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Sammanfattning  

Uppsatsen undersöker språkets konstruktion i politiska dokument som skrivits tiden innan 

revideringen av lagen om anställningsskydd fastställdes år 1982 - och fram till början av år 

2019. Undersökningen avgränsar sig till turordningsreglerna och diskussioner om dessa 

eftersom paragrafen varit föremål för inskränkningsförslag ända sedan lagen fastställdes år 

1974. Texterna föreslår genomgående olika förändringar av paragrafen för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för arbetsgivare att säga upp anställda. För att förstå vad som 

föranleder diskussionerna innehåller uppsatsen tidigare forskning om dels turordningsreglerna 

och dess effekter men också forskning om anställningsskyddet i sig tillsammans med faktorer 

som flexibilitet och samhällsekonomi. Uppsatsen undersöker hur texter i politiska uttalanden 

konstrueras för att legitimera, bevara eller förändra samhällets normer. Studien redogör även 

för vilka maktkonstellationer som föreligger i texterna och om det finns förändringar i 

samband med att nya stycken tagits bort eller tillfogats paragrafen. Undersökningen tillämpar 

kritisk diskursanalys som teori- och metodval och genom ansatsens verktyg analyseras 

explicita - och implicita uttalanden samt maktförhållanden.  

 

Resultaten av analysen visar att maktkonstellationen är intakt över tid och att diskurser 

förändrats lite genom åren på grund av att en varierande mängd makt fördelas mellan 

arbetsmarknadens olika parter. Politikerna väljer genom sina politiska uttalanden, ut vissa 

parter som syndabockar medan de klär på andra offerkoftor. De flesta beslut om 

ändringsförslag utgår från samhällsekonomiska intressen till fördel för arbetsgivare medan 

endast tre utredningar förslår ändringar till förmån för arbetstagare.  
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1.0 Inledning  

Sveriges lag om anställningsskydd (hädanefter kallad LAS) fyller en viktig funktion på 

arbetsmarknaden eftersom den ger Sveriges arbetstagare skydd vid bland annat uppsägningar 

och avsked. LAS bygger på föreställningen om en ömsesidig lojalitet i anställningsrelationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, där de med längre anställningstid får en större 

anställningstrygghet (Ulander-Wänman, 2016:69). Om arbetsgivare bryter mot lagen genom 

att exempelvis säga upp en arbetstagare utan saklig grund har arbetstagare möjlighet att yrka 

skadestånd och i vissa fall få sin uppsägning ogiltigförklarad i Arbetsdomstolen. 

Sedan lagen grundades har den reviderats vid flertal tillfällen och något som argumenterats 

mycket kring under historiens gång är framförallt lagens paragraf om turordningsregler. 

Paragrafen har varit omtalad långt innan förarbeten skrevs till den reviderade versionen år 

1982, men det är samtidigt ett högaktuellt ämne idag. Under januari år 2019 gick 

Socialdemokraterna med på Centerpartiets och Liberalernas krav att tillsätta en utredning för 

att se över den svenska arbetsrätten. Direktiven från utredningen publicerades sedan under 

april år 2019 och dessa föranledde förslag som innebar utökade undantag från 

turordningsreglernas stycke om sist in först ut-principen vid uppsägningar. Utöver detta 

föreslog utredningen även att göra det mer ekonomiskt fördelbart för mindre företag att säga 

upp anställda. Detta ska utföras genom att arbetsgivare ska sluta betala ut lön till berörd 

arbetstagare under pågående tvist som hamnat i Arbetsdomstolen (Makar, 2019). 

Anställningsskyddet är också en jämställdhetsfråga eftersom de flesta tillsvidareanställningar 

innehas av medelåldersmän, medan kvinnor och ungdomar i större utsträckning erhållit 

tillfälliga anställningar eller arbetar deltid (SCB, 2015:10; SCB, 2018:53). Invandrare har 

också haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden för att de inte kan konkurrera med 

andelen tillsvidareanställda i samma utsträckning inom vissa yrken (Ekberg, 2006:145). 

Turordningsreglerna har varit en kontroversiell sakfråga ända sedan början av 1990-talet. 

Årligen har det förekommit motioner om förändringar av paragrafen men också förslag om att 

helt avskaffa den (Ahlberg, et al.,2006:131). Därför är det intressant att se hur språket är 

konstruerat kring detta omtvistade ämne och hur de framställer problemen kring detta. 

 



   

 5 

1.1 Bakgrund 

LAS fastställdes år 1974 med anledning av att Sveriges arbetstagare var i behov av förstärkt 

grundskydd i sina anställningar. Lagen är semidispositiv, vilket man i folkmun benämner som 

delvis ”tvingande”. Det innebär att delar av lagen kan avtalas bort eller inskränkas inom vissa 

ramar genom kollektivavtal. Alla paragrafer i LAS är däremot inte dispositiva, vilket är 

anledningen till att lagen enbart benämns som delvis tvingande. Genom kollektivavtal går det 

att göra särskilda inskränkningar såsom bland annat ändringar i turordning vid uppsägning 

genom speciella avtalsturlistor (Fackförbund.org, 2018).  

Uppsatsen har studerat hur konstruktionen av språket i dokument kring turordningsreglerna i 

LAS sett ut och hur strukturen förändrats över tid. Den begränsade forskningen som finns 

idag om effekten av turordningsreglerna har gjort att utredningar och politiker baserat många 

uttalanden på resultat från forskning med mer eller mindre tillförlitlighet (Skedinger, 

2008:72). Uppsatsen har med anledningen har detta studerat hur dessa uttalanden konstruerats 

i textform för att legitimera, bevara eller förändra normer i samhället. Genom att uppsatsen 

analyserat dessa texter upptäcktes vilka subjektspositioner som ingått i deras sätt att 

konstruera sanningar i samhället. Studien har också undersökt vilka maktkonstellationer som 

förekommit inom dessa subjektspositioner och hur dessa förändrats i takt med att paragrafen 

fått nya stycken. Studien har delvis en historisk innebörd med anledning av att materialet som 

använts är från både Anställningsskyddskommitténs förarbeten inför förändringen av LAS år 

1982, men även utredningar fram till början av år 2019. Eftersom Sverige från det att lagen 

infördes, fram till idag har sträckt sig över perioder med både låg- och högkonjunktur där 

olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder införts, var det aktuellt att undersöka vilka 

problemrepresentationer som gett upphov till förändringar, och om diskurserna sett likadana 

ut under denna tid. Genom att uppsatsen kritiskt granskat olika framtagna texter innehållande 

dels arbetsmarknadspolitik och juridik har det varit relevant tillämpa kvalitativ textanalys i 

form av diskursanalys eftersom studien undersökt hur språket blivit konstruerat inom 

samhällets diskurser. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka hur diskurser ser ut och bevaras genom problemframställningar 

vad gäller turordningsreglerna i LAS.  
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Frågeställningar: 

o Hur såg maktkonstellationerna ut förr kring förändringar av turordningsreglerna i LAS 

och är det samma konstellationer idag? 

o På vilket sätt har diskurserna angående problemrepresentationerna som förekom runt 

turordningsreglerna inför lagrevideringen 1982 förändrats i offentliga utredningar som 

gjorts därefter?  

1.3 Disposition  

I uppsatsens inledning och bakgrundsinformation får läsaren information om varför det är 

relevant att undersöka diskurser kring turordningsreglerna i LAS tillsammans med presenterat 

syfte och tillhörande frågeställningar. I kapitlet efter redogörs utvald tidigare forskning 

tillsammans med förklaring hur forskningen om både turordningsreglerna och 

anställningsskyddet överlag sett ut både innan och efter att LAS fastställdes. I nästkommande 

avsnitt redovisas kapitlet teori och metod. Här ges en redogörelse för valda verktyg till att 

besvara uppsatsens frågeställningar. I detta kapitel presenteras en fördjupning av materialet 

tillsammans med en förklaring till hur det samlades in. Här ingår även information om 

subjektivitet, argumentation och transparens. Kapitlet rundas sedan av med uppsatsens etiska 

överväganden samt problematik vid framtagning av materialet. 

Resultatet av den kvalitativa undersökningen redogörs för i kapitel fyra. Här sker först analys 

av materialet med valda analysverktyg. Olika relevanta utdrag från textmaterialet redovisas 

tillsammans med tillhörande förklaring. Kapitlet avslutas med en sammanställning av det 

resultat analysen har kommit fram till. I det sista kapitlet rundas uppsatsen av med ett 

avslutande diskussionsavsnitt. Detta kapitel summeras resultatet i relation till uppsatsens syfte 

och besvarar dess frågeställningar. Uppsatsen avslutas med slutsatser och praktiska 

implikationer för tillämpning eller vidare forskning. 

2.0 Tidigare forskning  

Det finns överlag begränsad forskning kring turordningsreglerna men generellt också om LAS 

i egenskap av lag som helhet. Merparten av det som skrivits har en kontext av 

samhällsekonomisk synvinkel men även flexibilitet är centralt. Eftersom uppsatsen delvis har 

en historisk karaktär behövdes en djupare förståelse dels kring hur anställningsskyddet sett ut 
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innan LAS kom till år 1974, men också hur relationen mellan staten och arbetsmarknad sett ut 

och hur den förändrats över tid. Eftersom lagen har en stark förankring i hur Sveriges 

arbetsmarknadspolitik är formad, lades mycket tid ner på att undersöka hur samhällets system 

såg ut förr. En ordentlig bakgrundsförståelse är av stor vikt vid analysen av materialet för att 

uppsatsens frågeställningar senare ska besvaras.  

En viss form av turordningsregler och anställningsskydd har funnits långt innan LAS 

fastställdes och därför är det av stor vikt att inleda detta kapitel med att informera läsaren om 

anställningsskyddets ursprung. Catharina Calleman (2000) redogör i sin avhandling 

Turordning vid uppsägning om hur framväxten av skyddet historiskt sett ut från när det 

reglerades i direktiven i legostadgan ur tjänstehjonssamhället och arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt. Stadgan skapade ur flera bemärkelser en trygghet för hjon att på äldre dagar 

bli fortsatt försörjda av husbonden när de arbetat där från ung ålder (Calleman, 2000:41-42).   

