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Verksamheten 2012
Vi återupptar med verksamhetsberättelsen för 2012 den viktiga uppgiften att 
sammanställa och informera om Juridicums (Juridiska fakulteten och Juridiska 
institutionen) lärares/forskares aktiviteter för det gångna året.

Det framgår tydligt att Juridicum är en mycket aktiv arbetsplats med krea-
tiva kolleger, spännande forskning och utbildning samt intensiv samverkan med 
andra lärosäten och samhället i övrigt. Verksamhetsberättelsen visar också hur 
internationell juridiken har blivit. Juridiska institutionen medverkar i åtskilliga 
samarbeten med utländska lärosäten, genom såväl studentutbyte som forsknings-
projekt. De flesta forskare och lärare vid Juridicum deltar i nätverk, bokprojekt 
och/eller forskningssamarbeten som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Jurist-
utbildningen innehåller i dag omfattande internationella inslag och utblickar  
och många utländska kolleger besöker Juridicum varje år. 

All sådan verksamhet förutsätter en effektiv administration, effektiva kring-
resurser och, inte minst, kunnig och engagerad teknisk-administrativ personal. 
Tyvärr får denna del av vår verksamhet alltför sällan den uppmärksamhet och 
uppskattning som den förtjänar. Inte heller framgår av denna verksamhetsberät-
telse allt det administrativa arbete som krävs för att kunna erbjuda en utbildning 
med tusentals studenter och hundratals lärare. När vi nu tackar alla Juridicums 
medarbetare för allt arbete och all verksamhet under 2012, vill vi därför särskilt 
framhäva den teknisk-administrativa personalen.

2012 skedde påtagliga förändringar i Juridiska fakultetens och Juridiska in-
stitutionens organisation, ledning och ledande organ. Dessutom skedde genom-
gripande förändringar av studieordningen för Juristprogrammet. 

Juridicum i siffror

Anställda
Professorer (inkl. adjungerade och återanställda): 7 kvinnor, 33 män  40 
Universitetslektorer:  11 kvinnor, 19 män      30 
Adjunkter: 7 kvinnor, 6 män       13 
Forskningsanställda: 6 kvinnor, 4 män      10 
Forskarassistenter: 1 kvinna         1 
Teknisk/administrativ personal: 29 kvinnor, 8 män    37
        Totalt:           131 
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Ekonomi 
Juridiska institutionen hade för 2012 intäkter på 150 mkr i anslagsmedel, 18 
mkr i forskningsbidrag och 4 mkr i uppdragsintäkter. Den samlade verksam-
heten visade ett mindre överskott för institutionen och ett betydande ingående 
kapital bibehölls således. Kostnaderna för verksamhetens huvudkomponenter 
fördelade sig på följande sätt (tkr):

Undervisning Forskning och forskarut-
bildning

Personalkostnader 68 607 37 544         

Lokalkostnader  14 312 2 875

Driftskostnader  30 564 19 955

På fakultetsnivå används anslagsmedel främst till fakultetsnämndens och utskot-
tens verksamhet inklusive rörlig forskningsresurs och medel för kvalitetshöjande 
åtgärder i undervisningen.

Förändringar i Juridiska fakultetens och Juridiska institutionens organisa-
tion och ledning
Såväl Juridiska fakulteten som Juridiska institutionen fick 2012 till stor del ny 
ledning. Juridiska fakulteten fick en ny sammansättning i Fakultetsnämnden 
och dess utbildnings- och forskningsutskott samt en ny dekan. Även Juridiska 
institutionsstyrelsen fick ny sammansättning, samtidig som en  ny prefekt, stf. 
prefekt och administrativ chef tillsattes.

Stockholms universitets övergripande organisatoriska förändring, med en ny 
Områdesnämnd för juridik, humaniora och samhällsvetenskap, genomfördes 
under 2012, vilket medförde betydligt tätare samarbete och samordning med 
Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna. Samarbetet inom Om-
rådesnämnden avser huvudsakligen fakultetsöverskridande frågor och Juridiska 
fakulteten, och därmed också Juridiska institutionen, har bibehållit väsentliga 
beslutsfunktioner avseende forskning och undervisning. 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Under 2012 påbörjades  de förändringar i Juristprogrammet som beslutats året 
dessförinnan. Förändringarna syftar till att utveckla juristprogrammet ytterliga-
re som en akademisk professionsutbildning av högsta kvalitet. Den nya studie-
ordningen har därför givits en utformning som bättre avspeglar samhällets och 
arbetsmarknadens krav på jurister, med satsningar på framför allt europarätt 
och förvaltningsprocessrätt. I programmet framhävs betydelsen av juridisk och 
rättsvetenskaplig metod för juridiskt arbete och studenten ges större möjlighe-
ter till fördjupning inom ramen för ett brett utbud av specialkurser. Attraktiva 
utbytesprogram och komparativa utblickar i de flesta kurserna ska förbereda 
studenten för arbete på en internationaliserad arbetsmarknad. Utbildningens 
pedagogiska utformning präglas av en mångfald av undervisningsformer och 
undervisningsmoment som ska ge studenten samtliga de kunskaper, färdigheter 
och förhållningssätt som kännetecknar en god jurist. I synnerhet hamnar studen-
tens egen aktivitet i förgrunden. 

Till det pedagogiska utvecklingsarbetet hör arbete med införandet av en hög-
skolepedagogisk introduktionskurs med juridisk inriktning för lärare vid Juri-
diska institutionen. Kursen ger en ämnesdidaktisk grund för praktiskt lärande 
och utveckling av nya undervisnings- och examinationsformer. Den nya studie-
ordningen, och den ändrade ordningen för examensarbeten som infördes hösten 
2011, innebär sammantaget påtagliga förändringar i såväl innehåll som pedago-
gik jämfört med tidigare.

I september 2012 meddelade Högskoleverket sitt beslut om granskningen av 
juristprogrammen vid samtliga lärosäten i Sverige. Juristprogrammet på Stock-
holms universitet fick den samlade bedömningen ”bristande kvalitet”, vilket 
innebar att HSV ifrågasatte Stockholms universitets tillstånd att utfärda jurist-
examina. Stockholms universitet ålades därför att senast inom ett år efter HSV:s 
beslut (dvs. senast den 4 september 2013) inkomma med en redogörelse för de 
åtgärder som vidtagits för att uppnå hög kvalitet.

Högskoleverkets bedömning baserades på uppgifter och examensarbeten från 
hösten 2010 och 2011, dvs. före den nya ordningen för examensarbeten och 
den nya studieordningen för Juristprogrammet. Juridiska fakulteten uttalade i 
samband med HSV:s beslut att den delade HSV:s kritik beträffande de gran-
skade examensarbetena och fakulteten instämde i att det krävs genomgripande 
förändringar för att säkerställa kvaliteten på examensarbetena. Samtidigt menar 
Juridiska fakulteten bestämt  att HSV:s granskning och slutsats om måluppfyl-
lelse i examensarbetena inte står i proportion till HSV:s samlade omdöme om 
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”bristande kvalitet” i Juristprogrammet. Granskningen missar dessutom en rad 
viktiga kvalitetsindikationer i utbildningen, t.ex. det omfattande utbudet av för-
djupningskurser. Likväl har HSV:s granskning varit till stor nytta för Juridiska 
fakultetens och institutionens arbete med Juristprogrammet, och en rad kraft-
fulla åtgärder beslutades under hösten 2012 för att säkerställa måluppfyllelse i 
utbildningen. Bland annat beslutade Fakultetsnämnden hösten 2012 att införa 
omfattande uppsatsarbeten på två av grundkurserna för att bättre förbereda 
studenterna inför examensarbetet. Dessultom beslutade Fakultetsnämnden att 
samtliga examensarbeten fortsättningsvis ska motsvara 30 hp, dvs. en termins 
arbete.

I december 2012 meddelade Högskoleverket sin bedömning av magisterpro-
grammen vid Juridiska fakulteten. Även magisterprogrammen i Europarätt, 
IT-rätt, Internationell skiljemannarätt och Immaterialrätt fick den samlade be-
dömningen ”bristande kvalitet”. Till skillnad från HSV:s granskning av magis-
terprogram vid övriga lärosäten hade verket för Stockholms universitet bedömt 
de olika programmen som ett program. HSV:s beslut innebar att Stockholms 
universitet också för magisterprogrammen inom ett år måste redovisa åtgärder 
för att säkerställa måluppfyllelse i utbildningen.

Juridiska fakulteten instämmer i HSV:s kritik vad gäller de granskade exa-
mensarbetena och behovet av att bättre säkerställa kvaliteten på examensarbe-
ten (genomgripande åtgärder genomförs under 2013). Däremot anser fakulteten 
att inte heller HSV:s samlade omdöme av magisterprogrammen står i proportion 
till kritiken avseende de granskade examensarbetena. Fakulteten menar också 
att det var fel av HSV att bedöma de fyra programmen som ett gemensamt 
magisterprogram. Att HSV:s bedömning inte i alla avseenden är rättvisande 
framgår också av att magisterprogrammet i internationell skiljemannarätt vid 
Stockholms universitet vid samma tidpunkt rankades som det bästa i världen av 
tidskriften Global Arbitration Review.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Som framgår av verksamhetsberättelserna bedrivs en omfattande forskning av 
lärare/forskare vid Juridicum. I huvudsak sker det inom ramen för anställningar 
som professorer, universitetslektorer och doktorander. Forskningsmöjligheter 
finns inom dessa anställningar genom institutionens anslagsmedel, fakultetens 
rörliga resurs samt ett stort antal externa bidrag. Under 2012 har även tidsbe-
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gränsade forskaranställningar tillkommit i form av fem post doktoranställningar 
och tre forskare. Forskningen bedrivs individuellt och i projekt. 

Vid Juridicum finns även ett stort antal centra och institut som initierar, sam- 
ordnar och för ut forskningsresultat.

2012 inrättades två nya forskningscentra vid Juridiska fakulteten: Stockholms 
barnrättscentrum och Stockholm Center for International Law and Justice.

Övriga aktiva centra och institut vid fakulteten är bland annat Stockholm 
Centre for Commercial Law (SCCL), Institutet för europeisk rätt, Institutet för 
immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM), Institutet för rättsinformatik (IRI), In-
stitutet för social civilrätt med Arbetsrättsportalen, Institutet för sjö- och annan 
transporträtt, Rättsgenetiska institutet och Stockholms miljörättscentrum. Vi-
dare är fakulteten värd för Svenska Nätverket för Europarättsforskning

Disputationer
Under 2012 försvarades fem doktorsavhandlingar vid Juridiska fakulteten. 

• Emil Elgebrant: Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande 
handelsobjekt: En sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie
• Katrin Lainpelto: Stödbevisning i brottmål
• Mark Klamberg: Evidence in International Criminal Procedure – Con-
fronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events
• Åsa Romson: Environmental Policy Space and International Investment 
Law
• Andrea Sundstrand: Offentlig upphandling – anskaffningar utanför re-
gelverket

Utlandssamarbete
Under året har utlandssamarbetet främst varit inriktat på att utvidga institutio-
nens avtal om studentutbyte med länder där vi har haft få eller inga avtal. Det 
gäller främst USA. 

Juridicum har genom Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) träffat 
en överenskommelse med the University of Oxford, och dess Institute of Euro-
pean and Comparative Law (IECL) om att en ”Postdoc Fellow” från fakulteten/
institutionen ska kunna anställas i Oxford varje år. 2012/13 har docent Gustaf 
Sjöberg arbetat i Oxford.
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Juridiska fakulteten har också genom Institutet för rättsinformatik tecknat ett 
samarbetsavtal med Mzumbe University, Tanzania, i syfte att utveckla utbild-
nings- och forskningssamarbete i rättsinformatik.

Remisser
Juridiska fakulteten har en viktig och omfattande uppgift att avlämna remissvar 
på remisser om lagförslag. Våra forskare lägger ned en betydande tid på att för-
fatta underlagen för dessa remissvar. Under 2012 lämnades drygt 60 remissvar. 
En förteckning över samtliga remissvar 2012 återfinns på s. 137. 

Jonas Ebbesson             Peter Melz
Dekan               Prefekt
Juridiska fakulteten             Juridiska institutionen
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Kerstin Ahlberg
forskningsredaktör 

Undervisning 
• Specialkursen Arbetsrätt med EU-rättslig inriktning 
• JÖK, både dag- och kvällskursen.
• Handledning av två uppsatsstudenter (Frida Andersson och Elin Schmid) Exa-
minering av en (Sara Hasselgren).

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– I Lagens anda En handbok i arbetsmiljörätt, 4 uppl., Prevent
• Artiklar

– »Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kon-
trakt«, ERT 2012 s 688
– Ett trettiotal artiklar i det nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt (även 
redaktör) och i Arbeidsliv i Norden

• Pågående arbete
– Avslutande av projektet Rethinking Transnational Collective Bargaining 
och redigering av en antologi som blir projektets slutpublikation. 

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.

– Paper och anförande vid Formulaprojektets slutkonferens i Oslo 22 – 23 
mars 2012 : »Public Procurement and Labour Rights – Governance by 
Scaremongering?«  
– Paper till Formulaprojektets slutkonferens i Oslo 22 – 23 mars 2012: 
»Monitoring Compliance with Labour Standards – Restriction of eco-
nomic freedoms or effective protection of rights?« (med Johansson och 
Malmberg).
– Paper till »XX World Congress of Labour and Social Security Law« San-
tiago de Chile, September 2012: »The effectiveness of labour law and the 
role of the Labour inspection: Sweden«
– Organiserade och hade huvudansvar för heldagsseminariet »Nya EU-
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regler om utstationering och fackliga stridsåtgärder – vad betyder försla-
gen för de nordiska länderna?« i Oslo den 17 september 2012, arrangerat 
i samarbete med Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott.
– Organiserade i samarbete med Niklas Bruun en internationell workshop 
med rubriken  »Consumerism, Trade Agreements and Social Clauses –
New Approaches to the Promotion of Global Labour Rights« den 30 mars 
2012.

Samverkan med det omgivande samhället
• Organiserade sex seminarier i den öppna serien »Arbetsrätten i EU-perspek-
tiv.«
• Höll anföranden om sociala hänsyn vid offentlig upphandling vid ett tiotal till-
fällen, bland annat för kommunpolitiker, upphandlare, arbetsgivarföreträdare, 
fackliga företrädare och europaparlamentariker.
• Medverkade med föreläsningar om svensk och europeisk arbetsrätt/arbetsmil-
jörätt vid sju utbildningar för praktiker, till exempel kommunala arbetsgivarfö-
reträdare, chefer inom polisen och företagsläkare.

Elisabeth Ahlinder 
doktorand i civilrätt

Undervisning 
• Civilrätt 4
• Examensarbeten
• Comparative law

Egen forskning
Avhandlingsarbete: »Säkerhet i fast egendom – JB och kommersiella låneavtal«
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Steven Anderman 
professor i europeisk integrationsrätt

Undervisning
• Special Option in Competition Law  (kursföreståndare)
• Part III of the Masters in European Law: European Competition Law and In-
tellectual Property (kursföreståndare)
• Law and Economics II (bara undervisning)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Kapitel i böcker

– »Innovation, IPRs and EU Competition Law: Cross Currents in the EU/
US« Debate i Ariel Ezrachi (Ed.)
– »Research Handbook on International Competition Law« (2012 Ed-
ward Elgar) ebook ISBN 978 0 85793 480 2
– »Innovation, IPRs and Competition Law«, in   Ioannis Lianos and Da-
mien Geradin, (Eds.) Handbook of European Competition Law (2012 Ed-
ward Elgar)
 – »The Interface between Intellectual Property Rights and EU Competi-
tion Law« in A. Ohly, (Ed.) Common Principles of European Intellectual 
Property Law (2012 Mohr Siebeck) 
– Book Review »Technology and Competition: Contributions in Honor of 
Hanns Ulrich Larcier« 2009 published in IIC 2012
– Editor of the Book Series »New Horizons in Competition Law and 
Economics«Edward Elgar UK

• Pågående arbete
Preparing a second edition of Anderman and Kallaugher, »Technology 
Transfer and the New EU Competition Rules: Intellectual Property Licen-
sing After Modernisation« Oxford University Press 

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Vladimir Bastidas, Stockholms universitet den 13 november 2012
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• Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
– Pre-Examiner for L. Zhang’s dissertation Standardisation and Patent Li-
censing in the European Union,  Helsingfors universitet  May2012
– External Examiner for Masters/PhD for Oxford University 
– External Examiner for Queen Mary London LLM in Law 4-5 October 
2012

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
– I gave evidence in a hearing with the Competition Directorate of the Eu-
ropean Commission on the proposed 2014 Block Exemption Regulation 
and Guidelines on Technology Transfer Agreements.  

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc
– Lectured in Rome on 24 May 2012 at a conference organised by the 
»Italian Competition Authority on the subject of The Patent Explosion 
and Competition Law.«
– Chaired a conference on 1st October 2012 organised by SCCL at Stock-
holm University on »Recent Development in the Case Law on Article 102 
TFEU«. I gave the opening lecture on the subject.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Member of the Executive Board of ASCOLA, the Association of Scholars of 
Competition Law

Helene Andersson 
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning
• Europarätt (grundkurs)
• Competition law (specialkurs)
• EU Commercial Law (specialkurs)
• European Competition and Intellectual Property Law (magisterkurs)
• IP and Market Regulation (magisterkurs).
• EU Procedural Law (specialkurs vid Uppsala universitet)
• Handledning av ett antal examensarbeten.
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Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– »Dags att sätta punkt för debatten om Kommissionens dubbla roller i 
konkurrensärenden?«, ERT, nr 1, 2012.
– »Fundamental Rights and Antitrust Proceedings – a Perfect Match or 
the Wedding from Hell?«, Lund Student Law Review, Fundamental Rights 
and EU Law, Special edition, Fall 2012.

Pågående arbete
 – »The Otis ruling – allowing the Commission to take the elevtor to the 
next level« – publiceras i kommande numret av Global Competition Liti-
gation Review, – kvalitetsgranskad.
– »Judicial Review after Menarini – any need for reform of the EU Sys-
tem?« – publiceras i boken General Principals of EU Law & Private Law, 
Wolters Kluwer.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Talare på seminarium anordnat av Forumet för konkurrensrättsadvokater, 
februari 2012
• Talare på seminarium på temat »Competition Law and Fundamental Rights«, 
anordnat av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, april 2012
• Talare på Konkurrensrättsforum (anordnat av IBC Euroforum), april 2012.
• Co-chair och talare vid den internationella konferensen »General Principles of 
EU Law and European Private Law« anordnad av det Svenska Nätverket för 
Europarättsforskning i november 2012.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Medlem i Konkurrensverkets referensgrupp rörande riktlinjer kring anbuds-
karteller.
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Jan Andersson
professor i civilrätt, särskilt associationsrätt

Undervisning 
• Associationsrätt 6 hp
• Bolagsrätt 15 hp
• Börsrätt 15 hp
• Handledare för åtskilliga examensarbeten

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– »Produkt, utbud och efterfrågan – ett tema och en policy för bolags-
rättslig lagstiftningsteknik«, i Vänbok till Ingrid Arnesdotter – Uppsatser 
i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, 2012, Jure, ISBN: 
9789172234857
– »ABL – Monsters Inc.?«, I Juridisk Publikation 01/2012
»Two Lessons in Company Law for Europé – The Scandinavian Experience 
of Harmonisation«, tillsammans med Fredrik Westman, kommer publice-
ras, SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2151214

Pågående arbete
• Böcker

– Påbörjat en ny upplaga (7) av »Kapitalskyddet i aktiebolag«

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Huvudhandledare för Katarina Strandberg, Stockholms universitet
– Biträdande handledare för Jessica Östberg, Stockholms universitet. 
– Även handledare för ytterligare doktorander vid Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping.

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
– Föredrag vid konferens i Århus i selskapsrett. Diverse presentationer i 
Kina vid besök på universitet.
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Samverkan med det omgivande samhället
• Utarbetat remissvar för Juridiska fakulteten, föredragshållare på domarakade-
min och advokatbyrårer.

Malou Andersson 
doktorand i straffrätt

Undervisning 
• Grundkursen i straffrätt 
• Juridisk introduktionskurs
• Handledning och examination av examensarbeten i straffrätt. 

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

 – »Narkotikabrotten. En kommentar till de centrala bestämmelserna om 
narkotikabrotten«, Uppsala 2012 (medförfattare tillsammans med Petter 
Asp, Per Swenson Claréus m.fl.)

Pågående arbete
– Avhandlingsarbete: »Fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion«

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Remissyttrande till tvångsäktenskapsutredningen tillsammans med Anna Kal-
dal.

Simon Andersson
doktorand i processrätt

Undervisning 
• Specialkursen i Migrationsrätt (Kursföreståndare)
• Grundkursen i processrätt 
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• Grundkursen förvaltningsrätt 
• Specialkursen förundersökning
• Specialkursen straffprocess
• Handledare för ett antal studenters examensarbeten

Egen forskning
Avhandling rörande beviskravet skälig misstanke. Skälig misstanke är det mest 
betydelsefulla beviskravet under förundersökningen då det är avgörande för när 
de straffprocessuella tvångsmedlen får användas samt när den misstänkte får 
sina partsrättigheter. Det är likväl oklart vad beviskravet innebär. Avhandlingen 
är ett försök att skapa klarhet om beviskravets innebörd.

Andra forskningsaktiviteter
• Remissvar tillsammans med andra forskare vid fakulteten

Samverkan med det omgivande samhället
• Uttalanden i media avseende de långa häktestiderna samt restriktionerna i 
Sverige.

Petter Asp
professor i straffrätt* 

Undervisning 
Har på grund av Söderbergprofessuren undervisat endast sporadiskt. Deltar 
dock i straffrättskollegiet och i båda de grupper som tillsatts med anledning av 
Högskoleverkets granskning av juristutbildningarna i Sverige.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »The Substantive Criminal Law Competence of the EU. Towards an 

*(2011-2014) innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap. 
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Area of Freedom, Security and Justice – part I« (2012, 258 pp.)
– »Brotten mot allmänheten och staten m.m. Svensk straffrätt IV«, Upp-
sala 2012 (medförfattare tillsammans med Magnus Ulväng, Nils Jareborg 
och Sandra Friberg)
– »Narkotikabrotten. En kommentar till de centrala bestämmelserna om 
narkotikabrotten«, Uppsala 2012 (medförfattare tillsammans med Malou 
Andersson, Per Swenson Claréus m.fl.)

• Artiklar
– »Previous Convictions and Proportionate Punishment« i Recidivist Pu-
nishments. The Philosopher’s view, Utg. av Claudio Tamburrini & Jesper 
Ryberg. Plymouth 2012 s. 97-114. (Lätt retuscherad version av 90.)
– »Folkrätten och den svenska straffrätten.« i Folkrätten i svensk rätt, Utg. 
av Rebecca Stern & Inger Österdahl. Malmö 2012 s. 58-73
– »En diskussion om den s.k. rusdomen NJA« 2011 s. 563. (Debatt i tre 
akter mellan Madeleine Leijonhufvud å den ena sidan och undertecknad 
och Magnus Ulväng å den andra) i Svensk juristtidning 2012 s. 337-359
Mutbrott. Supplement till Brotten mot allmänheten och staten, 16 s. Pu-
blicerat på Iustus förlags hemsida (http://www.iustus.se/page/bocker/supp-
lement.html)
– »En kommentar till brittiska Supreme Courts avgörande gällande över-
lämnadet av Julian Assange« Publicerad på www.svt.se och www. dagens-
juridik.se
– »Generaladvokaten och dubbelbestraffningen – vinst och förlust för 
båda sidor«, Analys InfoTorg juni 2012
– »Straffansvar vid rus och psykisk störning« (Tillsammans med Magnus 
Ulväng) i Juridisk tidskrift 2011-12 s. 867-877
– »Denationaliserad straffrätt – vilka utmaningar står för dörren?« i Nord-
isk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2012 s. 144-155
–  »Våldtäkt mot barn och psykisk störning« Rättsfallsanalys, Karnov Ny-
heter oktober 2012
– »The Prosecutor in Swedish Law Prosecutors and Politics – A Compara-
tive Perspective« Utg. av Michael Tonry. Chicago 2012 s. 141-165

Samt under publicering:
– »Blacklisting sanctions and Criminal Law« (antologi under tryckning)
– »Preventionism and the justification of non-consummate offences« 
– »What is criminal in criminal law« (antologibidrag som är skrivet men 
ännu inte inlämnat)
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– »The Principle of Assimilation  20 years after the Greek Maize Case« 
(festskriftsbidrag under tryckning)

• Pågående arbete 
– »The International Criminal Procedural Cooperation within the EU –
Towards an Area of Freedom, Security and Justice – part II« (flerårigt 
huvudprojekt för Söderbergprofessuren)
– »European Criminal Policy Initiative – A Manifesto for European Cri-
minal Procedure« (samarbetsprojekt med ett femtontal andra europeiska 
straffrättsprofessorer, avslutas under 2013)
– »The Doctrine of Double Effect in a Criminal Law Perspective« (artikel, 
presenteras preliminärt på ett seminarium på Filosofiska institutionen i 
maj 2013 och i slutversion på Nordiska Kriminalistmötet augusti 2013)
– »Sexualbrotten – en dogmatisk framställning« (en straffrättsdogmatiskt 
inriktad fortsättning till boken Sex och samtycke, 2010)
– »Skydd av statens medel« (SOLON-projekt som bedrivs från Thessalo-
niki, där jag bidrar med en av flera länderrapporter)
– »Svensk straffrätt – en introduktion« (introduktionsbok)
– Uppdatering av läroböckerna »Kriminalrättens grunder« (ny upplaga till 
augusti 2013), »Internationell straffrätt« (ny upplaga till nästa årsskifte), 
»Brott-en mot person och förmögenhetsbrotten« (ny upplaga till nästa års-
skifte) och »Brotten mot allmänheten och staten« (ny upplaga till nästa 
årsskifte)

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Jack Ågren (biträdande)
– Malou Andersson (huvudhandledare) 
– Dennis Martinsson (biträdande) 
– Frida Larsson (huvudhandledare) 
– Moa Ek (huvudhandledare)

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
– Sakkunnig vid bedömning avseende professorat i Bergen (Ragna Aarli) 
och professorat i Bergen (Terje Einarsen). 
– Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om forskningsmedel för Rag-
nar Söderbergs stiftelse. 
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• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
– Januari, föredrag i Bergen om tio grundläggande dikotomier vid val av 
undervisningsupplägg på juristutbildningen
– Januari, föredrag och deltagande i konferens om Prevention och straff 
vid universitetet i Oxford
–Januari, föredrag om EU-straffrätt på konferens med Stockholms univer-
sitets EU-rättare
– Januari, föredrag om straff och gränslinjen mot andra sanktioner vid 
konferens vid Uppsala universitet
– Februari, deltagande i paneldebatt om upphovsrätt och straffansvar, 
bland annat Pirate Bay, Stockholms universitet
– Mars, deltagande i paneldebatt om straffansvar vid rus vid Stockholms 
universitet
– April, deltagande i debatt om Astrid Lindgren-målet (barnläkarfallet) vid 
KI
– Juni, föredrag om brotts- och bevisprovokation i polisens verksamhet vid 
nordisk workshop i straffrätt
– September, föredrag om förslaget till ny penningtvättslagstiftning på 
konferens anordnad av Bankföreningen.
– September, föredrag om harmonisering av straff och straffbestämning vid 
konferens vid universitetet i Bergen
– Oktober, föredrag om principernas roll i rättsvetenskap och juridik på 
konferens för skatterättsakademiker med Stockholms universitet som ar-
rangör, Häringe
– November, föredrag och deltagande i paneldebatt om Påföljdsutredning-
en (Rosenbad, Svenska kriminalistföreningen)
– November, framläggande av boktext för diskussion (se publikation nr 
1) vid två seminarier, ett på Stockholms universitet, ett på justitiedeparte-
mentet.

