra författare hade eventuellt 

identifierat andra diskurser.  

 

 

4.1 Datamatris – övergripande bild av FDA  
FDA: steg 1-6 Analys 
Steg 1: Diskursiva konstruktioner Diskursivt objekt: SGFU. 

SGFU konstrueras genom angivelse av: 
- vad det inte är 
- innebörden av begreppet arbetsbrist 
- tidigare avgöranden från AD 
- begreppet arbetsbrist och dess innebörd 
- vikten av arbetsgivarens bedömning 
-  något som domstolen inte har att 

närmare gå in på 
- LAS 
- tidigare utredning utförd av AD 

Steg 2: Diskurser Identifierade diskurser: 
            Paradoxdiskurs 
            Rättsvetenskaplig diskurs 
            Ansvarsdiskurs 

Steg 3: Handlingsorientering Konstruktionerna bidrar till: 
- en ansvarsförskjutning från domstolen 
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till arbetsgivarna 
- att försvåra för framtida käranden att 

väcka talan på grunder rörande SGFU 
- tydliggörande och förstärkning av den 

lagmässiga uppdelningen av innebörden 
av begreppet SGFU 

- befästande av lagens giltighet och 
tillförlitlighet 

Steg 4: Positionering Möjliga subjektspositioner: 
- acceptanspositionen 
- argumentationspositionen 
- laglydighetspositionen 
- expert- och domarpositionen 
- bedömarpositionen 
- godtagande/opponerandepositionen 
- ansvarsavsägande-

/ansvarstagandepositionen 
Steg 5: Praktik 
 

Möjligt att säga och göra inifrån 
subjektspositionerna: 
Acceptanspositionen 

AT: inget 
AG: framföra åsikter avseende alternativa 
definitioner av begreppet och nya synvinklar 
på området utifrån egna erfarenheter. 
AD: inget 

Argumentationspositionen 
AT: uttala vad de finner viktigt 
AG: uttala vad de finner viktigt  

Laglydighetspositionen 
AT: inget 
AG: inget 

Expert- och domarpositionen 
       AD: bedöma, tolka och avgöra målet samt 
påverka framtida domar. 
Bedömarpositionen 
       AD: kan både säga att det allmänna ansvaret 
ligger hos AG, samtidigt som de kan välja att ta 
upp sådana ärenden och fatta beslut.  
Godtagande-/opponerandepositionen 
       AT: först godta AG:s bedömning, därefter 
motsätta sig denna, vända sig till sitt fack och 
därefter till AD för förhandling. Uttala argument 
till varför han anser arbetsgivarens bedömning 
vara felaktig. 
Ansvarsavsägande-/ansvarstagandepositionen  
        AD: döma till antingen AG:s eller AT:s 
fördel. 

Steg 6: Subjektivitet Möjliga tankar, känslor och upplevelser utifrån 
subjektspositionerna: 
 
Acceptanspositionen:  
      lättnad, frånvaro av reflekterande, 
instängdhet.  
 
Argumentationspositionen: 
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         kontroll, påverkansmöjlighet, stress/press. 
 
Laglydighetspositionen: 
         självklarhet, statligt kontrollinstrument eller 
båda delarna. 
 
Expert- och domarpositionen: 
kontroll, makt, press och rigiditet. 
 
Bedömarpositionen: flexibilitet, tilltro, frihet från 
ansvar samt ansvarstyngd. 
 
Godtagande-/opponerandepositionen: 
          maktmissbruk, underlägsenhet, skam, 
ilska, oförmåga att agera, målmedvetenhet, vilja, 
maktlöshet, agens, stöd, motstånd samt tankar 
kring strategi.  
 
Ansvarsavsägande-/ansvarstagandepositionen: 
          intellektualiserande, hänsynstagande, 
moral, känsla, stress samt vägande för och emot.  

 

 

4.2 Resultat av FDA  
Steg 1 – Diskursiva konstruktioner 
 

Det diskursiva objektet identifieras i steg ett, och bedöms vara ”saklig grund för uppsägning”. 