Författaren skriver att turordningsklausuler förekommit sedan 1930-talet genom 

kollektivavtal, framförallt vad gäller anställningstid men även rätten till att behålla sitt arbete 

vid arbetsbrist. Förr fick gifta män företräde i turordningen framför kvinnor. I flertalet 

kollektivavtal valde fackliga organisationer att ha undantag i turordningsregleringarna. Ett 

exempel på detta är att gifta kvinnor som hade arbetande män på annat håll var de 

arbetstagare som skulle sägas upp först då direktiven ansåg att dessa kvinnor kunde vara 

hemma istället och försörjas av sina män (Calleman, 2000:49).  

Förändringar som skett efter turordningsklausulerna på 1930-talet är bland annat att det 

infördes en lagstiftning som gav skydd åt anställda i åldrarna 45 år och uppåt. Detta gällde 

fram till dess att LAS fastställdes, vilken sedan inkluderade alla arbetstagare med undantag 

för de individer som faller in under första paragrafen i lagen. Även Bengt Furåker (2006) 

skriver i Anställningsform och inställning till rörlighet: en analys från tre svenska 

undersökningar om den lagstiftning som gav skydd innan LAS kom till. Furåker (2006) 

skriver om Medbestämmandelagen (MBL) och hur dess införande spelat stor vikt för LAS i 

samband med större organisationsförändringar såsom personalminskningar. Författaren går 

också in på faktorer som rörlighet på arbetsmarknaden, konjunkturella förhållanden samt 

tidsbegränsade anställningar i egenskap att vara ett alternativ till en liberal lagstiftning 

(Furåker, 2006:68). 
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För att förstå bakgrunden till uppsatsen är det även viktigt att förstå skillnaden på olika 

anställningsformer och från vilket ursprung de kommer från. Materialet till studien behandlar 

till stor del Sveriges olika anställningsformer men framförallt skriver de hur arbetstagare med 

vissa anställningsformer får vara kvar på bekostnad av andra. Eftersom läsaren inte får ta del 

av dessa dokument på egen hand utan endast se delar av innehållet i studien, är det 

grundläggande att förklara information om bakgrunden till anställningsformerna. Detta 

redogör Christer Lundh (2006) för i Arbetskraftens rörlighet och arbetsmarknadens 

institutioner i Sverige 1850-2005. Han skriver om när Sveriges industriella genombrott drog 

av stapeln och hur man då började skilja på fasta och lösa arbetare. Att vara en fast 

arbetstagare innebar att man tillhörde den ordinarie arbetsstyrkan (kan liknas vid dagens 

tillsvidareanställda). Dessa hade ofta yrkes- och företagsspecifika kunskaper, medan de lösa 

arbetarna hade en roll att understödja de fasta, i en roll som rena grovarbetare. I takt med 

implementering av fackföreningsrörelser och kollektivavtalssystemets utbredning tillsammans 

med nya sociala välfärdsinstitutioner blev anställningsskyddet starkare för båda 

anställningsformerna (Lundh, 2006:29-30). Vidare skriver författaren att ekonomi, 

institutioner och arbetskraftsrörlighet är starkt förankrade i varandra eftersom de till stor del 

är konjunkturberoende. Arbetstagarna flyttar helt enkelt naturligt dit där de mest avlönade 

arbeten finns (Lundh, 2006:54). 

Efter att LAS fastställdes har det forskats en del om anställningsskyddets effekt men 

framförallt hur lagen påverkar arbetsgivare. Per-Anders Edin (1996) skriver i 

Anställningsskydd och arbetslöshet om de effekter anställningsskyddet har fört med sig sedan 

lagen kom. Han tar också upp konjunkturella variationer mellan arbetslöshet och 

sysselsättning. Edin (1996) ger en forskningsöversikt över undersökningar mellan åren 1960-

1987 som visar på milda effekter på arbetslösheten. Han skriver även hur den genomsnittliga 

arbetslösheten skulle se ut om anställningsskyddet reformerades. Enligt författaren skulle 

arbetslösheten ge större spridning över olika grupper på arbetsmarknaden (Edin, 1996:415). 

Dock har studien precis som annan forskning om aktuellt ämne svag tillförlitlighet, i detta fall 

med anledning av begränsat urval.   

Författaren redogör också för forskning kring vilka effekter införandet av LAS hade för 

anställningsbenägenhet på mindre företag. En av effekterna visade att dessa företag tog längre 

tid på sig att tillsätta lediga tjänster. Edin (1996) lyfter också konsekvenser som uppkommer 

vid avsaknad av turordningsregler. Bland annat skulle företaget välja att behålla den personal 
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som är mest produktiv, och de som blivit friställda skulle ha svårt att hitta arbete eftersom de 

inför den nya arbetsgivarens ögon skulle ses som improduktiva. Vidare avslutar författaren 

granskningen med kommentaren att produktionseffekterna av ett förändrat anställningsskydd 

både är teoretiskt och empiriskt oklara. Han anser dock att det är de arbetslösa som får betala 

kostnaden för de anställdas anställningsskydd (Edin, 1996:424).  

Diskussionerna om LAS har sett olika ut över tid, vilket till stor del har att göra med hur 

konjunkturen ser ut i Sverige. Vid lågkonjunktur är arbetslösheten generellt högre och därför 

har studien även tagit med en artikel av Susanne Alm (1999) som heter Massarbetslösheten 

återvänder – förutsättningar för och försök till organisering av arbetslösa i 1990-talets 

Sverige. Artikeln illustrerar hur finanskrisen under 1990-talet kom att påverka arbetslösheten i 

Sverige. Författaren menar på att det största hotet mot Sveriges välfärd är den 

massarbetslöshet som sker under kriser likt denna (Alm, 1999:129). Artikeln upplyser läsaren 

om de politiska reaktionerna på arbetslösheten samt de arbetslösas försök att organisera sig 

med människor i samma situation. Det sista gjorde de för att själva råda bot på arbetslösheten 

genom Sveriges fackföreningar och den socialdemokratiska dominansen. Den höga 

arbetslösheten berodde mer på konjunkturella problem och misslyckad politik, än på 

individuella brister hos de arbetslösa (Alm, 1999:134).  

Beroende på hur den politiska konjunkturen värderas, försöker politikerna tillgodose olika 

gruppers intressen på samma gång. En komplex relation likt detta ger upphov till en spänning 

mellan organisationerna då de eftersträvar att tillgodose både samhällsklasserna och staten. 

Bengt Furåker (1979) redogör i sin avhandling Stat och arbetsmarknad – studier i svensk 

rörlighetspolitik för begreppet arbetsmarknadspolitik i egenskap av att vara en relation mellan 

statens funktion och arbetsmarknaden där staten är parten med övertaget. Furåker (1979) 

skriver att statens ingripande på en annan distans kan ha en indirekt inverkan på 

arbetsmarknadspolitiken men att den i sin helhet fungerar som en regulator i systemet 

(Furåker, 1979:98). Organisationers handlande påverkas av att staten bestämmer villkoren och 

författaren menar på att det i sin tur är dessa organisationer som representerar samhällets olika 

klasser. De politiska partierna blir en ideologisk instans som framhäver, förankrar och 

legitimerar. Därigenom blir partierna statens representant gentemot samhällsklasserna 

(Furåker, 1979:94-95).  

LAS begränsar svängningar i sysselsättningsgrader på arbetsmarknaden och vid normala 

konjunktursvängningar kan det vara fördelaktigt. Vid djup lågkonjunktur som den Sverige 
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hade under 1990-talets början menade vissa parter att regleringen utgjorde hinder för 

företagens tillväxt. Sveriges näringslivspolitik har målsättningen att det ska råda god tillväxt 

genom att underlätta landets företagsutveckling. Genom god tillväxt skapas fler arbeten och 

Sverige får en bättre välfärd. I Anställningsskydd, småföretag och tillväxt redogör författarna 

Ahlberg, Bruun och Malmberg (2006) för väsentliga delar av hur anställningsskyddet, 

turordningsreglerna och företagstillväxten i Sverige har varierat över tid. Författarna skriver 

att företag behöver god lönsamhetsutveckling genom god produktivitet (Ahlberg, Bruun & 

Malmberg, 2006:115). Således är arbetsgivarna i stort behov av arbetstagarnas effektiva 

medverkan för att förbättra både produktivitet och kvalitet. Detta var något som föll sig 

naturligt ifall arbetstagarna upplevde att de var en trygg del i arbetsgivarens framgångar på 

längre sikt. Det måste finnas en jämvikt i avvägningen mellan företagens behov av flexibilitet 

och de anställdas trygghet på arbetsplatsen. 

Vidare skriver Ahlberg et al. (2006) om olika reformkrav som föreslagits på grund av att 

mindre företag regleras av samma lagstiftning som stora företag och hur landets tillväxt 

påverkats av detta. Det här var tiden innan år 2001, då undantag i turordningsreglerna för 

mindre företag inte införts än (Ahlberg, et al.,2006:117). Utöver att författarna skriver om 

olika förändringar som reviderat paragrafen om turordningsreglerna lyfter de också förslag 

som härrörde paragrafen men som av olika skäl avslagits (Ahlberg, et al.,2006:131).   

Mellan åren 1992-1997 befann sig Sverige som tidigare nämnt i djup ekonomisk kris. 

Perioden sträckte sig över både borgerlig och socialdemokratisk regering och under dessa år 

var sysselsättningsgraden låg och offentliga besparingar höga. Mattias Bengtsson och Tomas 

Berglund (2012) skriver i sin artikel Den stora omvandlingen - Svensk arbetsmarknadspolitik 

under tre decennier om hur de studerar utvecklingen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 

Sverige från mitten på 1980-talet och framåt. De belyser i vilka riktningar förändringarna som 

skett har tagit bland annat i den förda politiken i form av regeringsförklaringar och 

budgetpropositioner. Vidare skriver de också om tiden efter krisen mellan åren 1998 till 2009. 

Här har de undersökt eventuella förändringar i politiska dokument (Bengtsson & Berglund, 

2012:23-24). De avslutar sin artikel med en diskussion kring de diskurser som råder och hur 

ansvaret läggs på individen att ständigt vara anställningsbar och kompetensutvecklad, vilket 

leder in oss på EU:s sysselsättningsstrategi, flexicurity (Bengtsson & Berglund, 2012:32).  

