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 Svensk socialrätt  

 Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimitet 
och tillit vid beslut om ungas vård. (Jure förlag 2014) 

 Introduktion  (rätt och tillit)   
 Studie I: Rättssäkerhet för unga på hem för vård eller 
 boende.  Fyra  principer vid beslutsförfarandet. 

 Studie II: Kritisk materiell giltighetspröving av rättsliga 
 normer.  Exemplet hem för vård eller boende. 

 Gemensamt tema: rättsprinciper  

En sammanläggningsavhandling 



 Samhällets yttersta ansvar för ungas välfärd 

 Unga mellan 12-21 år  

 Vård på frivillig eller tvångsvis väg 

 Socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, socialtjänstförordningen 
(2001:937) 

 Hem för vård eller boende i enskild regi  

 Särskilda ungdomshem i statlig regi  

 Beslut om den unges vård  

 

Samhället som förälder 



 Verkställighet av beslut om vård utom hemmet 

 Beslutsförfarande om den unges vård   

 Legalitetsprincipen, likhets- och objektivitetsprinciperna,                       
principen om den unges bästa  

 Forskningsuppgift i två delar;  

 1. Gällande svensk rätt (rättsdogmatik) 

 2. Empirisk undersökning på fyra hem i södra Sverige             
 (kvalitativt tillvägagångssätt) 

Studie I 



 Beskrivning, systematisering, tolkning och analys av gällande 
svensk rätt avseende ett beslutsförfarande om den unges vård 
på hem för vård eller boende i enskild regi samt särskilda 
ungdomshem i statlig regi 

 Aleksander Peczeniks indelning av rättskällenormerna i sådana 
rättskällor som ska, bör respektive får beaktas inom den juridiska 
argumentationen 

 Socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, socialtjänstförordningen 
(2001:937), förarbetena, rättspraxis samt den rättsvetenskapliga 
litteraturen  

 Rättsligt informationsunderskott 

Del I 



 Beslutsförfarande om den unges vård i den praktiska 
tillämpningen på fyra hem för vård eller boende i södra Sverige 

 Två hem för vård eller boende i enskild regi samt två särskilda 
ungdomshem i statlig regi  

 Internt skriftligt regelverk, 23 avslutade personakter med 
tillhörande journalanteckningar, 12 intervjuer med 
behandlingspersonal, observationer av hemmens yttre och              
inre utformning  

 Kvalitativt tillvägagångssätt 

 Muntligt beslutsfattande, muntlig dokumentation 

 

Del II 



 Förutsebarhet och kontinuitet i teori och praktik 

 För att den föreliggande rättsliga ordningen ska vara 
ändamålsenlig i förhållande till den unges vårdbehov                      
krävs att en rättslig struktur finns etablerad i varje                       
hem för vård eller boendes inre specifika vårdstruktur 

 Problem med effektivitet eller rättens legitimitetskriterier? 

 

  

Slutsatser 



 Att genomföra en intern rättskritisk studie med utgångspunkt i 
Kaarlo Tuoris kritiska rättspositivism och hans uppfattning om 
rättslig giltighet på exemplet hem för vård eller boende 

 Kaarlo Tuori, ”Critical Legal Positivism” (Aldershot 2002) 

 Grundläggande normativa rättsprinciper i rättens djupstruktur 

 Forskningsuppgift i två delar; 

 1. Utarbetandet av ett rättsanalytiskt verktyg för kritisk 
 materiell giltighetsprövning av rättsliga normer (kritisk-
 praktisk-rättsfilosofi) 

 2. Användning av verktyget på exemplet hem för vård  
 eller boende (två rättsliga normer) 

 

Studie II 



 Utarbetandet av ett rättsanalytiskt verktyg för kritisk materiell 
giltighetsprövning av rättsliga normer  

 Ett tillvägagångssätt för genomförande av intern rättskritik 

 Relationen rättfärdigande, relationen kritik mellan rättens 
ytnivå, rättskulturen och rättens djupstruktur  