Objektet framträder genom språket i de beskrivningar som återfinns i texten och exemplifieras 

bland annat av uttryck som härleder till motsatsförhållanden. Dessa motsatsförhållanden 

konstruerar objektet genom att ange vad det inte är för något. AD nämner till exempel att det 

inte är fråga om en uppsägning på grund av personliga förhållanden (mening 2-3) samt att det 

således inte är tal om så kallad fingerad arbetsbrist (mening 6-7). I övrigt framför AD 

konstruktioner av objektet genom att hänvisa till tidigare avgöranden från den egna 

domstolen. I mening 1 konstaterar AD att tvistefrågan rör huruvida arbetsbrist förelegat eller 

inte vid tidpunkten för den aktuella uppsägningen. Anställningsskyddslagens tillämpning av 

begreppet arbetsbrist framhålls och här menar AD att ”inte endast fall av konkret brist på 

arbetsuppgifter”, ska omfatta begreppet arbetsbrist (mening 11-12). Samtliga fall där 

uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något som inte kan hänföras till arbetstagaren 

personligen – så kallade personliga skäl, omfattas av uttrycket arbetsbrist (mening 11-15). 

Begreppet arbetsbrist utreds ytterligare och vikten av arbetsgivarens bedömning avseende 

huruvida ett fortsatt arbete inom ramen för verksamheten är befogat nämns i mening 15-17. 
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Arbetsgivaren anses också bedöma nödvändigheten att säga upp en eller flera arbetstagare på 

grund av företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga skäl (mening 16-19). 

AD framhåller tyngden i arbetsgivarens bedömning genom att hävda att det ytterst är deras 

bedömning som blir avgörande för frågan om arbetsbrist ska anses föreligga (mening 20-22). 

I mening 19-20 hävdas att arbetsbrist normalt sett utgör saklig grund för uppsägning.  

 

 AD refererar till SGFU som något som domstolen inte har att närmare gå in på gällande en av 

arbetsgivaren beslutad personalinskränkning till följd av företagsekonomisk, organisatorisk 

eller därmed jämförlig synpunkt (mening 23-25). AD hänvisar också till tidigare domar 

1984:26 och 2000:35 (mening 25-26) rörande föregående nämnda meningars tema. I mening 

30-32 hänvisar AD återigen till en tidigare dom 1985:79 för att styrka domstolens frånvaro av 

möjlighet att ifrågasätta en av arbetsgivaren noggrann och seriös bedömning av det 

företagsekonomiska läget.  

 

Vidare framhåller AD anställningsskyddslagens regler utifrån arbetsgivarens rätt att bedöma 

hur personalläget kommer att vara vid uppsägningstidens slut (mening 33-36). Uppsägning 

”för säkerhets skull” anses inte vara tillåtet (mening 45).  

 

AD refererar i mening 96-101 till SGFU genom att konkludera den tidigare utredningen. Här 

framkommer att bolaget inte beslutat om eller vidtagit någon åtgärd, utöver att säga upp den i 

målet aktuelle arbetstagaren, som visar att en avsikt att inskränka verksamheten eller 

genomföra en nedläggning av den funnits som hade kunnat få återverkningar på behovet av 

arbetstagaren som anställd.  

 

Sammanfattningsvis kan det typ av diskursiva objekt som konstrueras sägas vara ”saklig 

grund för uppsägning” och detta konstrueras genom språket i domskälen i fallet AD 2006:92. 

De konstruktioner som genom diskursanalysens första steg har framkommit avseende det 

diskursiva objektet är: motsatsförhållanden som visar på vad SGFU inte är, tidigare 

avgöranden från AD, begreppet arbetsbrist och dess innebörd, AD:s referering till SGFU som 

något som domstolen inte har att närmare gå in på, vikten av arbetsgivarens bedömning samt 

att arbetsbrist normalt sett utgör saklig grund för uppsägning. I övrigt framhåller AD en 

konstruktion av SGFU utifrån anställningsskyddslagens regler, liksom en konklusion 

avseende den tidigare utredningen. Denna konklusion visar att bolaget inte beslutat om eller 

vidtagit någon åtgärd, utöver att säga upp den i målet aktuelle arbetstagaren, och att bolaget 
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inte haft för avsikt att inskränka verksamheten eller genomföra en nedläggning av den som 

hade kunnat få återverkningar på behovet av arbetstagaren som anställd.  

