
Svenska IVR är en ideell 
förening vars syfte är att främja 
vetenskapligt utbyte och 
samarbete inom rättsfilosofi och 
socialfilosofi.

Vill du delta på konferensen? 
Kontakta Caroline Strömberg 
senast den 1 maj 2016 
(caroline.stromberg@ltu.se) 

Anmälan krävs för garanterad plats 
på konferensen och vid 
gemensamma måltider. Var och en 
betalar sin egen resa och logi. 

Plats: Rum A3101a,  A-huset.
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Rättsfilosofiska frågor i aktuell forskning

Torsdag 19 maj 
14.00 Inledning 

14.15 Att analysera rättsliga begrepp 
Tova Bennet 

15.15 Rhizomatisk resiliens: den 
skandinaviska vargens 
komplicerade förhållande till 
rätten 
Gustav Stenseke 

16.15 Bensträckare 

16.45 Att avtäcka principer 
Peter Hultgren 

18.00 Årsmöte Svenska IVR 

19.30 Middag (uni:k, Vetenskapens 
hus) 

Fredag 20 maj 
9.00 The Rationalist Tradition of 

Evidence Law: a Critical 
Assessment 
Sebastián Reyes Molina 

10.00 The legal regime for water 
operations in Sweden from an 
adaptive governance 
perspective  
Susana Goytia Casermeiro 

11.00 Bensträckare 

11.30 Juridisk text som representation 
respektive uttryck – närläsningar 
och omskrivningar av 
argumentation i allmän domstol 
Erik Björling 

12.30 Avslutning och lunch (Boassin)

ivr-sweden.com



Praktisk information 

Anmälan 
Om du anmält dig och fått en doodle men ej fyllt i den, 
vänligen gör detta. För att fylla i doodlen behövs en 
personlig inbjudan, vilket fås efter anmälan. Kontakta 
Caroline Strömberg (caroline.stromberg@ltu.se) för 
anmälan och andra frågor om konferensen.

Resa till Luleå 
Här finns en lista med vilka flygbolag som går att resa 
med till Luleå Airport:
http://www.swedavia.se/lulea/flyginformation/flygbolag

Tåg till Luleå går med SJ. Tågstationen ligger i centrala 
Luleå.

Boende 
Eftersom det inte finns hotell på universitetsområdet, 
rekommenderas du att bo i centrala Luleå och ta dig 
till universitetet med buss/taxi. Här finns information 
om hotell m.m.: http://www.lulea.nu/besoekare

Karta över universitetsområdet
Finns här: http://www.ltu.se/maps/campusmap

Lokalbussen 
Mellan flygplatsen och universitetsområdet (via 
centrum) går att åka buss med Luleå lokaltrafik, linje 4. 
Biljettpriset är 25 kr och betalas med kort (ej 
kontanter) på bussen. Mellan centrum (Smedjegatan) 
och universitetsområdet (Universitetsentrén eller Porsö 
centrum) går ett flertal bussar och turen tar ca 10 min.

Måltider 
Den rättsvetenskapliga enheten vid LTU bjuder på 
middag (torsdag), lunch (fredag) och fika under 
konferensen. Anmäl dig senast 1 maj 2016 för att få 
plats på dessa måltider.

Medlemskap IVR Sverige
För rösträtt vid årsmötet krävs medlemskap, som är 
öppet för personer inom alla vetenskapliga 
inriktningar. Medlemsavgiften är 100 kr för 
forskarstuderande och andra studerande, och 150 kr 
för alla andra. Medlemsavgiften betalas in på 
nedanstående PlusGirokonto. (Bankgirokontot har 
avslutats.) Ange namn och att beloppet avser 
medlemsavgift för 2016.
Kontonamn: Svenska Föreningen för Rätts- och Socialfilosofi
Kontonummer: 949278-6



Konferenspresentationer dag 1 

Att analysera rättsliga begrepp

Tova Bennet, doktorand i Straffrätt, Juridiska 
institutionen, Lunds universitet

En diskussion om förhållandet mellan rättsdogmatik och 
begreppsanalys med filosofisk utgångspunkt. 

Rhizomatisk resiliens: den skandinaviska vargens 
komplicerade förhållande till rätten

Gustav Stenseke, doktorand i Allmän rättslära, 
Handelshögskolan vid Karlstads universitet

De senaste decennierna har utgångspunkten för åtskillig 
forskning om resiliens, hållbar utveckling och adaptive 
governance varit att ekosystem och sociala system är 
djupt sammankopplade. Ändå tycks mycken miljörättslig 
verksamhet gå ut på att separera juridiken från socio-
ekologiska system och istället föra rent rättsliga 
resonemang. Genom att analysera den svenska 

vargproblematiken med hjälp av rättspluralism och 
rhizomteori vill jag visa på motsägelser i detta och 
försöka föra miljörätten mot en mer tvärvetenskaplig och 
öppen tillvaro. 

Att avtäcka principer

Peter Hultgren, doktorand i Rättsvetenskap, 
Juridiska institutionen, Umeå universitet

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete, som nu går under 
arbetstiteln fel i tjänst, har jag kategoriserat lagregler som 
ger uttryck för uppdragstagares kontraktuella 
förpliktelser. Bidraget till konferensen kommer att beröra 
frågor om metoden för att med utgångspunkt i rättsregler 
avtäcka rättsprinciper samt hur en sådan metod förhåller 
sig till analogiargumentation.



Konferenspresentationer dag 2 

The Rationalist Tradition of Evidence Law: a Critical 
Assessment

Sebastián Reyes Molina, doktorand i Rättsfilosofi, 
Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

The purpose is to present an account of the state of the 
art on the mainstream tradition of Evidence Law (i.e., the 
Rationalist Tradition) and critically revise its core tenets. 

The legal regime for water operations in Sweden from an 
adaptive governance perspective 

Susana Goytia Casermeiro, doktorand i 
Rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Although floods are not a prominent problem in Sweden, 
the country cannot consider itself immune, particularly in 
a future perspective. It is predicted that flood risks will 
increase in the country as a result of both urban 
development as well as climate change effects. Dealing 

with these changing circumstances will likely require a 
reconsideration of traditional legal institutions. In this 
presentation, I will focus on the existing legal regime for 
water operations and its implications for future flood risks. 

Juridisk text som representation respektive uttryck – 
närläsningar och omskrivningar av argumentation i allmän 
domstol

Erik Björling, doktorand i Rättsvetenskap, Juridiska 
institutionen, Göteborgs universitet

Presentation av avhandlingsprojekt som bland annat 
består i att genom rättsfallsanalyser visa hur narrativa 
egenskaper i rättslig argumentation möjliggör 
subsumtion, samt hur narratologiska metoder kan 
användas för att påvisa problem inom rättstillämpande 
diskurser.