Sysselsättningsstrategins koncept innebär att det ska vara lättare för företag att både säga upp 

och anställa arbetstagare, vilket gör ett naturligt avtryck på Sveriges arbetsmarknad. Carin 
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Ulander-Wänman (2016) redogör i sin artikel Anställningsskydd och kvalifikationskrav i 

förändring? om varför LAS infördes och hur dess paragrafer kan tolkas. Ulander-Wänman 

(2016) skriver att strukturomvandlingarna på arbetsmarknaden tillsammans med flexicurity 

kan ha betydelse för hur kravet på tillräckliga kvalifikationer tillämpas i Arbetsdomstolens 

praxis. Normer i flexicurity är konstruerade så att arbetstagare byts ut för att leva upp till 

arbetsgivares kompetensbehov och produktionskrav. Anställningstrygghet verkar genom 

flexicurity i vad de kallar ett livslångt lärande där arbetstagare ska vara anställningsbara i 

förhållande till hela arbetsmarknaden (Ulander-Wänman, 2016:68). 

Vidare forskning på LAS och dess funktionssätt tillsammans med faktorerna flexibilitet och 

anställningstrygghet, redogör Skedinger (2008) för i sin rapport Effekter av anställningsskydd 

- vad säger forsningen?. Något som författaren skriver att läsaren ska ha i beaktning är att de 

flesta studierna i undersökningen saknar tillförlitlighet, eftersom forskarna inte kontrollerat 

för bakomliggande variabler (Skedinger, 2008:72).  

Skedinger (2008) skriver om globalisering, teknologisk utveckling och 

konjunkturförändringar i egenskap av att vara bidragande faktorer till att Sveriges 

arbetsmarknad har fått ökade krav på anpassningsförmågan. Konkurrensen har ökat med 

anledning av import från låglöneländer men även i form av billigare arbetskraft. 

Konsumtionen har också varit en bidragande faktor eftersom konsumenterna efterfrågar det 

senaste på marknaden och företagen ständigt behöver ställa om för att tillverka nya produkter 

(Skedinger, 2008:12). Författaren problematiserar även de olika anställningsformerna och hur 

dessa konkurrerar ut varandra. Skedinger (2008) menar på att anställningsskyddet idag 

fungerar som en omfördelningsmekanism på arbetsmarknaden. Med detta menas att 

tillsvidareanställda har det bra ekonomiskt ställt och får behålla sina anställningar på 

bekostnad av arbetstagare med tillfällig anställning och ofta sämre ekonomisk situation 

(Skedinger, 2008:16). Delar av forskningen återkommer i uppsatsens sista kapitel där det 

placeras i relation till studiens resultat.  

3.0 Teori och metod 

Diskursanalys hör till kvalitativ metod och innefattar analys i form av texter, filmer eller 

bilder. Kvalitativ metod används övergripande till de studier vars material forskaren 

bearbetar, inte direkt skapats för kvantifiering genom statistiska metoder och dess tillhörande 

verktyg (Ahrne & Svensson, 2015:9). Ansatsen har sin grund från socialkonstruktivismen och 
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är en vanlig disciplin inom humaniora och samhällsvetenskap. Socialkonstruktivism används 

som huvudkategori för moderna teorier om kultur- och samhälle. Det som gör dessa teorier 

mer moderna än andra är att man förhåller sig kritisk till självklar kunskap och förstår dess 

kulturella bakgrund. Det finns även ett samband mellan kunskap och sociala handlingar och 

processerna inom dessa (Winther Jörgensen & Phillips, 1999:11-12). Då uppsatsen analyserar 

hur verkligheten skildras genom språkets konstruktion i texter tillämpas diskursanalys som 

ansats. Winther Jörgensen och Philips (1999) beskriver diskursanalys i egenskap av att vara 

en ansats där teori och metod är sammanbundna  (Winther Jörgensen & Phillips, 1999:10). 

Teori och metod utgör därför tillsammans ett större kapitel i uppsatsen. 

3.1 Diskurs 

Begreppet diskurs är ett abstrakt begrepp och beskrivs genom som att det är inom diskursen 

människor uppträder på ett bestämt sätt och det finns ett förgivettagande sätt att tala om hur 

världen förstås. Definitioner går att göra på flera sätt och med olika tolkningar så länge 

forskaren redogör för hur man har bearbetat materialet för att komma fram till sina slutsatser 

(Winther Jörgensen & Phillips, 1999:7). Det bestämda sättet att prata om olika fenomen har 

gjort att osynliga ramar byggts upp och format en verklighet, vilken bestämmer vad som 

anses vara både korrekt och sannolikt. Världen består inte endast av en enda diskurs utan 

dessa verkar genom varandra och förstärker samhällets syn på hur något skall uppfattas 

(Börjesson & Palmblad, 2007:13). 

Man talar således om diskurs som en form av social konstruktion och det är dessa diskurser 

som bestämmer hur världen ser ut. Dessa konstruktioner är intressant för diskursanalytiker att 

studera. Man kan med fördel använda flera olika diskursteorier i samma undersökning, 

eftersom det inte finns tydliga riktlinjer för definitionen av diskursanalys (Winther Jörgensen 

& Phillips, 1999:10). Vid diskursanalytiska studier vill forskaren undersöka språkliga 

praktiker i avsikt att förstå hur dessa påverkar varandra i samhället (Boréus, 2015:179). 

Analysen kan se olika ut beroende på vad forskaren är intresserad av att studera. Vissa lägger 

fokus vid kategoriseringar och normaliseringar medan andra istället studerar 

subjektspositioner och identiteter (Börjesson & Palmblad, 2007:14). Uppsatsen lägger stor 

vikt vid de subjektspositioner som ingår i diskurserna. Definitionen av subjektspositioner är 

att det är de kategorier som individer placerats i inom diskurserna. Dessa bestämmer också 

hur mycket utrymme individerna får inuti dem. Dessa kategoriseringar är uppbyggda av 

föreställningar och förväntningar på människor (Boréus, 2015:165). 
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Anledningen till att det ansågs lämpligt med diskursanalys i uppsatsen är att den kritiskt 

granskar olika textdokument, vilka är skrivna ur en politisk kontext och de appliceras på hela 

Sveriges arbetsmarknad. I takt med att politiker som verkställer beslut i Sverige ersätts, 

ändras också till viss del de arbetsmarknadspolitiska frågorna och prioriteringarna, vilket gör 

att språkbruket som använts också förändras. Arbetstagarförbunden har under denna tid också 

haft mer eller mindre stort inflytande, vilket också gett upphov till att de olika 

textdokumenten förändrats över tid och då blir intressanta att granska. Det är också ett 

lämpligt val av ansats att använda sig av vid undersökningar om vilka frågor som lämnas 

implicit och hur maktstrukturer är uppbyggda (Bergström & Boréus, 2012:388). 

 

3.1.1 Kritisk diskursanalys 

Eftersom uppsatsen kretsar kring LAS och dess turordningsregler, vilka är starkt förankrat till 

synen på Sveriges arbetsmarknadspolitik, är diskursanalys en bra teori att använda sig av. 

Detta med anledning av att Sveriges arbetsmarknadspolitik har sett olika ut över tid och 

därmed är det intressant att undersöka hur diskussionerna kring turordningsreglerna har följt 

med de förändringar som skett i Sverige. En infallsvinkel inom diskursanalytisk ansats som 

annars kan användas som alternativ är exempelvis Laclau och Mouffes diskursteoretiska 

angreppssätt. Den har som utgångspunkt att alla praktiker är diskursiva och verkar genom ett 

materiellt fenomen. Deras teori är av utgångspunkten att det inte förekommer dialektiskt 

samspel mellan ett fenomen och dess diskurs, utan att den är konstituerad för vår värld endast 

(Winther Jörgensen & Phillips, 1999:25-26). Kritisk diskursanalys har ett mer dialektiskt 

förhållande och är mindre abstrakt än diskursteorin. Då uppsatsen studerar 

maktkonstellationer i samhället och hur dessa bevarat diskurser är den ansatsen ett mer 

lämpligt val till att besvara studiens frågeställningar (Winther Jörgensen & Phillips, 1999:26-

27).  

 

Det kritiska förhållningssätt som gett upphov till ansatsens namn kommer ursprungligen från 

dess intention att belysa samhällets ojämlika maktförhållanden. Enligt Michel Foucault är 

makt inte något en eller flera individer besitter, utan den verkar från alla distanser inuti ett nät 

av ojämlika och rörliga relationer. Makt är ständigt närvarande men existerar endast inom 

diskurserna i relation till dess subjektspositioner och utsagor (Wreder, 2007:48-49). För att ge 

en konkretiserad förklaring kan man tänka att de personer som sitter med makten att fastställa 

besluten i uppsatsens texter, endast har sin makt genom sina subjektspositioner i form av 

politikerpositioner och inte med anledning av vilka de är som individuella personer. Metoden 
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är med anledning av detta ypperlig att använda om man som forskare strävar efter att bidra till 

kampen att skapa social förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 1999:70). Något som 

generellt kännetecknar diskursanalys som ansats är dess fokus på konstruktionen av språket 

och hur man studerar människors olika användning av det. Ansatsen har sin utgångspunkt i att 

empiriskt undersöka och teoretiskt problematisera relationer som härleds olika diskursiva 

praktiker (Winther Jörgensen & Phillips, 1999:67). Inom kritisk diskursanalys studeras 

sociala interaktioner som man sedan gör en lingvistisk textanalys av. Detta gör också att den 

skiljer sig från de övriga diskursanalytiska ansatserna (Winther Jörgensen & Phillips, 

1999:68).  

 

3.1.2 Val av teoretiska verktyg 

Eftersom uppsatsen studerar maktstrukturer i form av problemrepresentationer i olika 

politiska dokument, är de olika diskursanalytiska verktyg som finns inom ramen för den 

kritiska ansatsen utmärkta att använda sig av till uppsatsen. Studien tillämpar fler än ett 

diskursanalytiskt verktyg, men något de har gemensamt är att båda tillhör kritisk 

diskursanalys. De utvalda teoriverktygen är främst Ulf Mörkenstams (1999) problem, orsak, 

lösning-analys (POL) men också till viss del Carol Lee Bacchis analysmetod ”What’s the 

problem represented to be” (WPR). Dessa verktyg bidrar till en kritisk reflektion över hur 

samhället konstrueras, och insikten i vilka som har makt att skuldbelägga. POL-analys med 

infallsvinkel av WPR-analys är ett passande metodval eftersom syftet med studien handlar om 

att se hur politiker i textform representerat problem och hur diskursernas maktstrukturer är 

utformade. 