Samverkan med det omgivande samhället
• Särskild utredare (Penningtvättsutredningen, SOU 2012:12) som överlämna-
des till justitieministern i mars 2012. 
• Deltagande i referensgrupp avseende Psykiatrilagsutredningen (arbetsgrupp 
med inriktning på de straffrättsliga frågorna), avslut våren 2012
• Deltagande som expert i Internationella straffrättsutredningen
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• Medlem i referensgrupp: Bevakning ombord på svenska fartyg (Ds 2012:15)
• Deltar regelbundet med kommentarer och diskussioner i svensk massmedia, 
bland annat Studio Ett och P1-morgon.
• Expert, EU-kommissionens expertgrupp för straffrättsligt samarbete (2012-)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i styrelsen för svenska avdelningen av AIDP
• Ledamot av insynsrådet i Brå (avslutade på egen begäran detta uppdrag i slutet 
av 2012)
• Medlem av samordningsgruppen för internationell rättslig hjälp

Antonina Bakardjieva Engelbrekt
professor i europeisk integrationsrätt

Undervisning 
• Grundkurs i Europarätt (6 ECTS) 
• Specialkurs Constitutional Law of the EU (15 ECTS)
• Specialkurs Law and Economics (15 ECTS)
• Master Program in European Law (Part I Foundations of EU Law; Part II The 
Union, the Market and the Law, EU Consumer Protection Law)
• Master Program in European Intellectual Property Law (Module 1, Module 2 
Copyright in the Information Society, Module 3 Method and thesis)
• Handledning och examinering av examensarbeten i europeisk integrationsrätt, 
marknadsrätt, immaterialrätt samt magisteruppsatser i EU-rätt och europeisk 
immaterialrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris«, Europaperspektiv 2013, 
medredaktör i samarbete med Lars Oxelheim and Thomas Persson (Stock-
holm: Santérus förlag, 2013)
– »Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sam-



20

manhållning?« Europaperspektiv 2012, medredaktör  i samarbete med 
Lars Oxelheim and Thomas Person (Stockholm: Santérus förlag, 2012)

• Kapitel i bok
– »Unlauteres Wettbewerbsrecht, Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland, 
Polen, Rumänien, Schweden«, i Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig 
(red.), UWG Kommentar, München, Beck förlag, 261-267; 273-277; 331-
325; 348-354; 359-374, 2013
– »Unfair Competition Law in Sweden«, in Henning Bodewig (ed.) Inter-
national Handbook on Unfair Competition (Beck/Hart Publishing, 2013), 
511-546
– »Comparative Law and European Law: The End of an Era, a New Be-
ginning or Time to Face the Methodological Challenges?«, in: Lindholm 
and Derlén (eds) , Festskrift till Pär Hallström (Iustus förlag, 2012), 31-50

Pågående arbete
• Böcker

– »Bokprojekt, Copyright Governance in a Multilevel European Legal Sys-
tem: Actors, Interests and Institutional Design«, avslutning av forsknings-
projekt finansierat av Vetenskapsrådet med 1,32 mln (2009-2012)
– Redaktör, »Law and Development, Scandinavian Studies in Law«
– Medredaktör, Europaperspektiv 2014, »EU och de globala obalanserna« 

• Kapitel i bok
– »Institutionell teori och metod«, i Korling och Zamboni (red.) Juridiska 
metoder: olika argumentationslinjer i rättsvetenskap, Studentlitteratur
– »The Impact of the UCP Directive on national institutional choice and 
design: towards convergence or further fragmentation?«, i Van Boom, Ak-
seli, Garde (Eds), Experiencing the Unfair Commercial Practices Directive, 
Ashgate
• Forskningsrapport 
– »Consumer empowerment in the EU: Weighing the institutional alterna-
tives«, SIEPS Rapport

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Föreståndare för Institutet för Europeisk Rätt
– Ordförande, Svenska nätverket för europarättslig forskning 
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– Vice ordförande, Forskningsutskottet, Juridicum
– Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Juridicum 

• Handledarskap
– Huvudhandledare – Lovorka Jonic Kapnias (från 2011)
– Huvudhandledare – Katharina Voss, projekt finansierat av KKV (från 
HT 2012)
– Huvudhandledare – Addi Rull (från HT 2012)
– Handledare – Maria Wiberg (disputerade februari 2013)
– Handledare – Liane Colonna (från 2010)
– Handledare – Johannes Wickbom (från 2011)

• Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
– Vetenskapsrådet, Ledamot i beredningsgruppen Humaniora och sam-
hällsvetenskap, HS-D, 2009-2012;
– Sakkunnig för Nederländska vetenskapsrådet, 2012. 
– Betygsnämndsledamot och opponent - Monica Viken: Markedsun-
dersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett, Copenhagen 
Business School

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
– sakkunnig, Copenhagen Business School, Köpenhamn, lektorat i imma-
terialrätt (2 sökanden)
– sakkunnig, Lunds universitet, ansökan om befordran, professorskompe-
tens Xavier Groussot

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
– arrangör av seminarieserie i EU-rätt, Institutet för europeisk rätt, Juridi-
cum, Stockholms universitet, finansierad av Cassel-stiftelsen
– Talare, »Conference Experiencing the Unfair Commercial Practices Di-
rective«, Durham University, föredrag:  »The Impact of the UCP Direc-
tive on national institutional choice and design: towards convergence or 
further fragmentation?«, december 2012
– Medarrangör och talare, Workshop »Consumer Empowerment in the 
EU«, SIEPS och Institutet för europeisk rätt, oktober 2012
– Talare, Second meeting, Nordic Network for European Legal Studies, 
Köpenhamn, anförande, »Teaching European Legal Methods to BA and 
LLM Students«, oktober 2012
– Föredrag, »Impossible, Irrelevant or Indispensable? On the Use of Com-
parative Law in the Study of European Integration«, EUI Florens, juni 
2012
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– Föredrag, »From Substantive Rules to Enforcement: a New Phase in 
Building European Consumer Law«, Keio University, Tokyo, Japan, maj 
2012
– Föredrag, »Defining the Responsibility of Internet Intermediaries in the 
Multi-level Governance of Digital Rights: the Ambiguous Role of the Eu-
ropean Court of Justice«, Keio University and Kyushu University, Japan, 
maj 2012
– Föredrag, »The Role of EU Law in a System of Multi-level Governance«, 
Kyoto University, Japan, maj 2012
– Huvudtalare, Consumer Law Forum, Kyoto University, Japan, före-
drag »The Integration of Swedish Consumer Law in the EU: A Two-way 
Street«, maj 2012
– Talare och kommentator, Workshop »A Comparative Institutional Fra-
me- work for Global Governance Analysis«, Global Governance Program, 
EUI Florence
 – Working paper »Globalisation and Law: a Call for a Two-fold Compa-
rative Institutional Perspective«,  maj 2012
– Chair, Panel »Mission Improbable: Institutionalizing the Rule of Law in 
Southeastern Europe«, Columbia University, Annual Convention, ASN, 
April 2012
– Talare, Symposium Administrative Law Beyond the State, anförande: 
»Building Institutional Framework Beyond the State: Pitfalls and Possibi-
lities«,  Uppsala University, mars 2012
– Co-organizer, Study visit to the European Patent Office and research 
seminar at Max Planck Institute for Intellectual Property and Competi-
tion Law, Munich, Swedish Network for European Legal Studies (January 
2012)
– arrangör av studiedagar i EU-rätt, Högberga, Stockholm, januari 2012

Samverkan med det omgivande samhället
• Deltagare i paneldebatt om Kommissionens direktivförslag om kollektiv rät-
tighetsförvaltning, Upphovsrättsföreningen, november 2012.
• Talare, GIZ Partner Forum »Law Matters: Improving the Legal System in 
Transition Economies«, Föredrag,  »Consumer Protection: Options on Institu-
tional Settings in Transition Economies«, Berlin, april 2012.
• Ledamot i Reklamombudsmannens opinionsnämnd (2013-)
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Uppdrag i styrelser m.m.

– Ledamot, Scientific Advisory Board, Munich Intellectual Property Law 
Centre, Max Planck
Institute for Intellectual Property and Competition Law (2012-)
– Fellow, European Law Institute (2012-) 
– Styrelseledamot, Svenska samfundet för jämförande rätt (2010-)
– Member of the Board, Research sections »Comparative studies of Globa-
lisation of Law« and »European Commercial Law«, Stockholm Centre for 
Commercial Law, Stockhoms universitet

• Redaktionella uppdrag
– Ledamot, Editorial Board and regular reviewer, Journal of Consumer 
Policy (2010-)
– Reviewer, International Review of Intellectual Property and Competition 
Law (2012-)
– Member of the Editorial Board, Scandinavian Studies in Law (2009-)
– Redaktionsledamot, Europaperspektiv (2011-)

• Utredningar
– Study on the application of Directive 2005/29/EC in the area of financial 
services, Project for the European Commission (2012)
– Study on the application of Directive 2009/22/EC on Injunctions, Project 
for the European Commission (2012)
– Study on Best International Practices on Regulation and Enforcement of 
Unfair Trade Practices Law in the Area of Consumer Protection and their 
Adoption in India, utredning för GIZ (German Agency for International 
Cooperation), tillsammans med Prof. Hans Micklitz (EUI Florens) (2012-
2013)

Linn Bergman
doktorand i internationell privaträtt

Undervisning 
• Specialkursen Svensk och internationell skiljemannarätt 
• Specialkursen EU Private International Commercial Law 
• Specialkursen International Commercial Arbitration, Uppsala universitet
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• Egen forskning
Avhandlingsarbete: lagval i internationellt skiljeförfarande.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Uppdrag i styrelser m.m.

 – SWAN (Swedish Women in Arbitration Network). SWAN är ett nätverk 
för kvinnor som arbetar med skiljeförfarande och har som ändamål att 
öka kvinnors synlighet på skiljedomsmarknaden, att bidra till att skapa 
kvinnliga ledare och att verka för lika villkor för män som för kvinnor 
(ekonomisk förening)
– YAS (Young Arbitrators Stockholm). YAS är en förening för jurister un-
der 45 år och syftar till att öka intresset för och kunskapen om skiljeförfa-
rande bland yngre jurister och att stärka Sverige som säte i skiljeförfaran-
den (ekonomisk förening).
– I oktober 2012 antogs IBA Rules for Investor-State Mediation av Interna-
tional Bar Association. En arbetsgrupp tillsattes under 2010 för att ta fram 
dessa regler. Co-Chair för en av sektionerna. Genom reglerna får parterna 
i investeringstvister, som typiskt sett består av en investerare på ena sidan 
och en stat på den andra sidan, tillgång till ett medlingsförfarande som är 
särskilt anpassat till investeringstvisternas särskilda karaktär. Syftet med 
reglerna är att göra medling till ett reellt tvistlösningsalternativ för investe-
ringstvister och därmed förbättra möjligheterna för parterna i denna typ av 
tvister att förlikas. Projektet var ett samarbete mellan IBA och UNCTAD.

Hedvig Bernitz
universitetslektor i konstitutionell rätt

Undervisning 
• Kursföreståndare: Europarätt, KOPO
• Examensarbeten: Therese Lilliehöök, Petra Ljung, Joel Ankar, Ellen Källström
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Egen forskning
Publicerade arbeten
• Kapitel i bok

–  »Anhöriginvandring – kan en sammanhållen EU-politik byggas utifrån 
unionsmedborgarskapet?« Bakardjieva Engelbrekt, Oxelheim och Pers-
son (red), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalim, Santérus Förlag, 
2012

Andra forskningsaktiviteter
• Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer

 – Betygsnämnd vid disputation i Lund: Kristine Kruma

Samverkan med det omgivande samhället
• Panelexpert i presentationen av Europaperspektiv, Södra latin, 2012 
• Panelexpert i medborgarskapshearing, Rosenbad, 2012

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Utredningar

– Expert i det EU-finansierade projektet FRACIT ang. rösträtt (EUDO Ci-
tizenship Observatory), 2012-
– Expert i Medborgarskapskommittéen (A2012:01), 2012
– Expertutlåtande för Riksrevisionen rörande statens roll på den svenska 
spelmarknaden, 2012
– Expert i det EU-finansierade medborgarskapsprojektet CITIMP (EUDO 
Citizenship Observatory), 2011-
– Expert i det EU-finansierade medborgarskapsprojektet EUCITAC (EUDO 
Citizenship Observatory), 2005-
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Ulf Bernitz
professor i europeisk integrationsrätt (återanställd)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Europarättens genomslag«, 2012, 396 s. Institutet för Rättsvetenskap-
lig Forskning CC.  Norstedts Juridik Förlag
– »Finna Rätt«, 12 uppl., 2012, 267 s. (tillsammans med andra). Norstedts 
Juridik Förlag
– »The Protection of Fundamental Rights After Lisbon«, eds. Ulf Bernitz, 
Sybe de Vries, Stephen Weatherill, 218 s., Hart Publ., Oxford 2012

• Artiklar
– »Högre instans får inte stoppa en lägre instans begäran om förhandsav-
görande av EU-domstolen«, ERT 2012 s 91 ff.
– »Immaterialrätt och konkurrensbegränsning: Vad kan vi lära av STIM-
målen om musikutsändning i tv?, Utblick och inblick« Vänbok till Claes 
Sandgren, 2012 s 57 ff., Iustus Förlag
Resale Price Maintenance in Comparative Perspective. Research Hand-
book on International Competition Law (ed. A Ezrachi), Edvard Elgar 
Publ., UK 2012,  p 426 ff. 
– »Scandinavian Law and European Codification«, Festskrift till Pär Hall-
ström, 2012 s 61 ff, Iustus Förlag
– »Tandvårdstjänster: kraven för införlivande av standardvillkor och ana-
logisk tillämpning av konsumenttjänstlagen«, JT 2011-12 s 590 ff.
– »Ving-målet – om korrigering via EU-domstolen av ett olyckligt förar-
betsuttalande om prisangivelser«, JT 2012-13 s 128 ff.'

Pågående arbeten
– Bokprojektet »Rättsskyddet i europarätten« Stöds av Institutet för Rätts-
vetenskaplig Forskning
– »Europarättens grunder«, 5 omarbetade uppl. att utges 2013

Andra forskningsaktiviteter
– Leder the Oxford/Stockholm Wallenberg Venture, placerat vid the Insti-
tute of European and Comparative Law vid University of Oxford
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– Medverkar i forskningsprojektet Ius Commune. Casebook on Horizon-
tal Effects of EU Law. Deltagit i forskningsmöten vid universitetet i Leuven
– Leder Avdelningen för europarätt vid Stockholm Centre of Commercial 
Law
– Medlem av Nätverket för europarättsforskning
– Ordförande i styrelsen och i redaktionsrådet för Europarättslig Tidskrift 
(ERT)
– Ordförande i styrelsen för NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
– Huvudhandledare för två heltidsdoktorander i europarätt vid Stock-
holms universitet: Helene Andersson och Jaan Paju
– Ledamot i betygsnämnd för Andera Sundstrands doktorsavhandling vid 
Stockholms universitet
– Ordförande på konferensen Aims and Values in Competition Law vid 
Köpenhamns universitet

Uppdrag i styrelser
– Ordförande i Svenska föreningen för europarätt 
– Ordförande i Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen
– Medlem av Comité Directeur för FIDE (internationella europarättsför-
eningen)

Alf Bohlin
professor i offentlig rätt

Undervisning
• Förvaltningsrätt (15 hp) (Kursföreståndare)
• Grundkursen förvaltningsrätt 
• Specialkursen kommunalrätt
• Handledare och examinator för examensarbeten

Egen forskning
Forskning (studier) inom området för den speciella förvaltningsrätten. Påbörjat 
arbetet med en läro- eller handbok i ämnet. Har också arbetat med revidering 
av tre läroböcker och medverkat som författningskommentator i lagsamlingen 
Karnov.
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Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap 

– Handledare för en doktorand. 
• Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer

– Ledamot av betygsnämnd vid en disputation.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Uppdrag i styrelser m.m.

– Ledamot av Juridiska institutionsstyrelsen 
– Suppleant i Juridiska fakultetens utbildningsutskott
– Ordförande i stiftelsen Staten och Rätten

Brita Bohman
doktorand i miljörätt

Undervisning 
• Magisterprogrammet i Miljörätt
• Specialkursen i Miljörätt
• Fristående kursen i Miljöskyddsjuridik. 
• Har vidare handlett ett antal examensarbeten i miljörätt.

Egen forskning
Avhandlingsarbete: »Transboundary Pollution Control in the Baltic Sea Area« 
vilken utförs inom ramen för forskningsprogrammet BEAM (Baltic Ecosystem 
Adaptive Management) om ekosystembaserad förvaltning av Östersjön [http://
www.smf.su.se/beam]. 

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Deltidsanställd (10%) vid Stockholm Resilience Center genom Dokto-
randgruppen för tvärvetenskaplig miljöforskning. Gruppen bidrar till ett 
utökad tvärvetenskaplig miljöforskning genom att skapa aktiveteter och 
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nätverk för doktorander, bl.a anordnades en konferens med tvärvetenskap 
som tema samt ett en längre seminarieserie.

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
– Höll en presentation på temat »Legal Regulation, Resilience and the 
Complexity of the Eutrophication in the Baltic Sea Region«(artikel publi-
cerad feb 2013) vid konferensen »International Conference Climate Chan-
ge, Economy, Law and Society – Interactions in the Baltic Sea Region, 
2012« i Szczecin, Polen, maj 2012. 

Caroline Carlson
doktorand i finansrätt

Undervisning 
• Grundkursen i skatterätt 
• Specialkursen Internationell skatterätt
• Handledning av studenter som skriver examensarbeten. 

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artikel

–  »Rätten att inte lämna ut uppgifter vid beslut om tredjemansrevision«, 
JT nr 2 2012/13

Pågående arbete
– Avhandlingsprojekt – Bevisprövning i skatteprocessen

Laura Carlson, 
docent i civilrätt, universitetslektor

Undervisning 
• C1 (kursföreståndare)
• Comparative Law (kursföreståndare)
• American and English Business Law (kursföreståndare)
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• Swedish Law in Context (kursföreståndare)
• European and Swedish Labour and Employment Law. (kursföreståndare 
delat med Ronnie Eklund)
• C4 fastighetsrätt och allmän rättslära (undervisning)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »The Fundamentals of Swedish Law« (2 uppl.)
• Artiklar

– »Family Friendly Employment as Quality of Employment in Pascale 
Vielle«, ed., Legal and Normative Perspectives on the Quality of Employ-
ment in Europe, (PIE Peter Lang Publishing 2012)
– »National Report Sweden – Trade Union Representation in the Euro-
pean Union member countries«, European Project, European Commission 
VS/2011/0434 as administered by CGIL – Segretariato Europa, Rome Italy 
(2012)

Pågående arbete
– »Arbetsrätt, upphovsrätt och integritetsskydd vid utbildning i digitala 
miljöer« som beviljats ett anslag om 5,3 milj kr ur Stiftelsen Marcus och 
Amalia Wallenbergs Minnesfond för Cecilia Magnusson Sjöberg, Laura 
Carlson och Sanna Wolk (2012-2015)

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap
– Biträdande handledare för Annika Blekemo och Carolina Saf

Samverkan med det omgivande samhället
• Researcher in RECWOWE – Reconciling work and welfare, European Net-
work of Excellence according to the 6th PCRD (Priority 7 - Citizens and gover-
nance in an information society)(2006-2012)
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Peer Reviewer för International Journal of Comparative Labour Law and In-
dustrial Relations (IJCLLIR), Retfaerd, Svensk Jurist Tidning
• 2011 –, Fakultetsrepresentant (juridik) i Rådet för jämställdhet- och jämlik-
hetsfrågor, Stockholms universitet
• 2011 –, Fakultetsrepresentant (juridik) i Genusakademi, Stockholm universitet
• 2010 –, Medlem i ledningsgruppen för yrkeshögskolan, Stockholms Interna-
tionell Handelsskola för utbildning Paralegals.
• 2008 –, Styrelseledamot i Svenska Samfundet för Jämförande Rättsforskning
• 2002 –, Rättsexpert, LO-TCO Rättsskydd

Liane Colonna
doktorand i rättsinformatik

Undervisning 
• I do not have any teaching requirements. I did get paid to teach a few lectures 
on privacy and data protection law, the subject of my research area.  
• I also supervised a master’s student working in the area. 

Egen forskning
Pågående arbete

– Avhandlingsarbete: »Privacy Implications of Data Mining in the Euro-
pean Union and the United States«

• Publikationer
– »Data mining and Its Paradoxical Relationship to the Purpose Limita-
tion Principle« in Computers, Privacy and Data Protection – Reloading 
Data Protection (Eds. Serge Gutwirth et al, forthcoming in Springer. (Blind 
peer reviewed) 
– Liane Colonna, »Preserving Privacy in Times of Counter Cyber-Terro-
rism Data Mining« forthcoming in the proceedings of the 9th Internatio-
nal Conference on Internet«, Law & Politics (IDP 2013) Big Data: Chal-
lenges & Opportunities Barcelona, 25-26 June, 2013 (the conference’s 
proceedings book will be published in electronic form and licensed under 
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Creative Commons) – Blind peer reviewed 
– Liane Colonna, »Data Mining and the Need for Semantic Management« 
forthcoming in the 2013 Nordic Yearbook for Law and Technology – Edi-
ted but not subject to blind peer reviewed 
– »The New EU Proposal To Regulate Data Protection in the Law En-
forcement Sector: Raises the Bar But Not High Enough«, IRI-memo, Nr. 
2/2012, April 2012. – Edited but not subject to blind peer reviewed 

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.

– Forthcoming speaker, 9th International Conference on Internet, Law & 
Politics (IDP 2013) Big Data: Challenges & Opportunities Barcelona (25-
26 June, 2013)
– Speaker, 6th Annual Computers, Privacy and Data Protection Confe-
rence. Brussels, Belgium (23 – 25 January 2013)
– Speaker and co-organizer, International Seminar on Legal Aspects of 
Cyber Security, presented by the Modern International Studies Center in 
Dubai and Stockholm University. Dubai Knowledge Village, Dubai, UAE 
(7 – 8 December 2012)
– Presentation and participant, Doctoral Workshop in Law & IT, held in 
conjunction with the 2012 Nordic Conference in Law & IT. Stockholm 
University, Sweden (21 – 23 November 2012)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelsemedlem i redaktionen för Lund Student Law Review. 

Adam Croon
doktorand i rättshistoria

Undervisning 
• Grundkursen i rättshistoria, 
• Specialkursen Juridisk metodlära 



33

• Masterprogrammet Master of International Commercial Arbitration Law.
• Handledning av ett examensarbete i rättshistoria under 2012.

Egen forskning
Doktorandprojekt: »Jura novit curia – en rättsgenetisk undersökning av princi-
pens funktion i svensk rätt i ljuset av den juridiska metodlärans utveckling under 
1800-talet«

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Vice ordförande i Doktorandrådet, 
• Suppleant i Juridiska fakultetsnämnden
• Ledamot av Juridiska fakultetens lärarförslagsnämnd
• Suppleant i Juridiska fakultetens utbildningsutskott
• Sekreterare och skattmästare i Stiftelsen av den 28 oktober 1982

Louise Dane
doktorand i offentlig rätt (migrations- och barnrätt)

Undervisning 
• Påbörjar undervisning samt uppsatshandledning VT 2013

Egen forskning
Avhandlingsprojekt: »Barnets bästa i migrationsprocessen« Varje stat har rätt 
att kontrollera vem som flyttar till och bosätter sig i landet, en s.k. generell ut-
länningskontroll. I varje land där invandringen på så sätt kontrolleras krävs reg-
ler, det vill säga migrationsrätt. I tillämpningen av den svenska migrationsrätten 
är vi dock förpliktigade att även uppfylla våra internationella åtaganden. En av 
de konventioner vi är skyldiga att ta hänsyn till är FN:s konvention om barnets 
rättigheter. 

Konventionen, som ratificerades av Sverige 1992, har fyra huvudprinciper 
– däribland principen om barnets bästa. Barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som rör barn – oaktat om de vidtas av offentliga eller 
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privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ. Enbart genom ratificeringen av barnkonventionen är svenska 
myndigheter och domstolar skyldiga att tolka svenska lagar, däribland utlän-
ningslagen, i fördragsvänlig anda. 

Även om barnkonventionen framhäver vikten av att se till barnets bästa an-
tyder redan konventionens originaltext att barnets bästa inte alltid väger tyngst. 
Vad gäller migrationsrätten framhålls i förarbeten till utlänningslagen att bar-
nets bästa generellt inte kan ta ”över samhällsintresset att reglera invandringen” 
och att barnets intresse därför måste vägas mot andra samhällsintressen. 

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att bedriva forskning 
kring hur ”barnets bästa” tillämpas inom migrationsrätten – det vill säga att 
undersöka såväl vilken innebörd som reell effekt barnets bästa har inom migra-
tionsrätten. 

Studien utgår ifrån rättskällor såsom lagtext, förarbeten, praxis och juridisk 
doktrin. En viktig del av studien kommer att vara att uttolka den praxis som 
finns på området. Eftersom det i stort saknas avgöranden från Migrationsöver-
domstolen är avsikten att även studera avgöranden från migrationsdomstolarna 
samt Migrationsverket.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Suppleant för Laura Carlson i Genusakademins styrgrupp

Christian Diesen
professor i processrätt

Undervisning 
• Förundersökning (Kursföreståndare)
• Straffprocess (Kursföreståndare) 
• Terapeutisk Juridik (Kursföreståndare)
• Processrätt
• Civilprocess
• Rättspsykologi
• Skatteprocess
• Examinerat och handlett examensarbeten i processrätt.
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Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Bevis 8 – prövning av migrationsärenden« (med  A. Lagerqvist Veloz 
Roca m.fl.)
– »Bevis 9 – bevisprövning i tvistemål« (med Magne Strandberg)

• Artiklar
 – »För och emot nämndemän«, JT 2011-13 nr 3

 – »Therapeutic Jurisprudence and the crime victim«, i Oei & Groenhuij-
sen Progress in forensic Psychiatry, (antologi, Holland)

Pågående arbete 
– »Bevisprövning vid sexualbrott«, ny upplaga
– »Övergrepp mot kvinnor och barn«, ny upplaga

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Huvudhandledare för två doktorander i bevisrätt 
– Biträdande handledare för två doktorander i bevisrätt/straffrätt (varav 
den ena i Oslo)

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
– Deltagande i EU-projektet Y-SAV (»Addressing youth sexual agression 
and victimization«)

Maeve Dion
doktorand i rättsinformatik

Undervisning 
• Master’s Program in Law & IT, Course C (Kursföreståndare, undervisning)
• Master’s Program in Law & IT, Course D (Kursföreståndare, undervisning, 
handledning)
• American and English Business Law (Undervisning)
• Allmän rättslära (Undervisning)
• Master’s Program in Law & IT, Course B (Uppsatshandledare)
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Egen forskning
Avhandlingsarbete: »Cyber Threats to National and International Security – 
State Responsibilities for Preparedness and Response«

Publicerade arbeten
• Kapitel i bok

– Maeve Dion & Hannah Pitts, »Legal Constructs and Cyber Conflict«, i 
Addressing Cyber Instability, Greg Rattray and James Mulvenon eds., 
2012

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.