 

Steg 2 – Diskurser 
 

I domskälen kan SGFU ses konstruerat på åtminstone tre olika sätt.  För det första konstrueras 

SGFU utifrån vad det inte är för något genom vad som skulle kunna kallas för en 

paradoxdiskurs (mening 2-3, 6-7). För det andra, genom lagens syn på det utifrån både 

tidigare domar men också lagmässigt i vad som skulle kunna sammanfattas som en 

rättsvetenskaplig diskurs (mening 1, 11-17, 19-20, 25-26, 30-36). Ytterligare en konstruktion 

kan kartläggas utifrån en tredje synvinkel, vilken kan kallas ansvarsdiskurs där domstolen 

frånsäger sig ansvar (mening 23-25, 30-32) och arbetsgivaren ges ansvar (mening 16-19, 20-

22). Dessa diskurser relateras till varandra genom att alla tas hänsyn till vid domstolens 

bedömning av huruvida SGFU förelegat eller inte.  

 

Steg 3− Handlingsorientering 
 

De diskursiva konstruktionerna kan tänkas bidra till att genom prejudikatbildning visa på hur 

domstolen vill att arbetsgivarna ska agera vad gäller ansvarsdelen vid uppsägningar. Med 

utgångspunkt i  vad som tidigare nämnts i teoridelen angående domstolens schabloniserade 

och formaliserade hållning gällande SGFU, blir det tydligt att domstolen genom den 

rättsvetenskapliga diskursen åsyftar en ansvarsförskjutning från domstolen till arbetsgivarna. 

På så vis kan domstolen tänkas tjäna sig själva utifrån att de genom att konstruera det 

diskursiva objektet på detta sätt, gör det svårare för framtida käranden att väcka talan på dessa 

grunder. Detta då domstolen gör det tydligt att de inte har att närmare gå in på dessa frågor 

samt att om de gör det, förläggs en stor del av ansvaret hos arbetsgivaren. Här framträder 

också interaktionen mellan de två diskurserna rättsvetenskap och ansvar tydligt, då de i vad 

som får uppfattas som hög grad, samverkar i sitt gemensamma utförande.  

 

Med utgångspunkt i paradoxdiskursen bidrar dessa konstruktioner av objektet möjligen till att 

tydliggöra och förstärka den lagmässiga uppdelningen av innebörden av begreppet SGFU. 

Något utrymme för andra tolkningar än just dessa ges på så vis inte, vilket får antas fylla en 

funktion vad gäller befästandet av lagens giltighet och tillförlitlighet.  
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Steg 4 – Positioneringar 
 

De berörda aktörerna i fall AD 2006:92 är arbetsgivaren, arbetstagaren samt AD 

representerad av ledamöter och sekreterare. De subjektspositioner som kan tänkas 

möjliggöras inom paradoxdiskursen är för arbetsgivaren något som skulle kunna kallas för 

”acceptanspositionen”. Denna position erbjuds inom denna diskurs utifrån att paradoxen 

stadgar en förklaring av objektet SGFU som görs omöjlig att opponera sig mot. 

Beskrivningen av objektet sker utifrån ett tänkande om två motpoler och något utrymme för 

andra versioner än dessa två ges inte. Denna position delas av arbetstagaren som också han 

tvingas förhålla sig till detta diskursiva läge. AD är de enda som utifrån sin position skulle 

kunna belysa objektet från en annan synvinkel, men som också de är fångade i vad som kan 

antas vara en övergripande juridisk diskurs. Också AD kan således antas dela 

acceptanspositionen inom paradoxdiskursen.  

 

Den rättsvetenskapliga diskursen erbjuder inte heller den några större möjligheter till 

utsvävningar gällande möjliga subjektspositioner. Arbetsgivaren, liksom arbetstagaren, 

omfattas av en position där de dels kan argumentera för sin sak – den så kallade 

argumentationspositionen, dels är skyldiga att lyda lagen – den så kallade 

laglydighetspositionen. AD däremot kan inom denna diskurs tänkas erbjudas en position som 

sakkunnig, expert och rättskipare, vilken skulle kunna kallas expert- och domarpositionen.  