 Samspelet mellan rättens två ansikten  

 Sex rättsliga startpunkter, tre rättsvetenskapliga startpunkter,                                      
tre metodverktyg (analys av argumentets struktur, 
rekonstruktion, språklig (sub)kompetens)  

 Avsteg från respektive utveckling av Tuoris kritiska 
rättspositivism utifrån en senmodern rättsvetenskaplig 
infallsvinkel 

 

Del I 



Steg 1. Val av rättslig norm 

 

Steg 2. Analys av argumentets struktur 

 

Steg 3. Giltighetsindikatorn 

 

Steg 4. Språklig rationalitet 

 

Steg 5. Utsikt till faktisk acceptans 

 

Fem steg 



 Användning av det rättsanalytiska verktyget på exemplet hem för vård 
eller boende 

 17 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,                 
6 kap. 8 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453)  

 Rekonstruktion av den rättsliga aktörens praktiska kunskap om 
grundläggande normativa rättsprinciper i rättens djupstruktur  

 Analys av 14 argument för rättfärdigande 

 Två empiriska undersökningar på fyra hem för vård eller boende samt 
fyra socialförvaltningar i södra Sverige; internt skriftligt regelverk,                   
43 avslutade personakter med tillhörande journalanteckningar,                             
24 intervjuer med socialarbetare, observationer av verksamheternas 
yttre och inre utformning, kvalitativt tillvägagångssätt 

 

 

Del II 



 Det rättsanalytiska verktyget vann stöd vid användning (möjligt                   
med intern rättskritik, Tuoris kritiska rättspositivism ges ett 
förklaringsvärde) 

 Utsikt till faktisk acceptans av 17 a § lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 6 kap. 8 §            
första stycket socialtjänstlagen (2001:453) 

 Utformning av alternativ för att ersätta begreppsparet 
frivillighet och tvång som rättsliga grunder vid beslut om                
den unges vård på ett hem för vård eller boende 

 Framtida forskning inom rättsvetenskapen  

 

Slutsatser 



 Tillit som ett värde inom rättsordningen 

 Rättsprincipers tillitsskapande funktion 

 Rättsprincipers tillitsskapande förmåga  

 En förklaringsmodell om rättsprincipers tillitsskapande             
funktion och förmåga vid beslut om den unges vård vid  
placering på ett hem för vård  eller boende 

 Rättssäkerhet, legitimitet och tillit  

 

 

Rätt och tillit 



 På rättens ytnivå framträder en rättslig norm i en viss rättsordning. 
Normen reglerar beslut om den unges vård vid placering på ett hem för 
vård eller boende. Den rättsligt reglerade proceduren för antagande av 
lag är iakttagen och (logisk) överensstämmelse föreligger. Den rättsliga 
normen kan rättfärdigas i ljuset av de moraliskt och etiskt färgade 
grundläggande rättsprinciperna sedimenterade i rättens djupstruktur. 
Rättsordningens gränser är både formellt och materiellt klara.                       
Den unge i vård kan ha tillit till rättsordningen. Den mellanmänskliga 
relation som är föremål för rättslig reglering är stabil. De moraliskt och 
etiskt färgade grundläggande rättsprinciperna i djupstrukturen kan 
svara för etablering av rättslig normativitet och förpliktelsen att följa 
normen som en naturlig följd av denna normativitet. 

En förklaringsmodell 



 Juris licentiatavhandling till sammanläggningsavhandling 

 Kunskap om rättsprinciper på rättens ytnivå till kunskap om 
rättsprinciper i rättskulturen och rättens djupstruktur  

 Rättsvetare till kritisk rättsvetare  

 Rättsdogmatik till kritisk-praktisk-rättsfilosofisk ansats 

 ”Traditionell” juridisk metod till ett rättsanalytiskt verktyg  

 Exkludering till inkludering av empiriskt material  

 Kritisk rättspositivism till senmodern kritisk rättspositivism  

 Förslag de lege ferenda till framtida forskning 

En forskningsresa från… 