–  Presentation at the invitational National Cyber Security Framework ex-
pert workshop supported by the NATO Science for Peace and Security Pro-
gramme and organized jointly by the Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence and the Austrian Institute for International Affairs. Speaker in 
the panel »Strategic Goals: Who Needs To Do What?« with a special focus 
on the stakeholders of national cyber security. Schloss Laudon, Vienna, 
Austria (April 12-13, 2012).
–  Invited participant in roundtable meeting »Confidence Building Measu-
res in Cyber Space: Lessons from Multilateral Security Regimes« (follow-
up from the 2011 London Conference on Cyberspace and in advance of 
the 2012 Budapest Conference), organized by Wilton Park in partnership 
with the U.K. Foreign and Commonwealth Office and Cabinet Office. 
Wiston House, Sussex, England (May 28 - 30, 2012).
– Commentor/opponent to a chapter presentation (»Strategic Goals«) at 
the invitational, second National Cyber Security Framework expert work-
shop supported by the NATO Science for Peace and Security Programme 
and organized jointly by the Cooperative Cyber Defence Centre of Excel-
lence and the Swedish Armed Forces Computer Network Operations Unit. 
Swedish Civil Contingencies Agency, Stockholm, Sweden (August 16 - 17, 
2012).
–  Roundtable participant, »Cyber Conflict Escalation Exercise«, orga-
nized by the Cyber Security Forum Initiative and held during Internetda-
garna (»Internet Days«) conference sponsored by .SE. Stockholm, Sweden 
(October 22-24, 2012).
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– Presentation and participant, »Doctoral Workshop in Law & IT«, held 
in conjunction with the 2012 Nordic Conference in Law & IT. Stockholm 
University, Sweden (November 21 - 23, 2012).
– Speaker, International Seminar on »Legal Aspects of Cyber Security«, 
presented by the Modern International Studies Center in Dubai and Stock-
holm University. Dubai Knowledge Village, Dubai, UAE (December 7 - 8, 
2012).

Jonas Ebbesson
professor i miljörätt, dekan

Undervisning 
• Magisterprogrammet i miljörätt (Programföreståndare)
• Environmental Law Across State Borders (15 hp) på magisterprogrammet 
(Kursföreståndare)
• Cross-cutting Issues in Environmental Law (15 hp) på magisterprogrammet 
(Kursföreståndare)
• Thesis writing (with mock negotation) (30 hp) på magisterprogrammet (Kurs-
föreståndare)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Kapitel i bok

– »Planetens gränser, miljöstyrning och internationell rätt« i boken Pro na-
tura: festskrift til Hans Christian Bugge (Universitetsforlaget, Oslo, 2012), 
s 120-145 

• Artikel
– »A Modest Contribution to Environmental Democracy and Justice in 
Transboundary Contexts: The Combined Impact of the Espoo Convention 
and Aarhus Convention« i 20(3) Review of International and European 
Community Environmental Law (2011), 248-257

Pågående arbete
• Artikel

– »Introduction: What in law is resilience?«, redaktörsartikel »Special fea-
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ture« om »Law and social-ecological resilience« i elektroniska tidsskriften 
Ecology and Society

• Kapitel i bok
– »Juridiken vid världstoppmöten om hållbar utveckling«
– »Matching scales of law with social-ecological contexts to promote resi-
lience«
– »Global or European only: International law on transparency in environ-
mental matters for members of the public«

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Föreståndare för Stockholms miljörättscentrum
–  Stockholms universitets representant i Havsmiljöinstitutets råd

• Handledarskap
– Åsa Romson (disputerade 2012), handledare
– Brita Bohman, handledare
– Johanna Rosenqvist, handledare
– Mohammad Monirul Azam, biträdande handledare

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– »Law and social-ecological resilience«, Redaktör för ”Special feature” i 
elektroniska tidsskriften Ecology and Society
–  »Arktis miljö under stress: förändringar, hot och rättslig kontroll«, SMC, 
miljörättsligt seminarium, Stockholms universitet 15 mars, organisatör och 
moderator
– »Approaches to globalising procedural and participatory rights in envi-
ronmental matters«, anförande vid Rule of Law for Nature, internationell 
konferens i Oslo, 9-10 maj
– »Success stories: Principle 10 and the Aarhus Convention«, anförande på 
sidoevent Choosing our future: Open and participatory sustainable devlop-
ment governance vid världstoppmötet för hållbar utveckling (”Rio+20”), 
Rio de Janeiro, 19 juni
– »Promoting Principle 10 in international environmental governance: In-
volving the public in compliance review«, anförande på sidoevent Choo-
sing our future: Open and participatory sustainable devlopment governan-
ce vid världstoppmötet för hållbar utveckling (”Rio+20”), Rio de Janeiro, 
19 juni
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– »A new notion of compliance control:  Lessons learned from the Aarhus 
Convention«, anförande vid sidoevent Legal Frameworks for Sustainable 
Development vid världstoppmötet för hållbar utveckling (Rio+20”), 21 
juni
– »Piercing the state veil so as to hold corporations responsible«, anfö-
rande vid Oxford Stockholm Law Symposium, Oxford, 14 september

Samverkan med omgivande samhället
• »Arktis miljö under stress: förändringar, hot och rättslig kontroll«, SMC, mil-
jörättsligt seminarium, Stockholms universitet 15 mars, organisatör och mode-
rator.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ordförande Juridiska fakultetsnämnden
• Suppleant i Stockholms universitets styrelse
• Ledamot Områdesnämnden för humaniora, juridisk och samhällsvetenskap
• Ordförande, Aarhus Convention Compliance Committee, UNECE, Genève 
(http://www.unece.org/env/pp/cc.html)

Henrik Edelstam
professor i processrätt

Undervisning 
• Kursföreståndare för grundkursen i processrätt (19,5 hp), har i denna kurs hål-
lit föreläsningar och seminarier samt även varit examinator. 
• Specialkursen Straffprocess 
• Ämnesföreståndare för processrättsämnet
• Examinator vid ett flertal examensarbeten i processrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

– Pauli & Edelstam, »Över ån för att hämta vatten?« – en analys av ett 
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HD-avgörande om ändring av talan, SvJT 2012 s. 474 ff.
– Pauli & Edelstam, »Över ån…« – en duplik, SvJT 2012 s. 760 ff

Pågående arbete
– Revidering av Ekelöf & Boman, »Rättegång II«, 8 uppl, 1996
– Revidering av Ekelöf, Edelstam & Pauli, »Rättegång I–V«, Supplement, 
12 uppl, 2013
– Revidering av Ekelöf & Edelstam, »Rättsmedlen«, 12 uppl, 2008
– Forskning rörande projektet »Rättegångsfel - hantering och betydelse i 
rättegång«

Andra forskningsaktiviteter
• Betygsnämndsledamot vid

– Mattias Hjertstedts disputation i Umeå den 13 januari 2012
– Katrin Lainpeltos disputation i Stockholm den 9 mars 2012

Samverkan med det omgivande samhället
• Föredrag på advokatbyråer m.m.
• Deltar regelbundet i forskarseminarier vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i Juridiska fakultetsnämnden

Mårten Edenroth 
doktorand i rättsinformatik

Undervisning 
• Grundkursen i rättsinformatik 
• Specialkursen Law & ICT
• Masterprogrammet Master of Law and Information Technology 
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Egen forskning
Avhandlingsarbete: »Informationsverifiering – legala aspekter« 

Andra forskningsaktiviteter
•Handledarskap
 – Masterprogrammet, uppsatsstudenter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Nordiska konferensen i Rättsinformatik. Arrangör av doktorandwork-
shop. 

Samverkan med det omgivande samhället
Forskningsrelaterade fältstudier hos större myndigheter och privata bolag inom 
finans- och försäkringsindustrin. Syfte: Skapa praktisk orientering kring hur le-
dande informationshanterare arbetar med informationsverifiering inom digitala 
processer, vilka regelverk de anser tillämpliga, andra interna policys/direktiv, 
ansvarsfördelning, ev proaktiva metoder, konkreta åtgärder på operativ nivå, 
etc.  I arbetet ingick att presentera/informera om forskningsprojektet, dess mål/
syfte inklusive tilltänkta värden för samhället. 

Jonas Ekfeldt 
doktorand i rättsinformatik 

Undervisning 
• Grundkursen i rättsinformatik
• Specialkursen i straffprocess
• Specialkursen i förundersökning, 
• Specialkursen i experimentell immaterialrätt 
• Magisterkursen Master of Law and ICT

Egen forskning 
Avhandlingsarbete: »Rättssäker värdering av elektroniska bevis« syftar bland 
annat till att analysera felkällor vid värderingen av olika former av elektroniska 
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bevis i den praktiska rättstillämpningen. Huvudtesen är att det vid domstolens 
bevisvärdering ofta är förenat med svårigheter att a) identifiera vilka felkällor 
som är accessoriska med åberopade elektroniska bevis och b) korrekt utvärdera 
de felkällor som kan identifieras. 

Hur elektroniska nätverks bakomliggande teknik förhåller sig till dess reella 
funktionalitet och hur vissa hård- och mjukvarors konfigurationsramar är be-
skaffade är exempel på sådan kunskap som, enligt huvudtesen, kan vara nöd-
vändig att lägga till grund för en korrekt bevisvärdering. 

Studien bedrivs interdisciplinärt tvärvetenskapligt genom karakteristiska 
rättsinformatiska resonemang om bevisrättsligt orienterade frågeställningar 
grundade i data- och systemvetenskapliga observationer. 

Samverkan med det omgivande samhället
Den polisiära brottsutredande verksamheten i elektroniska miljöer har på senare 
tid blivit föremål för omstruktureringar vilket bland annat haft inverkan på de 
kompetenskrav som uppställs vid nyrekrytering av polisens s.k. IT-forensiker.

 Min forskningsuppgift har möjliggjort ett fördjupat samarbete med Polis-
högskolan Sörentorp i dess mål att inom ramen för grundutbildningen förmedla 
aktuell spetskompetens till polisens civilanställda IT-forensiker. Delar av mina 
forskningsresultat har utgjort viktiga inslag i Polishögskolans undervisning ge-
nom att tillföra olika perspektiv på en bred latitud av juridiskt betingade fråge-
ställningar som uppkommer i IT-forensikernas dagliga arbetssituationer. 

Min forskning har på detta sätt kunna integreras med Polishögskolans läran-
demål och utbildningsplan, och komma polisverksamheten till nytta. Detta har 
samtidigt lett till en praktisk omsättning av universitetets mål att direkt sam-
verka med det omgivande samhället och att informera om en, i ett internationellt 
perspektiv exklusiv del av universitetets verksamhet. 

Ronnie Eklund
professor i civilrätt (återanställd)

Undervisning
• Arbetsrätt med EU-rättslig inriktning (specialkurs)
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• European and Swedish labour & employment law (specialkurs på engelska) 
• Law & economics. 
Jag är kursföreståndare i de två första kurserna + Rektorsprogrammet (upp-
dragsutbildning) som är ett omfattande åtagande, det motsvarar ca 30 % av 
heltid. Jag har även undervisning inom Rektorsprogrammet.  

Egen forskning
– Jag har ett pågående projekt om bemanningsföretag, en jämförelse mel-
lan  Europa – Filippinerna,
– På gång en recension av en antologi i efterskörden av Lavalmålet.

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Verkställande ledamot i Stiftelsen Folke Schmidts Minnesfond. 
• Handledarskap

– Handledare för jur.kand. Annika Blekemo. 
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.

– Deltagande och inlägg vid världskongressen i Santiago, Chile, Internatio-
nal Society for Labour & Social Security Law september 2012. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot och vice ordf. i Arbetsrättsliga föreningen, 
• Ledamot av exekutivkommittén i International Society for Labour & Social 
Security law
• Ordförande i Stiftelsen Aktiverum (Frescatihallen).
• Medlem i redaktionsrådet för  nyhetsbladet EU & Arbetsrätt

Ulrik von Essen
professor i offentlig rätt

Undervisning 
• Förvaltningsrätt, 15 hp
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• Förvaltningsprocessrätt, 15 hp, Kursföreståndare
• Kommunalrätt, 15 hp, Kursföreståndare
• Juridisk metodlära, 15 hp
• Skattejuridisk metodkurs (15 hp)
• Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv (15 hp)
• Examensarbeten – handledning, 12 st,  – examination, 15 st

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Förvaltningsprocesslagen – En kommentar«, Lagkommentar, ca 500 
sidor (i tryck)

• Artiklar
– »Förvaltningsdomstols utredningsansvar«, Förvaltningsrättslig tidskrift 
2012 s. 29-62 
– »Klagorätt i förvaltningsprocessen«, Förvaltningsrättslig tidskrift 2012 
s. 441-467

Pågående arbete
– »Arbete i offentlig förvaltning«
– »JO:s tillsyn över domstolarna«

Andra forskningsaktiviteter
• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.

– Ett sakkunniguppdrag
• Handledarskap

– Tre doktorander

Samverkan med det omgivande samhället
Kurser i bland annat förvaltningsprocessrätt, upphandling samt offentlighet och 
sekretess för främst domstolar, men även myndigheter och advokatbyråer.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Redaktör för Förvaltningsrättslig Tidskrift
• Ledamot av Smittskyddsinstitutets styrgrupp för biobanker
• Styrelseledamot i Stiftelsen Fakultetskurser
• Ledamot av Domstolsakademins råd
• Styrelseledamot i Stiftelsen juristernas hus
• Ledamot av Insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
• Ledamot i den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena
• Diverse interna uppdrag: Lärarförslagsnämnden, Utbildningsutskottet, remiss-
svar etc. 

Svante Fagerlund
doktorand i associationsrätt

Undervisning 
Jag doktorerar utan undervisningsskyldighet, men undervisar i alla fall spora-
diskt inom associationsrätt, jag handleder även examensarbeten inom associa-
tionsrätt (för närvarande ett).

Egen forskning
Avhandlingsprojekt: »Statlig verksamhet i aktiebolagsform«

Anders Fernlund 
doktorand i civilrätt

Undervisning 
Ingen undervisning vid Stockholms universitet.

Egen forskning
Avhandlingsarbete: »Franchising – prekontraktuell informationsplikt«.
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Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

 – Ordförande för ICC Task Force Franchising (delat ordförandeskap med 
den tyska advokaten Marco Hero).

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
 – IFIM

Samverkan med det omgivande samhället
• Vice ordförande och svensk representant i nätverket EuroFranchiseLawyers
• Föredragande i Svensk Franchise Etiska nämnd
• Svensk representant i European Franchise Federations Legal Committee

David Fisher
Professor i internationell rätt

Undervisning 
• Statsrätt
• Human Rights in a Global Perspective 
• Constituional Law of the EU
• Handledare och examinator för examensarbeten i folkrätt.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– 6:e upplagan av »Mänskliga rättigheter: en introduktion«, (Norstedts 
juridik 2012)

Pågående arbete
 – »Extraterritoriell jurisdiktion vid åtal för barnsexturism«

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Huvudhandledare för Carolina Safs avhandlingsarbete »The Europeani-
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sation of Non-Contractual Obligations in Private International Law«
– biträdande handledare för John Ubenas doktorandprojekt »Legislative 
Techniques and ICT«

Gästforskare, Chulalongkorn University Faculty of Law (Bangkok) Oktober-
December i samband med projektet »Extraterritoriell jurisdiktion vid åtal för 
barnsexturism«

Samverkan med det omgivande samhället
• Sakkunnigutlåtanden för mäniskorättsorganisationen Burma Lawyers Council

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Fellow, Stockholm Center for International Law & Justice

Olga Glukhovska Schaefer 
Doktorand i processrätt 

Undervisning 
• Master of International Commercial Arbitration Law (including supervision 
of the Master thesis)
• Master of Environmental Law
• International Commercial Dispute Resolution

Egen forskning
Avhandlingsprojekt: »The emerging element of proportionality in ICSID arbi-
tration: whether state`s level of development may justify proportional applica-
tion of international standards?« 

Preparing a publication on investment arbitration for the Transnational Dispute 
Management (“TDM”) Special Supplement 
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Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Contributed to the »Investing Across Borders Arbitration Survey of the 
World Bank Group (2012)«
– Assisted in coaching SU student team for participation in the »Frankfurt 
International Investment Moot Court Competition« (January – March 
2012)
– Gave a presentation on investment arbitration at a seminar co-hosted by 
RCAN, Setterwalls and the Arbitration Institute of the SCC (September 
2012) 
– Participated in the Wilmer Cutler Pickering Hale and Professor José Al-
varez investment arbitration seminar on the »Paradoxical Argentina Ca-
ses« (December 2012)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Board Member of the Russia and CIS Arbitration Network (”RCAN”) 
• Member of the Doctoral Council at the Faculty of Law and the Central Doc-
toral Council 
• Member of the Research Committee at the Faculty of Law

Stanley Greenstein
adjunkt och doktorand i rättsinformatik

Undervisning
• Kursföreståndare för specialkursen Law and Information Communication 
Technology (ICT)
• Specialkurs Law and ICT
• Master Programme in Law and IT 
• Rättsinformatik 
• Handledare för examensarbete i rättsinformatik 
• Handledare och examinator för uppsatser på Master Programme in Law and 
IT 
• Rättsliga aspekter inom IT och informationssäkerhet (DSV)
• Business Law for IT Project Managers (DSV)
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• Specialkurs Swedish Law in Context
• Juridisk informationssökning (rättning av PM)

Egen forskning
– Avhandlingsprojekt i rättsinformatik
– Gick på Lars Heumans kurs för Doktorander och Winter School (GRiM 
Doktorandkurs)
– Redaktör för Nordisk Årsbok i rättsinformatik 2010-2012

Andra forskningsaktiviteter
Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Ansvarig för arrangemang av studieresa till Kapstaden, studieresan ägde 
rum i februari 2013 men mycket av förberedelserna ägde rum under en 
stor del av 2012
– Bidrog till att arrangera »Nordic Conference on Law and IT« (ordnad 
av IRI 2012)

Samverkan med det omgivande samhället
• Höll ett föredrag inför en workshop ordnad av Stiftelsen för rättsinformation

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Representerade Institutet för rättsinformatik (IRI) i styrelsen för Svenska för-
eningen för IT och juridik (ADBJ)

Michael Hellner
professor i internationell privat- och processrätt

Undervisning 
• Internationell privaträtt, 4,5 hp (ht 2012) (Kursföreståndare)
• EU Private International Commercial Law, 15 hp (ht 2012) (Kursföreståndare)
• Internationell privaträtt, 4,5 hp (vt + ht 2012) (Lärare)
• EU Private International Commercial Law, 15 hp (ht 2012) (Lärare)
• Master of International Commercial Law, 30 hp (ht 2012) (Lärare)
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Egen forskning
Publicerade arbeten

– »Lagvalsregler på obligationsrättens område – Rom I- och Rom II-för-
ordningarna«, Ds 2012:00 (70 s. under tryckning)

Pågående arbete
– »Rom II-förordningen« (monografi), färdig 2013
– »Rom I-förordningen« (monografi), färdig 2014
– »Private international Law and Class Actions« (artikel till FS Bogdan), 
färdig 2013

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Linn Bergman (Huvudhandledare) (internationell privaträtt, Stockholms 
universitet)
– Marcus Grahn (Huvudhandledare) (internationell privaträtt, Uppsala 
universitet)
– Vian Quitaz (Huvudhandledare) (europarätt, Uppsala universitet)
– Julia Tavaststjerna (Huvudhandledare) (internationell privaträtt, Stock-
holms universitet)
– Laima Vaigé (Huvudhandledare) i(nternationell privaträtt, Stockholms 
universitet)
– Erik Sinander (Handledare) (arbetsrätt, Stockholms universitet)

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– 13.4 »Challenges by the Universalization of the Rules on Jurisdiction in 
EU Private International Law«, PILAGG (Private International Law as 
Global Governance), Sciences Po, Paris
– 3.5 »Revision av Bryssel I-förordningen«, SCCL-seminarium
– 31.5 »Mandatory Rules and Ordre Public«, Rome I & Rome II – Law 
Applicable to Contractual and Non-contractual Obligations – Analysis 
and Experiences, ERA Trier
– 14.6 »Juridikens globalisering – biblioteket i en internationell miljö«, 
Nordiska juristbiblioteksmötet, Uppsala universitet
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– 5.10 »The Effectiveness of the Rome I Regulation«, Cross-Border Litiga-
tion in Europe, University of Aberdeen
– 24.10 »IP-rättsliga regler på arvsrättens område i Norden«, Nordisk ar-
verettskonferanse, Justitsministeriet, Oslo
– 22.11 »Scope of the EU Succession Regulation«, Cross-Border Succes-
sions within the EU – the New EU Regulation No 650/12 of July 4 2012, 
ERA Trier

Samverkan med det omgivande samhället
• Biträder Justitiedepartementet i internationellt privaträttsliga frågor (Ju 2005:S)
• Utbildar om Bryssel II-förordningen på Domstolsakademin
• Flera kurser i internationell privaträtt på Blendow
• Internutbildningar i internationell privaträtt på företag

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Expert i utredningen om arvsfrågor i internationella situationer (2012:13)
• Expert i utredningen om en ny Bryssel I-förordning (2012:15)
• Medlem i redaktionskommittén för Journal of Private International Law
• Ledamot av Forskningsutskottet 

Lars Heuman
professor i processrätt (återanställd)

Undervisning 
• Kursförståndare för doktorandkurs,
• Masterkurs i International Commercial Arbitration
• Svensk skiljemannarätt 
• Civilprocessrätt 
• Examination av examensuppsats i skiljedomsrätt
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Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker 

– »Arbitration Law of Sweden« översatt till kinesiska, 672 sidor, Law 
Press China

• Artiklar
– »Bevisbördan för skiljeavtal och tolkningsresonemang som grund för 
skiljebundenhet«, JT 2011-12 s. 650 ff, 
– »Åberopsskyldigheten för en part som vill protestera mot skiljemännens 
handläggning i syfte att förbehålla sig klanderrätt«, JT 2011-12 s. 927 ff,
– »Kan handläggningstiden i klandermål förkortas?«, med Emilia Skog, JT 
2012-13 s  188 ff.

Pågående arbete
– Beslutsmotiveringar

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– doktorand i skiljemannarätt

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
– Ledamot av redaktionen för juridisk tidskrift och SCCL:s avdelning för 
tvistlösning

Fredrik Holst
doktorand i folkrätt
 
Under det akademiska läsåret 2012-13 har icke oväsentlig tid nedlagts i un-
dervisning (främst på FHS, enstaka timmar på SU) men främts på ett kapitel i 
ett bokprojekt på Försvarshögskolan kallat The NATO Intervention in Libya 
- Lessons learned from the Campaign (se http://www.routledge.com/books/de-
tails/9780415705493/). Kapitlet har samförfattats med den nederländske kol-
legan Martin Fink och har rubriken A Legal view on NATO's Campaign in 



53

Libya. Från januari-februari har avhandlingsprojektet varit i fokus varvid ett 
andra kapitel skrivits och utkast till ett tredje påbörjats. Projektet har också 
presenterats och diskuterats vid en konferens i Kanada (International Societey 
for Military Studies, ISMS) i slutet av oktober 2012. Återkommande möten har 
avhållits med främst biträdande handledare. Efter att ett första seminarium hölls 
i juni 2012 på FHS (med representation från Juridicum) är tanken att ett andra 
ska hållas på Juridicum under HT 2013.

Anders Hultqvist
adjungerad professor i finansrätt

Undervisning 
• Kursföreståndare för Skatterättslig metodkurs, 15 hp (går VT A-perioden). 
Bedriver där stor del av undervisningen och examinerar (i år 27 stud). 
• Medverkar på företagsbeskattningskursen, 15 hp (höstterminen B-perioden).
• Handleder och examinerar också examensarbeten.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– »Skattefria stipendier – särskilt som forskarfinansiering«, Skattenytt 
2013 s. 496-525 
– »Legalitetsprincipen och lagtolkning – Några reflexioner med anledning 
av 5/6-delsmålet«, Skattenytt 2013 s. 10-21
– »Generell tredjemansrevision – fishing expedition?«, Svensk skattetid-
ning 2012 s. 240-261 
– »Affärsmässigt motiverad – en analys av bestämmelserna om ränta på 
koncerninterna lån«, Svensk skattetidning 2012 s. 122-141
– »Transfer pricing: Räntor på internlån – back on track med Arlanda 
Express och Attendo« Expertkommentar, Skatterätt, Blendow Lexnova, 
december 2012
– »Väsentlig skatteförmån – Vad är det?« Expertkommentar Blendow 
Lexnova, oktober 2012, och Dagens Juridik 9 november 2012
– »Räntesnurror och affärsmässiga skäl« Expertkommentar Blendow 
Lexnova, februari 2012.
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Pågående arbete
– Artiklar om metodfrågor och internationell beskattning samt bok om 
Transfer pricing.

Andra forskningsaktiviteter
• Handledning

– Handledning av doktorand från La Sapienza University, Rom, med hans 
svenska avsnitt i skatterätt.

• Föreståndare för forskningsinstitut etc.
– Leder tillsammans med Peter Melz Skattelagstiftningsprojektet, som hållt 
ett större symposium på Häringe 23-24 oktober 2012. Se http://www.skat-
telagstiftningsprojektet.se/. 

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Organiserade 2012 symposium i och för Skattelagstiftningsprojektet (se 
ovan) 
– Organiserade och talade vid SCCL-konferenser i skatterätt i maj 2012, 
februari 2013 och maj 2013. 
– Tidigare ett flertal rapporter, föredrag, paneldeltagande och vid IFA-kon-
ferenser m.m.

Samverkan med det omgivande samhället
Har deltagit vid Svenskt näringslivs konferenser, SCCL:s seminarier som vänder 
sig till praktiker, skriver debattartiklar, anordnar seminarier för stiftelsen Fakul-
tetskurser, skriver expertkommentarer kring rättsutvecklingen på skatteområdet 
i Blendow/Lexnova i gång i kvartalet, skriver rättsutlåtanden i aktuella skatte-
processer, är tillgänglig för journalister i skattesammanhang (intervjuer i Dagens 
eko, hjälper reportrar på Dagens Industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 
m.fl. att förklara aktuella skattefrågor – nu senast i Aftonbladet ang Kamprads 
flytt hem till Sverige) etc.

Svante Johansson
professor i civilrätt

Uppgift saknas
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Ubena John
doktorand i rättsinformatik

Undervisning
• Teaching Special IT Law course, & Comparative law course:

– VT 12  (Allmän rättslära) (Law in the Digital Age ) 19th April 2012
– VT12 Automation of Law- Special course IT Law April 25th April 2012
– VT12 Legislative Techniques and Its future-Special course IT Law 26th 
April 2012
– HT12 African Customary Law System (Comparative Law Course) 7th 
Dec. 2012

• Teaching Master in Law and IT
– VT12-Teaching-The Future of Legislative Techniques 5th March 2012
– HT12- IT Law Jurisprudence  12th Sept. 2012
– HT12-E-Government and E-Society –introductory lecture 8th October 
2012
– HT12- Introduction to IT Crimes  15th October 2012
– HT12- Legislative Techniques 22nd October 2012

• Handledning
I supervised theses of four master (in Law & IT) students - Mikidadi 
Ali Rashid Course  B & D Theses, Kaiser Rady Course B Thesis, Puskar 
Pokhrel Course B & D Theses, and  Harrieth Mally Course B Thesis.