 

Ansvarsdiskursen i sin tur erbjuder för arbetsgivaren en möjlighet att göra bedömningen 

avseende huruvida arbetsbrist föreligger och därmed utgör SGFU, vilket kan kallas för 

bedömarposition. Arbetstagaren däremot har möjligen en subjektsposition som är godtagande 

utifrån att denne är tvungen att godta arbetsgivarens beslut avseende uppsägning, samtidigt 

som han kan opponera sig mot denna. Arbetstagarens position kallas därför godtagande-

/opponerandepositionen. För AD:s del däremot möjliggörs en subjektsposition kallad 

ansvarsavsägande-/ansvarstagandepositionen. AD frånsäger sig tydligt ansvar och ger detta 

till arbetsgivaren. Samtidigt är AD tvunget att besluta i det aktuella målet och tar därför 

ansvar vad gäller detta. Således en dubbelposition innehållande både ansvarsavsägande och 

ansvarstagande.  
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Sammanfattningsvis kan de subjektspositioner som erbjuds inom de olika diskurserna 

benämnas såsom acceptanspositionen, argumentationspositionen, laglydighetspositionen, 

expert- och domarpositionen, bedömarpositionen, godtagande-/opponerandepositionen samt 

ansvarsavsägande-/ansvarstagandepositionen.  

 

Steg 5 – Praktik 
 

De ovanstående tre identifierade konstruktionerna paradox-, rättsvetenskaps- och 

ansvarsdiskurserna fördelar vilka handlingsmöjligheter som är tillgängliga. Fokus kommer i 

detta steg av analysen att ligga på vad som kan sägas och göras inifrån subjektspositionerna, 

då dessa inbegriper handlingsmöjligheterna.  

 

Inifrån subjektspositionen acceptans kan AT varken förväntas säga eller göra särskilt mycket 

förutom att just acceptera. Eventuellt skulle denne kunna lyfta fram ett annat sätt att se på 

objektet SGFU, men med risk för att detta skulle betraktas som ovidkommande skulle troligen 

denna möjlighet ändå vara utesluten. Samma gäller för AG, även om denne på grund av sin 

ställning avseende tilltron från AD:s sida vad gäller bedömning av SGFU, ändå innehar större 

möjlighet att påverka i någon riktning, och därför möjligen kan säga och göra mer inifrån 

denna position jämfört med arbetstagaren. Eventuellt skulle AG kunna framföra alternativa 

definitioner av begreppet och nya synvinklar på området utifrån egna erfarenheter. AD 

däremot besitter genom sin acceptansposition en än större möjlighet att bereda väg för en 

öppning vad gäller synen på SGFU, då dessa har den yttersta makten i rättssalen. Som nämnts 

tidigare föreligger dock en risk i att även AD är fångade i en övergripande juridisk diskurs. 

Detta skulle i sådana fall medföra att inte mycket återstår för AD heller, förutom att acceptera 

förklaringen av objektet SGFU, vilket får antas vara gällande. 

 

Inifrån argumentationspositionen kan både arbetsgivare och arbetstagare troligen uttala vad de 

finner viktigt, förutsatt att det, utifrån AD:s bedömning är relevant ur ett rättsvetenskapligt 

perspektiv. Detta lämnar som tidigare nämnts inga större möjligheter till utsvävningar, även 

om det medför en möjlighet att framställa sin sak i fördelaktig dager för egen vinning. 

Laglydighetspositionen däremot torde inte erbjuda någon annan position än en förutsättning 

om att just lyda lagen. Utifrån expert- och domarpositionen finns en möjlighet för AD att 

bedöma, tolka och avgöra målet. De har också möjlighet att genom sin bedömning påverka 

framtida domar.  
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AG:s bedömarposition medför en möjlighet att framföra åsikter som han anser väsentliga i sin 

bedömning avseende huruvida SGFU förelegat eller inte. Här kan till exempel bedömningar 

gällande nödvändigheten att säga upp en eller flera arbetstagare på grund av 

företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga skäl framföras. Arbetstagarens 

godtagande-/opponerandeposition medför till en början enbart en möjlighet att godta 

arbetsgivarens bedömning vad gäller uppsägningen. Därefter kan arbetstagaren opponera sig 

mot arbetsgivarens bedömning och vända sig till sitt fack och därefter till AD för förhandling. 