 

De diskursanalytiska verktygen kompletterar varandra på ett bra sätt genom att de 

tillsammans ger en fördjupad bild av hur diskurserna formats och bibehållits. Mörkenstam 

lägger vikt vid hur explicita politiska uttalanden bevarar samhällets diskurser genom politiska 

föreställningar. Bacchi har istället sitt primära fokus på den implicita betydelsen och trycker 

mer på konsekvenserna som uppstår till följd av en problemrepresentation. 

 

POL-analys 

Vissa normativa föreställningar är avgörande för hur samhället ser på en institutionell ordning 

och huruvida den upplevs vara politiskt legitim eller inte. Genom att definiera olika 

samhällsgrupper beskrivs också verkligheten på ett specifikt sätt. Relationen mellan 

samhälleliga föreställningar och politisk praktik kan både stigmatiseras men också begränsas. 



   

 15 

Det finns intresse att bibehålla ett samhälles maktrelationer i den diskursiva praktiken 

(Mörkenstam, 1999:42).  

Något som utmärker detta analysverktyg är att det går att studera olika politiska utsagor 

genom tid i en given politisk kontext. Genom att länka dessa utsagor till varandra kan man 

urskilja övergripande mönster där vissa politiska handlingar legitimerats och andra inte. 

Mörkenstam (1999) fokuserar framförallt på de explicita diskurserna (Mörkenstam, 1999:55). 

Genom att studera hur problem, orsaker och lösningar framställs går det att upptäcka vilka 

politiska förklaringar som tillskriver skuld, och hur de olika problemen anges och pekas ut. 

Problemformuleringarna i sin tur ger upphov till hur subjektspositioner skapas och ofta blir 

det enskilda individer eller kategorisering av grupper som blir betonade (Mörkenstam, 

1999:57).  

Eftersom olika politiska uttalanden och föreställningar är undersökningens fokus, kommer 

uppsatsen att binda samman utsagorna i materialet runt LAS och turordningsreglerna på 

samma vis som Mörkenstam redogjort för i sin avhandling Om ”lappernes privilegier”. 

Genom detta granskas det om, och i så fall vid vilka tidpunkter dessa diskurser förändrats och 

om maktkonstellationer genomgående varit desamma. 

WPR-analys 

Detta analysverktyg härstammar från socialkonstruktivism, poststrukturalism, feministisk 

kroppsteori och Foucaults governmentality theory (det saknas en svensk motsvarighet till 

begreppet). Socialkonstruktivismen har satt sin prägel på teorin genom att det är en ansats 

som är starkt präglad av en förståelse kring hur sociala konstruktioner bildats och fortsätter att 

bildas i samhället. Kunskap förstås som en form av social konstruktion, vilken endast 

existerar i egenskap av de uttalanden som bevarar dem. Hur problemrepresentationer 

framställs är enligt Bacchi ett sätt att utöva kunskap och makt genom politiska uttalanden 

(Bacchi & Eveline, 2010:117-118).  

 

Teorin grundar sig på hur policydokument och politiska uttalanden skapar en bild av hur olika 

problem framställs i samhället och hur diskurser byggs upp genom dessa uttalanden och ger 

upphov till skapande av olika subjektspositioner (Bacchi & Eveline, 2010:112). Bacchi kallar 

dessa för problemrepresentationer och dessa behöver inte vara faktiska problem. Det handlar 

snarare om vad politikerna valt att se som problem och hur de uttrycker dessa i bild, text eller 

talspråk. Ansatsen ger en möjlighet att upptäcka hur politiker framställer olika fenomen som 
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problemrepresentationer och hur vissa personer ofta blir offer för att vara problemskapare. 

Med hjälp av Bacchis verktyg kommer forskaren in på djupet av hur språkets karaktär i ett 

uttalande används för att övertyga samhället i olika politiska frågor (Bacchi & Eveline, 

2010:111). Ansatsen präglas av språket som konstruktion och dess verktyg avser undersöka 

diskurser och analysera dessa vidare för att upptäcka bakomliggande implicita anmodanden, 

vilket uppsatsen har för avsikt att göra för att besvara sina frågeställningar. 

 

3.2 Material 

Eftersom uppsatsen är en form av textanalys med en specifik avgränsning på 

turordningsreglerna i LAS, består studiens material av texter dels från 

Anställningsskyddskommittén från år 1977 fram till år 1981, men också av utredningar och 

kommittédirektiv som skrivits fram till början av 2019. Materialet bearbetades i kronologisk 

ordning och hade en kritisk och undersökande infallsvinkel eftersom det var olika beställda 

offentliga rapporter och utredningar. Innehållet bestod av olika förslag på förändringar av den 

arbetsmarknadspolitiska konstruktionen. Texterna var merparten skrivna av 

myndighetspersoner men från de första åren också personer från arbetstagar- eller 

arbetsgivarorganisationer. Flertalet av rapporterna gick att förstås som en representation av 

hur bilden av Sveriges anställningsskyddslag ”borde se ut” vid de tillfällen dokumenten 

publicerades.   

 

3.2.1 Insamling av material 

Som nämnt ovan är hälften av materialet arkiverat. Dessa var texterna från 

Anställningsskyddskommittén och de inhämtades på Riksarkivet i Marieberg. Vid inhämtning 

av det materialet utfördes en detaljerad textläsning direkt på plats eftersom ett tillfälle var 

avlagt för ett fysiskt besök på arkivet. Anledningen till att materialet detaljlästes var att det 

inte var möjligt att tillämpa sökfunktioner med nyckelord via datorn. En noggrann granskning 

behövde göras för att inget om turordningsreglerna skulle falla bort av misstag. De texter som 

valdes ut av det arkiverade materialet var i form av olika politiska promemorior, protokoll, 

kommittédirektiv samt delar av brev som skickats både från arbetsgivar- och 

arbetstagarföreningar till Anställningsskyddskommittén. Det blev en manuell granskning av 

sex arkivpärmar och de dokument som var relevanta för uppsatsen fotograferades för att 

sedan kodas på annan plats. Utöver detta har jag hämtat ut digitala rapporter från regeringens 

hemsida som fanns att tillgå, vilka förhåller sig inom ramen för åren 1991-2019. Det totala 
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materialet blev omkring 250 sidor varav 100 av dessa består av det arkiverade materialet 

mellan åren 1977-1981. 

 

Det som skilde materialet åt bortsett från att en viss del var arkiverat och annat digitaliserat, 

var att det var ett äldre språkbruk som använts i det arkiverade materialet eftersom det började 

skrivas från 1970-talet. Det var heller inte lika viktigt förr att datera dokument, vilket 

medförde att det arkiverade materialet i de flesta texter saknade datering. Årtalen 1977-1981 

stod på de pärmar som det arkiverade materialet fotades från, så dokumenten är skrivna inom 

ramen för den tiden. Dessa pärmar innehöll allt offentligt material som någonsin skrivits om 

anställningsskyddet inom ramen av de årtalen. Det var även många sidor som blivit 

nedgångna, smutsiga och således blivit oläsliga. Därför var det vid insamlingstillfället svår att 

veta om insamlat material skulle bli tillräckligt till en relevant analys. Det digitaliserade 

materialet var å andra sidan komplicerat ur den aspekten att det var offentliga rapporter som 

skrivits med många års mellanrum. När det digitaliserade materialet inhämtades gjordes 

sökningar av nyckelorden: turordningsregler, turordning samt anställningsskydd. Efter att 

denna sökning var klar gjordes en ny sökning med samma nyckelord inuti dokumenten för att 

få insikt i om rapporterna innehöll relevant information till uppsatsen för att besvara mina 

forskningsfrågor. Genom att arbeta på detta sätt blev de rapporter som innehöll endast rena 

citat från lagboken om turordningsregler och saknade diskussion om berört ämne bortsållade, 

eftersom de var irrelevanta för undersökningen. 

 

3.2.2 Urval 

Inför urvalet av material gjordes en selektiv bedömning. Kriterierna var vid insamlingen av 

texterna att de skulle innehålla diskussioner kring turordningsreglerna i LAS samt att det 

skulle vara offentliga dokument. Brev med ren kritik eller förändringsförslag inskickade från 

privatpersoner till myndigheterna kändes inte tillförlitliga och valdes bort. De få brev som 

valdes med i urvalet hade skickats in till Anställningsskyddskommittén från etablerade 

arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer. Dessa ansågs tillförlitliga vid tillfället 

dokumenten skrevs, eftersom de organiserade en stor andel medlemmar och betraktades 

legitima. Övriga texter som valdes ut från Riksarkivet var i form av politiska promemorior, 

protokoll och kommittédirektiv. Därefter bearbetades digitaliserat material, vilka också var 

olika former av offentliga rapporter från regeringens hemsida. Uppsatsen omfattar samtliga 

diskussioner som någonsin gjorts om turordningsreglerna inom offentligt material som går att 
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införskaffa både på Riksarkivet och Regeringen.se. Detta är för att öka uppsatsens 

trovärdighet och stärka analysens argument.  

 

3.2.3 Bearbetning av material: kodning och tematisering 

Efter att materialet insamlats behövde det bearbetas. Detta gjordes genom detaljerad 

textläsning med färgmarkörer. Målsättningen var att upptäcka återkommande begrepp och 

analysera meningsuppbyggnader för att skapa teman som var relevanta för studiens syfte och 

att underlätta möjligheten att hitta inuti dokumenten. Något som är viktigt vid en 

diskursanalytisk ansats och som forskaren genast kommer i kontakt med vid en detaljerad 

läsning är huruvida texterna som valts ut har en interdiskursiv innebörd. Detta innebär att 

forskaren vill upptäcka om texterna uteslutet bygger på tidigare texter och således bidrar till 

en förstärkning av den allmänt utbredda diskursordningen som föreligger sedan tidigare 

(Denscombe, 2018:410). Dokumenten höll sig inom samma tema och ram av diskurser och 

därmed blev det endast ren lagtext som sållades bort medan politiska uttalanden om LAS och 

turordningsreglerna användes till analysen (Boréus, 2015:184). För strukturens skull 

bearbetades materialet från de första åren då lagens utformning och utvärdering av 

turordningsreglerna låg väl till tals i samband med att lagen reviderades år 1982 för att sedan i 

kronologisk ordning bearbeta de övriga texterna.  