Forskning
Publicerade arbeten
• Kapitel i böcker

– »E-documents & E-signatures in Tanzania: Their Role, Status, and the 
Future«, i Bwalya, K., & Zulu, S., (eds), A handbook of Research on e-
Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Le-
gal Frameworks, Vol.1, Hershey, PA, USA, IGI, 2012, pp. 90-122

•Artiklar
– »Privacy-A forgotten right in Tanzania«, (2012)1/2 The Tanzania Lawy-
er, pp.72-114 (peer reviewed)
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Pågående arbeten
• Kapitel i böcker

– »A critique of legal framework facilitating access to government informa-
tion in Tanzania«, i  Bwalya, K., et al. (forthcoming October 2013), Digital 
Access and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging 
Countries,  IGI

• Artiklar
– »Application of Legislative Techniques in ICT regulation«, i (Greenstein, 
S. & Svantesson, D. (eds.), Nordic Year Book 2012, (peer reviewed)
– »A dilemma of Mobile Commerce regulation in Tanzania«, Research 
ICT Africa, Cape Town, South Africa, September 2013, (peer reviewed)
– »Theory of Legislation in Tanzania«, Tanzania Lawyer (kommande), 
August /Dec. 2013, (peer reviewed)

• Avhandlingsarbete: »Legislative Techniques and ICT«

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– I made a presentation about »Legal research methodology«  in the doc-
toral workshop during the Nordic Law and IT conference eStockholm 12,  
(21st November, 2012)
– I made a presentation about »Elements and Approaches to Legislative 
Techniques« at the School of Advanced Studies, Institute of Advanced Le-
gislative Studies, University of London, 17th May 2012
– On 31st Dec. 2012 I submitted to report to the Faculty council on »Le-
gislative drafting course«, which  I participated in the University of London
– I participated in several of general jurisprudence and legal theory (allmän 
rättslära) seminar series at the faculty (e.g. Banakar’s Can Legal Sociology 
Account for Normativity of Law, 30th October 2012; Colette Brunsch-
wing, Visual and Audio-visual Evidence: Problems, Questions and Tenta-
tive answers, 21st November 2012).

Samverkan med det omgivande samhället
• I am coordinating collaboration between IRI, Faculty of Law, Stockholm Uni-
versity and, Faculty of Law, Mzumbe University, Tanzania.
• I coordinated a visit by guest lecturer Mr. Innocent Mgeta from Mzumbe Uni-
versity Tanzania (November 2012).
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Lovorka Jonic Kapnias 
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning 
• Foundations of European Union Law (Master of European Law)
• Constitutional Law of the Europan Union
• Comparative Law

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

– »Institutional Twinning: Undiscovered Effects of Administrative Trini-
ty«, Croatian and Comparative Public Administration, kommer i juni 
2013. (peer review)

Pågående arbete
– Confirmed participation (December 2012) in a planned volume in the 
series Scandinavian Studies in Law on the topic of Law and Development.
– Avhandlingsarbete: »EU Enlargement as a Method of Legal Transplanta-
tion – The Case of Institutional Twinning« 

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Paper presented at the EGPA (European Group for Public Administra-
tion) Annual Conference, 5 -6 September 2012, Bergen, Norway

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Board of the Institutet för Europeisk rätt (administrative function)
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Moa Kindström Dahlin
doktorand i allmän rättslära

Undervisning 
• Förvaltningsrätt
• Allmän rättslära
• Terapeutisk juridik (specialkurs)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artikel

– »Tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvården – olagliga rät-
tighetsbegränsningar?«. Medförfattare Sara Åkerström, Förvaltningsrätts-
lig tidskrift, 2012, 4, s 481

Pågående arbete
– Avhandlingsarbete: »Psykiatrirätt: Självbestämmande, vård, samhälls-
skydd«

Andra forskningsaktiviteter
– Handledarskap för uppsatsstudenter i förvaltningsrätt och allmän rätts-
lära.
– Anförande vid konferensen »Psykiatrisk tvångsvård: makt, utmaningar 
och alternativ«, arrangerad av Socialpsykiatriskt Forum i samarbete med 
SKL. Stockholm, 20-21 mars 2012.
– Paneldebattör på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg under rubriken 
» Sjuk eller brottsling? – fallet Breivik och förslaget till ny svensk psykia-
trilag«. Debattscenen, 27 september 2012. Övriga medverkanden: Anders 
Printz, Statens Nationella Psykiatrisamordnare; Linda Weichelbraun, an-
hörig, journalist; Anna Nilsson, doktorand i rättsvetenskap, Lund; Jimmie 
Trevett, förbundsordförande RSMH; Ulrik Fredrik Malt, professor i psy-
kiatri från Norge; Tuula Wallsten, psykiater. Moderator: Ing-Marie Wie-
selgren, SKLs nationella psykiatrisamordnare.
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Samverkan med det omgivande samhället
Debattartikel på Newsmill med doktorandkollega från Lunds universitet angå-
ende Psykiatrilagutredningens betänkande SOU 2012:17. »Lagstiftningen om 
psykiatrisk tvångsvård får inte diskriminera« 4 april 2012.

Christine Kirchberger
doktorand och universitetsadjunkt i rättsinformatik

Undervisning 
• Grundkursen i Juridisk informationssökning
• Grundkursen i Rättsinformatik
• Magisterkursen Master Programme in Law and Information Technology
• Examensarbeten/magisteruppsatser inom rättsinformatik/magisterkursen. 
• DSV (Stockholms universitet): IT Project Managers, SecLaw

Egen forskning
Publicerade arbeten

– »Law as an app – technology in legal education«, tillsammans med Pam 
Storr, Lov & Data Nr. 4/2012
– Lista med länkar på http://iinek.net/publications.html

Pågående arbete
 Avhandlingsprojekt: »Legal Information as a Tool«

Andra forskningsaktiviteter
– Co-editor-in-chief för »VoxPopuLII«, gästblogg av The Legal Informa-
tion Institute, Cornell Law School (http://blog.law.cornell.edu/voxpop/)
– Medorganisatör för doktorandkonferensen »Finding Law: Retrieval of 
legal information in a digital context«, NJD (nätverket för juris doktoran-
der), Juridiska fakulteten, oktober 2012 
– Presentation »När rättskälleläran möter teknik och användare«, »Work-
shop Avancerade metoder för juridisk informationssökning«, organiserad 
av Stiftelsen för Rättsinformation, Stockholm, 26 April 2012
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Samverkan med det omgivande samhället
– Bloggen sökarätt.se (tips för juridisk informationssökning)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
– Kanslist i Stiftelsen för rättsinformation (www.rattsinfo.se)

Mark Klamberg
gästlektor i folkrätt

Undervisning 
• Kursföreståndare International Criminal, Human Rights in a Global perspec-
tive HT 2012

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Evidence in International Criminal Procedure – Confronting Legal 
Gaps and the Reconstruction of Disputed Events«, Juridiska Institutionen, 
Stockolms universitet, 2012
– »The Concept of Genocide and the Anfal Campaign«, Forum för Le-
vande Historia, 2012

• Artiklar 
– »Unification or Fragmentation? Structural Tendencies in International 
Criminal Procedure« i Larissa van den Herik; Carsten Stahn, The Diversi-
fication and Fragmentation of International Criminal Law, 593-631, Lei-
den, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012
– »Gränsdragningsproblem mellan utlänningslagen och svensk straffrätt 
beträffande internationella brott«, Juridisk Tidskrift, 2012-13 Nr 2
– »The Chilling Effect of Counter-Terrorism Measures: A Comparative 
Analysis of Electronic Surveillance Laws in Europe and the USA«, co-
authored med Elisabeth Fura, Liber Amicorum to Sir Nicolas Bratza, 2012
– »Utomrättslig avrättning eller legitim krigföring?: Obama kan tvingas 
ompröva USA:s drönarstrategi«, Internationella Studier 4, 49-51, 2012
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Pågående arbete
– »Article 64 Functions and powers of the Trial Chamber in Paul De Hert, 
Jean Flamme«, Olivia Struyven, Code of International Criminal Law and 
Procedure, annotated, Larcier Wetboeken, publiceras 2013
– »Fragmentation, Socialization and Change« i International Law, paper
– Lis  pendens och organ för mänskliga rättigheter
– Tolkning av resolutioner från FNs säkerhetsråd med hjälp av röstförkla-
ringar
– Former för gärningsmannaskap beträffande internationella brott enligt i) 
svensk straffrätt och ii) Romstadgan

Samverkan med det omgivande samhället
Intervjuer och framträden i media (urval)
• Sveriges Radio P1, P1-morgon, 25 september 2012 ”Folkmordsåtal väcks i 
Sverige”
• Sveriges Radio P1, God morgon världen, 14 september 2012,  ”Kritiserad 
domstol fyller tio”
• El Pais, 25 augusti 2012, ” Suecia rechaza lecciones de justicia”
• Sveriges Radio P1, Studio Ett, 20 augusti 2012 ”Kan Assange utlämnas till 
USA?”
• TV4 Nyhetsmorgon, 16 augusti 2012 om Ecuadors förestående beslut huru-
vida Assange ska få diplomatisk asyl
• DN, 9 augusti 2012, ”Det luktar ministerstyre”
• SVT Kunskapskanalen och Utbildningsradion, föredrag på SUs forskardagar 
från den 4 oktober 2012, ”Så fungerar internationell straffrätt” 
• SVT Nyheter, 9 augusti 2012, ”Carl Bildt KU-anmäld”
• TV4 Nyhetsmorgon, 31 juli 2012 ”KDU-ordföranden Aron Modig har släppts 
fri på Kuba”
• Sveriges Radio P,1 Ekot, 10 juli 2012 ”Lubanga dömd till 14 års fängelse för 
krigsbrott”
• DN, 1 juni 2012 ”Förarlösa plan upplöser krigets regler”
• SVT, 10 maj 2012 ”Du kan bli avlyssnad – trots att du inte är brottsmisstänkt”
• DN, 12 mars 2012 ”Myndighet: Låt inte polisen använda FRA”
• DN, 20 januari 2012 ”Krigsförbrytare ska få hårdare straff i Sverige”
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Jan Kleineman
professor i civilrätt (kontrakts-, skadestånds och aktiebolagsrätt)

Undervisning
• Kursansvarig för specialkurserna i Skadeståndsrätt (HT och VT) 
• Kursansvarig för specialkursen i kommersiell avtalsrätt (VT) 
• Kursansvarig International Finance and Banking samarbete med Queen Mary 
sedan 1998 20 p
• Handledarskap och examinator i examensarbeten i kontrakts- och skade-
ståndsrätt
• Undervisning på två doktorandkurser. Den ena anordnad av professor Heu-
man och den andra av professor Peterson
• Undervisning i skatterättslig metodkurs 

Egen forskning
Publicerade arbeten

– »Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt« 2001/12
– »Rättsdogmatisk metod« (under utgivning i uppsatssamling)
– »Obehörig vinst – om behovet av nya tvångströjor i skandinavisk rätt« 
(skall ges ut i minneskrift tillägnad Viggo Hagström)
– »Utomkontraktuellt ansvar med kontraktsrättsliga begränsningar« i 
Vänbok till Claes Sandgren

Pågående arbete
– Lärobok i Kommersiell skadeståndsrätt tillsammans med Mårten Schultz
– Lärobok i Kommersiell avtalsrätt 

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Forskningsansvarig, ordf i vetenskapliga rådet vid Stockholm Centre for 
Commercial Law,
– Ordförande Särskilda utskottet vid SCCL
– Ordförande The Stockholm Centre Oxford Committee som utformar 
bilateralt samarbete med Oxford samt organiserar ett årligt seminarium i 
Oxford
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• Handledarskap
– doktorandprojekt Philip Mielnicki : »En rättighetsbaserad skadestånds-
rätt«
– doktorandprojekt Aron Verständig: »Kreditvärderingsinstituts ställning 
och ansvar« 
– doktorandprojekt Charlotta Lindsjö: »Civilrättsliga aspekter på pen-
ningtvättsregleringar«
– doktorandprojekt Stefan Sandén : »Avtalstolkning« (halvtid)

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
– Sakkunnig i doktorandprojekt i Bergen 
– Ordförande i utvärderingskommittén vid Köpenhamns universitets juri-
diska fakultet avseende forskningsinstitut

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Anordnande av internationell konferens (tillsammans med Lars Gorton) 
om »Legal liabilty for rating agencies« föredrag under konferensen om 
skadeståndsansvaret för dessa institut.
– Anordnande av konferens om framtida internationella samarbetsprojekt 
vid SCCL, 27 augusti i Vaxholm
Anordnande (medansvarig) för internationellt seminarium i Oxford den 
14 september 2012.
– Planeringsansvarig för internationellt symposium i augusti 2013 i anled-
ning av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelses 50-års jubileum
– Föredragshållare vid en rad seminarier vid SCCL avseende skadestånds-
ansvar, revisorsansvar m.m.
– Medansvarig vid seminarium i Stockholm (SCCL) om the lega profession 
vid besök från professor Wilks från Harvard

Samverkan med det omgivande samhället
Har hållit seminarier och kurser om Det allmännas ansvar, Skadeståndsberäk-
ning, Skadestånd vid entreprenadavtal. Rådgivaransvar för praktiker hos Blen-
dow, Limhamnsgruppen och Fakultetskurser.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
Ledamot i Styrelsen för Stockholm centre for Commercial Law



64

Fredric Korling 
gästlektor, juris doktor i civilrätt

Undervisning 
• Kursföreståndare för specialkursen Företagsöverlåtelse i praktik och teori
• Specialkursen i Börsrätt
• Specialkursen i Skadeståndsrätt
• Specialkursen i Kommersiell avtalsrätt
• Specialkursen i Finansmarknad & Kredit
• Master of European Law
• Handledning av åtta examensarbeten i civilrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

– »Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till nytt försäkrings-
förmedlingsdirektiv (COM (2012)360 final)«, NFT 3/2012. (16 sidor)
– »Investerarskydd – informations- och rådgivningsaspekter«, Antologin 
Börsrätt (Catarina af Sandeberg & Robert Sevenius red.), 3. uppl., Stu-
dentlitteratur, Lund, 2012. (18 sidor)
– »Bättre reglering av konsumentinformation på området för finansiella 
tjänster«, 2012-06-05. Rapport på uppdrag av Finansmarknadskommit-
tén (medförfattare ekon.dr Anders Anderson). (142 sidor)
– »Fråga om marknadsföring kan betraktas som del av ett diskretionärt 
förvaltningsavtal – kommentar till en hovrättsdom«, JT 2012/13 s. 135. 
(13 sidor)
– »Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning«, 
SvJT 2012 s. 649. (26 sidor) Peer review

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Avdelningsledare för forskningsavdelningen Studier av rättens globali-
sering vid Stockholm Centre for Commercial Law. Anordnat 3 seminarier 
2012.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Expert i Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (Ju 
2012:14)
• Suppleant i stiftelsen av den 28 oktober 1982

Adriana Krzymowska
doktorand i finansrätt

Undervisning 
• Grundkursen i skatterätt
• Fristående kursen affärsjuridik 
• Specialkursen företagsöverlåtelser i teori och praktik.

Egen forskning
– Nationalrapport till seminarium om »Taxation of Companies on Capital 
Gains on Shares under Domestic Law«, »EU Law and Tax Treaties« i Mi-
lano (25-26 November 2012).
– Avhandlingsarbete: »Avyttringsbegreppet i inkomstskattelagen – En stu-
die av det skatterättsliga avyttringsbegreppet främst vid beskattning av ka-
pitalvinster enligt inkomstskattelagen«

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelseledamot i Doktorandrådet 
• Representant i Institutionsstyrelsen 
• Suppleant i Forskningsutskottet

Antonia Krzymowska
doktorand i fastighetsrätt

Undervisning 
• Grundkursen Civilrätt 4  
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• Fristående kursen Affärsjuridik
• Handledning av examensarbete i fastighetsrätt

Egen forskning
Avhandlingsarbete: »Mäklarrättsliga principer i svensk rätt«

Kent Källström 
professor i civilrätt (arbetsrätt, familjerätt)

Undervisning
• Grundkursen i Familjerätt på grundnivå 
• Fördjupningskursen i Arbetsrätt
• Fördjupningskursen i Successionsrätt 
• Undervisar på kurser vid KI, Huddinge sjukhus

Egen forskning
Forskning inom den del av civilrätten som brukar kallas social civilrätt, huvud-
sakligen  arbetsrätt och successionsrätt.  

Publicerade arbeten
• Böcker

– Tredje upplagan av boken »Anställningsförhållandet« tillsammans med 
Jonas Malmberg. 

• Artiklar
– Sju mindre artiklar på nätet (Blendow) i familjerätt.

Pågående arbete
– Projektet testamentsförordnandet. Projektet är avsett att redovisas i en 
bok under 2013.

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Styrelseordförande i Institutet för social civilrätt
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• Handledning
– En doktorand i arbetsrätt.

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
– Sakkunnig i ett ärende om befordran till professor i arbetsrätt vid Öre-
bro universitet.

Samverkan med det omgivande samhället
• Fortlöpande kontakt med massmedia i frågor om social civilrätt.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Lag&Avtal.

Annika Lagerqvist Veloz Roca
universitetslektor i offentlig rätt

Undervisning 
• Staträtt
• Förvaltningsrätt 
• Migrationsrätt 

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– Expertkommentarer i migrationsrätt och offentlig rätt i webb-tidningen 
Blendow Lex Nova.

Pågående arbete
– Funderar över ny bok i migrationsrätt. 
– Avslutade under våren mitt forskningsprojekt »Migrationsrättens pro-
blemområden«, Finansierat av Europeiska Unionens flyktingfond.

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– En doktorand i migrationsrätt, Louise Dane.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot av Utredningen om Utlänningslagen och EES-Medborgare, vars ar-
bete presenterades i betänkandet SOU 2012:57 i augusti 2012.
• Styrelseledamot i Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten, Stockholms univer-
sitet.

Katrin Lainpelto,
jur. dr. i processrätt och gästlektor

Undervisning 
• Kursföreståndare för specialkursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig 
inriktning
• Tillförordnad kursföreståndare för Juridisk introduktionskurs vt 2013
• Undervisning på grundutbildningen i ämnena Juridisk introduktionskurs och 
Processrätt samt 
• Undervisning på specialkurserna Straffprocess – casekurs med bevisrättslig in-
riktning, Förundersökning, Barnrätt och Rättspsykologi.
• Handledning och examination av examensarbeten inom ämnet Processrätt.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– Lainpelto, K., »Stödbevisning i brottmål«, Jure förlag, 2012 (ISBN: 978-
91-7223-460-4)
– Lainpelto, J., Lainpelto, K., »Den dolda kunskapen«, Studentlitteratur, 
2012 (ISBN: 978-91-44-07585-3)

• Artiklar
– Lindblad, F., Lainpelto, K., »Sexual Abuse Allegations by Children with 
Neuropsychiatric Disorders«, Journal of Child Sexual Abuse, 20:2, 2011 
(p. 182-195) (peer reviewed)
– Kaldal, A., Lainpelto, K., »Nya sexualbrottsprejudikat?«, Juridisk Tid-
skrift, 2009/10 häfte 1 (p. 95-103) 
– Lindblad, F., Lainpelto, K., »When Superior Courts Reach Different 
Conclusions in the Same Child Sexual Abuse Case - Is There a Lesson to 
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be Learned?«, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 
5:3, 2009 (p. 171-187) (peer reviewed) 

Pågående arbete
• Artikel

– Otterman, G., Lainpelto, K., Lindblad, F., »A Study of Police-Reported 
Cases of Suspected Child Physical Abuse in a Metropolitan Area«

Forskningsprojekt
»Brott mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – särskilt om 
utrednings- och bevissvårigheter« behandlar rättsväsendets bemötande av barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som utsatts för brott. Projektet 
är delfinansierat av och bedrivs inom ramen för Stockholms Barnrättscentrum 
och beräknas pågå under tre år med start 2012.

»Increasing the Capacity of Domestic Workers of Different Origins to Respond 
to Sexual Violence Through Community-Based Interventions« är ett EU-finan-
sierat projekt inom ramen för Daphne III som beräknas pågå under två år med 
start 2012. Projektet syftar till att studera sexuellt våld mot kvinnor av utländsk 
härkomst som arbetar inom hushållsnära tjänster. 

David Langlet
docent, lektor i miljörätt

Undervisning 
• Kursföreståndare för specialkursen Miljörätt 15 hp
• Kursföreståndare för fristående kursen Miljöskyddsjuridik 15 hp
• Grundkursen i Folkrätt
• Grundkursen i Förvaltningsrätt
• Specialkursen Asylrätt
• Specialkursen/Masterkursen Environmental Law Across State Borders
• Masterkursen Cross-cutting Issues in Environmental Law
• Masterkursen Master Thesis in Environmental Law
• Doktorandkurs vid Juridicum, SU
• Kursen Internationell miljövård vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
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Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– D. Langlet & C. Olsen-Lundh, »Legal Issues Concerning CCS«, Chapter 
5 in Carbon Capture and Storage in the Skagerrak/Kattegat region, Final 
report, February 2012, p. 67-86.
– D. Langlet & Å. Örnberg, »Affärsmässighet i kommunala bostadsbolag: 
effekter på energieffektivitet och andra hållbarhetsåtgärder«, nr 3/2012 
Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 319-338.
– Book Review: »Carbon Capture and Storage: Emerging Legal and Regu-
latory Issues«, edited by I. Havercroft, R. Macrory, and R.B. Stewart, Ox-
ford: Hart Publishing, 2011. No. 2/2012 Carbon and Climate Law Review 
(2012), pp. 177-179.

Pågående arbete
– Jag bedrev forskning inom det av Formas och Energimyndigheten fi-
nansierade projektet »Collaborative learning for urban energy Efficiency« 
(ClueE) vilket integrerar företagsekonomiska, juridiska, statsvetenskap-
liga, sociologiska och tekniska perspektiv för att förbättra förutsättningar-
na för energieffektivisering i befintlig bostadsbebyggelse. Se vidare http://
www.sp.se/sv/index/research/effenergi/ongoing/cluee/sidor/default.aspx  
– Jag bedrev forskning inom det av Ragnar Söderbergs stiftelser finansie-
rade projektet »En rättslig studie av rörledningar – folkrättsliga befogen-
heter och frågor om ansvar«.  

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Bihandledare för Brita Bohman
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Anföranden vid konferenser och seminarier: 

– »Submarine pipelines in the Baltic and beyond – navigating a troubled 
sea of overlapping claims and considerations«, Stockholm Center for Inter-
national Law and Justice Seminar, Stockholm university, 22 October 2012.
– »Navigating the legal challenges to CCS deployment in the North Sea Re-
gion«, Low Carbon Regions in the North Sea Cluster Project (LOWCAP), 
CCS Thematic Workshop, 8th November  2012, Porsgrunn, Norway.
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Frida Larsson
doktorand i straffrätt

Undervisning 
• Grundkursen i Straffrätt 

Egen forskning
Avhandlingsarbete: »Underlåtenhet av skyddsgaranter för barn«

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Uppsatsstudent 30 hp uppsats (juristexamen)
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Presentation av doktorandprojektet vid nordiska straffrättskonferenser 
i Bergen.

Per Larsson
doktorand i civilrätt

Undervisning 
• Statsrätt
• Europarätt
• Handledning av examensarbeten med anknytning till mitt forsknings- eller 
undervisningsområde

Egen forskning
Pågående arbete

– Avhandlingsarbete »Yttrandefrihet i arbetslivet: särskilt om larm om 
missförhållanden«
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Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap
Löpande handledare vid studenters examensarbeten.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Expert i utredningen Ju 2012:11 om stärkt meddelarskydd i offentligfinansie-
rad verksamhet
• Utredningssekreterare i utredningen A 2013:02 om stärkt skydd för arbetsta-
gare som slår larm

Carl Lebeck
doktorand i offentlig rätt

Undervisning
• Kursföreståndare i Juridik i socialt arbete II (Institutionen för socialt arbete, 
Stockholms universitet)
• Handledare för examensarbete i folkrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten

– »Respekt för medlemsstaternas nationella identitet, eller för EU-rättens 
effektivitet?: något om Art. 4(2) EU-fördraget«, JFT 5/2012, 29 sidor
– »Verkställighetsföreskrifter, Förvaltningsrättslig Tidskrift« 3/2012, 18 
sidor
– (Book review) Peter Lindseth, »Power and Legitimacy: Reconciling Eu-
rope and the Nation-State« (Oxford University Press 2010), Yearbook of 
European Law (2012) 505-515

Pågående arbete
– Doktorsavhandling: »Internationell integration och nationell konstitu-
tionalism« (projekttitel)

Andra forskningsaktiviteter
– »Judical review of the UN Security Council before national courts?: jus 



73

cogens, norms, separation of powers and fundamental rights?«, Visiting 
Scholars/Visiting Researchers’ Colloquium, Harvard Law School, 23 mars 
2012

Marianne Levin
professor i civilrätt (immaterialrätt) (återanställd)

Undervisning 
• Magisterprogrammet i European Intellectual Property Law 60 hp (Kursföre-
ståndare)
• Advanced Intellectual Property Law 15 hp (Kursförseståndare) 
• Specialkursen Experimentell immaterialrätt 15 hp (Kursförseståndare) 

Egen forskning
Publicerade arbeten 
• Artiklar (kvalitetsgranskade)

– »A Balanced Approach on Online Enforcement of Copyright« i Copy-
right in a Borderless Online Environment (Johan Axhamn ed.), Institutet 
för Rättsvetenskaplig forskning/Norstedts Juridik, pp. 135 – 173.
– »Intellectual property and climate change«(tills. m. M. Monirul Azam) i 
The Handbook of Intellectual Property Management 3rd ed. (Adam Jolly 
ed.), KoganPage, pp. 91 – 97.
– Även ansvar för följande bidrag i KARNOV: lagen om namn och bild 
i reklam, marknadsföringslagen, mönsterskyddsförordningen, mönster-
skyddslagen, produktsäkerhetsförordningen, produktsäkerhetslagen samt 
delar av tobakslagen.
Samt skrivna kommentarer till utvecklingen av ”ACTA-avtalet” i 4/2012 
Brand Eye och i SvD den 17 februari. 

Pågående arbete 
Rör dels geografiska ursprungsbeteckningar, kollektivmärken och varumärken 
samt två omfattande nya lagkommentarer:

– LEXINO Marknadsföringslagen och
– LEXINO Mönsterskyddslagen.
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Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– M. Monirul Azam (immaterialrätt och Miljörätt) beräknad disputation 
2015; 
– Jonas Hellberg (Patenträttsliga skadestånd) beräknad disputation 2014; 
– Åsa Hellstadius (Biotekniska patent) beräknad disputation 2014; och
– Frantzeska Papadopoulou (Best means of protecting valuable technical 
knowledge and genetic resources) beräknad disputation 2014.

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc
– Utsedd till sakkunnig i tillsättningsärendet för ett lektorat i immaterial-
rätt och innovationsrätt vid Köpenhamns universitet.

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc
– Inledningsanförande för en diskussion om nordiskt samarbete vid det 
XXXI Nordiska industriella rättsskyddsmötet i Helsingfors den 28 – 31 
augusti.
– Arrangerade 2012 års final i det nordiska immaterialrättsliga processpe-
let)som genomfördes den 7 december i Marknadsdomstolen.

Samverkan med det omgivande samhället
• Ordförande i Svenska Föreningen för immaterialrätt (SFIR) och vid förening-
ens samtliga seminarier. Ytterst ansvarig för föreningens remissvar (avseende 
föreslagen lagstiftning med immaterialrättslig anknytning i Sverige och EU).
• Partner i det europeiska universitetsnätverket på Harmoniseringskontoret för 
den inre marknaden (Varumärken och design).

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelseledamot i Grafikens hus.

Pernilla Leviner
gästforskare i offentlig rätt

Baserad vid Juridiska fakulteten, Monash University, Melbourne under 2012. 
Vistelsen har finansierats av Stockholm University Academic Initiative. Forsk-
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ningen som bedrivits har rört frågan om domstolars roll och funktion i barn-
skyddsärenden. 

Undervisning 
Finansiering för forskning på heltid. Har dock handlett två uppsatsskrivare på 
juristprogrammet, Stockholms universitet på distans. Har även hållit i semina-
rium inom en post graduate kurs – Non adversarial Justice – vid Juridiska fakul-
teten på Monash University.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Kapitel i bok

– Leviner, »Socialtjänstens ansvar för barn och unga«, i Juridik i socialt 
arbete – en introduktion, Red. Eneroth, Gleerups förlag, Lund, 2012.
– Leviner, »Barnperspektiv i socialtjänstens barnskyddsarbete – samtal 
med barn och bedömningar av barnets bästa«, i Rätt, social utsatthet och 
samhälleligt ansvar, Festskrift till Anna Hollander, Red. Ryberg, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2012. 