Här kan arbetstagaren uttala sina argument till varför han anser arbetsgivarens bedömning 

vara felaktig. AD kan genom användandet av tidigare domar, hänvisningar till lagrum, 

juridiska begrepp och den egna utredningen både säga att det allmänna ansvaret gällande 

uppsägningar ligger hos AG, samtidigt som, om detta inte utförs på rätt sätt, är något som AD 

väljer att ta upp och fatta beslut om. Utifrån ansvarsavsägande-/ansvarstagandepositionen kan 

AD döma till antingen AG:s eller AT:s fördel. 

 

Sammantaget kan AT inom både acceptans- och laglydighetspositionen varken säga eller göra 

något och inom argumentationspositionen − förutsatt att det är relevant ur ett 

rättsvetenskapligt perspektiv − uttala vad de finner viktigt. AT:s godtagande-

/opponerandeposition medför en möjlighet att godta arbetsgivarens bedömning för att senare 

motsätta sig denna, vända sig till sitt fack och därefter till AD för förhandling. Här kan 

arbetstagaren uttala sina argument till varför han anser arbetsgivarens bedömning vara 

felaktig. AG kan inom acceptanspositionen framföra åsikter avseende alternativa definitioner 

av begreppet och nya synvinklar på området utifrån egna erfarenheter. Inifrån 

argumentationspositionen gäller samma möjligheter för AG som för AT: AG kan, förutsatt att 

det är relevant ur ett rättsvetenskapligt perspektiv, uttala vad de finner viktigt. 

Laglydighetspositionen torde däremot inte erbjuda någon annat än ett förutsättande att lyda 

lagen, vare sig för AT eller AG. Inifrån acceptanspositionen föreligger för AD troligen inget 

annat förhållande förutom att acceptera förklaringen av objektet. Utifrån expert- och 

domarpositionen finns möjligheten för AD att bedöma, tolka och avgöra målet samt påverka 

framtida domar. AD kan säga att det allmänna ansvaret gällande uppsägningar ligger hos 

arbetsgivaren, samtidigt som, om detta inte utförs på rätt sätt, är något som AD väljer att ta 

upp och avgöra. Utifrån ansvarsavsägande-/ansvarstagandepositionen kan AD döma till 

antingen AG:s eller AT:s fördel. 
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Steg 6 – Subjektivitet 
 

Denna del av analysen syftar till att på ett övergripande plan fånga de tankar, känslor och 

upplevelser hos AT, AG och AD som potentiellt, utifrån de tillgängliga subjektspositionerna, 

kan vara aktuella i fall AD 2006:92, med fokus på det diskursiva objektet SGFU. Någon 

regelrätt uppdelning i tankar, känslor och upplevelser görs inte i nedanstående text.  

 

Utifrån acceptanspositionen kan lättnad över att själv undslippa ansvaret vad gäller att 

definiera begreppet SGFU finnas, liksom möjligen en känsla av instängdhet utifrån 

oförmågan att kunna påverka de gängse uppfattningarna. 

 

Argumentationspositionen kan eventuellt innebära känslor av kontroll, påverkansmöjlighet 

och/eller en upplevelse av stress/press över att ha denna möjlighet och därmed kunna nyttja 

den på bästa sätt.    

 

Laglydighetspositionen torde kunna upplevas både som en självklarhet, som ett statligt 

kontrollinstrument eller som båda delarna. 

 

Expert- och domarpositionen i sin tur skulle kunna innebära upplevelser av kontroll, makt, 

press över att vara tvungen att komma till ett avgörande och döma i målet, tillfredsställelse 

vad gäller möjligheten att ha ett regelverk att utgå från och hänvisa till, samt eventuellt en 

rigiditet avseende oförmågan att i någon högre grad kunna ta sig friheter vad gäller sin 

bedömning. 