 

Materialet från Riksarkivet bestod av foton så dessa skrevs ut för att sedan kodas in stycken i 

sex olika teman. Förklaringen till utvalda teman utöver det som redogörs för i bilden på 

nästkommande sida var också att förenkla möjligheten att hitta i materialet och bygga en 

struktur. Kodning med färgmarkörer gjorde det enkelt att bläddra tillbaka i texterna och se 

inom vilka aspekter diskurserna hade sin uppbyggnad. Det blev början på en dekonstruktion 

av texterna, vilket man kan göra på många individuella sätt bara man förklarar hur man gått 

tillväga (Denscombe, 2018:409). Tanken med kodningen var att studera hur verkligheten 

förstås genom språket utifrån konstruktioner av hela meningar och att upptäcka vilka aspekter 

meningarna utgår från. Således färgmarkerades hela stycken vid kodning istället för enstaka 

ord av betydelse. Bilden på nästkommande sida är en redogörelse för valda teman. 
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 Bild: Malin Bohman 

 

3.3 Subjektivitet, argumentation och transparens 

Något som är av stor vikt vid kodning är att forskaren är medveten om sin egen subjektivitet 

och hur den påverkar studiens resultat (Silverman, 2001:293). Här lyser subjektiviteten 

igenom till viss del i analysen då uppsatsen har en tendens att sympatisera med individer i 

större beroendeställning, vilket i detta fall ofta blir arbetstagarna. En kvalitativ studie lägger 

inte vikt vid reliabilitet och validitet, utan om forskarens förmåga att argumentera för sina 

slutsatser (Rennstam & Wästerfors, 2015:231-232). Genom god argumentation blir studien 

trovärdig. För att läsaren ska uppfatta att studien är trovärdig behöver den påvisa transparens. 

Detta innebär att det ska finnas en så kallad genomskinlighet i forskningsprocessen så att 

läsaren förstår hur studien har gått till från första steget till sista. Ett sätt att öka transparensen 
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är att bland annat motivera för sitt metodval och även metodvalets svagheter i sig, vilka man 

som forskare tampas med under studiens gång (Ahrne & Svensson, 2015:25). 

 

3.4 Etiska överväganden 

I enlighet med Sveriges offentlighetsprincip, har allmänheten rätt att få insyn till information 

om statens och kommuners verksamhet. Allt material som analyserades var olika 

textdokument i form av offentliga handlingar både i arkiverad, men också digital form. Därför 

behövdes inte etiska överväganden vara i beaktning i samma utsträckning som om det varit en 

diskursanalys med någons privata texter eller bilder som material eller om studien tillämpat 

datainsamlingsmetod i form av intervju. Något som möjligtvis kan vara värt att diskutera är 

dock att studien eventuellt trampar någon på tårna i den kommande analysen. Detta eftersom 

uppsatsen har tolkningsföreträde i bedömningar av politiska uttalanden när det kommer till 

implicita betydelser.  

 

3.5 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Metodproblem som forskare tampas med vid diskursanalytisk ansats är dels att det råder en 

begränsning i det faktum att det är svårt att verifiera de slutsatser man kommer fram till 

(Denscombe, 2018:409). Metoden kräver att forskaren har god insikt i bakgrundsbetydelser 

kring samhälle och politik och förstår inverkan dessa faktorer gör på texterna som studeras. 

Nödvändiga bakgrundsbetydelser till uppsatsens forskningsprocess är den tidigare forskning 

som redogjorts för föregående kapitel. 

 

4.0 Analys 

Efter materialet har kodats ska det analyseras genom uppsatsens valda diskursanalytiska 

verktyg. En POL-analys innefattar en indelning i grupperna: problem, orsak och lösning och 

dessa används som huvudrubriker för att bryta ned uppsatsens kodade textstycken (Bergström 

& Boréus, 2012:388). För att tydliggöra texternas politiska uttalanden och åtgärder utförs 

först en explicit POL-analys. Den explicita analysen används sedan till att söka efter implicit 

innehåll i enlighet med Bacchis WPR-analys. Bacchi lägger som tidigare nämnt större vikt vid 

att upptäcka implicita betydelser i explicita uttalanden och därför valdes delar av hennes 

metod ut för att tillföra en bättre helhet i Mörkenstams POL-analys (Bacchi & Eveline, 

2010:111-112). 
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Genom att tillämpa båda analysverktygen går det att upptäcka hur maktkonstellationer 

formats och framskridits genom olika skeden, både explicit och implicit. Mörkenstams 

verktyg valdes till stommen av analysen eftersom metoden underlättar genom sin spartanska 

indelning av de politiska texterna. Genom analysverktyget går det att utläsa texternas 

kärnmeningar samt bygga upp förståelse för hur diskurserna institutionaliserats och bevarats 

på ett följsamt och disponerat sätt. Eftersom målsättningen är att komma åt materialet på en 

djupare nivå används också Bacchis metod för att uppdaga vilka problemframställningar som 

politikerna valt att inte belysa. Något som är viktigt för läsaren att förstå är att den explicita 

analysen blir en sammanställning av vad varje dokument framstår som problem, orsak och 

lösning medan den implicita analysen i sin tur är bakomliggande problem, orsaker och 

lösningar som studien vill belysa läsaren om.  

Analysen presenteras i kronologisk ordning och löpande text utifrån Mörkenstams POL-

analys men med en utläggning efter varje explicit redogörelse i form av de implicita 

problemframställningar som politikerna inte skriver om. Nedan är en förtydligande bild om 

hur turordningsreglerna har förändrats över tid sedan LAS infördes. Den har skapats för att 

läsaren behöver veta att en del regleringar var möjliga att tillämpa vissa år men inte andra 

eftersom de olika dokumenten sträcker sig över en lång tid. 

 

 

Källa: Skedinger (2008) Bild: Malin Bohman 
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4.1 Anställningsskyddskommittén 1977 - 1981 

Det här materialet är som uppsatsen redogjort för tidigare, inhämtat på Riksarkivet i 

Marieberg i Stockholm. Allt arkiverat material går in under ett analysavsnitt eftersom 

merparten av dokumenten inte är daterade. De dokument som analyserats är utredningar och 

direktiv till utredningar och dessa har framförallt haft för avsikt att analysera det som på den 

tiden var ett nyligen infört anställningsskydd.  

I flertalet stycken skriver kommittén med utgångspunkt från samhällsekonomiska aspekter att 

det är problematiskt att småföretag inte överlever anställningsskyddets utformning. Vad de 

menar med ”överlever” är att när småföretag blir olönsamma och behöver varsla på grund av 

arbetsbrist behöver de följa turordningsreglerna för vilka arbetstagare som sägs upp. De 

arbetstagare som har längst anställningstid får stanna, medan de med kortare tid på 

arbetsplatsen får lämna. Undantag i turordningsreglerna får göras genom kollektivavtal men 

småföretag har oftast inte tecknat det. Eftersom undantaget i turordningsreglerna om att 

undanta två nyckelpersoner infördes först under år 2001 var det således besvärligare för 

småföretag att behålla personer som var extra viktiga för verksamhetens lönsamhet, när de 

behövde varsla på grund av arbetsbrist och det är det citatet från kommittén här under berör.  

Bestämmelserna har föranlett problem inte minst för att de mindre företagen genom att 

utrymmet för nyanserade bedömningar i frågan om vilka arbetstagare som i första hand skall 

få stanna kvar i företaget är alltför begränsat 

De explicita orsakerna som kommittén skriver föranleder problemet är att småföretag vid en 

driftinskränkning är tvungna att behålla ”fel personal”. Kommittén skriver i flera stycken att 

företagen inte hunnit bli tillräckligt stabila i verksamheten för att teckna kollektivavtal. Större 

företag har möjlighet att göra undantag i turordningsreglerna eftersom det är vanligare att de 

är kollektivavtalsbundna. Det är med anledningen att de ofta kommit längre i expansionsfasen 

och därför är de inte drabbade i samma utsträckning. 

 

Mycket fokus i texterna från Anställningsskyddskommittén har förslag på lösningar för att 

förenkla uppsägningar av tillsvidareanställda. Kommittén föreslår även förändringar i lagen 

vad gäller kvalifikationskraven över arbetstagares lämplighet när en driftinskränkning sker, 

för att underlätta lönsamheten för dessa företag. Anledningen till detta förslag och citatet 

nedan är att en arbetstagare som har längre anställningstid får lämna sin anställning till 
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förmån för annan arbetstagare om denne inte uppfyller den kompetens som arbetsuppgifterna 

kräver.  

 

Mot den nu angivna bakgrunden finns det enligt kommitténs mening skäl att direkt i lagen 

inskriva en möjlighet att det åtminstone i vissa situationer får göras en mera nyanserad 

bedömning av en arbetstagares lämplighet i olika hänseenden för fortsatt anställning vid en 

driftinskränkning än vad som för närvarande är tillåtet 

 

Implicit här är problemet att mindre företag inte förväntas ha kollektivavtal. Diskurser om 

samhällets normer och förväntningar på en trygg arbetsplats ser annorlunda ut för mindre 

företag. Ingenstans skriver kommittén förslag på lösningar att underlätta möjligheten för 

mindre företag att teckna kollektivavtal. En sådan lösning skulle dels förstärka 

anställningsskyddet, men arbetsgivaren sparar tid genom att de då undviker att behöva 

förhandla med varje enskild anställd angående anställningsförmåner som kollektivavtal 

annars reglerar. Dessa arbetsgivare får också möjligheten att göra avvikande turordningslistor 

än de lagstadgade.  

 

4.2 Utredning av den arbetsrättsliga utredningen 1991:76 

På beställning av Arbetsdepartementet tillkallades en kommitté till att göra en översyn av den 

centrala arbetsrättsliga lagstiftningen. Ett av kommitténs mål med översynen var att bland 

annat få en utvärdering över hur implementeringen av LAS med vidare förändringar fungerat. 

Tanken med beställningen var även att utredningen skulle föreslå förändringsförslag till 

framtiden.  

 

Utredningen redogör för explicita problem att turordningsreglerna inte fyller sin tilltänkta 

funktion med anledning av att de anser att alltför många avvikelser kan göras i kollektivavtal. 

Vad de således menar med texten nedan är att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har 

för stor frihet i att göra undantag genom så kallade avtalsturlistor när uppsägning på grund av 

arbetsbrist råder. Avtalsturlistor ändrar ordningen på vilka arbetstagare som sägs upp, vilket 

utredningen anser skapar en urholkning av lagen. De explicita lösningarna som utredarna 

föreslår för att motverka urholkning är att turordningsreglerna bör bli indispositiva.  
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Kommittén bör härefter ta ställning till om reglerna bör finnas kvar och om de i så fall 

behöver förstärkas t.ex. genom att avvikelser inte får göras i avtal. 