• Artiklar
– Leviner, »Child Protection under Swedish Law – Legal Duality and Un-
certainty«, accepterad i European Journal of Social Work, submitted De-
cember 2012, accepterad februari 2013 (Peer review)
– Leviner, »Domstolens funktion i LVU-ärenden – behov av specialiserade 
barndomstolar?«, Nordisk socialrättslig tidskrift, Nr. 5-6, 2012. (Peer re-
view)
– Leviner, »Socialtjänstens barnskyddsansvar ur ett rättsligt perspektiv – 
dilemman och tillämpningsproblematik«,Tidskriften Locus nr 1-2 2012, 
Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet, 
2012.

• Pågående arbete
– Arbetade under slutet av 2012 med två artiklar (en på engelska och en 
på svenska) rörande det svenska agaförbudet. Dessa har under början av 
2013 skickats in till tidskrifter, en i Australien och en i Sverige.  
– Arbetar för närvarande med två artiklar som påbörjades under 2012. 
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En rör frågan om upphörande av vård med stöd av LVU och skrivs på 
svenska. En annan artikel som skrivs på engelska är en fortsättning på det 
pågående projektet rörande specialdomstolar i barnskyddsärenden. 
– Därutöver pågår arbete med att formulera nya forskningsprojekt. 

Andra forskningsaktiviteter
– Presenterade forskning på internationell konferens anordnad av Aus-
tralasian Institute of Judicial Administration. Presenterade tankar ur det 
pågående projektet gällande specialdomstolar i barnskyddsärenden (se 
artikel som publicerats i Nordisk socialrättslig tidskrift). Har även hållit 
ett forskarseminarium med samma tema vid Juridiska fakulteten, Monash 
Univeristy.

Samverkan med det omgivande samhället
• En populärvetenskaplig artikel i facktidskriften Social Qrage (Leviner, »Barn 
ges falsk trygghet«, augusti, 2012).
• Återkommande kontakt med journalister i frågor som ligger nära min forsk-
ning.
• Täta kontakter med företrädare för domstolar och myndigheter i Australien. 
Har samtalat om rättliga frågor kopplat till rättsprocesser, barnskydd mm. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelseledamot i det nyligen inrättade Barnrättscentrum. 
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Gustav Lindkvist
doktorand offentlig rätt

Undervisning 
• Grundkursen i förvaltningsrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker 

– »Bevisprövning i mål om osanna fakturor. En skatte- och straffrättslig 
studie«, Norstedts Juridik 2011 (tillsammans med Börje Leidhammar)

• Artiklar
– SkatteNytt 2012 s. 218 ff., »Missbruk av rättskraft i parallella förfaran-
den«
– Svensk Skattetidning 2012 s. 17 ff., »Är skattetillägg ett ”straff”? Några 
kommentarer angående beviskravet i praktiken för påförande av skattetil-
lägg«
– Svensk Skattetidning 2012 s. 671 ff., »Något om officialprövning och 
muntlig förberedelse i skattemål«
– Svensk Skattetidning 2012 s. 852 ff., »Något om bevisprövning i mål om 
s.k. osanna fakturor«

Pågående arbete
– »Avhandlingsarbete:Bevisbörda och beviskrav i förvaltningsmål«

Samverkan med det omgivande samhället
• Avancerat samarbete med Arvid Sjölander, doktor i matematisk statistik vid 
Karolinska Institutet, angående bevisvärdering.
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Konrad Lundberg
universitetslektor i handelsrätt

Undervisning 
• Ämnesföreståndare i Handelsrätt
• Kursföreståndare Juridisk översiktskurs
• Juridisk översiktskurs 
• Civilrätt 2
• Delvis på Affärsjuridik, punktvis på Juridisk metodlära, enstaka handledar-
uppdrag vid examensarbete

Samverkan med det omgivande samhället
• Leder i samarbete med extern organisation det årliga arrangemanget Gymna-
sie-SM i juridik, en tävling mellan skolor som har den juridiska inriktningen på 
gymnasiet, i form av en skrivning och ett rättegångsspel, som äger rum i Juridi-
cums rättegångssal.
• Representerar SU i ledningsgruppen för YH-utbildningen till paralegal vid 
Påhlmans handelsinstitut. Är där ledningsgruppens ordförande och huvudlärare 
i juridik.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Juridicums representant i RUT (Rådet för pedagogisk utveckling) till dess av-
veckling under HT
• Juridicums representant  i Arbetsgruppen för breddad rekrytering

Lydia Lundstedt
doktorand immaterialrätt

Undervisning 
• Transborder Intellectual Property Conflicts (Kursföreståndare tillsammans 
med prof. Annette Kur)
• Master of European Intellectual Property Law 
• Master of Law and IT
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• American English Business Law 
• Comparative Law
• European Intellectual Property Law
• Experimentell immaterialrätt
• Immaterialrätten i det digitala samhället (Linköping)
• Information och rätt (Uppsala)
• Business Law for IT Project Managers (DVS)
• International Master's Programme in Curating Art, including Management 
and Law; Fashion, Design, and Trademarks (IULM, Milan, Italian)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

–  Lundstedt, »Transborder Patent Entitlement and Ownership Disputes: 
Which Forum has Jurisdiction?« NIR 1/2012 peer reviewed

Pågående arbeten
– Avhandlingsarbete: »Transborder Intellectual Property Infringement 
Disputes: A Comparative Study of the United States and Europe«

Samverkan med det omgivande samhället
• Föredrag: Immateriellrätt och internationell privaträtt: Praxis under 2011, 
Svenska Förening för Industriellt Rättsskydd (SFIR); 
• Föredrag: Immaterialrätten i Sociala medier: jurisdiktion och lagval (SFIR)

Cecilia Magnusson Sjöberg
professor i rättsinformatik

Undervisning 
• Ämnesföreståndare för rättsinformatik (och kursansvarig för grundkursen i 
rättsinformatik).
• Programansvarig för magisterutbildningen i Law & IT.
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• Ansvarig för magisterkursen Legal aspects of information security, Institutio-
nen för data- och systemvetenskap.
• Ansvarig för magisterkursen i Arkivvetenskap med rättsinformatik, Historiska 
institutionen.
• Kursansvarig för IT-rätten inom ramen för MSc/PG Diploma in Computing, IT 
Law and Management, vid King´s college London.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Juridiken kring e-lärande« Studentlitteratur, 2012, 172 s. Författad till-
sammans med Sanna Wolk. 

• Artiklar 
– »Rättens internationalisering i det digitala informationssamhället«, Folk-
rätten i svensk rätt, Rebecca Stern & Inger Österdahl (red.). Liber 2012, 
s. 276-299.
– »Digitaliseringen inverkan på den nationella rättens ställning«, Tidskrift 
utgiven av Juridiska föreningen i Finland JFT (Tidskrift utgiven av Juri-
diska föreningen i Finland) häfte 4/2012 s. 315-334.

Pågående arbete
– Data protection in global networks: A Comparative Study between Eu-
rope and the Asia Pacific Region (finansierat av Söderberg,
–  E-learning (finansierat av Wallenberg), 
– Legal Aspects of Public Sector Information, PSI (EU-project)

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Föreståndare för Institutet för rättsinformatik (IRI)
• Handledarskap

– Handleder fem doktorander 
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Organiserat och medverkat aktivt i bl.a. e-Stockholm '12 Legal Confe-
rence concluded on November 21-23th 2012: Internationalisation of Law 
in the Digital Information Society
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Samverkan med det omgivande samhället 
• Ingår i Riksbankens Jubileumsfond områdesgrupp för ”Teknik-Institution-
Förändring”

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ordförande i Stiftelsen för rättsinformation (www.rattsinfo.se)
• Särskild utredare: Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 
(Uppgiftslämnarutredningen, N 2012:1)
• Expert: Utredningen om integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-
förvaltning (Informationshanteringsutredningen, Ju 2011:11)
• Expert: Statistikutredningen (Fi 2011:05)
• Expert: E-delegationens juridiska expertgrupp (Dir. 2009:9)

Said Mahmoudi
professor i internationell rätt

Undervisning 
• Folkrätt
• International Criminal Law
• Human Rights in a Global Perspective
• Miljörätt

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker 

– »Islam and Human Rights - Some Reflections« i Festskrift till Pär Hall-
ström, Iustus förlag, 2012, s. 243-256.
– »Immunitet i svenska domstolar« i Stern & Österdahl (red.), Folkrätten 
i svensk rätt, Liber, 2012, s. 165-187.
– »Islamic Approach to International Law« i Encyclopedia of Public Inter-
national Law, Oxford University Press, 2012, 18 s. (peer review)

Pågående arbete
– »Some International Law Aspects of Iran’s Nuclear Energy Program«, 
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artikel för Atom for Peace: An International Journal
– »Passage Through the Baltic Straits«, artikel för International Journal 
for Marine and Coastal Law
– »International Use of Force and Neutrality: A Swedish Perspective«, 
bokprojekt

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap:

– Huvudhandledare för Katinka Svanbergs avhandling »Säkerhetsrådets 
praxis under FN-stadgans kapitel VII« 
– Huvudhandledare för Fredrik Holsts avhandling »Militära insatsregler«. 
– Biträdande handledare för Maeve Dions avhandling »Cyber Threats to 
National and International Security« 
– Olga Glukhovska Shaefers avhandling »Investment Arbitration«. 
– Biträdande handledare för Mona Samadis avhandling »Defamation of 
Religion: The Right to Freedom of Expression in International and Islamic 
Law«, som disputerades i Örebro den 29 oktober 2012. 

• Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
– Ordförande vid disputationsakten för Mark Klambergs avhandlingen 
om »Evidence in International Criminal Procedure«, som disputerades i 
Stockholm den 24 april 2012. 

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
– Sakkunnig i tillsättningsärendet angående professuren i internationell 
rätt vid Turku universitet januari 2012. 

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Höll ett anförande om Human Rights in Islamic Countries Constitutions 
vid konferensen »Constitutional Change After the Arab Spring: Hopes, 
Issues and Challenges«, som Max Planck institutet hade anordnat i Hei-
delberg 23-24 februari 2012. 
– Ansvarade för ett tvådagarsseminarium om Cyber Security and Interna-
tional Law, som hölls i Dubai, Arabemiraten den 7-8 december 2012. 

Övriga samverkan med det omgivande samhället 
Har regelbundet medverkat i massmedia vad gäller diverse folkrättsliga frågor. 
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelseordförande Stockholms miljörättscentrum
• Ledamot i Stockholm Center for International Law and Justice
• Ledamot i Barnrättscentrum
• Ledamot i styrelsen för svenska avdelningen av International Law Association
• Ledamot i redaktionskommittén för Atoms for Peace: An International Journal
• Ledamot i redaktionskommittén för Scandinavian Studies in Law
• Ledamot i redaktionskommittéen för Aegean Review of the Law of the Sea and 
Maritime Law
• Ledamot i International Advisory Board of the Law of the Sea Institute, Uni-
versity of California, Berkeley 

Katak Malla 
juris doktor i folkrätt

Undervisning 
• ”Environmental Law Across State Borders: International, Supranational, and 
Transnational”, kurschef: Jonas Ebbesson, angående internationella vattendrag, 
klimatförändringar, biologisk mångfald och mocknegotiations för utveckling av 
hållbara energisystem

Egen forskning
– »Environmental law Perspective on the Climate Change and Sustainable 
Energy Development«, ett utkast till en artikel lämnas för kommande pu-
blicering, miljörätt, Scandinavian Studies in Law, Vol.60.

Publicerade arbeten
– »The EU and Climate Treaty Negotiations after the Durban Conferen-
ce«, European Policy Analysis, Swedish Institute of European Policy Stu-
dies, 2epa (2012).Pågående arbete

Har nyligen startat ett BEAM forskningsprojekt, »Legal Prerequisites for a Tra-
ding System to Control Nutrients in the Baltic Sea«. 
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Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Handledare för Masterstudent, Julia Schneider, vid Stockholms universi-
tet, »Common Fisheries Policy of the EU«.
– Handledare 2012 för Masteruppsats vid Juridiska institutionen, Örebro 
universitet, om hållbar energi,  Daniel Arnesson, »Subsidizing Global Solar 
Power: A contemporary legal study of existing and potential international 
incentives for solar PV investments in developing countries«.

Samverkan med det omgivande samhället
Har varit vice ordförande i Sverige-Nepalföreningen under tio år, och sakkunnig 
i styrelsen, och är nu ordförande i Sverige-Nepalföreningen.  

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Medförfattare till remissvar på Naturvårdsverkets redovisning av regerings-
uppdrag on styrmedel för rening i kommunala reningsverk, (dnr SU 524-3263-
12). 

Dennis Martinsson 
doktorand i straffrätt

Undervisning 
• Grundkursen i straffrätt
• Handledning i  examensarbeten inom straffrätt.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar (ange vilka som är kvalitetsgranskade, ”peer review”

– »Traditional International Law Making v. Transnational Approaches: 
Can the Behavior of Transnational Corporations be Controlled?«, Juridisk 
Tidskrift, 2011–2012, nr. 1, 238–250
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Pågående arbete
Avhandlingsprojekt: »Villfarelse som ansvarsfrihetsgrund« (arbetstitel)

Det är mänskligt att begå misstag, och det är lätt hänt att en person 
misstar sig på alltifrån verkligheten till omfattningen av straffrättsliga be-
stämmelser. Inom straffrätten finns det två olika möjligheter för en tilltalad 
att gå fri från ansvar då han eller hon genom ett misstag har förövat en 
otillåten handling. Dels kan straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap. 9 §) aktuali-
seras, dels kan det vara fråga om en villfarelse som har betydelse för upp-
såtsbedömningen. Mitt avhandlingsprojekt rör frågan om vilka misstag 
som är ansvarsbefriande.

Peter Melz
professor i finansrätt, prefekt

Undervisning 
• Kursföreståndare för specialkursen i företagsbeskattning, 15 hp (Ht B-period).
• Fullgör undervisningen huvudsakligen i specialkursen samt som examinator 
för examensarbeten.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »LLMSS Inkomstskatt« omarbetning till ny 14:e upplaga. 
• Artiklar

– Skattenytt Rättsfallskommentarer i nr 6 2012

Andra forskningsaktiviteter
• Huvudhandledare för

– Jesper Johansson, Adriana Krzymowska
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.

– »Thematic Report – NPOs (Charities) and VAT« tillsammans med pro-
fessor Ole Gjems-Onstad, Norwegian School of Business Vid EATLP (Eu-
ropean Association of Tax Law Professors) conference 2012
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– Föredrag på samma tema vid GREITs (The Group for Research on Eu-
ropean and International Taxation) conference EU Tax Policy Conference, 
68 June 2012 Reitoria da Universidade de Lisboa
– Panelist på temat »Comparative Taxation« vid Conference in Honor of 
Professor Hugh Ault, Saturday, 29 September 2012, Boston

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot av Företagsskattekommittén 
• Ordförande för Stiftelsen av den 28 oktober 1982
• Ordförande för TOR/Skattenytts stiftelse
• Prefekt för Juridiska institutionen 

Philip Mielnicki
doktorand i civilrätt

Undervisning 
• Civilrätt 2 (lärare)
• Skadeståndsrätt, specialkurs (lärare)
• Handledare för examensarbeten (lärare)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– Kapitel i Bernhard A. Koch (red.), »Arzthaftung in Europa«, Innsbruck 
2012, med M. Schultz;
– Redaktör: »Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV«, Stock-
holm 2012, med M. Schultz och A. Verständig

Pågående arbete
– Doktorsavhandling: »En rättighetsbaserad skadeståndsrätt«
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Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Visiting Researcher, Harvard Law School (feb-juli 2012)
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.

– »Rights-Based Tort Theory – The Concept of Rights, Visiting Resear-
chers’ Colloquium«, Harvard Law School, Cambridge (MA), 3 maj 2012
– »Medical Liability in Sweden«, vid konferensen: Patientenbehandlung 
und Haftung in Europa, i samarbete med European Centre for Tort and 
Insurance Law (ECTIL) och Institut für Ethik und Recht in der Medizin, 
Wien 10 oktober 2012
– »The Patient Injury Insurance Scheme in Sweden«, vid Symposium: Arzt-
haftung in Europa, i samarbete med ECTIL och Ecclesia Gruppe, Berlin 11 
oktober 2012

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i forskningsavdelningen för skadeståndsrätt vid Stockholm Centre 
for Commercial
• Ledamot i Juridiska fakultetens forskningsutskott (t.o.m. jan. 2012)
• Ledamot (peer-review-granskare) i Akademiska rådet för tidskriften Juridisk 
Publikation

Göran Millqvist 
professor i civilrätt

Undervisning 
• Kursföreståndare för Studieåret Finansmarknadens Juridik vari ingår special-
kurserna Finansmarknad och kredit 15 hp samt, Insolvensrätt med sakrätt 15 
hp, Kommersiell avtalsrätt föreläsning 4 tim, Civilrätt 2 föreläsningar 30 tim, 
Affärsjuridik föreläsningar 8 tim, seminarieundervisning 20 tim.
• Examensarbeten 10 st



88

Egen forskning
Publicerade arbeten

– Gösta Walin, Göran Millqvist, Annina H. Persson, »Panträtt«, tredje 
uppl., Norstedts Juridik  Stockholm 2012
– »Patentöverlåtelse, sakrättslig fullbordan och hävningsförbehåll«, i Tom 
Madell m.fl. (red.), Utblick och inblick – vänbok till Claes Sandgren, Ius-
tus Förlag, Uppsala 2012, s. 395-407.
– »Swedish Credit Security Law – A Case for Law Reform?« Peter Wahl-
gren (ed.), Commercial Law, Scandinavian Studies in Law, Vol. 57, Stock-
holm 2012, p. 217-228

Pågående arbete
– »Cross-border insolvency agreements – Protocols – from a Swedish per-
spective«, Festskrift till Michael Bogdan, under utgivning.
– »Revidering av EU:s Insolvensförordning och hanteringen av internatio-
nella konkurser«, artikel

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Redaktör för Juridisk Tidskrift, Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet.
• Handledarskap

– Julia Tavaststjerna (biträdande handledare)
• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 

– Under 2011 sakkunnig i två docentärenden i Uppsala, Torbjörn Ingvars-
son och Erika P. Björkdahl.

Övriga samverkan med det omgivande samhället 
• Sverige-Amerika Stiftelsen, anlitad sakkunnig för bedömning och rangordning 
av stipendieansökningar till Stiftelsen.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot av Kvalitetsrådet vid Stockholms universitet
• Ledamot av Fakultetsnämnden, Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet
• Suppleant i Forskningsutskottet, Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet
• Suppleant Institutionsstyrelsen, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet
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Jori Munukka
professor i civilrätt

Undervisning 
• Kursföreståndare och lärare Affärsjuridik, 15 hp (fristående kurs)
• Kursföreståndare och lärare Civilrätt 4, 12 hp (grundkurs juristprogrammet)
• Kursföreståndare och lärare Central fastighetsrätt, 15 hp (specialkurs jurist-
programmet)
• Bitr. kursföreståndare och lärare Kommersiell avtalsrätt, 15 hp (specialkurs 
juristprogrammet)
• Lärare Civilrätt 2, 22,5 hp  (grundkurs juristprogrammet)
• Lärare Allmän rättslära, 10,5 hp (grundkurs juristprogrammet)
• Lärare Skadeståndsrätt, 15 hp (specialkurs juristprogrammet) 
• Lärare Master of European law (masterkurs)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– »CESL: En gemensam europeisk köplag« Europarättslig Tidskrift 2012 
p. 185–189
– »Transnational Principles in Swedish Case Law – PICC, PECL and 
DCFR 
Commercial Law«, Scandinavian Studies in Law, vol. 57 (2012) s. 229–
252. 
Även (uppdaterad) i Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV, 
Eddy, Visby 2012, s. 123–152
– »Skadeståndsansvar för lägenheten: Komplexa ansvarsmönster« 
Wängberg H.-Å., Munukka J. & Baheru H. (red.), Hyresgästs skade-
ståndsansvar – i ljuset av Diskmaskinsmålet NJA 2011 s. 454, Jure Förlag, 
Stockholm 2012, s. 53–82.

• Elektroniskt material
– Lexinokommentar till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshand-
lingar på förmögenhetsrättens område (1–11, 30, 32, 33, 36, 39 och 40 
§§) Karnov Group, publ. oktober 2012, ca 220 s.
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Pågående arbete
– »Avtalsrätt och standardavtal«, Perméus A. & Lindberg D., IT-avtal. En 
kommentar till IT-branschens standardavtal, under medverkan av Munu-
kka J., Myrhed A. & Schibler T., Jure februari 2013, s. 1–62.
– »The Transfer of Immovable Property in Sweden«, Martinez L., Cooke 
E. J., Pradi A. & Lilleholt K., (eds.), The Transfer of Immovable Property 
in Europe, Oxford University Press, lev. 2012, publ. 2013, titel inte slutli-
gen fastställd) 
– Lexinokommentar till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshand-
lingar på förmögenhetsrättens område (28, 29 och 31 §§)Karnov Group, 
lev. april 2013, ca 25 s.
– Lexinokommentar till köplagen (6–21, 30–41 och 67–70 §§) Karnov 
Group, lev. juli 2013, ca 150 s.
– Introduktion till mellanmansrätten (titel ej slutligt fastställd)
Gleerup, lev. augusti 2013, ca 250 s., varav min del ca 120 s.
– Fastighetsrättsliga studier, Karnov Group, lev. oktober 2013, ca 220 s.
– Avtalsavvikelse och påföljd Norstedts Juridik, lev. november 2013, ca 
140 s.
– Eurohypothec – A European Mortgage Law in Swedish Perspective 
lev. 2014, ca 170 s.
– Recensioner av tre böcker. 
– Rättsfallskommentarer.
– Löpande uppdateringar av Karnovs lagkommentarer avseende 13 för-
fattningar.

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Avdelningsledare Forskningsavdelningen för fastighetsrätt, Stockholm 
Centre for Commercial Law.

• Handledarskap
– Handledare för två doktorander vid Juridiska fakulteten, Stockholms 
universitet: Mattias Nilsson och Antonia Krzymowska

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
– Peer reviewer för två artiklar i en svensk juridisk tidskrift.

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Kommentator seminariet »Premie League-avgörandet och avtalsfriheten 
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på den Europeiska marknaden för satellitsändningar«, Forskningsavdel-
ningen Europarätt, SCCL, Stockholm 2012-04-24.
– Moderator seminariet »Hur fördelas ansvaret för balkonger och terras-
ser i en bostadsrättsförening? Tillhör detta inre eller yttre underhåll?«, Hy-
resrättsliga diskussionsklubben, SCCL, Stockholm 2012-05-03.   
– Föredrag seminariet »Reklamation«, Forskningsavdelningen Förmögen-
hetsrätt, SCCL, Stockholm 2012-10-03.
– Föredrag »Nordiska halvdagskonferensen Obehörig vinst«, Forsknings-
avdelningen Förmögenhetsrätt, SCCL, Stockholm 2012-10-30.
– Föredrag seminariet »Likhetprincipen i bostadsrättsföreningar«, Hyres-
rättsliga diskussionsklubben, SCCL, Stockholm 2012-11-29.
– I egenskap av avdelningsledare för fastighetsrättsavdelningen, SCCL, och 
ledamot i styrgruppen för Hyresrättsliga diskussionsklubben, knuten till 
fastighetsrättsavdelningen SCCL, ansvarig för organiserandet av fem semi-
narier 2012.
– Medansvarig vid organiserandet av två seminarier 2012 vid Forsknings-
avdelningen för förmögenhetsrätt, SCCL.

Samverkan med det omgivande samhället
• Föredrag offentliga utfrågningen Bluffakturor, riksdagens civilutskott, Stock-
holm 2012-03-01.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Suppleant styrelsen för Stiftelsen den 28 oktober 1982.
• v. ordf. Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur i Stockholm, och ordf. i stiftelsens 
kapitalförvaltningsutskott.
• Ledamot Vetenskapliga Rådet, SCCL.
• Biträde åt Justitiedepartementet vid analysen av och förhandlingarna om EU-
kommissionens förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag.
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Annika Nilsson
post doktor i miljörätt

Undervisning 
• Lektionsundervisning, handledning och rättning av PM på mastersutbildning-
en i miljörätt
• Seminarieundervisning på specialkursen miljörätt (juristprogrammet)
• Föreläsning och seminarieundervisning på kursen miljöskyddsjuridik (fristå-
ende kurs)
• Undervisning med gruppövningar i förvaltningsrätt på juristprogrammets ter-
min 6
• Tentarättning förvaltningsrätt, dito termin
• Handledning av examensarbeten i miljörätt och förvaltningsrätt
• Undervisning i förvaltningsrätt på rektorsprogrammet (uppdragsutbildning)

Egen forskning
Pågående arbete i forskningsprojektet »Legal Approaches to Controlling Emis-
sions of Nutrients in the Baltic Sea Region – a Comparative Study of National 
Laws«, och ett underprojekt med länderstudier utförda av mig och 6 forskare i 
tre andra Östersjöländer, där jag agerat som projektledare. Länderstudierna ska 
ligga till grund för den jämförande analysen i huvudprojektet. Projekten finan-
sieras av universitetets forskningsprogram BEAM (Baltic Ecosystem Adaptive 
Management). Forskningen har presenterats vid en tvärvetenskaplig konferens 
om Östersjön och miljöfrågor i Polen i maj, och min paper ligger för publicering 
i Polen. 

Därutöver har uppstartsseminarium hållits i både huvud, och underprojektet, 
och en tvärvetenskaplig workshop om preliminära resultaten av länderstudierna 
har hållits vid fakulteten i december.

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.

– Paper om Rule of Law for Nature in the Context of Administrative En-
forcement of Environmental Law, vid den internationella konferensen 
»Rule of Law for Nature« i Oslo i maj. Paperet bearbetas för att utgöra ett 
kapitel i en antologi i ämnet. 
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– Anförande om miljöprocess och bevisfrågor vid Nationell konferens i 
offentlig rätt i Uppsala. 

Samverkan med det omgivande samhället
• Föreläsning och seminarieledning vid Domstolsakademins kurs om miljöpro-
cess.
• National expert i EU-kommissionens projekt e-Justice, om tillgång till miljö-
förfarande och processer. Projektet ska resultera i internet-publicering av infor-
mation om de olika EU-ländernas rättssystem gällande just dessa frågor. Infor-
mationen är främst tänkt att riktas till allmänheten.
• Expertanalys av rättspraxis för JP miljönet

Per Jonas Nordell
professor i civilrätt

Undervisning 
• Ämnesansvarig i Immaterialrätt
• Kursföreståndare för Civilrätt 3
• Civilrätt 3 (undervisning)
• Master in European Intellectual Property Law (undervisning)
• Juridisk översiktskurs (undervisning)
• Affärsjuridik (undervisning)
• Experimentell immaterialrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

– »Rättsvetenskap och immaterialrätt. Om bibliometri och peer review«,  
(NIR 2012 s. 1–5)
– »A Nordic Intellectual Property Law Review and a Nordic Intellectual 
Property Network« (NIR 2012 s. 217–219)

Pågående arbete
– Kommentar till marknadsföringslagen (NGB)
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Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid 
Stockholms universitet (IFIM)
– Redaktör och ansvarig utgivare för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 
(NIR)
– Redaktör för Studia Juridica Stockholmiensia (Stockholm University 
Press)

• Handledarskap
– Johan Axhamn
– Johannes Wickbom
– Ulrika Wennersten, Lunds universitet (biträdande handledare)

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
– Ansvarig för och ordförande/moderator vid seminarier anordnade av IFIM

Uppdrag i styrelser, utredningar etc
• Ledamot i styrelsen för Stockholms universitetsbibliotek
• Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Tore Alméns Minnesfond
• Ledamot i styrelsen för Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universi-
tet (IRI)Ordförande i Etiska rådet No Copy – Stockholm Furniture & Light Fair
• Ledamot i ICC Swedens Referensgrupp för immaterialrätt
• Ledamot i NIR:s redaktionsråd
• Adjungerad ledamot i Styrelsen för Institutet för Immaterialrätt och Mark-
nadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM)
• Adjungerad ledamot i Styrelsen för Svenska Föreningen för Immaterialrätt 
(SFIR)
• Adjungerad ledamot i Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
• Expert i Utredningen om vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden (Ju 
2011:15) (SOU 2013:4) 

Richard Nordquist
doktorand i rättshistoria 

Undervisning 
• Rättshistoria: VT/HT 2012, 114 lektionstimmar + examination
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• Civilrätt 2: VT/HT 2012, 24 lektionstimmar  
• Juridisk metodlära: VT 2012, 4 lektionstimmar

Egen forskning
Pågående arbeten
Avhandlingsprojekt: »Förarbeten som rättskälla«

Annika Norée
docent och universitetslektor i straffrätt

Undervisning 
• Ämnesföreståndare (tillsammans med professor Petter Asp) och kursförestån-
dare (tillsammans med tf lektor Eva Johnsson) för grundkursen i straffrätt, där 
jag undervisat och även handlett studenter och examinerat deras examensarbe-
ten.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– Inga vetenskapliga böcker, men väl en lärobok, en rättsfallssamling och 
en författningssamling i straffrätt.