 

Bedömarpositionen skulle kunna tänkas medföra känslor av flexibilitet, tilltro till AG, frihet 

från ansvar samtidigt som en upplevelse av ansvarstyngd skulle kunna vara aktuell. 

 

Godtagande-/opponerandepositionen kan möjligen rymma tankar angående maktmissbruk hos 
AG, känslor av underlägsenhet, skam, ilska, oförmåga att agera, målmedvetenhet, vilja, 
maktlöshet, agens, stöd, motstånd samt tankar kring strategier för att nå sitt mål. Termen 
”agens” åsyftar i detta sammanhang den semantisk-syntaktiska betydelsen av en person som 
har ansvar för eller kontroll över att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts 
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(Nationalencyklopedin, 2010).  

Ansvarsavsägande-/ansvarstagandepositionen möjliggör eventuellt intellektualiserande, 

hänsynstagande, moral, känsla, stress samt vägande för och emot.  
 

5 Diskussion 

 

 

 

 
Uppsatsens huvudsyfte har varit att med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys utifrån 

domskälen i mål AD 2006:92 kartlägga några av de diskurser som är tillgängliga. Svaret på 

frågeställningarna Vilka diskurser kan med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys 

identifieras utifrån domskälen i mål AD 2006:92? Vilka praktiska implikationer medför dessa 

diskurser? har presenterats i kapitel 4. Det femte och avslutande kapitlet utgörs därför av 

vissa allmänna reflektioner innehållande diskussion, personliga funderingar och förslag till 

vidare forskning.  

 

5.1 Vissa allmänna reflektioner 
 

Efter att ha utfört en förenklad FDA på det diskursiva begreppet SGFU, har det blivit tydligt 

för mig hur många krafter som samverkar, styr, kontrollerar, blir kontrollerade, konstruerar 

och blir konstruerande ifråga om objektet, att mönster finns och medför konsekvenser. Den 

största utmaningen vid utförandet av detta arbete har bestått i att som forskare sätta sina egna 

värderingar, sin kunskap, förförståelse, sitt kön, sin ålder och sin kultur åt sidan. Insikten och 

upplevelsen av att vara inbegripen i en kontext, ett paradigm och en diskursiv verklighet som 
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både direkt, indirekt, medvetet och omedvetet påverkar mig och mitt analysarbete, har också 

det blivit påtagligt.  
 

Vad som trots dessa svårigheter framträtt är ändå värdet av denna analysmetod utifrån ett 

tvärvetenskapligt och mångperspektivistiskt berikande. Detta synsätt torde kunna utvidga 

förståelsehorisonten vad gäller området arbetsrätt. Såhär i efterhand framträder 

diskursanalysens validitet i ljuset av analysens fruktbarhet, det vill säga dess förklaringskraft. 

Nya vyer, möjligheter till andra sätt att se på det arbetsrättsliga området och eventuellt ett ökat 

kritiskt tänkande kring det betydelsesystem som omger och innesluter aktörerna kan tänkas ha 

manifesterat sig utifrån analysen. Kanske kan analysen bidra till en ökad känslighet och 

medvetenhet om fältet inom vilket man som yrkesutövare verkar? Intresset för en förståelse 

för det rättsliga beslutsfattandets gång torde vara till gagn för allmänheten, de rättsliga 

beslutsfattarna själva, rättsvetenskapliga utbildningsverksamheter men också för lagstiftaren.  

Kanske är det så att man i vissa fall styrs av beslutens förväntande samhälleliga konsekvenser 

snarare än av rättskällorna? Kanske skulle det kunna underlätta för AD:s ledamöter eller 

andra verksamma inom det arbetsrättsliga området, att gå utanför det förväntade för att 

åstadkomma en rättsutveckling åt ett annat håll? Eller skulle det kunna vara så att diskursen är 

så begränsande att man inifrån sin subjektsposition kanske inte ens reflekterar över att den 

existerar? För egen del har analysen givit en förståelse för diskursens sammanhang, dess 

spänningar, motsättningar och olika typer av ordningar.  