 

Ett implicit problem som detta lagändringsförslag för med sig är att färre arbetsgivare skulle 

anse att det är värt att teckna kollektivavtal. De arbetsgivare som ordnat med kollektivavtal på 

arbetsplatsen med motivering att göra avvikelser i turordningsreglerna, kan komma att säga 

upp dessa. Deras lösning skulle absolut leda till att turordningsreglerna bevarades i större 

utsträckning och arbetstagare med längre anställningstid får ett starkare skydd. Dock blir det 

på bekostnad av övriga värdefulla förmåner som kollektivavtal för med sig såsom exempelvis 

övertidsersättning- och reglering, obekväm arbetstid och eventuella sänkta arbetstidsmått.   

 

En implicit lösning är att göra delar av paragrafen om turordningsreglerna indispositiva, så att 

det i viss utsträckning går att göra ändringar genom kollektivavtal. Dessa ändringar ska 

tydliggöras så att inte parterna anpassar avvikelserna efter eget intresse och kringgår LAS.  

 

4.3 Utredning: Att skapa arbeten 2010:93 

Denna utredning är en bilaga till en större rapport som heter Långtidsutredningen (denna 

ingår inte i materialet för uppsatsen, eftersom den innehåller lite diskussion om 

turordningsreglerna bortsett från det som redan skrivits i bilagan). Dokumenten består av en 

analys av Sveriges anställningsskydd där de jämför det svenska regelverket med resultat från 

internationell forskning kring anställningsskyddets effekter på produktivitet och 

sysselsättning.  

 

De explicita problemen som utredningen skriver om är att turordningsreglerna ger upphov till 

segregering på arbetsmarknaden och lägre samhällsekonomiskt ansvarstagande. De 

tillsvidareanställda har större trygghet än övriga anställningsformer. Invandrare och 

lågkvalificerade är den grupp som normalt har tillfälliga anställningar, detta gör 

arbetsmarknaden segregerad. Andra explicita problem som uttrycks är att arbetsgivare inte 

behöver ta hänsyn till samhällsekonomiska kostnader på grund av hög personalomsättning, 

det vill säga att det anställs för många nya arbetstagare som sedan säger upp sig.  

 

Utredningen beskriver tillsvidareanställda med benämningen ”insiders”. Dessa är arbetstagare 

som har tagit sig in på arbetsmarknaden och erhållit en skyddad plats där. De arbetstagare 



   

 25 

som inte är implementerade på arbetsmarknaden för att de antingen har en tillfällig 

anställning eller är arbetslösa benämns som ”outsiders”. Utredningens citat nedan redogör för 

vilka grupper som är överrepresenterade i dessa termer. 

 

De som är unga, lågkvalificerade eller har invandrarbakgrund är överrepresenterade i 

gruppen ”outsiders”, medan högkvalificerade medelålders män vanligen tillhör gruppen 

”insiders”.    

 

Orsaken till att arbetsmarknaden är segregerad skriver de är på grund av att arbetstagare som 

är tillsvidareanställda får behålla sina anställningar medan de som nyligen anställts ofta har en 

tillfällig anställningsform och får lämna först. Eftersom dessa är personer med utländsk 

bakgrund och/eller lågutbildade personer blir arbetsmarknaden ojämnt fördelad.  

 

Utredningens explicita lösning på dessa problem är att det ska vara både lättare och billigare 

att säga upp tillsvidareanställd personal. De skriver att förändringar av anställningsskyddet 

bör göras, vilka ska ersätta turordningsreglerna. Förändringarna ska ge ett starkare allmänt 

arbetsrättsligt skydd för att de skriver att turordningsreglerna är orättvisa. Utredningen skriver 

även att arbetsgivare kommer att beakta samhällsekonomiska kostnader mer ifall de får högre 

inflytande på sin organisering och arbetsfördelning. Vidare föreslår de att det ska ingå en 

uppsägningsersättning som utgår till arbetstagare med hänsyn till deras anställningstid. Båda 

arbetsmarknadens parter ska vara iblandade i den nya implementeringen. 

 

De implicita problemen i utredningens texter är att arbetstagarnas frihet och självständighet 

försämras. Orsaken till detta är att arbetstagarnas privatliv skulle bli påverkade eftersom 

utredningen skriver att arbetstagarna ska bli mer flexibla för att fortsätta vara attraktiva både 

på arbetsplatsen men också på arbetsmarknaden. En konkurrens bland arbetstagare skulle 

uppstå och möjligheten att skilja arbete från privatliv skulle bli komplext.  

 

Företag måste vara innovativa om de vill överleva; arbetstagare måste vara flexibla om de 

vill hitta och behålla sina jobb. 

 

Förändringarna som utredningen föreslår att avskaffa turordningsreglerna skulle inte bara 

drabba de högkvalificerade medelåldersmännen med tillsvidareanställningar, utan alla 

arbetsmarknadens parter skulle känna av kravet att ständigt finnas där för arbetsgivarens 



   

 26 

behov. Om vi tittar på jämställdhetsfrågan, och tar upp faktorer som utredningen inte skrivit 

om, vet vi att det är allmänt känt att kvinnan tar störst ansvar för familjesituationen i hemmet. 

Det är fler kvinnor än män som går ner i tid för barnens skull, är föräldralediga längre samt tar 

merparten av ansvaret för vård av barn vid sjukdom (SCB, 2018:46). Det är ingen nyhet att 

arbetsgivare tycker att tillfällig frånvaro är besvärligt. Eftersom merparten kvinnor tar på sig 

ansvaret över barnen kan de ligga sämre till när arbetsgivaren får möjlighet att fritt säga upp 

anställda. I diskrimineringslagen står det bland annat att det är olagligt att trakassera eller 

missgynna en person på grund av könstillhörighet, men ändå sker det. Om utredningsförslaget 

fastställs, kommer förmodligen diskrimineringsärenden som arbetstagarförbund eller 

diskrimineringsombudsmannen (DO) behöver företräda arbetstagare i att öka.  

 

Några att också ha i åtanke är personer i egenskap av skyddsombud på arbetsplatsen eller 

anställda som generellt kommer med förbättringsförslag. Dessa skulle förmodligen känna sig 

otrygga att ta på sig det ansvarsområdet med risk för att de kan anses vara problemskapare. 

Om arbetsgivare skulle välja vilka de fick säga upp skulle det antagligen bli de personer som 

arbetsgivarna anser är problemskapare på arbetsplatsen. Förtroendemannalagen skyddar 

fackligt aktiva arbetstagare från att diskrimineras på grund av sitt fackliga förändringsarbete, 

men det är oundvikligt att onödiga konflikter uppstår. Om arbetstagare inte är fackligt aktiva 

på en arbetsplats som saknar kollektivavtal, kan dessa personer få problem om de vill ”göra 

om” för mycket och inte har en lag som skyddar dem. 

 

En lösning som utredningen inte föreslår är att det bör införas striktare regler så att 

arbetstagare med tillfällig anställning istället tillsvidareanställs. Tillfälliga anställningar 

missbrukas ofta av arbetsgivare trots att arbetsbehovet finns för lång tid framåt. Anledningen 

till detta är dels att allmän visstidsanställning är accepterat i stor utsträckning men det finns 

också en inbyggd rädsla med tillsvidareanställningar att arbetsgivare kommer stå med 

övertalig personal och för höga produktionskostnader. Såklart kan inte arbetsgivare anställa 

tillsvidare varje gång de behöver täcka upp för en anställd som blir gravid och ska vara 

föräldraledig eller om arbetstagare blir sjuka under längre tid. Vid varje återgång till tjänst 

efter längre tidsfrånvaro är det ohållbart att arbetsgivare står med övertalig personal. Vikariat 

är den enda rimliga tillfälliga anställningen som bör tillämpas. Detta med anledning av att 

arbetsgivare endast får ta in vikarier om det finns en fysisk person att tillfälligt ersätta. 
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4.4 Uppsägningstvister 2012:62 

Utredningen är en översyn av tvister i samband med uppsägning av arbetstagare. Rapporten 

behandlar endast till viss del turordningsreglerna och därför behandlas delar av den i 

uppsatsen. Innan utredningen redogörs för är det relevant att läsaren får kännedom över hur 

uppsägningar i Sverige tillämpas samt hur turordningsreglerna är sammanbundna med många 

andra paragrafer i LAS. Vid uppsägning i allmänhet kan arbetsgivare tillämpa två metoder: 

antingen genom uppsägning av personliga skäl eller uppsägning på grund av arbetsbrist. I 

båda fallen måste det finnas saklig grund, vilket det anses vara om arbetsgivare tillämpat sin 

omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren om möjligt ska ge 

arbetstagare annan placering inom verksamheten innan uppsägning verkställs. Vid arbetsbrist 

ska detta göras i turordning, antingen genom turordningsreglerna i LAS eller via framtagna 

avtalsturlistor genom kollektivavtal. När arbetstagare har blivit uppsagd men saklig grund 

saknats, kan arbetstagare yrka skadestånd i Arbetsdomstolen samt få sin uppsägning 

ogiltigförklarad. När arbetstagare blivit uppsagd endast med anledning av att 

turordningsreglerna felaktigt tillämpats av arbetsgivaren, kan dock inte arbetstagaren få sin 

uppsägning ogiltigförklarad eftersom särskilda regleringar gjort undantag för detta.  

 

Explicita problem som uttrycks i utredningen är dels att utredarna anser att vissa arbetstagare 

gynnas av anställningsskyddet på bekostnad av andra. De skriver också att verksamheters 

strukturomvandlingar blir försvårade och är tidskrävande. Utöver detta problematiseras även 

undantagsregeln för mindre företag som fastställdes år 2001, som uppsatsen tidigare redogjort 

för angående att avlägsna två nyckelpersoner från turordningslistan. Utredningen skriver att 

genom att felaktigt uppsagda arbetstagare har rätten att överklaga sin uppsägning vid brott 

mot omplaceringsskyldigheten gynnas de arbetstagare som arbetat längst eftersom de då kan 

”peta bort” personen som istället fick vara kvar. Tvister vid uppsägningar föranleder utdragna 

strukturomvandlingar eftersom omplaceringsskyldigheten fördröjer uppsägningsprocessen. 