• Artiklar
– En artikel om dödligt våld mot befarade självmordsbombare (som är 
”pr” och som publiceras i en antologi 2013). Ytterligare en artikel (som 
också är ”pr” och som publiceras i en festskrift 2013).

• Pågående arbete
– Ett forskningsprojekt om tjänstefel (delvis finansierat av Institutet för 
Rättsvetenskaplig forskning och där Norstedts Juridik beviljat trycklov för 
en monografi med publicering 2015). 
– Ett forskningsprojekt om hedersrelaterade inskränkningar av barns fri-
het och frid (tillsammans med jur. dr. Anna Kaldal och jur. kand. Emelie 
Kankaanpää, finansierat av Brottsoffermyndigheten och knutet till Barn-
rättscentrum).
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 – Fortsatt forskning om polisers våldsanvändning, som bland annat kom-
mer att resultera i en ny upplaga av min bok om polisers rätt att skjuta med 
publicering 2013.

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Huvudhandledare åt Dennis Martinsson, doktorand i straffrätt (som 
skriver en avhandling om villfarelse) 
– Biträdande handledare åt doktoranden Frida Larsson doktorand i straff-
rätt (som skriver en avhandling om föräldrars garantansvar för sina barn)

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Arrangör och ansvarig för en konferens på Gotland med lärarlaget i 
straffrätt och deltagare från bland annat UPC. 
– Deltagare i en konferens i Umeå för nätverket kvinnliga straffrättare i 
Norden. 

Samverkan med det omgivande samhället
• Svarat på frågor från journalister, föreläst för poliser och hjälpt advokater i 
olika brottmål.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i stiftelsen av den 28 oktober
• Suppleant i Institutionsstyrelsen 
• Suppleant i Fakultetsnämnden vid Juridicum

Siv Nyquist
gästlektor i finansrätt

Undervisning 
• Grundkurs i skatterätt: lärare och kursföreståndare VT-12
• Beskattningsrätt I och Beskattningsrätt II samt Företagsbeskattning: lärare.
• Handledning uppsatser samt examinator.
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Jaan Paju
doktorand i euorpeisk integrationsrätt

Undervisning 
• Har undervisat på Europarättens grundkurs (undervisning)
• Specialkurs: EU Constitutional Law (undervisning)
• Ansvarig för delkursen EU Social Law på EU-mastern.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt«, Norstedts
• Artiklar

– »Vådan av att dra förhastade slutsatser«, artikel i Festskrift till Pär Hall-
ström, Iustus

Pågående arbete
– Avhandlingsarbete pågår

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc 

– Redaktör för Europarättslig Tidskrift 

Samverkan med det omgivande samhället
• Föreläsningar för Fakultetskurser samt CSN

Roger Persson Österman
docent och universitetslektor i finansrätt

Undervisning 
• Ämnesföreståndare Skatterätt
• Kursföreståndare i grundkurs Skatterätt
• Specialkursen Företagsbeskattning (undervisning)
• Specialkursen Internationell skatterätt (undervisning)
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• Specialkursen Bodelning & arvskifte (undervisning)
• Master European Law (undervisning)
• Handlett examensarbeten i skatterätt

Egen forskning 
• Arbetar intensivt med mitt projekt »Förhandsbesked i skattefrågor« vars för-
sta del beräknas publiceras under 2013. 

Andra forskningsaktiviteter 
• Redaktör för Skattenytt. Biträdande handledare för Jesper Johansson. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Ledamot i stiftelsen Bertil Strömberg. 
• Ledamot i Skattenytt AB styrelse.

Lars Pehrson
professor i civilrätt

Egen forskning
Påbörjade under 2012 arbetet med den 13:e upplagan av Immaterialrätt. Arbe-
tet slutfördes 2013.

Claes Peterson
professor i rättshistoria

Undervisning
• Grundkursen i rättshistoria (9 hp) (Kursföreståndare)
• Doktorandkursen Rättsvetenskapen och den juridiska metodläran (15 hp) 
(Kursföreståndare)

Under 2011-12 har jag ägnat mig åt pedagogiskt förnyelse- och utvecklingsar-
bete med avseende på grundkursen i rättshistoria. Arbetet har framför allt varit 
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inriktat på att ge det romerskrättsliga studiet en form och inriktning, som passar 
in i rättshistorieämnets pedagogiska målsättning. Syftet med undervisningen i 
romersk rätt är att ge en grundläggande förståelse av sambandet mellan historia/
praxis och dogmatik/teori och att framhäva betydelsen av den historiska kom-
parationen.

Översättningen till svenska av Max Kasers klassiska arbete Romersk privat-
rätt utgör ett led i det pedagogiska förnyelsearbetet.  Jag har under det gångna 
året slutfört den språkliga redigeringen och fackgranskningen av översättningen, 
som utkommer av trycket sommaren 2013. Från och med HT 2012 har emeller-
tid Kaser i kompendieform ingått i rättshistoriekursens litteraturpensum. Med 
syfte att pedagogiskt förstärka det romerskrättsliga studiet i rättshistoriekur-
sen har jag inlett ett samarbete med romanisterna vid Wiens juridiska fakultet, 
professorerna Benke och Meissel, som utvecklat en mycket uppmärksammad 
pedagogisk modell för studiet av den romerska rätten. Såväl Benke som Meissel 
var på besök i Stockholm i maj 2011 för att bland annat informera om sina er-
farenheter. Planen är nu att under kommande läsår arrangera en kurs i romersk 
rätt för lärarna i rättshistoria i Stockholm. 

Tillsammans med professor Marie Sandström har jag påbörjat arbetet på en 
lärobok i den juridiska metodlärans historia. Vi räknar med att en preliminär 
version av läroboken kommer att föreligga under 2013. 

Under 2010 har jag tillsammans med prof Sandström organiserat två pedago-
giska konferenser som ägt rum i Rättsgenetiska institutets lokaler i Djursholm. 
Den första konferensen »Teoretiska och metodologiska inslag i rättsstudiet« 
(30/9-1/10 2010) fokuserade på frågan hur de teoretiska ämnena skall integre-
ras i det positivrättsliga studiet. I konferensen deltog representanter för rättshis-
toria, allmän rättslära, rättssociologi och komparativ rätt från olika lärosäten i 
Sverige. Till den andra konferensen »Nationell ämneskonferens i rättshistoria« 
(12/11 2010) samlade vi rättshistorielärarna vid samtliga lärosäten i Sverige för 
att diskutera gemensamma pedagogiska frågeställningar.

Vetenskaplig verksamhet
 I maj 2011 var jag tillsammans med professor Marie Sandström värd för en in-
ternationell konferens på temat »Den allmänna delen och den romerska rätten: 
Om betydelsen av den romerska rätten för det förmögenhetsrättsliga studiet« En 
uppföljning planeras till december 2013, som samtidigt utgör startpunkten för 
ett större vetenskapligt projekt tillsammans med kollegor från Tyskland, Italien, 
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Japan, Österrike, England m.fl. Projektets arbetsnamn är »Romersk rätt, juri-
disk systematik och allmänna delen – då, nu och i framtiden«.

Sedan 2010 har jag etablerat kontakt med forskare vid juridiska fakulteten, 
St Petersburgs universitet. Denna kontakt har sedermera utvecklats till ett veten-
skapligt samarbete med ryska kollegor. En liknande kontakt har jag tagit med 
en professorskollega vid juridiska fakulteten i Moskva. Tanken är att ett mer 
formaliserat samarbete även skall komma till stånd med St Petersburg-fakulte-
ten. Under 2011 tilldelades juridiska institutionen för detta ändamål ett anslag 
av rektor. Ett första besök av en forskare från St Petersburgs juridiska fakultet 
ägde rum i oktober 2011, då docenten Maria Kapustina tillbringade en månad 
tillsammans med rättshistorikerna i Stockholm.

Ett samarbete mellan rättshistorikerna och företrädare för förvaltningsrätten 
inleddes under 2012. En interdisciplinär konferens med 35 deltagare är inpla-
nerad till den 12-13 september 2013. Föremålet för konferensen är den svenska 
förvaltningsmodellen. Konferensen organiseras av mig och Lena Sandström.

I maj 2013 var jag tillsammans med prof Sandström värd för en internationell 
konferens i Stockholm på temat Den idealistiska filosofien och juristerna. I kon-
ferensen, som ägde rum på Svea hovrätt, deltog rättshistoriker och rättsfilosofer 
från Canada, Tyskland, Sverige, Polen, Ryssland, Estland och Japan. Konferens-
bidragen kommer att publiceras under 2014.

Vetenskapligt redaktörskap
Redaktör för tre rättshistoriska skriftserier utgivna av Institutet för rättshisto-
risk forskning (Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshisto-
riska skrifter). Utgivningen omfattar ca 3 – 4 volymer per år. Jag har ansvaret 
för hela produktionsprocessen från redaktionen av textmaterialet till tryckning 
och prissättning. 

Vetenskapliga publikationer
– »Die Wertlosigkeit der Rechtswissenschaft in Theorie und Praxis« i 
Rechtswissenschaft als juristische Doktrin, Stockholm 2011
– »Понятиa правовой догматики: от фикции к факту« (Begreppet rättsdog-
matik: från fiktion till fakta), i  Правоведение (Rättsvetenskap), 2012:1. 
– »Rechtswissenschaft als Juristische Doktrin« (redaktörskap; en uppsats-
samling med deltagare från Tyskland, England, Norge, Finland och Sve-
rige), Stockholm 2011.
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– »Daniel Boëthius und das Kantsche Dilemma.  Zur Frage der Entwick-
lung des juristischen Wissenschaftsbegriffes«, i Festschrift für Jan Schröder 
zum 70. Geburtstag, Tübingen 2013.
»Zwischen natürlicher Trockenheit der Logik und selbständigem Schaffen 
der Rechtswissenschaft: Der allgemeine Teil nach Ivar Afzelius«, i Der all-
gemeine Teil und das römische Recht, Stockholm, under utgivning. 
– »Der allgemeine Teil und das römische Recht« (redaktörskap; en upp-
satssamling med deltagare från Tyskland, Österrike, Sverige, Japan) Stock-
holm, under utgivning.

Doktorander
• Annelie Gunnerstad (handledare)
• Richard Nordquist (handledare tillsammans med prof Sandström)
• Adam Croon (handledare tillsammans med prof Sandström)

Uppdrag
• Ledamot av universitetets råd för fundraising
• Permanent ledamot av styrelsen för Institutet för rättshistorisk forskning, 
Stockholm
• Prefekt/föreståndare Rättsgenetiska institutet, Djursholm
• Ledamot av redaktionsrådet för Ars Interpretandi, tidskrift för hermeneutisk 
forskning som utkommer i Milano.
• Ledamot av det vetenskapliga rådet vid Centro di Studi per la Storia del Pen-
siero Giuridico Moderno vid Florens universitet.
• Fakultetens elektor vid rektorsvalet 2012.
• Fakultetens elektor vid valet av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse 2012.
• Ledamot av Juridiska fakultetens bedömargrupp för kvalitetsgranskning av 
examensarbeten.
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Einar Prytz
doktorand 

Egen forskning
• Pågående arbete
Doktorandprojekt som är en studie avseende rättslig reglering av anställnings-
villkor genom lag och kollektivavtal.

Samverkan med det omgivande samhället
• Medverkan i Bussarbetsgivarnas projekt Idealt kollektivavtal (IKA). Projektet 
syftar till att arbeta fram ett kollektivavtal som för såväl arbetsgivare som ar-
betstagare är idealt.

Marcus Radetzki
Professor i civilrätt

Undervisning 
• Försäkringsrätt (kursföreståndare) 
• C2 (undervisning) 
• Försäkringsrätt (undervisning) 
• Skadeståndsrätt (undervisning) 
• Examensarbeten (som handledare och examinator)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Skadeståndsberäkning vid sakskada«, andra upplagan, Stockholm, 2012
• Artiklar

– »Vad är en skyddsåtgärd? Klarläggande med stor betydelse för statliga 
och kommunala väghållares rätt till trafikskadeersättning«, JT, 2011/12, 
s 396 ff.
– »I vad mån beaktas ålder och bruk vid beräkning av skadestånd för to-
talskada på egendom«, JT, 2011/12, s 634 ff.
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– »Ansvarsförsäkringsskyddets betydelse vid tillämpning av 3 kap 6 § 
SKL«, Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring, Stock-
holm, 2012, s 231 ff.

Pågående arbete
– »Tolkning av försäkringsvillkor« (monografi).

Samverkan med det omgivande samhället
• Uppdrag som sakkunnig i tvister på försäkrings- och skadestånderättens om-
råde.
• Uppdrag som skiljeman i tvister på försäkrings- och skadeståndsrättens om-
råde.

Christina Ramberg 
professor i civilrätt, ställföreträdande prefekt

Undervisning 
• Civilrätt 2 (undervisning)
• Handledare och examinator för examensarbeten.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Bisarr rättsfilosofi«, Stockholm 2012
– Utvecklat en app till boken »Allmän Avtalsrätt«

• Artiklar 
– »Ole Lando, Djingis Kahn and Memetics«, i Liber Amoricum Ole Lan-
do, Köpenhamn 2012
– »The Practioners’ Problems in Findicng the Law Relating to CISG – 
Hardshio, Defect Goods and Standard Terms«, in Scandinavian Studies in 
Law, Stockholm 2012
– »Preliminära skiljedomar«, tillsammans med C Danielsson och EM Ru-
nesson, JT 2012-13 s. 452.
– »Anmälan av Grönfors & Dotevall, Avtalslagen«, SvJT 2012 s 309
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Pågående arbete
– Artikel till UNIDROIT Law Review med titlen »Agreed form require-
ments in international construction contracts; Is enrichment irrelevant?'« 
Innehåller genomgång av en rad internationella avgöranden om entrepre-
nörens rätt till ersättning för tilläggsarbeten när han inte har iakttagit av-
talade formkrav.
– Skriver en artikel till the Annual MAA Peter Schlechtriem CISG Con-
ference 21 March 2013 med titeln: »Emotional Defects in International 
Sales of Goods«
– Arbetar med en analys av 36 § avtalslagen i ljuset av ny psykologisk 
forskning om rättviseföreställningar.

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Talare vid konferens i Amsterdam (universitetet) om internationella köp-
lagen CISG
– Talare vid konferens i Maastricht (universitetet) om förslaget till en EU-
köplag (CESL)
– Key note speaker vid internationell konferens i Stockholm om skiljeför-
farande (arbitration)
– Talare vid seminarium Stockholm Center for Commercial Law om MAC-
klausuler
– Talare vid seminarium Stockholm Center for Commercial Law om åter-
gång av avtal

Samverkan med det omgivande samhället
• Krönikör i Legally Business
• Talare i många olika sammanhang utanför universitetet
• Regelbundet anlitad som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfa-
randen
• Regelbundet anlitad som sakkunnig i svenska och internationella tvister

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• UNIDROIT Law Review, medlem i Advisory Board (sedan 2012)
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• Ledamot i Konsumentverkets vetenskapliga råd (sedan 2012)
• Journal of European Private Law, medlem av redaktionen (since 2011)
• Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut (sedan 2009)
• Ledamot i Regelrådet (sedan 2009, suppleant sedan 2012)
• Svensk Juristtidning, suppelant i styrelsen och medlem av redakionen (sedan 
2006)
• FAR Akademi AB (sedan 2011, dessförinnan FAR Förlag AB sedan 2005)
• Den svenska nationalkommittén till de Nordiska Juristmötena (sedan 2005)
• Ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg (sedan 
2005)
• styrelseledamot i SIGMA AB (Publ.) (2001- 2012)
• styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (2011-2012)

Michaela Ribbing
doktorand i offentlig rätt

Undervisning 
• Grundkurs Förvaltningsrätt (undervisning) 
• Specialkurs i förvaltningsprocess (undervisning) 
• Examensarbeten.

Egen forskning
Pågående arbete

– Inom ramen för min doktorandutbildning.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Juridicums ledamot i SU:s miljöråd.
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Jan Rosén
professor i civilrätt, prodekanus

Undervisning 
• Specialkursen Medierätt, 15 p, (kursföreståndare)
• Specialkursen European Intellectual Property Law, EIPL, 15 p (kursförestån-
dare)
• Magisterkursen Law and IT (undervisning) 
• Magisterkursen European Intellectual Property Law (undervisning)
• Handledare för examensarbeten, 7 st
• Examinator för examensarbeten, 4 st

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

–  »Individualism and Collectivization in Intellectual Property Law«, Ed-
ward Elgar Publ., London 2012
– »Intellectual Property at the Crossroads of Trade«, Edward Elgar Publ., 
London 2012 

• Artiklar:
– »La diffusion en ligne et le régime de licence collective étendue («ECL») 
des pays Nordiques. Les œuvres orphelines comme précédent. Cahiers de 
Proprieté Intellectuelle«, Canada 2012 (peer rev)
– »The Nordic Extended Collective Licensing Model as a Mechanism for 
Simplified  Rights Clearance for Legitimate Online Services«, publ. in Co-
pyright in a borderless online environment, ed. Johan Axhamn, Stockholm 
2012
– »Copyright Contracts – EU Solutions or National Concern? A Swedish 
Proposal to Amend the Copyright Act on Individual and Collective Cont-
racts«, in National Developments in the Intersection of IPR and Competi-
tion Law, ed. Hans Henrik Lidgard, 2012, Hart Publishing, USA.
– »De nordiska upphovsrättslagarnas framtida struktur«, NIR 6/2012

Pågående arbete
– »Upphovsrättens avtal«, fjärde reviderade upplagan
– Lagkommentar till upphovsrättslagen
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Andra forskningsaktiviteter
• Ordförande i juridiska fakultetens forskningsutskott, prodekanus
• Ordförande i Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid SU
• Styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law, föreståndare för 
forskningsområdet medierätt
• Ordförande i stiftelsen Skrifter utgivna av juridiska fakulteten i Stockholm
• Handledare för en doktorand
• Textuella, organisatoriska och muntliga bidrag till ATRIPs congress i Chicago, 
USA, 30/7 – 2/8 2012
• Textuella, organisatoriska och muntliga bidrag till ALAIs konferens i Kyoto, 
Japan, 14/10 – 17/10 2012.
• Föredrag bl a vid konferenser i Paris 24/1; München, 7/3; Sandefjord, Norge, 
15/3; Helsingör, 26/5 2012; New York, 16/4

Samverkan med det omgivande samhället
• DN Debatt, 14/4 2012

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ordförande i Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU
• Vice President i Association Litteraire et Artistique International, ALAI
• Past President i Association for the Advancement of Teaching and Research in 
Intellectual Property, ATRIP
• Ledamot av Patentlagsutredningen

Johanna Rosenqvist
doktorand i miljörätt

Undervisning 
• Förvaltningsrätt, seminarier
• Förvaltningsrätt, författande och rättning av tentamensfråga
• Miljörätt, föreläsning
• Miljörätt, handledare, examensarbete
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Egen forskning
Pågående arbete

– Avhandling i miljörätt
– Artikel i miljörätt

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– »Miljörätt«. Presentation vid en internationell konferens i Oslo.

Celeste E. Salinas Quero,
gästlärare

Undervisning 
• Coaching teams (Vis, ICC, FIAM) in the Commercial Arbitration Moot, Medi-
ation Moot, and Investment Moot, respectively. 
Lectures on the use of databases (research skills) and also lecture on case briefing 
in:
• Master program in International Commercial Arbitration
• Master program in Environmental Law
• Special course in International Commercial Dispute Resolution

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Organization of 10th Anniversary Conference of the Master program in 
International Commercial Arbitration. 
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Stefan Sandén 
doktorand i civilrätt

Egen forskning
Pågående arbete

– Avhandlingsarbete

Samverkan med det omgivande samhället ( jfr HSL 1:2)
• Bedriver i viss utsträckning advokatverksamhet

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Endast i egenskapen av advokat alt som inveterare

Claes Sandgren
professor i civilrätt

Uppgift saknas

Marie Sandström
professor i rättshistoria, prodekanus

Pedagogisk verksamhet
• Juridisk metodlära (15 hp), (kursföreståndare)
• Legal Systems and Methods (15 hp), (kursföreståndare)

Under denna period har jag – i samarbete med professor Claes Peterson – på-
börjat arbetet på en lärobok i den juridiska metodlärans och rättsvetenskapens 
historia. Vi räknar med att en preliminär version av läroboken kommer att fö-
religga under 2013. 
Under 2010 har jag, tillsammans med professor Claes Peterson, organiserat två 
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pedagogiska konferenser. Båda dessa har ägt rum i Rättsgenetiska institutets 
lokaler i Djursholm.

• Den första konferensen »Teoretiska och metodologiska inslag i rättsstudiet« 
(30/9-1/10 2010) behandlade frågan om hur de teoretiska ämnena skall integre-
ras i det positivrättsliga studiet. I konferensen deltog representanter för ämnena 
rättshistoria, allmän rättslära, rättssociologi och komparativ rätt från olika lä-
rosäten i Sverige. 
• Till den andra konferensen »Nationell ämneskonferens i rättshistoria«  (12/11 
2010) samlade vi rättshistorielärarna vid samtliga lärosäten i Sverige för att dis-
kutera gemensamma pedagogiska frågeställningar.

Den 22 till 23/8 2012 arrangerade jag, tillsammans med juridiska institutionen, 
en utbildningspedagogisk konferens. Under konferensen, som organiserades 
inom ramen för det samarbete som bedrivs inom Nationella juristutbildnings-
gruppen (NJUG), diskuterades frågor rörande examinationens utformning och 
användningen av tekniska hjälpmedel i undervisningen. Konferensen hölls i lo-
kaler som tillhör Stockholms universitet. 

Vetenskaplig verksamhet
I december 2010 deltog jag i ett internationellt och interdisciplinärt symposium 
– »Crime and punishment in time and space. The historical development of pe-
nal law« – i Bergen. Under  symposiet höll jag ett föredrag om den straffrättsliga 
systematiken i förhållande till civilrättens allmänna del. 
I maj 2011 var jag tillsammans med professor Claes Peterson värd för en inter-
nationell och interdisciplinär konferens på temat »Den allmänna delen och den 
romerska rätten: Om betydelsen av den romerska rätten för det förmögenhets-
rättsliga studiet« . En uppföljning planeras till december 2013, som samtidigt 
utgör startpunkten för ett större vetenskapligt projekt tillsammans med kollegor 
från Tyskland, Italien, Japan, Österrike, England, Ryssland m.fl. Projektets ar-
betsnamn är »Romersk rätt, juridisk systematik och allmänna delen – då, nu och 
i framtiden«.
Jag inbjöds att hålla ett föredrag vid den internationella konferensen »Savigny 
International« (24/10 – 26/10 2011) som arrangerats av Max-Planck-Institut für 
europäische Rechtsgeschichte och Johann-Wolfgang-Goethe-Universität (Frank-
furt). Mitt fördrag rörde frågor om översättningsarbetets hermeneutik, i synner-
het vad avser översättning av rättshistoriska källtexter. 
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Ett samarbete mellan rättshistorikerna och företrädare för förvaltningsrätten 
inleddes under hösten 2012. En interdisciplinär konferens med 35 deltagare är 
inplanerad till den 12-13 september 2013. Föremålet för konferensen är den 
svenska förvaltningsmodellen. Jag kommer att delta i konferensen med ett an-
förande om Friedrich Julius Stahl rättsstatsideal och betydelsen av formell rätts-
säkerhet i den offentliga verksamheten.

I maj 2013 var jag tillsammans med professor Peterson värd för en internationell 
och interdisciplinär konferens i Stockholm på temat Den idealistiska filosofien 
och juristerna. I konferensen, som ägde rum i Svea hovrätts lokaler, deltog rätts-
historiker och rättsfilosofer från Kanada, Tyskland, Sverige, Polen, Ryssland, 
Estland och Japan. Konferensbidragen kommer att publiceras under 2014.

Vetenskapliga publikationer
– »Legal Doctrin – Master or Servant?« i Rechtswissenschaft als juristische 
Doktrin, Stockholm 2011
– »Familjerättsvetenskap –  rättsvetenskapens tulipanaros?« i Vänbok till 
Rolf Nygren: Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshis-
toriskt och komparativt, Uppsala 2012
– »Friedrich Carl von Savigny und die ’juristische’ rechtswissenschaftliche 
Methode«, i Festschrift für Jan Schröder zum 70. Geburtstag, Tübingen 
2013

Ytterligare tre uppsatser som författats under den aktuella perioden befinner sig 
under utgivning:

– »Es weltet! Es ereignet sich!: Der allgemeine Teil des Zivilrechts nach 
Ernst Viktor Nordling«, i Der allgemeine Teil und das römische Recht, 
Stockholm 2013 
– »Jenseits der Philosophie. Friedrich Carl von Savignys Begriffswelt in der 
Übersetzung«, publiceras i ett konferensband under 2013 eller 2014
– »On the Outside, Looking in. Observations on the Weird and Wonderful 
World of Penal Law Scholarship«, publiceras i en nystartad tidskift, Ber-
gen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, under 2013
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Doktorander
• Richard Nordquist (biträdande handledare)
• Adam Croon (biträdande handledare)

Uppdrag
• Prodekanus vid juridiska fakulteten
• Ordförande i juridiska fakultetens utbildningsutskott
• Ledamot i juridiska fakultetens lärarförslagsnämnd
• Ledamot i områdesnämnden (humaniora-samhällsvetenskap-juridik)
• Ledamot i Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter vid Stockholms 
universitet
• Ledamot av universitetets råd för fundraising 
• Ledamot i Vetenskapsrådets omfördelningspanel
• Medlem i Editorial board för Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas 
y de las Instituciones Públicas

Johan Schelin
universitetslektor i civilrätt, studierektor, docent

Undervisning 
• Civilrätt 2 (undervisning)
• Allmän rättslära (undervisning)
• Specialkursen Maritime & Transportation Law (undervisning)

Egen forskning
Pågående arbete
• Böcker

– »Lastskadeansvaret – en rättsekonomisk studie av ansvarsregleringen i 
lagen om inrikes vägtransporter«

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan trans-
porätt.
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• Bidrag till/vid svenska internationella konferenser etc.
– Institutet arrangerade en internationell konferens om Rotterdamreglerna 
under 2012.