 

En annan tanke snuddar vid möjligheten att diskurserna trots allt finns där som ett ramverk 

som inte enbart begränsar, utan som Foucault uttrycker det: att makt är något producerande 

och cirkulerande utifrån en nätliknande organisation. Således kan Foucaults åsikter avseende 

maktens mikrofysik – att makten går ända ner till djupet av samhället och medför att lagarna 

produceras på individnivå, tänkas stämma. På så vis begränsas sannolikt individens möjlighet 

att väcka talan, och således reproduceras denna ”absoluta sanning” på individnivå. Genom att 

AD omöjliggör prövandet av SGFU, medför detta en omöjlighet för individen i arbetslivet i 

djupet av samhället, att pröva sin upplevelse av SGFU. Det förefaller som att en ”absolut 

sanning” har skapats/”gjort sig själv sann”, utifrån AD:s förhållningssätt avseende SGFU, 

vilket har exemplifierats med hjälp av rättsfallet AD 2006:92.  
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5.2 Slutord 
 

Någon orsak-verkanförklaring ges i denna uppsats givetvis inte, och analysen behandlar 

endast domskälen i ett fall. Det blir således svårt att generalisera resultatet, även om tendenser 

sannolikt kan tänkas ha påvisats. En annan typ av kvalitativ forskning i form av exempelvis 

djupintervjuer hade eventuellt kunnat kasta ljus över hur diskursen upplevs påverka det 

rättsliga läget i Sverige, utifrån exempelvis de aktörer som varit aktuella i en rättegång. 

Intressant hade också varit att fokusera enbart på maktperspektivet och utreda detta närmare, 

vilket skulle kunna vara ett förslag till vidare forskning inom området.  

 

Ett ifrågasättande kring analysens resultat kan vara på sin plats, både utifrån den metodkritik 

som har nämnts tidigare, men också utifrån ett eget upplevande av utförandet av den FDA. Är 

resultatet från analysen reell och ”sann” eller är detta spekulationer som står långt ifrån 

verkligheten? Har analysen verkligen det förklaringsvärde som diskuterats ovan? Kanske 

återförs vi oundvikligen till vetenskapsteorins knytpunkt i form av frågor som vad sanning är, 

om denna existerar och hur världen är beskaffad? Också tankar kring vetenskapens 

kunskapliga natur blir givna. Är vetenskap att anse som en rationell verksamhet? Finns något 

så som tillförlitlig kunskap? Är ett analytiskt strävande mot förståelse av diskurserna och 

deras implikationer enbart ett sätt att försöka skapa en känsla av sammanhang, ordning, 

struktur och förutsägbarhet i vår värld? Handlar detta strävande egentligen inte om ett 

intellektuellt tillfredsställande i form av förståelse, utan kanske egentligen om sökandet efter 

stabilitet och trygghet?  Om så är fallet, vilka konsekvenser skulle detta kunna tänkas föra 

med sig?  

 

Utförandet och resultatet av analysen i denna uppsats har genom detta kapitels diskussion, för 

min del kulminerat i två parallella upplevelser som är diametralt motsatta: analysens bärings- 

och förklaringskraft och samtidigt dess frånvaro av detsamma. Detta förvirrar, fascinerar och 

griper tag i ett för mig utökat intresse för filosofiska perspektiv på det arbetsrättsliga området. 

 

Rimsten (1998, s. 321-322) hänvisar i sin avhandling avseende AD och lagstiftaren och 

värderingar i rättsligt beslutsfattande till Dworkin och konkluderar: ”It would be a mistake to 

ignore these various unifying and socializing factors, but a more insidious and dangerous 

mistake to exaggerate their power. The dynamics of interpretation resist as well as promote 
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convergence, and the centrifugal forces are particularly strong where the professional as well 

as the larger community is divided over justice”. Kanske kan detta citat visa på de ovan två 

använda metodernas olika funktioner och vikten av dem båda? Den ena förefaller syfta till en 

synbar effekt gällande de praktiska konsekvenserna, medan den andra söker en förståelse för 

de icke-synliga effekterna avseende densamma. Kanske är det i brytpunkten mellan de 

”hårda” juridiska värdena och de ”mjuka” mer filosofiska inslagen som en större förståelse, 

ett komplement till de två och ett fruktbart utbyte och närmande kan ske? 
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