Vad gäller undantagsregeln som infördes år 2001 skriver de att regleringen skapar en tröskel 

för mindre företag. Med detta menar de att regleringen hindrar dem från att expandera 

eftersom de vill kunna fortsätta följa undantaget men då måste förhålla verksamheten till max 

tio anställda. Undantaget fungerar som en stoppkloss för de mindre företagens tillväxt och det 

är dessa tröskeleffekter citatet nedan syftar till.  

 

Enligt utredningens mening hade denna regel inte behövt utformas som ett undantag för små 

arbetsgivare med de tröskeleffekter som det kan medföra 
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Den explicita lösningen som också är utredningens författningsförslag är att ta bort 

möjligheten för arbetstagare att ogiltigförklara uppsägningar där omplaceringsskyldigheten 

inte tillämpats. Utredningen skriver att de vill att det precis som vid brott mot 

turordningsreglerna endast ska gå att yrka skadestånd. De skriver att undantag av två personer 

från turordningsreglerna likväl kan gälla för alla företag, eftersom påverkansfaktorn är 

marginell. De har ingen explicit lösning på själva undantaget i egenskap av att vara den 

stoppkloss de påstår, utan de skriver endast att de mindre arbetsgivarnas situation bör beaktas.  

 

Tittar vi implicit på utredningen kan vi se att det är arbetstagare som framstås vara problemet 

ännu en gång. De skriver att det är vissa arbetstagares fel att andra arbetstagare missgynnas 

genom att de vid ogiltigförklaring kan få tillbaka anställningen och någon annan istället får 

lämna. Orsaken blir således att arbetstagarna blir skuldbelagda för att arbetsgivaren valt att 

kringgå LAS och dess omplaceringsskyldighet. Arbetstagare får således inte bara felaktigt 

lämna sin anställning, utan också skuldbeläggas över att det är denne som gör att en annan 

kollega får lämna. Utöver detta går det att se att utredningens författningsförslag att avskaffa 

möjligheten för arbetstagare att ogiltigförklara anställningar skulle skapa problem genom att 

arbetsgivare då kan missbruka paragrafen genom att använda detta som kryphål för att 

undanröja besvärliga arbetstagare. Att endast betala skadestånd vid dessa tillfällen skulle 

framförallt ge större företag möjlighet att köpa ut anställda utan att lönsamheten påverkas 

märkvärdigt. 

 

Vad gäller tröskelvärden och expansionssvårigheter där de ser problem men ingen lösning 

hade det varit mer förmånligt att ge andra ekonomiska fördelaktigheter för de mindre 

företagen som uppmuntrar dem att anställa, exempelvis lägre arbetsgivaravgift. Att reglera så 

att alla företag oavsett storlek får tillämpa undantaget i paragrafen är förmodligen som 

utredningen skriver en lösning på att mindre företag skulle anställa när produktionen ökar. 

Samtidigt är det beklagligt för de två personer som då skulle få lämna sina anställningar till 

förmån för andra om undantaget gick att göra på även större företag. En arbetstagare som 

börjar komma upp i åldern har kanske inte samma produktionshastighet som en 25-åring, vad 

skulle här benämnas vara en nyckelperson? Det är lika svårtolkat som kravet på rätt 

kvalifikationer där man måste gräva sig fram i olika domstolsbeslut för att förstå vad som är 

praxis och god sed på arbetsmarknaden.     
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4.5 Åtgärder för ett längre arbetsliv 2013:25 

Utredningen handlar om att äldre människor i Sverige ofta har goda förutsättningar för ett 

längre arbetsliv. Många vill arbeta längre än till 65 års ålder, men olika hinder i regelsystem, 

avtal och arbetsliv hindrar dem. Utredningen gjordes eftersom det önskades förslag på 

åtgärder för att bidra till en högre faktisk pensionsålder. 

 

Problem som utredningen explicit skriver om är att äldre arbetstagares tidiga pensionsavgång 

är skadligt för samhällsekonomin. Arbetsgivare frångår turordningslistorna och betalar ut 

pensionsavgångar till äldre i utbyte mot att de lämnar anställningen och det är det citatet 

nedan handlar om. 

 

Sådana överenskommelser innehåller ofta som villkor att arbetsgivaren ska betala ersättning 

till äldre arbetstagare fram till pensionsålder inom respektive avtalsområde, dvs. oftast fram 

till 65 års ålder. 

 

Utredningen skriver att det inte är en god ekonomisk lösning för samhället. Utöver det skriver 

de dock att det är ett problem med hög personalomsättning att inte kringgå 

turordningsreglerna för att tillämpa pensionsavgångslösningar. De explicita orsakerna är att 

arbetsföra personer som kunnat arbeta längre, istället går i pension tidigt. Fackliga föreningar 

ordnar med pensionsavgångslösningar för att sedan behålla annan personal med kortare 

anställningstid. Om pensionsavgångslösningar inte skulle erhållas och den äldre arbetstagaren 

fortsätter att arbeta, skriver utredningen att företag får hög personalomsättning på grund av att 

arbetsgivaren istället behöver säga upp en arbetstagare som dels arbetat kortare tid men också 

att den äldre arbetstagaren inom snar framtid behöver ersättas när den faktiska pensionsåldern 

uppnås.   

 

En lösning som utredningen explicit föreslår är en omställning i pensionsavtalen. De skriver 

att de berörda arbetstagarna borde få välja om de vill fortsätta sin anställning eller få en 

pensionsavgångslösning och då erhålla ett permanent utträde ur arbetslivet. Här är svårt att 

hitta implicita problem som sticker ut från de explicita problemen. De arbetstagare som avgår 

med pensionslösning skulle förmodligen i sin helhet få lägre pension än de som arbetar till 

den ålder de hade för avsikt att göra innan de fick avgångserbjudandet.  
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Många arbetar längre än till 65 års ålder idag. En del gör det för att de blir uttråkade av att gå 

hemma men framförallt eftersom de vill öka pensionen. Pensionsavgångslösningen som de 

äldre arbetstagarna erbjuds täcker vanligtvis enbart upp månaderna fram till dess att de fyller 

65 år. Enligt pensionsmyndigheten är det problematiskt att Sveriges arbetstagare inte inser 

vikten av att vara insatt i hur mycket de tjänat i pensionsinkomst förrän de börjar gå mot 

pensionsåldern. Att då försöka ge sig in på arbetsmarknaden igen är svårt så länge man inte 

arbetar inom en extremt eftertraktad bransch.  

 

Såklart kan detta vara en lösning för de som är intresserade men arbetstagare måste precis 

som utredningen skriver ha valmöjligheten att fortsätta arbeta. En 60-åring som har i åtanke 

att arbeta till 67 års ålder (sju år) förstör förmodligen inte personalomsättningen, utan de 

yngre arbetstagarna hinner byta arbetsplats inom ramen för dessa sju år också. Det är också en 

kostnad för arbetsgivare att betala ut dessa avgångspensionslösningar. 

 

4.6 Tid för trygghet 2019:5 

Sveriges kommitté för arbetsrätt bestämde tillsammans att tillsätta utredare för att göra en 

översyn av arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet. Målet 

med utredningen var att ge upphov till ett mer hållbart arbetsliv samt minskad risk för 

arbetslöshet och ohälsa. Utredningen skulle också komma med förslag på åtgärder utifrån 

Sveriges arbetsmarknadsmodell.  

 

Explicita problem som utredningen skriver om är att arbetstagare blir uppsagda utan hänsyn 

till turordningsreglerna om de har tackat nej till ett erbjudande om förkortad arbetstid. 

Benämningen skäligt erbjudande är en abstrakt definition som det egentligen endast går att få 

en konkret förklaring till genom att läsa olika domstolsbeslut från Arbetsdomstolen. Ett 

erbjudande om förkortad arbetstid anses ofta vara ett skäligt erbjudande. Arbetsgivare kan 

välja vilka arbetstagare de vill ge erbjudandet till och således få bort så kallade 

”problempersoner” med längre anställningstid likt citatet nedan.  

 

Om den arbetstagare som blir erbjuden ett lägre arbetstidsmått tackar nej har arbetsgivaren 

saklig grund för uppsägning, så länge som erbjudandet anses skäligt. 
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De explicita orsakerna är att arbetstagare anses tacka nej till ett skäligt anställningserbjudande 

och därmed upphör funktionen kring turordningsreglerna och dess regleringar att gälla. 

Utredningen skriver att lösningen på problemet är att införa att erbjudanden i form av en 

omplacering som innebär endast sänkt arbetstidsmått blir otillåtet.  

 

Anledningen att arbetsgivare får ta beslut som dessa kan tänkas vara underligt. Något som 

bland annat ligger till grund för det är att LAS har för avsikt att primärt undvika 

uppsägningar. Arbetsgivare ska undersöka andra möjligheter att lösa bemanningsproblem i 

första hand innan uppsägningar verkställs. Implicit finns direkt inga fler problem än de 

utredningen framhäver. Det känns rimligt att precis som utredningen skriver, ha en lösning 

som inte endast innebär att arbetstagare får sänkt arbetstidsmått. Utredningen överlade men 

ansåg att det inte var nödvändigt att ge förslag på att arbetsgivare ska erbjuda detta i enlighet 

med turordningsreglerna. Att inte följa turordning, gör att arbetsgivare har möjligheten att 

välja ut anställda de vill bli av med. Således gör utredningens beslut att inte ge förslag på att 

turordningsreglerna ska tillämpas, att deras ena problem angående ”problempersonal” som får 

lämna, kvarstår. 

 

4.7 Resultat 

Anställningsskyddskommittén uttrycker att mindre företag är maktlösa på grund av 

turordningsreglerna i anställningsskyddet. Kommitténs sätt att uttrycka sig i texterna gör att 

läsaren uppfattar att arbetsgivarna är parten att sympatisera med. Småföretag har makt att 

påverka eftersom arbetsgivare anställer kandidater efter eget bevåg. Det är intressant att en 

kommitté för anställningsskydd genomgående redogör i sina texter för olika möjligheter att 

skapa gynnsammare förutsättningar för arbetsgivare att säga upp arbetstagare. Detta istället 

för att kommittén använder sin maktposition till att försöka influera och underlätta för 

arbetsmarknaden att ingå samarbete med arbetstagarorganisationer. 

 

Kommittédirektiven som skrevs 1991 tar en helvändning angående anställningsskyddet, 

eftersom de föreslår en förstärkning av det. Direktiven anser att parterna som skapar 

avtalsturlistorna, det vill säga arbetstagar- och arbetsgivarförbunden har fått för mycket makt. 