Samverkan med det omgivande samhället
• Institutet anordnar regelbundet seminarier där praktiserande sjö- och trans-
porträttsjurister deltar.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot av Delegationen för sjöfartsstöd.
• Regeringsrådgivare i sjö- och transporträttsliga frågor
• Undertecknad har under året skrivit två utredningar för Näringsdepartemen-
tets räkning:

– Ds 2012:15 Bevakning ombord på svenska fartyg
– Tillsyn över statsfartyg (under tryckning)

Mårten Schultz
professor i civilrätt

Undervisning 
• C2/CA
• Allmän rättslära
• Straffrätt 
• Examensarbete

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– »Förtal och integritet«, Juridisk Publikation 2/2012 (30 s.) 
– »Frihetsberövande, ersättning och rättigheter«, Juridisk tidskrift (JT) 
2012/2013 (4 s.)
– »Condictio indebiti och obehörig vinst vid felaktiga antaganden om 
momssatser«, Svensk Skattetidning 2012
– »Framtidens brottsskadeersättning«, SvJT 6/2012 
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– »Obehörig vinst-motiveringar«, Svensk Juristtidning (SvJT) 2/2012  (c:a 
10 s.)
– »Medical Malpractice in the Nordic Countries« (med professorerna 
Mette Hartlev och Vibe Ulfbeck, Köpenhamn), Chicago-Kent Law Review 
2012 (c:a 30 s.)

Pågående arbete
– Antologi: »Ersättning i skuggan av brott« (antologi, Jure 2013)
Handbok: »Näthat: Rättigheter och möjligheter« (Karnov 2013)

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap 

– Handledare (bitr.) för Philip Mielnicki
• Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer

– Betygsnämnd Karl Dahlstrand, Lunds universitet, maj 2012

Övriga samverkan med det omgivande samhället
• Krönikör i Dagens Nyheter

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•Ledamot av Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning
• Ledamot av styrelsen för Vårdanalys
• Ledamot av Domstolsakademins råd
• Ledamot av Ecpats rättsliga råd
• Stiftelsen Juridiska Biblioteket

Monica Seifert Palmlund
doktorand i processrätt

Undervisning 
• Handledning av examensarbeten i skiljemannarätt
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Egen forskning
Pågående arbeten

– Färdigställande av avhandling i skiljemannarätt med titeln: »The Arbi-
tration Agreement in Multi-Contract Relations«

Andra forskningsaktiviteter
• Medlem i SCCL:s forskningsavdelning för skiljeförfarande och annan tvistlös-
ning

Sideek Mohamed Seyad 
universitetslektor i Europeisk integrationsrätt

Undervisning 
• Course director, EU Banking and Financial Law 
• Course director, Constitutional Law of the EU, Stockholm University
• Course director, Unit on Foundation of EU law, Masters in European Law, 
Stockholm University 
• Chief Examiner, special course on Comparative Law 

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

– »A critical evaluation of the revised and enlarged European Stability and 
Growth Pact«, (2012) 27  J.I.B.L.R 202-211. 
– »Protection of EU bank depositors after the 2008 global financial cri-
sis«, Europarättslig Tidskrift, March/April 2012.
– »The EU Anti-Money Laundering Legal Regime«, co editors Karin Sved-
berg Helgesson, Ulrika Mörth, Securitization, Accountability and Risk 
Management, Transforming the Public Security Domain, Routledge, Tay-
lor and Francis Group 2012.  

Pågående arbete
– »Free Movement of Capital after Lisbon Treaty« edited by Dennis Pat-
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terson The Companion to European Union Law and International Law, 
Wiley-Blackwell Malden, MA 02148, to be published in February 2014 

Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– I supervise one doctoral student. I have supervised two undergraduate 
students and acted as examinator for one student    

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser 
– »Critical reflections on the draft Fiscal treaty and the proposed Banking 
Union«, Seminar on the Euro Pact, The Swedish Network for European 
Legal Studies, Stockholm Waterfront, Stockholm, Sweden, December 11, 
2012
– »EU’s legal response to the fiscal crisis« The European Union as a Politi-
cal and Economic Environment  Nordic-Chinese Academic Conference on 
European Integration Nordic  Centre, Fudan University, Shanghai, China  
29 November – 1 December, 2012.
– »EU as a model for the integration of the Euro-Asian Economic Com-
munity«, scientific paper presented at the International Legal Forum, St. 
Petersburg, Russian Federation, organized by the Office of the President of 
the Russian Federation, 5-19 May 2012.  

Samverkan med det omgivande samhället
• I am seeking to develop a research and education network with our partner 
Universities in China. I have received a travel grant for this purpose from the 
Rectors Office, Stockholm University on the recommendation of the Law Fa-
culty.   
• I am working with Dr. Per Hilding, Department of Economic History, Stock-
holm University to develop a joint research project with  Jawaharlal Nehru Uni-
versity, Delhi, India.  We have received a travel grant from the Rectors office to 
develop this international collaborative research project. We propose to submit 
an application for research grant to an external funding agency.  

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• I am a member of the educational committee (suppleant, uitbildningsutskottet) 
Law Faculty, Stockholm University.
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• I am a member of the Institute of European Law, Stockholm University
• I am a member of the financial law market group, Stockholm Centre for Com-
mercial Law.
• I have submitted a report to the Kommerskollegium titled  »An evaluation of 
the European Council report on its roadmap towards a genuine economic and 
monetary union«

Teresa Simon-Almendal
universitetslektor i finansrätt, docent

Undervisning 
Inget kursföreståndarskap, men undervisning, examination och examensarbeten 
inom ramen för specialkurserna i 
• Specialkursen Civilprocess (undervisning, examination och examensarbeten)
• Specialkursen Straffprocess (undervisning, examination och examensarbeten)
• Specialkursen Skattejuridisk metodkurs (undervisning, examination och exa-
mensarbeten)
• Specialkursen företagsbeskattning (undervisning, examination och examens-
arbeten)
• Grundkursen i skatterätt (undervisning, examination och examensarbeten)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Lärobok: Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatträtt« Tillsam-
mans med Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Christer Silfverberg och 
Peter Melz

• Artiklar
– »Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas – 
några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv«, 
SN 2012, nr 11, s. 760-773.
– »Civilrättens betydelse för skatterättsliga bedömningar, och tvärtom El-
ler, vad är karta, vad är verklighet?« JT 2012-13, nr 3, (20 s. kommer ut i 
mars, saknar alltjämt sidangivelser)
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Pågående arbete
– »Personligt betalningsansvar – straff eller kompensation för skada?« 
(Monografi)
– »Den moderna rättsstaten och skatterätten« (artikel tillsammans med 
Mauro Zamboni)

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Avdelningsledare för skatteavdelningen vid SCCL
– Ledamot av centrets särskilda utskott
– Ledamot i forskningsutskottet
– Ledamot i institutionsstyrelsen
– Suppleant i fakultetsnämnden 

• Handledarskap
– Handledare för doktoranden Caroline Carlson, Jur. fak., Stockholms 
universitet

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Har under år 2012 ansvarat för, arrangerat, modererat och medverkat lö-
pande som talare och föreläsare vid seminarie- och konferensverksamhe-
ten vid skatteavdelningen, SCCL. Samma gäller beträffande verksamheten 
vid Institutet Skatter & Rättssäkerhet. 

Samverkan med det omgivande samhället
• Ordinarie ledamot i Regionala etiksprövningsnämnden i Stockholm
• Kursverksamhet inom ramen för Domstolsakademien

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Vice ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet, 
• Ledamot i utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (RIS-utred-
ningen)
• Suppleant i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet (NSFR)
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Erik Sinander
doktorand i internationell privat- och processrätt/arbetsrätt

Undervisning 
• Grundkursen i internationell privaträtt undervisning (undervisning)
• Specialkursen European Swedish Labour and Employment Law (Undervis-
ning)

Egen forskning
Avhandlingsprojekt. Kommer att publicera en artikel under 2013.

Andra forskningsaktiviteter
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– Har skrivit en artikel till en mindre konferens som ska hållas på Stock-
holms universitet i slutet av augusti 2013.
– Besökte under 2012 en konferens i Köpenhamn som hölls för Ole Lando 
och en arbetsrättskonferens i Oslo i september. Närvarade också på NJD-
konferensen på Lidingö i oktober. 

Samverkan med det omgivande samhället
• Har undervisat i arbetsrätt på KTH och på Uppsala universitet. 
• I övrigt strävar jag alltid efter att sprida vetenskap.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i Doktorandrådet fr.o.m. 2013

Maria Sjöholm
postdoktor i folkrätt

Undervisning 
• Human Rights in a Global Perspective ht -12 (Undervisning)
• Handledning av två uppsatser.
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Egen forskning
Tidigare publicerade arbeten
• Böcker

»Defining Rape: Emerging Obligations for States under International 
Law?«, Martinus Nijhoff Publishers, 2011 (613 pages). ISBN 978 9004 
20263

• Artiklar
»The Prevention of Human Trafficking - Regulating Domestic Criminal 
Legislation through the European Convention on Human Rights«, Nordic 
Journal of International Law, September 2013.

Pågående arbete
Postdokforskning. Det ska resultera i en monografi rörande integreringen 
av kvinnors rättigheter i Europakonventionen och Amerikanska Konven-
tionen för Mänskliga Rättigheter.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Medlem i Committee on Feminism and International Law of the International 
Law Association.

Jessika van der Sluijs
postdoktor i civilrätt

Undervisning 
• C2 (Undervisning)
• Specialkursen i försäkringsrätt (undervisning)
• Examensarbeten (undervisning)
• Allmän rättslära (undervisning)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar  

– »NJA 2011 s. 454 (Diskmaskinsfallet) ur ett skadestånds- och försäk-
ringsperspektiv«, SCCL:s skriftserie (ca 10 sidor)
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– »Moral Hazard within Liability Insurance – A Problem Inventory«. 
Sc.St.L. vol 57 (2012) (s. 297-327) 
– »Försäkringsfall och täckningsprinciperna«,  Publiceras i skriften Upp-
satser om ansvarsförsäkring, Jure 2012  (37 sidor)

Pågående arbete
• Böcker

– »Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, nä-
ringsrätt och soft law« färdigställdes under 2012 och trycks för närva-
rande hos Jure
– Projektet »Soft law« som ska resultera i en monografi påbörjades. 

• Diverse artiklar 

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Avdelningsledare för forskningspanelen i försäkringsrätt vid SCCL 
• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

– »Soft law-regleringars inverkan på skatterätten. Eller; kan man strunta 
i Skatteverkets råd och rekommendationer?« Forskningsavdelningen för 
skatterätt, den 13 mars 2012, Inledare. 
– »Hur fördelas ansvaret för balkonger och terrasser i en bostadsrättsför-
ening? Tillhör detta inre eller yttre underhåll?«, Hyresrättsliga diskussions-
klubben maj 2012
– »Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring«, Svenska försäkringsföreningen 
oktober 2012, inledare. 
– »Försäkringsförmedlaransvaret«, Svenska försäkringsföreningen okto-
ber 2012, panelist. 
– Talare på doktorandkonferens för doktorander i juridik från Stockholm, 
Lund och Uppsala på temat »Finding Law: Retrieval of legal information 
in a digital context« arrangerat av Juridicum i Stockholm den 18 oktober 
2012. 
– Talare på doktorandkonferens för doktorander i juridik från Linköpings 
universitet, Karlstads universitet och Örebro universitet, Rimforsa den 23 
oktober 2012
– »Försäkringsfall och täckningsprinciper«, Försäkringsjuridiska förening-
ens konferens i november 2012.
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Samverkan med det omgivande samhället
• Seminarier vid SCCL

– Mars 2012, »Solvens II. Ramlagstiftning på försäkringsområdet – hot 
eller möjlighet?«, med Christina Strandman Ullrich, CSU Compliance, 
Sonja Daltung, Finansdepartementet, Per Johan Eckerberg, Vinge, Lou-
ise Conradi, Finansinspektionen samt Patric Thomson, Sekr i Solvens II-
utredningen. 
– April 2012, »Regress som affärsidé - etiska problem?«, med Jan Kleine-
man, professor Harald Ullman, adj professor, Bertil Bengtsson, prof emeri-
tus och Jan Mikael Bexhed, advokat. 
– Oktober 2012, Livförsäkringsutrednignen med Tord Gransbo. 
– November 2012, »Utmätning av ITPK-försäkring«. Med bl.a. professor 
Göran Millqvist samt försäkringsjurist Bo-Göran Jansson. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i styrelsen för Försäkringsjuridiska föreningen
• Ledamot Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur
• Redaktionsråd Ny juridik 
• Ledamot i Särskilda utskottet, SCCL
• Ledamot i Vetenskapliga rådet, SCCL

Pam Storr
gästlärare

Undervisning 
• Kursföreståndarskap på magisterkurserna i rättsinformatik - Master of Law & 
Information Technology fr.o.m. HT12:
Master Course A: Information and Technology Law (15hp)
Master Course B: Master Thesis in IT Law (15hp)

• Under året har jag genomfört en del utvecklingar av kurserna, t.ex.:
– ändrat upplägg och struktur för att ge ökad koppling mellan de olika delämne 
under kurs A; 

– skapat betygskriterier; 
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– infört nya eller uppdaterade praktiska uppgifter (skriftliga och muntliga, 
såväl individuella som gruppvis) som anknytar till aktuella juridiska fråge-
ställningar inom samhället och tar upp internationella aspekter; 
– flera interaktiva moment; 
– individuella möten för val av uppsatsämne;
– flera undervisningsmoment (skrivseminarier och uppföljningsseminarier) 
inom uppsatskursen.

• Undervisning under 2012:
– Business Law (7,5hp, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV)
– Comparative Law (15hp)
– Legal Aspects of Information Security / Rättsliga aspekter inom IT och 
informationssäkerhet  (7,5hp, Institutionen för data- och systemvetenskap, 
DSV)
– Master Course A: Information and Technology Law (15hp)
– Master Course B: Master Thesis in IT Law (15hp)
– Master Course C: Development and Management of Information Sys-
tems in a Legal Perspective (15hp)
– Master Course D: Master Thesis in Development and Management of 
Information Systems in a Legal Perspective (15hp)
– Swedish Law in Context (15hp)

• Uppsatshandledning under 2012:
– Master Course B: Master Thesis in IT Law (15hp)
– Master Course D: Master Thesis in Development and Management of 
Information Systems in a Legal Perspective (15hp)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

– »Law as an App – Technology in Legal Education«, Lov & Data, Nr. 
112 (4/2012), p.10-13. Författad tillsammans med Christine Kirchberger.
»Country report för Sverige: Information of the citizens in the EU: obli-
gations for the media and the Institutions concerning the citizen’s right to 
be fully and objectively informed« (Update); för Europaparlamentet och 
koordinerades av Institute of European Media Law, Saarbrücken. Förfat-
tad tillsammans med Christine Kirchberger.
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Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Forskningskoordinator inom ämnet rättinformatik. 
– Redaktör för Institutet för rättsinformatiks (IRI:s) blogg, http://blawblaw.
se. Ansvarig för IRI:s bibliotek, webbplats, blogg och twitterkonto (@IRI_
blawblaw).

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Hjälp med anordnande av internationella konferensen »Internationalisa-
tion of Law in the Digital Information Society«, Stockholm, 22-23 novem-
ber 2012 (www.juridicum.su.se/iri/e12). 

Samverkan med det omgivande samhället
Inom ramen för magisterprogrammet i rättsinformatik – Master of Law and 
Information Technology:

– anordnande av föreläsningar av experter inom området rättsinformatik 
(både på den juridiska och den tekniska sidan).
– anordnande av studiebesök hos t.ex. advokatfirmor, företag verksamma 
inom området,  riksdagen mm. (http://www.juridicum.su.se/iri/education/
postgraduate/visits.htm). 

Katarina Strandberg 
doktorand i civilrätt

Undervisning 
•Associationsrätt (grundkurs)

Egen forskning
Pågående arbete: Avhandling som behandlar investeringsfonders legala 
struktur. En komparativ studie av (primärt) rättsordningarna i Sverige, 
Luxemburg och England samt med betydande utblickar mot U.S.A. De 
legala strukturer som granskas är den kontraktuella modellen, den bolags-
rättsliga modellen samt modellen som bygger på trustlagstiftning. 



125

Andrea Sundstrand
juris doktor i offentlig rätt

Undervisning 
• Kursföreståndare för specialkursen i offentlig upphandling.
• Kommunalrättskursen (Undervisning) 
Europarättskursen  (Undervisning)
Statsrättskursen (Undervisning) 
• Moot Court-kursen (Undervisning)
• Förvaltningsrätten och Europa (Undervisning)
• Även undervisat i Uppsala och Lund
• Är handledare för uppsatsstudenter samt examinator.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker
Monografier

– »Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt«, 
ak. avh., Jure förlag, 2012 

• Artiklar
– »Primärrättens reglering av offentliga kontrakt«, artikel FT 2012 s. 469-
480, peer review 
– »Primärrättens reglering av offentliga kontrakt«, Ny Juridik 3:2012, 13 
sidor

Pågående arbete
• Böcker

– »Offentlig upphandling och tvingande hänsyn till allmänintresset«, Jure 
förlag, Speciell förvaltningsrätt, Norstedts juridik (Monografi)
– »Offentlig upphandling - en introduktion«, Studentlitteratur 2013 (Mo-
nografi)

Övriga vetenskapliga arbeten
– »Författningssamling i Offentlig Upphandling 1:13«, Karnov Group 
Sweden AB, 2013

•Artiklar 
– »Skaderekvisitet i upphandlingsmål«, JT 2013
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– »Korruption i offentlig upphandling«, JT 2013
– »Primärrättens rättsmedel för offentlig upphandling i«, FT 2013
– »Krav avseende vinstsyfte i offentliga upphandlingar«, JT 2013, peer 
review
– »Offentliga kontrakt - möjlighet till undantag från EU:s primärrätt«, 
artikel FT 2013 s. 67-78, peer review
– »Fråga om krav på viss information i offentlig upphandling är förenligt 
med unionsrätten«, ERT 2013, s. XX
– »Aktuella frågor om offentlig upphandling«, ERT 2013 s. 201-216

Andra forskningsaktiviteter
• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.

– Författat två remissvar på upphandlingsområdet åt Juridiska institutio-
nen

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Inbjuden att tala på Konkurrensverkets konferens för samtliga tillsyns-
myndigheter i EU i december 2012
– Moderator på heldagskonferens om offentlig upphandling i Stockholm i 
maj 2012
– Inbjuden att tala och deltog i världens största konferens om offentlig upp-
handling, IPPC – International Public Procurement Conference, i Seattle i 
augusti 2012

Samverkan med det omgivande samhället
• Medlem av det akademiska rådet för Juridisk Publikation, sedan starten. Peer-
reviewar artiklar om offentlig rätt.
• Leder och driver två juridiska nätverk:

– Juridiska nätverket för offentlig upphandling, vilket består av f.n. ca 300 
medlemmar. Jag startade nätverket 2007, och ordnar träffar två gånger per 
år sedan dess. Vid varje träff deltar mellan 60-80 jurister. Som deltagare 
kan nämnas jurister från regeringskansliet, tillsynsmyndigheten, statliga 
myndigheter, domstolarna och advokatbyråer. 
– Akademiska nätverket för offentlig upphandling, vilket består av juris-
ter som forskar om offentlig upphandling. Nätverket bildades 2009, och 
består hittills i att deltagarna håller kontrakt och deltar i varandras semi-
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narier och konferenser. Nätverket består - tyvärr - ännu endast av ett fåtal 
forskare från de större universiteten, men min förhoppning är att antalet 
ska öka framöver. Jag planerar att hålla en konferens för nätverket under 
hösten 2014, i syfte att utbyta erfarenheter och forskningsresultat mellan 
deltagarna.
– Medlem av ett internationellt akademiskt nätverk för jurister som fors-
kar om offentlig upphandling, se www.planpublicprocurement.org
– Skriver om offentlig upphandling på Blendows nyhetssida på Internet.
– Skriver om offentlig upphandling på JPInfonets nyhetssida.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Jag har varit ledamot av referensgruppen i den statliga utredningen »Upp-
handlingsutredningen 2010«, under ledning av Anders Wijkman.
• Medlem i redaktionsrådet för Ny Juridik/Karnov.
• Jag sitter med som expert i en utredning om miljökrav i offentlig upphandling 
under Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), finansdepartemen-
tet.

Dan Svantesson
forskare vid IRI samt professor vid Bond University

Undervisning 
• Lecturer and Course Coordinator in Electronic Commerce and the Law Ge-
org-August-Universität (Germany) (2012)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Svantesson on the Law of Obligations« 3rd Ed, Centre for Commercial 
Law (September 2012) (318 pages)
– »Private International Law and the Internet« 2nd Ed., Kluwer Law In-
ternational (January 2012) (584 pages)

• Artiklar
– »Systematic Government Access to Private-Sector Data in Australia«, 
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International Data Privacy Law (2012) 2(4); 268-276 (Peer reviewed)
– »Time for the law to take Internet geo-location technologies seriously«, 
Journal of Private International Law Vol 8 No 3 (December 2012); pp. 
473-487 (Peer reviewed)
– »Celebrating 20 years of WWW – a reflection on the concept of juris-
diction«, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 6 No. 
1 (2012); pp. 177-190 (Peer reviewed)
– »Online workplace surveillance—the view from down under«, Interna-
tional Data Privacy Law (2012) 2(3); pp. 179-191 (Peer reviewed)
– »Data protection in cloud computing – the Swedish perspective«, Com-
puter Law & Security Review Vol.28 No. 4 (Aug. 2012); pp. 476-480 
(Peer reviewed)
– (With Christopher Kuner, Fred H. Cate and Christopher Millard), Edito-
rial: »The end of the beginning«, International Data Privacy Law (2012) 
2(3); pp. 115-116
– »Face-to-data – the ultimate privacy violation?« Privacy Laws & Busi-
ness, Issue 118 (July 2012) pp. 21-24 (Peer reviewed)
– (With Christopher Kuner, Fred H. Cate and Christopher Millard), Edito-
rial: »The challenge of “big data” for data protection«, International Data 
Privacy Law (2012) 2(2); pp. 47-49
– »Australian courts shying away from policy considerations«, Law So-
ciety Journal (Feb. 2012) 50; pp. 74-75
– (With Christopher Kuner, Fred H. Cate and Christopher Millard), Edi-
torial: »The intricacies of independence«, International Data Privacy Law 
(2012) 2(1); pp. 1-2

Pågående arbete
– »What is 'Law', if 'the Law' is Not Something That 'Is'?« A Modest 
Contribution to a Major Question, Ratio Juris (forthcoming, accepted 13 
July 2012) (Peer reviewed)
– »Privacy in the Context of Piracy – the forgotten issue in the hunt for 
online copyright pirates«, Australian Intellectual Property Journal (forth-
coming, accepted 22 October 2012) (Peer reviewed)
– »The Rome II Regulation and choice of law in Internet-based violations 
of privacy and personality rights – on the wrong track, but in the right 
direction?«, Austrian Review of International and European Law (forth-
coming, accepted 15 October 2012) (Peer reviewed)
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– (With Christopher Kuner, Fred H. Cate and Christopher Millard), »Edi-
torial: Face-to-data – another developing privacy threat«, International 
Data Privacy Law (2013) 3(1) (forthcoming, accepted 14 October 2012)
– »Review: Privacy and Libel Law – The Clash with Press Freedom by 
Paul Tweed«, Commonwealth Law Bulletin (forthcoming, accepted 9 Oc-
tober 2012)

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Co-Director The Centre for Commercial Law, Bond University 
– Managing Editor International Data Privacy Law, Oxford University 
Press 
– Member of Editorial Board International Journal of Law and Informa-
tion Technology, Oxford University Press 
– Member of Editorial Board Computer Law and Security Review, Elsevier 
– Vice Chair Australian Privacy Foundation (– Nov. 2012)
– Chair Australian Privacy Foundation’s Internet SubCommittee (– Nov. 
2012)
–Member of Editorial Board Masaryk University Journal of Law and Tech-
nology (Czech Rep.) 
– Member Academic Advisory Board 1st Göttingen Research Forum on 
Law and ICT/ IP (Germany) (September 2012)
– Visiting Professor Georg-August-Universität (Germany) (May 2012)

• Handledarskap
– Jay Forder, Electronic signatures (Ongoing since 2009)
– Madeline Taylor, Food security law (Ongoing since 2012)

 • Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.)
– Witness for Parliament of Victoria Law Reform Committee’s Inquiry into 
sexting (Melbourne, December 10, 2012

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. (
– »Extraterritoriality in the context of data privacy regulation«, Cyber-
space 2012: Normative Framework (November 2012), Brno Czech Rep. 
(to be published as journal article)
– »On-line Cross-border Defamation Disputes«, XXVII Nordic Confe-
rence on Law & IT (November 2012), Stockholm Sweden (to be published 
as book chapter)
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– Co-organiser, XXVII Nordic Conference on Law & IT (November 
2012), Stockholm Sweden
– »Regional Update from Northern Europe: Clouds Gather over the Nord-
ics the Swedish perspective«, International Association of Privacy Profes-
sionals: Europe Data Protection Intensive (April 2012) London England
– »Online workplace surveillance—the view from down under«, Privacy 
in the Workplace (April 2012) Pécs Hungary
– Lecture: »Online defamation and the law Summer School on European 
IP and ICT Law« (Austria) (Aug. 2012)
– Lecture: »Private international law and the Internet Summer School on 
European IP and ICT Law« (Austria) (Aug. 2012)
– Staff seminar: »Academic publishing Lund University« (Sweden) (May 
2012)
– Guest lecture: »Internet and territoriality« Lund University (Sweden) 
(May 2012)
– Guest lecture: »Law and ICT The Swedish Law & Informatics Research 
Institute«, Stockholm University (Sweden) (April 2012)
– Panel Discussion: »Legal monitoring vs. illegal surveillance in the work-
place Privacy in the Workplace« (April 2012) Pécs Hungary

Övriga samverkan med det omgivande samhället
• (Australia) Attorney-General’s Department, Private International Law Consul-
tation, December 2012
• (Australia) Attorney-General’s Department, Discussion Paper on Reforming 
Australian Contract Law, July 2012
• (Australia) Victorian Parliament's Law Reform Committee, Inquiry into Sext-
ing, June 2012 (Written on behalf of, and with input from other members of, the 
Australian Privacy Foundation)
• (Singapore) Singapore Ministry of Information, Communications, and the 
Arts, Public Consultation on the Proposed Personal Data Protection Bill, April 
2012 (Written on behalf of, and with input from other members of, the Austra-
lian Privacy Foundation)
• (Sweden) justitiedepartementet, Remiss av kommissionens förslag till                           
dataskyddsförordning KOM (2012) 11 (Written on behalf of Juridiska fakul-
tetsnämnden, Stockholm University, together with Cecilia Magnusson Sjöberg)
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Julia Tavaststjerna
doktorand i internationell privaträtt

Undervisning 
• Internationell privaträtt, 4,5 hp (enstaka seminarier vt 2012 samt hela kursen 
ht 2012)
• EU Private International Commercial Law, 15 hp (enstaka seminarier ht 2012)
• Handledning av examensarbete i internationell privaträtt

Egen forskning
Pågående arbete:
Avhandling med arbetstiteln »Beyond lex rei sitae – a study on the questions of 
choice of law and third-party conflicts associated with assignment of claims«.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i Doktorandrådet 
• Doktorandrådets representant i Utbildningsutskottet

Camilla Ulvenfalk Berg
gästlärare

Undervisning 
• Grundkursen i  processrätt 
• Specialkursen Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning
• Handledare för en uppsatsstudent som skrev i processrätt. 
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Aron Verständig
doktorand i civilrätt

Undervisning
• Skadeståndsrätt 
• Immaterialrätt
• Juridisk introduktionskurs
• Civilrätt A
• Civilrätt B 
• Specialkursen i skadeståndsrätt 

Forskning
Avhandlingsprojekt: »Kreditvärderingsinstitutens rättsliga ställning och ansvar« 
Forskningsprojektet behandlar kreditvärderingsinstitutens rättsliga ställning och 
ansvar. De kreditvärderingar som instituten avger har under en längre tid spelat 
en betydelsefull roll på finansmarknaden, där de har ett flertal olika betydelse-
fulla funktioner. Kreditvärderingar används traditionellt i informativt syfte. Ge-
nom att utjämna de informationsasymmetrier som föreligger mellan exempelvis 
en värdepappersemittent och en potentiell investerare kan såväl emittentens som 
investerarens kostnader sänkas. Kreditvärderingarna fyller, utöver detta, en allt 
viktigare funktion som ett redskap i finansmarknadsrättslig lagstiftning. 