Tillsammans kan de behålla önskvärd personal genom att frångå turlistorna och strama åt 

kvalifikationskraven. De personer som har mindre makt är de anställda som arbetat länge men 

som får gå på grund av att de anses vara improduktiva eller mindre kompetenta. De sägs upp 
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genom att de inte passar in i avtalsturlistorna. Utredningen skriver dock om 

förändringsförslag som skulle göra att turordningsreglerna blir indispositiva och därmed 

skulle maktstrukturen förändras.   

 

Texterna om anställningsskyddet som publicerades år 2010 anser att turordningsreglerna går 

att beskylla för ojämställdheten och föreslår att paragrafen ska avskaffas. Utvecklingen i 

direktiven har således gått från förslag om förstärkt anställningsskydd för att bevara 

turordningsreglerna år 1991 till att de år 2010 vill avskaffa dem helt. Utredningen skriver som 

nämnt tidigare att arbetstagare ska ta ansvar för att vara flexibla och attraktiva på 

arbetsmarknaden så att arbetsgivare vill behålla dem. Här lyser maktkonstellationen igenom 

där författarna till utredningen föreslår ökad kontroll över anställdas privatliv. Att genomföra 

förändringen innebär att arbetsgivare får fullständig kontroll och makt över vilka anställda de 

vill ha kvar, och arbetstagarna skulle behöva prioritera arbetsgivaren i första hand med 

rädslan för att annars bli uppsagda.  

 

Utredningen som publicerades två år efter (2012:62) liknar utsagorna om turordningsreglerna 

som Anställningsskyddskommittén skrivit tidigare. Texterna beskriver att det på nytt är 

arbetstagare som har makt för att de får behålla sin anställning på bekostnad av andra 

arbetstagare när en omplacering inte ägt rum korrekt. Utredningen skriver att dessa 

arbetstagare gynnas på bekostnad av andra. De klär även på arbetsgivaren en offerkofta 

genom att ytterligare skriva att arbetsgivare som sagt upp arbetstagare felaktigt får problem 

med att deras verksamhetsomvandling försvåras och att processer fördröjs. Språket i 

utredningen är konstruerat så att läsarens uppfattning blir att det är arbetstagaren som felaktigt 

blivit uppsagd som sitter på makt trots att det är arbetsgivaren som här valt att inte följa lagen 

angående omplaceringsskyldigheten. Arbetsgivare får såpass mycket makt att till och med 

offentliga utredningar hjälper till att skuldbelägga andra för deras misstag. 

 

Utsagorna i utredningen 2013:25 kretsar kring problematiken att fullt arbetsföra personer 

lämnar anställningarna till förmån för andra i utbyte mot att fackliga föreningar ordnar med 

pensionsavgångslösningar. Här har fokus lagts mer vid att se över möjligheten att behålla 

personer som har en längre anställning (som är äldre och går mot pensionsåldern). 

Utredningen skriver att de berörda arbetstagarna borde få välja om de vill fortsätta sin 

anställning eller få en pensionsavgångslösning och ett permanent utträde ur arbetslivet. 
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Arbetstagarna skulle då få makten att få bestämma över sin egen arbetssituation på senare 

ålder.  

 

Tittar vi på maktkonstellationer i utredning 2019:5 kan vi se att de även i den tar hänsyn till 

arbetstagare. Utredning lyfter problematiken kring arbetsgivares möjlighet att bli av med 

anställda genom att erbjuda ett ”skäligt” anställningserbjudande och därmed upphör 

funktionen kring turordningsreglerna och dess regleringar att gälla. Dock har de inte gett makt 

till arbetstagarna i den utsträckning att turordningsreglerna ska tillämpas vid dessa 

erbjudanden, utan de nöjer sig med att föreslå inskränkningar för arbetsgivare.  

5.0 Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur diskurser ser ut och hur de bevarats genom 

problemframställningar vad gäller turordningsreglerna i LAS. För att besvara syftet har 

politiskt material i form av utredningar och kommittédirektiv kodats och analyserats. De 

frågeställningar som uppsatsen besvarat är dels hur maktkonstellationerna förr såg ut kring 

förändringar av turordningsreglerna i LAS och om det är samma konstellationer idag. 

Uppsatsen har också undersökt om problemrepresentationerna angående turordningsreglerna 

inför lagrevideringen år 1982, förändrats i de offentliga utredningar som gjorts därefter. 

Metoden som använts är kritisk diskursanalys med verktyg i form av POL-analys och inslag 

av WPR-analysens mer implicita tillvägagångsätt. Kritisk diskursanalys är utmärkt vid studier 

av maktförhållanden och analyser av politiska problemframställningar, vilket hela studiens 

resultat präglats av. Metodens verktyg har format studiens resultat karakteristiskt så att 

studiens syfte besvarats, eftersom metoden tillåter att forskaren skapar en kombination av 

valfria diskursiva verktyg för att kunna dra egna slutsatser (Winther Jörgensen & Phillips, 

1999:7). Inslaget av Bacchis implicita tillvägagångssätt stärker uppsatsens resultat och bidrar 

till en starkare kritisk reflektion, eftersom Mörkenstams verktyg annars lägger fokus vid 

enbart explicita uttalanden.  

 

I det här kapitlet besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar men även tidigare forskning 

placeras i relation till studiens resultat och analys för att sedan rundas av med förslag på hur 

uppsatsen senare kan användas till framtida forskning. 
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Vad gäller frågeställningen kring maktkonstellationernas struktur går det att svara att 

diskursen är oförändrad över tid om man ser till vilka subjektspositioner som befinner sig 

överst i konstellationen. Detta på grund av att dessa subjektspositioner har mandat att bevara 

och förändra diskurser dels genom förmågan att välja att dela ut eller frånta makt från andra 

parter i lägre skikt inom diskurserna men också forma övriga uttalanden som legitimerar 

uppfattningar av verkligheten. Politiska personer byts ut genom åren men makten finns som 

nämnt tidigare inte hos dessa individer i sig, utan i de subjektspositioner som diskursen 

konstruerar (Wreder, 2007:48-49). Politiker pekar ut vissa parter som syndabockar och andra 

som offer genom sina uttalanden eftersom makten de har inom diskursen tillåter dem att göra 

det. Skillnaden över tid hur makt fördelats av politikerna till de olika parterna är merparten 

med hänsyn till arbetsgivares intressen. Under anställningsskyddskommitténs tid var det 

arbetsgivare som var parten med mest makt. Diskursen att tillsvidareanställda ställer till 

problem för både tidsbegränsat anställda, arbetslösa men framförallt för arbetsgivare finns 

med både i Anställningsskyddskommitténs texter, men de fortlöper också genom 

utredningarna som skrivits efter dessa år.  

 

Angående frågeställningen om problemrepresentationer om turordningsreglerna och hur dessa 

förändrats i de offentliga utredningar som gjorts därefter är svaret att problemet är detsamma 

idag som då. Uppsatsens resultat visar således att problemrepresentationerna om 

turordningsreglerna i revideringen som skrevs år 1982 är detsamma i den utredning som lades 

fram i uppsatsens sista utredning. Även om utredningen från år 2019 föreslår förslag som 

gynnar arbetstagare genom kravställningen att omplacering - genom att endast sänka 

arbetstagares arbetstidsmått inte ska vara tillåtet, skriver de ändå att dessa ändringar inte ska 

ha turordningsreglerna i beaktning. 

 

Sverige väntas leva upp till EU:s förväntningar att verkställa beslut som ökar sysselsättning 

och produktion, vilket gör att turordningsreglerna utgör ett hinder för dem. Ulander-Wänman 

(2016) redogör för EU:s sysselsättningsstrategi,  flexicurity, som innebär att arbetstagare får 

trygghet i utbyte mot att de arbetar flexibelt. Diskursen är genomgående att 

turordningsreglerna är problem, och merparten av förslagen i texterna är att införa andra typer 

av anställningstrygghet som ersätter turordningen. De skriver dock aldrig konkreta förslag på 

möjliga ersättningar av skyddet. Detta väcker frågan om det kan vara så att politikerna vill 

bevara diskursen som innebär att utvalda syndabockar beskylls för företagens ekonomiska 

effektivitet, för att slippa fundera på andra lösningar för att öka lönsamheten. Något som 
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argumenterar för hypotesen är det faktum att de skriver i utredning 2012:62 om 

problematiken kring de tröskeleffekter som de anser följer med undantagsregeln som infördes 

för mindre företag år 2001. Utredningen skriver att undantaget ändå ska vara kvar och ger inte 

förslag på andra möjligheter för mindre företag att etablera sig i Sverige. Flertal utredningar 

skriver också att de tidsbegränsat anställda och arbetslösa har det sämre ställt på grund av att 

de tillsvidareanställda är svåra att säga upp. Detta är även något både Edin (1996) och 

Skedinger (2008) lyfter i tidigare forskning, och de gör det med relativt brett mellanrum 

precis som texterna i uppsatsen, vilket innebär att diskursen har sett likadan ut under en lång 

tid.  

 

Relationen mellan resultatet av analysen och tidigare forskning som helhet speglar varandra 

väl eftersom diskurserna i stor del av forskningen belyser samma problemframställningar i de 

politiska texterna, vilket medför att studien blir ytterligare ett bidrag till den här typen av 

forskning. Vidare kan uppsatsen tillsammans med Callemans avhandling utgöra en intressant 

grund för genusforskning för att kartlägga hur diskurserna kring könen förändrats över tid när 

det kommer till generella grunder av rättsligt skydd på Sveriges arbetsmarknad. Kvinnor 

arbetar i större utsträckning idag och det går emot diskrimineringslagen att utforma undantag i 

turordningsregler som gör att kvinnor får lämna anställningen till förmån för män. Dock är det 

som tidigare nämnt, kvinnor som fortfarande tar störst ansvar för familjen både genom lägre 

sysselsättningsgrad och vård av barn. Det är också fler kvinnor som har tidsbegränsade 

anställningar, vilket gör att de är mer oskyddade på Sveriges arbetsmarknad. Det blir 

intressant att se hur det fortsatt kommer att talas om turordningsreglerna eftersom lagen har 

många år på nacken och det enda riksdagsparti Sverige har idag som vill lämna 

turordningsreglerna och LAS oförändrat är Miljöpartiet, vilka endast har 16 av 349 mandat att 

röra sig med.  
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