Kreditvärderingar används även som måttstock i riskvärderingsprocessen hos 
olika aktörer på den finansiella marknaden. På senare tid har dock alltmer kritik 
börjat riktas mot kreditvärderingsinstituten och deras verksamhet. Denna kritik 
bottnar främst i institutens inblandning i olika finanskriser och bolagskrascher 
de senaste decennierna. Huvudsyftet med detta projekt är således att utreda kre-
ditvärderingsinstitutens rättsliga ställning på den finansiella marknaden ur ett 
finansmarknadsrättsligt och ett civilrättsligt perspektiv, samt att redogöra för 
institutens ansvar för sina bedömningar, främst gentemot en investerare som 
lidit ekonomisk förlust till följd av en vårdslös kreditvärdering.
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Katharina Voss
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning 
• Undervisar i specialkursen »EU Procedural Law«

Egen forskning
Pågående arbete

– Avhandling med titel »A New Approach to Deterrence and Compliance 
in EU Competition Law Enforcement«
– Artikel med titel »Preventing the Cure: Corporate Compliance Program-
mes in EU Competition Law Enforcement« kommer att publiceras i Euro-
parättslig tidskrift i mars 2013

Peter Wahlgren
professor i rättsinformatik

Undervisning 
• Programanvarig Stockhoms universitets Master Programme in Law and Infor-
mation Technology. 
• Allmän rättslära
• Specialkursen Skatterättslig metod
• Forskarutbildningskursen Rättsvetenskaplig strategi argumentation och krea-
tivitet.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Böcker

– »Commercial Law« (red), Stockholm Institute for Scandinavian Law, Scan-
dinavian Studies in Law Vol 57
– Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 
nr 78 (red), Rosén J., »Medie- och upphovsrätt«
– Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 
nr 79 (red), Asp, P. »The Substantive Criminal Law Competence of the EU«
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Artiklar: 
– »Juridik och etik«, Blendow Group, Stockholm 2012.
– »Privacy Protection and Legal Risk Analysis«, together with Büscher, 
M., Wood, L. Bridging  Resources and Agencies in  Large-Scale Emergency 
Management, 2012, peer reviewed.

Pågående arbete
– EU project: »Bridging resources and agencies in large-scale emergency 
management«, BRIDGE, FP7-SEC-2010-1 (http://www.bridgeproject.eu/
en) (heltidsarbete).
– »Legal Risk Analysis, Towards a Safer Legal Method«, bokprojekt pu-
bliceras 2013.
– »Automatiserade juridiska beslut: Juristernas Armageddon?« Artikel i 
antologi, publiceras 2013.
– »Law and Development«, bokprojekt, (red), Scandinavian Studies in 
Law vol 58 publiceras 2013-14.
– »Soft Law«, bokprojekt, (red) Scandinavian Studies in Law vol 59, pu-
bliceras 2013.
– »Environmental Law«, bokprojekt, (red), Scandinavian Studies in Law 
vol 59, publiceras 2014.
– »Lagstiftning: Problem, teknik, möjligheter«, 2 u, bokprojekt, publiceras 
2014.

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Redaktör, Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stock-
holms universitet.
– Redaktör, Scandinavian Studies in Law.
– Medlem i ENOPSYS ett internationellt forskningskonsortium tillskapat 
med syfte att initiera forskning rörande ”ENhanced Online PSYcho-social 
Support for crisis victims”. 1:a EU ansökan omfattande 4,7 miljoner EUR 
bedömd 2012.
– Medlem i DIGIT, ett internationellt forskningskonsortium tillskapat med 
syfte att initiera forskning rörande ” Framework and tools for (semi-) au-
tomated exploitation of massive amounts of digital data for forensic pur-
poses”. EU ansökan omfattande 9,9 miljoner EUR inlämnad 2012.
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– Medlem i MENTOR, ett internationellt forskningskonsortium tillskapat 
med syfte att initiera forskning rörande »A virtual observatory for net neu-
trality in an open and mobile Future Internet«. EU ansökan omfattande 
2,43 Miljoner EUR  utarbetad 2012.

• Handledarskap
– Christine Kirchberger
– Moa Kindström Dahlin 
– Ubena John 
– Maeve Dion 
– Stanley Greenstein

• Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
– Granskare av forskningsansökningar, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap
– Programkommitten IRIS, Internationales Rechtsinformatik Symposion, 
Salzburg

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– Föredrag, »Privacy Impact Assessments«, Lancaster, UK,  EU-project 
Technical meeting/Design Workshop, apr 2012.
– Projektpresentation, »Legal Aspects of Disaster Management«, Sargans, 
Schweiz, EU review meeting, sep 2012.
– Seminarium, »Assembly (Byggstandard, lagstiftning och upphovsrätt)«, 
Iaspis The Swedish Arts Grants Committe´s International Programme for 
Visual Artists, Stockholm sept 2012.
– Föredrag, »Rättsnomer – regler och principer contra policies«, Sympo-
sium, Principer som normer i skatterätten, Häringe okt 2012.
– Presentation och diskussionsledare, »Legal and Ethical Aspects«, semi-
narium, Klagenfurt Österrike, nov 2012.
– Moderator,  »e-Stockholm ’12 Legal Conferece, XXVII Nordiska konfe-
rensen i rättsinformatik«, nov 2012.
– Föredrag, »Law and Informatics Perspective«, Seminar on Legal Aspects 
of Cyber Security, Dubai Knowledge Village dec, 2012.

Samverkan med det omgivande samhället
• Sedan 2006/07 arrangerat öppna seminarier i allmän rättslära (tillsammans med 
M Zamboni och L Carlson).
• Sedan 2007 återkommande krönikör i  Dagens Juridik (www.dagensjuridik.se/)



136

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Fellow, George Mason University, School of Law, Arlington, USA.
• Ledamot Styrgrupp, Future Learn universitetsövergripande projekt för att för-
bättra IKT-stödd undervisning (informations- och kommunikationsteknik) vid 
Stockholms universitet.
• Legal Advisory Group, International Electrotechnical Commission, TC 56.
• Styrelseledamot Institutet för rättsinformatik.
• Styrelseledamot Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stock-
holms universitet.
• Ordförande Juridiska institutionens IT-grupp.
• Riksidrottsförbundets skiljenämnd.

Wiweka Warnling-Nerep 
professor i offentlig rätt

Undervisning
• Kursföreståndare i Statsrätt samt undervisning 
• JIK (Undervisning)
• JÖK (Undervisning)
• Straffrätt (Undervisning)
• Specialkursen förvaltningsprocess (Undervisning)
• Verksam även inom Fakultetskurser (Undervisning)

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Monografier

– »Sanktionsavgifter, särskilt i näringsverksamhet«, 2010 (305 s.) 
– »Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstols-
prövning«, 2011 (275 s.) 
– »En introduktion till förvaltningsrätten«, uppl. 10, 2012
– »En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet«, upp. 5, 2013 (tillsam-
mans med Hedvig Bernitz)
–  »Rättsordningen«, bidrag i Finna rätt, upp. 12, 2012. 
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– »Statsrättens grunder«, uppl. 5, 2012 (tillsammans med Annika Lager-
qvist Veloz Roca och Jane Reichel).
– »Arbetskompendium i statsrätt«, 2012 (tillsammans med Annika Lager-
qvist Veloz Roca, Lena Sandström och Hedvig Bernitz).
– »Vad är rätt? – en rättsteoretisk orientering« (2012).

Pågående arbete
– En monografi om tillsyn
– Engagerad i att för Barnrättscetrums räkning – tillsammans med företrä-
dare för Barn- och ungdomsvetenskapen vid SU – ansöka om medel för ett 
omfattande projekt om mobbning i skolan. 

Andra forskningsaktiviteter
• Ledamot i Fakultetsnämnden och Utbildningsutskottet.
• Ordförande i Stiftelsen juridisk fakultetslitteratur
• Vetenskaplig föreståndare och styrelseledamot i Barnrättscentrum vid Ju-
ridiska fakulteten. 
• Ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd. 
• Handledare åt Katarina Fast
• Ansvarig för Juridiska fakultetens andel i nya lärarutbildningen vid SU
• Ansvarig (i mellanperiod) för Rektorsprogrammet
• Har bistått flera statliga utredningar, däribland Friskolekommittén, va-
rit sakkunnig i flera tillsättningsärendet och ”upphöjelser” landet runt, 
handlett ett antal uppsatsstudenter, föreläst vid flera olika tillfällen utanför 
universitetet och biträtt advokater m.fl. med sakkunnigutlåtanden.

Daniel Westman
doktorand i rättsinformatik

Undervisning 
• Kursföreståndare för specialkursen i IT-rätt
• Rättsinformatik (Undervisning)
• Immaterialrätt (Undervisning)
• Handleder och examinerar examensarbeten inom rättsinformatik.
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Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 
(alla tillgängliga på http://www.juridicum.su.se/iri/organisation/Daniel_West-
man/publikationer.htm ):

– »Upphovsrättsutvecklingen i Sverige sedan 2009«, anförande vid Nord-
iskt upphovsrättssymposium i Helsingör, Nordiskt Immateriellt Rätts-
skydd, 2012 s. 570-577. 
– »Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?«, Svensk 
Juristtidning, 2012 s. 800-823.
– »Personuppgiftsansvarets gränser«, Lov&Data nr 111, september 2012, 
s. 14-15.
– »Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet – en analys«, Ny 
Jurdik 2:12, s. 33- 58.
– »Spridning av rent privata uppgifter – bör ett nytt (yttrandefrihets)brott 
införas?«, krönika publicerad i Karnov Nyheter, februari 2012.

• Pågående arbete
– Avslutar avhandlingsprojektet »Access till myndighetsinformation«.

Samverkan med det omgivande samhället
• Anordnat seminarier för jurister och icke-jurister om it-relaterad juridik (Inter-
netdagarna, VJS, Fakultetskurser etc.).
• Har regelbundet medverkat som expert i media (t.ex. Svt:s Aktuellt).
• Twittrat om it-relaterad juridik.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Expert i Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)
• Ledamot av Digitaliseringsrådet (rådgivande organ till regeringen i it-frågor)
• Suppleant i styrelsen för Sveriges författarfond (utsedda av regeringen) 
• Svensk redaktör för tidskriften Lov & Data
• Sekreterare i Svenska Föreningen för Upphovsrätt – SFU
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Johannes Wickbom
doktorand i civilrätt

Undervisning 
• Gruppundervisning, grundkursen C3, 2 grupper per termin, ca 48 undervis-
ningstimmar per termin.
• Examinerar vid såväl ordinarie som omtentamen

Egen forskning
Pågående arbete

– Avhandlingsarbetet.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Sekreterare i IFIM
• Sekreterare i doktorandrådet

Pål Wrange
universitetslektor i folkrätt

Undervisning 
• Public International Law (Kursföreståndare)
• Human Rights in a Global Perspective (Kursföreståndare)
• Folkrätt (vt 2012) (Kursföreståndare)
• International Criminal Law (Undervisning)
• Handlett och examinerat uppsatser
• Har dessutom undervisat på Försvarshögskolan, Teologiska högskolan och 
Södertörns högskola.

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

– »Svenskt genombrott – statsimmuniteten i två HD-avgöranden«, Juri-
disk Tidskrift, 800-824 (2012) (kvalitetsgranskad)
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– »Case note: Franz J. Sedelmayer v the Russian Federation«, 106 Ameri-
can Journal of International Law (2012) (6 p) (kvalitetsgranskad)

Pågående arbete
– »The Crime of Aggression and the Principle of Complementarity« och 
– »The specificity of the Crime of Aggression”« i en kommentar till ag-
gressionsbrottet, redigerad av Claus Kress & Stefan Barriga, Cambridge 
University Press.
– The International Criminal Court and the Juba Peace Process or Global 
Governance and Local Friction, en samling artiklar inklusive min egen »A 
Long Journey -- the Implementation of the Juba Agreements on Accounta-
bility and Reconciliation« (Fountain Publishers).
– »The Juba Peace Agreements and Transitional Justice« (monografi, ca 
200 s, 65% färdig)
– »Non-State Actors and the Use of Force Regime« (finansierat av Riks-
bankens Jubileumsfond)

Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för forskningsinstitut etc.

– Föreståndare och grundare, Stockholm Center for International Law and 
Justice; har inom den ramen arrangerat nio seminarier i folkrätt

• Handledarskap
– Handledare för Carl Lebeck
– Biträdande handledare för Katinka Svanberg.

• Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
– Medbedömare av avhandling av Åsa Romson

• Sakkunnig i tilsättningsärenden etc.
– Sakkunnig i lektorsärenden vid Örebro universitet och Malmö högskola

• Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
– »Cyber security – espionage, counter-terrorism, intervention«, presenta-
tion at International Seminar on Legal Aspects of Cyber Security, Modern 
International Studies Center – Dubai, 8 december, 2012
– »IHL Compliance – and Overview of Critical Issues«, presentation at 
Seminar on the promotion of compliance with international humanitarian 
law - the IHL Watch initiative, Försvarshögskolan, 10 september 2012, 
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– Medredaktör för recensionsavdelning, Nordic Journal of International 
Law. 
– Ett flertal referee-uppdrag för Nordic Journal och andra tidskrifter.

Samverkan med det omgivande samhället
• Deltagande i en rad paneldebatter, arrangerade av bl a Utrikespolitiska insti-
tutet, Utrikespolitiska föreningen, Palmecentret, MR-dagarna, Amnesty Inter-
national. 
• En ofta citerad blogg (palwrange.blogspot.com).
Medverkan i etermedier vid flera tillfällen (bl a Studio Ett, Rapport, Aktuellt). 
• Ett antal intervjuer för svenska och internationella tidningar och nyhetssajter 
(Huffington Post, El Pais, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, etc). 
Var under perioden 1 april-30 september den mest citerade forskaren vid Stock-
holms universitet.
• Se vidare under 6.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
Akademiskt relevanta uppdrag utanför universitetet
• Medlem av International Law Associations kommitté om follkrätt och våldsan-
vändning
• Ledamot av styrelsen för Svenska avdelningen av International Law Associa-
tion
• Medlem av the Advisory Council of the Global Institute for the Prevention of 
Aggression
• Medlem av en arbetsgrupp som verkar för att etablera en internationell NGO 
i internationell humanitär rätt

Uppdrag inom universitet
• Ledamot av utbildningsutskottet samt av dess internationaliseringsgrupp
• Studierektor för forskarutbildning, som sådan adjungerad till forskningsut-
skottet samt medlem av diverse därtill knutna arbetsgrupper
• Medlem av fakultetsseminariegruppen
• Medlem av en arbetsgrupp för att skapa en forskarskola i internationella stu-
dier (Stockholm Graduate School of International Studies) 
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• Föreståndare och ledamot av styrelsen, Stockholm Center for International 
Law and Justice at Stockholm University

Mauro Zamboni
professor i allmän rättslära

Undervisning 
• Kursföreståndare i allmän rättslära

Jack Ågren
gästlektor i straffrätt

Undervisning 
• Under 2012 gästlärare i straffrätt. 
• Kursföreståndare i straffrätt från VT-13
• Grundkursen i straffrätt (Undervisning)
• Josef Zilas specialkurs om påföljdsbestämning (Undervisning)
• Grundkursen i kriminologi (Undervisning)
• Specialkursen i migrationsrätt (Undervisning)
(numer Simon Anderssons kurs)
• Specialkursen i straffrätt och samhälle (Undervisning)
(f.d. Petter Asps kurs, numer Eva Johnssons kurs)
• Har vidare handlett uppsatsstudenter i straffrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Monografier

– Disputerade i april 2013, med avhandlingen, »Billighetsskälen i BrB 29:5 
– berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning«

• Artiklar
– Artikel i JT årgång 23, 2011-12 nr 4: »Otillbörlig bevisprovokation till-
mäts betydelse som billighetsskäl«
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Andra forskningsaktiviteter
• Handledarskap

– Handledarskap i begränsad omfattning med hänvisning till att jag var 
tjänstledig från maj 2012 – oktober 2012.
– Bidrag från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, tryck-
bidrag till avhandlingen 

Samverkan med det omgivande samhället
Har i olika sammanhang medverkat medialt, genom att ställa upp och diskutera 
olika straffrättsliga frågor. Jag har medverkat i tidningar, radio och TV.

Åsa Örnberg
doktorand i offentlig rätt

Undervisning 
• Undervisat och handlett examensarbete på grundkursen i förvaltningsrätt
• Specialkursen förvaltningsprocessrätt (Undervisning)
• Specialkursen kommunalrätt (Undervisning) 
• Rektorsprogrammet (Undervisning) 

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar

– Förvaltningsrättslig tidskrift 2012 tillsammans med David Langlet. »Af-
färsmässighet i kommunala bostadsbolag: effekter på energieffektivisering 
och andra hållbarhetsåtgärder«  

Pågående arbete
– Avhandling: »Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt«

Andra forskningsaktiviteter
• Har hållit föredrag om mitt avhandlingsämne på en offentligrättslig konferens 
i Uppsala i oktober 2012. 



144

Samverkan med det omgivande samhället
• Har deltagit i seminarier. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Bitr. redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift. 

Jessica Östberg, 
doktorand i civilrätt

Undervisning 
• Gruppundervisning på grundkursen i associationsrätt
• föreläsningar på specialkursen i bolagsrätt
• föreläsning i associationsrätt för aktuarier
• Ett examensarbete

Egen forskning
Publicerade arbeten
• Artiklar 

»Ersättning till ledande befattningshavare – några riktlinjer« (peer review), 
JT 2012/13 s. 381. 

Pågående arbete
Avhandling: Lojalitetsplikt i aktiebolag – en studie om styrelseledamöters 
lojalitetsplikt

Samverkan med det omgivande samhället
• Undervisar löpande vid bl.a. advokatbyråer samt vid andra högskolor och 
universitet, alltid i ämnet bolagsrätt.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelseledamot i Candix AB
• Styrelseordförande i Swedish Caspian Horse Society



145

Remisser

• Förslag till en ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg (SOU  2011:82), 
(dnr SU 302-0068-12).

• Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förord-
ning om en gemensam europeisk köplag (dnr SU 302-3127-11).

•Rörelsereglering försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) (dnr 302-2948-
11).

• Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd från Myndigheten för ra-
dio och tv (dnr SU 522-3102-11).

• Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond 
KOM (2011) 408 (dnr SU 302-0072-12).

• Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om tilldelning av koncessioner, KOM(2011)897, (dnr SU 302-0409-12).

• Statsstödsutredningens betänkande  (SOU 2011:69), Olagligt statsstöd dnr SU 
522-3306-11).

• Vissa ändringar i radio och tv-lagen (2010:696), (Ds 2011:40), (dnr SU 522-
3501-11).

• Utkast till ändring i förordningen (2011:704) med kompletterande bestämmel-
ser till EU:s underhållsförordning, (dnr SU 302-0510-12).

• Nya regler om prospekt, (Ds 2012:1), (dnr SU 302-0254-12).

• Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM 2012 11), (dnr SU 
602-0547-12).

• Kommissionens förslag till de brottsbekämpande myndigheterna (KOM 2012 
10), (dnr SU 302-0688-12).
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• Promemorian om sekretess för djur och växtarter, (dnr SU 302-0338-12).

• Vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser, (dnr SU 302-3312-11).

• Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg, SOU 2011:82, (dnr SU 302- 
0068-12).

• Överenskommelse om ändring av den nordiska arvskonventionen, (dnr SU 
302-1128-12).

• Transporter av frihetsberövade och Transporter av frihetsberövade - En konse-
kvensanalys Statskontoret rapport 2011:28, (SOU 2011:7), (dnr SU 522-3500-11).

• Effektivare ränteavdragsbegränsningar, (dnr SU 522-1045-12).

• Blankning (Ds 2012:10), (dnr SU 522-1116-12).

• Revision i finansiella företag, (Ds 2012:4), (dnr SU 302-0522-12)

• Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013, (dnr SU 302-1312-12).

• Bättre miljöminskade utsläpp. Betänkande av industrisläppsutredningen in-
klusive tilläggspromemoria med alternativa författningsförslag, (SOU 2011:86), 
(dnr SU 302-0410-12).

• Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, (dnr SU 522-1117-12).

• Ökad privatuthyrning av bostäder, (SOU 2012:25), (dnr SU 522-1387-12).

• Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, (dnr SU 522-1071-
12).'

• Internremiss av Högskolornas föreskrifter, (SOU 2012:5).

• Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av de 
svenska reglerna om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter, (dnr SU 
524-1050-12).
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• Förhållandet mellan Solvens ll-direktivet och tjänstepensionsdirektivet, (dnr 
SU 302-1268-12).

• Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter-Aten- förordningen 
och försäkringsdirektivet i svensk rätt, (SOU 2012:8), (dnr SU 522-1048-12).

• Snabbare betalningar, (SOU 2012:11), (dnr SU 522-1523-12)

• En ny taltidningsverksamhet, (Ds 2012:12), (dnr SU 302-1311-12).

• Ändringar i inkomst-skattelagen med anledning av nytt filmavtal, (dnr SU 302-2055-12).

• Ändrad koncerndefinition (SOU 2009:46), (dnr SU 302-3312-11).

• Finansinspektionens promemoria om anmälningsskyldighet för aktieägande 
via depåförsäkringar, (dnr SU 522-1427-12).

• Nationella patent på engelska, (SOU 2012:19), (dnr SU 521-1679-12).

• Europeiska kommissionens förslag (COM 2012360 final) till Europaparla-
mentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling, (dnr SU 522-2160-12).

• Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förord-
ning om basfakta för investeringsprodukter COM/2012/0352 final, (dnr SU 
522-2203-12)

• Kulturmiljöarbete i en ny tid, (SOU 2012:37), (dnr SU 521-2351-12).

• Ändring i direktiv 2009/EG om samordning av lagar och andra författningar 
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, det. 
• S.k. UCITS V-direktivet, (dnr SU 10-2420-12).

• Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat, 
(Ds 2012:25), (dnr SU 522-2524-12).

• Offentligt samråd om preskriptionstider och lagvalsregler vid trafikolyckor 
med gränsöverskridande aspekter, (dnr SU 522-2523-12).
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• Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44), (dnr SU 309-2146-
12).

• Sekretess i det internationella samarbetet, (dnr SU 10-2595-12).

• Fordonsrelaterade skulder, (Ds 2012:7), (dnr SU 10-2459-12).

• Förvaltare av alternativa investeringsfonder, (SOU 2012:67), (dnr SU 521-
2954-12).

• Promemorian investeraravdrag, (dnr SU 522-3048-12).

• Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden, (SOU 2012:49), 
(dnr. SU 302-2419-12).

• Grovt sexuellt övergrepp mot barn (6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken), 
(dnr SU 10-3106-12).

• OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, (Ds 2012:39), (dnr 
SU 302-2844-12).

• Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, (SOU 2012:35), (dnr 
SU 309-2456-12).

• Harmoniserat inkomstbegrepp – möjligheter att använda månadsuppgifter i 
social- och arbetslöshetsförsäkringarna, (SOU 2012:47), (dnr SU 10-2457-12).

• Nya påföljder, (SOU 2012:34), (dnr SU 522-1993-12).

• Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring (Ds 
2012:50), (dnr SU 522-3349-12).

• En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55), (dnr SU 522-2886-
12).

• Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64), (dnr SU 10-3143-12).
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• Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor, 
(Ds 2012:43), (dnr SU 302-3066-12).

• Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44), (dnr SU 302-3067-12).

• Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena, 
(dnr SU 522-3274-12).

• Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (Ds 
2012:46), (dnr SU 522-3354-12).

• Förvaltare av alternativa investeringsfonder, (SOU 2012:67), (dnr SU 521-
2954-12).

Ledamöter i fakultetens och institutionens organ

Juridiska fakultetsnämnden
Ledamöter      Suppleanter
Jonas Ebbesson, ordförande   Jan Andersson
Marie Sandström, vice ordförande   Claes Peterson
Jan Rosén, prodekanus     Per Jonas Nordell
Henrik Edelstam     Annika Norée
Cecilia Magnusson Sjöberg    Peter Wahlgren  
Göran Millqvist     Jan Kleineman
Wiweka Warnling-Nerep    Ulrik von Essen 
Mauro Zamboni     Teresa Simon Almendal
Studeranderepresentanter      
Brita Bohman     Adam Croon
Lisa Boman      Fredrik Hansson   
Filip Vujcic      Nisse Hedman 
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Forskningsutskottet
Medlemmar     Suppleanter
Jan Rosén, ordförande   Mauro Zamboni
Antonina Bakardjieva Engelbrekt  Kent Källström
Michael Hellner    Petter Asp
Jori Munukka    Göran Millqvist
Per Jonas Nordell    Christina Ramberg
Teresa Simon Almendal   Peter Wahlgren
Studentrepresentanter  
Brita Bohman     Dennis Martinsson
Malou Andersson     Adriana Krzymowska
Liane Colonna     Olga Glukhovska

Utbildningsutskottet
Ledamöter     Suppleanter
Marie Sandström, ordförande  Cecilia Magnusson Sjöberg
Ulrik von Essen    David Fisher
Marcus Radetzki    Vakant
Hedvig Lokrantz-Bernitz   Jan Andersson
Wiweka Warnling-Nerep   Alf Bohlin
Patricia Shaughnessy   Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Pål Wrange     Sideek Mohamed Seyad
Chefsrådman Catarina Barketorp  Rådman Karin Benson
Advokat André Andersson   Advokat Claes Langenius
Stadsjurist Catharina Gyllencreutz  Vice stadsjurist Agneta Widertåhl   
Studeranderepresentanter  
Dhurata Hasani       Lisa Boman
Fredrik Hansson    Filip Vujic
Nicole Adelsson     Erik Wrisemo  

Institutionsstyrelsen
Ledamöter     Suppleanter
Peter Melz (ordf.)    Ija Fink Lundgren
Christina Ramberg    Göran Millqvist
Alf Bohlin     Annika Norée
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Mårten Schultz     Theddo Rother -Schirren
Patricia Shaughnessy    Claes Granmar
Jessika van der Sluijs    Johan Schüldt
Agita Akule Larsson     Christian Todoran
Leif Johansson     Bengt Baeckmark
Studeranderepresentanter         
Johannes Wickbom     Dennis Martinsson
Adriana Krzymowska    Fredrik Holst
Nicole Adelsson     Anna da Silva Börjesson

Lärarförslagsnämnden
Ordinarie       Suppleant
Jonas Ebbesson, dekanus, ordförande  Marcus Radetzki    
Marie Sandström, förste prodekanus,   vice ordförande Petter Asp
Antonina Bakardjieva Engelbrekt  
Ulrik von Essen  
Studeranderepresentanter  
Alexander Rindö     Filip Vujcic
Louise Dane      Johannes Wickbom

Representanter i centrala organ

Miljörådet
Representant: forskarstuderande Michaela Ribbing

Rådet för jämställdhet- och jämlikhetsfrågor
Ordinarie: Laura Carlson
Suppleant: Rolf Höök

Rådet för universitetspedagogiskt utveckling (RUT)
Konrad Lundberg

Universitetsbibliotekets styrelse
Per Jonas Nordell
Göran Millqvist

Kvalitetsrådet
Göran Millqvist
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Postadress:
Stockholms universitet
Juridiska institutionen
106 91 Stockholm

www.jurinst.su.se
www.jurfak.su.se


