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Verksamheten 2014
Verksamhetsberättelsen informerar om Juridicums (Juridiska fakulteten och Juridiska 
institutionen) lärares och forskares aktiviteter under 2014.

Verksamhetsberättelsen visar att Juridicum är en mycket aktiv arbetsplats med kreativa 
kolleger, spännande forskning och utbildning samt intensivt samarbete med andra lä-
rosäten och samverkan med samhället i övrigt, såväl nationellt som internationellt. De 
flesta forskarna och lärarna vid Juridicum deltar i nätverk, bokprojekt eller forsknings-
samarbeten som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Juristutbildningen innehåller i 
dag omfattande internationella inslag och utblickar, många utländska kolleger besöker 
Juridicum varje år, och en stor andel av studenterna läser en eller ett par kurser utom-
lands inom ramen för juristutbildningen.

Juridicum i siffror
Anställda

Professorer: 41 (8 kvinnor, 33 män)
Universitetslektorer: 28 (13 kvinnor, 15 män) 
Adjunkter: 15 (7 kvinnor, 8 män) 
Forskningsanställda: 47 (30 kvinnor, 17 män) 
Teknisk/administrativ personal: 51 (39 kvinnor, 12 män) 
Totalt: 182

Ekonomi 2014

Intäkter 2014
Anslag   157 982
Uppdrag  7 077
Bidrag   16 476
Övriga   806
SUMMA  182 341
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Kostnader 2014
Personalkostnader   – 111 936
Lokalkostnader   – 20 006
Driftskostnader   – 14 743
OH o indir kostn.    – 42 716
Avskrivningar     – 614
Övriga ej spec kostnader   – 807
SUMMA     – 190 822
Årets kapitalförändring   – 8 481 

Verksamheten 2014 gick med underskott. En justerad resultatberäkning, där hänsyn 
tas bl.a. till att kapitalförändringen påverkas av kontantbetalningar i förväg, visade ett 
resultat för 2014 på utbildningen på +1 230 tkr och på forskarutbildningen och forsk-
ningen på – 3 957 tkr. Underskotten beräknas växa under 2015 för att därefter komma 
att minska.

På fakultetsnivå används anslagsmedel främst till fakultetsnämndens och utskottens 
verksamhet samt till utlysning av särskilda medel (”rörlig resurs”) för forskning och 
kvalitetshöjande åtgärder i undervisningen.

Organisation
Några påtagliga förändringar i Juridiska fakultetens och Juridiska institutionens orga-
nisation, ledning eller ledande organ skedde inte under 2014. Genom arbetet i Områ-
desnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har Juridicum fortsatt att 
stärka samarbetet med Humanistiska fakulteten och Samhällsveteskapliga fakulteten.

Fakultetsledning
Dekan: professor Jonas Ebbesson 
Prodekan: professor Marie Sandström 
Prodekan: professor Jan Rosén 

Institutionsledning
Prefekt: professor Peter Melz 
Stf. Prefekt: professor Christina Ramberg 
Administrativ chef: civilekonom Ida Söderberg Tah
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Studierektorer
Studierektor för grundutbildning: jur. kand. Charlotta Lindström
Studierektor för grundutbildning: universitetslektor Johan Schelin
Studierektor för forskarutbildning: universitetslektor Jessica van der Sluijs

Övriga uppdrag
Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare: docent Laura Carlson
Miljösamordnare: controller Karin Edman

En förteckning över ledamöter i fakultetens och institutionens organ finns på s. 169-
171.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Under 2014 har arbetet fortsatt med att genomföra de förändringar i Juristprogrammet 
som påbörjades 2012. Förändringarna syftar till att utveckla juristprogrammet ytter-
ligare som en akademisk professionsutbildning av högsta kvalitet. Den nya studieord-
ningen har därför givits en utformning som bättre avspeglar samhällets och arbetsmark-
nadens krav på jurister. I programmet framhävs betydelsen av rättsvetenskaplig metod 
och praktisk juridisk metod för juridiskt arbete, tydlig progression och ökade möjlig-
heter för studenter till fördjupning inom ramen för ett brett utbud av specialkurser.  
Till det pedagogiska utvecklingsarbetet hör införandet av en högskolepedagogisk intro-
duktionskurs med juridisk inriktning för lärare vid Juridiska institutionen. Kursen ger 
en ämnesdidaktisk grund för praktiskt lärande och utveckling av nya undervisnings- 
och examinationsformer.

Antalet sökande till Juristprogrammet i Stockholm var även 2014 högsta bland samt-
liga juristutbildningar i landet: 13 214 sökande (varav 3 682 förstahandssökande). An-
tagningen är ca 600 studerande per termin.

I december 2012 beslutade Högskoleverket att ge magisterprogrammen i Europarätt, 
IT-rätt, Internationell skiljemannarätt och Immaterialrätt den samlade bedömningen 
”bristande kvalitet”. Ett omfattande arbete påbörjades under 2013 för att reformera 
magisterprogrammen. I syfte att kunna genomföra nödvändiga och önskade föränd-
ringar beslutade Juridiska fakultetsnämnden 2013  att lägga ner magisterprogrammen 
för att genomföra nödvändiga åtgärder. Även magisterprogrammet i Miljörätt, som 
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inte omfattades av Högskoleverkets granskning eller beslut, lades ner för att Juridiska 
institutionen skulle kunna ta ett bättre samlat grepp på magisterutbildningarna. Under 
2014 genomfördes ett omfattande arbete med ansökningarna om inrättande av nya ma-
gisterprogram i Europeisk ekonomisk rätt, Europeisk immaterialrätt och Internationell 
kommersiell skiljedomsrätt. 2015 har universitetet beslutat att programmen kan ges.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Som framgår av de enskilda verksamhetsberättelserna i denna sammanställning bedrivs 
en omfattande forskning vid Juridicum i Stockholm. Forskningen bedrivs individuellt 
och i projekt, och i huvudsak inom ramen för anställningar som professorer, universi-
tetslektorer och doktorander. Forsknings- och kompetensutvecklingsmöjligheter finns 
inom dessa anställningar genom institutionens anslagsmedel, men också genom fakul-
tetens rörliga resurs och ett stort antal externa bidrag. Forskaranställningar finns även 
med särskild tidsbegränsad finansiering. Vid Juridicum bedrivs forskningen i väsentlig 
del genom centra och institut: Stockholms barnrättscentrum, Stockholm Center for In-
ternational Law and Justice, Stockholm Centre for Commercial Law, Institutet för Im-
materialrätt och Marknadsrätt, Institutet för Rättsinformatik, Stockholms Miljörätts-
centrum, Institutet för Social Civilrätt, Rättsgenetiska institutet, Institutet för europeisk 
rätt och Sjörättsinstitutet.

Disputationer

Under 2014 försvarades fyra doktorsavhandlingar vid Juridiska fakulteten.”
•  Åsa Örnberg disputerade fredagen den 7 mars över ämnet: ”Kommunal verksam-

het genom privaträttsliga subjekt”
•  Frantzeska Papadopoulou disputerade fredagen den 28 mars över ämnet: ”Ope-

ning Pandora´s box”
•  Moa Kindström Dahlin disputerade fredagen den 5 september över ämnet: ”Psy-

kiatrirätt: Intressen, rättigheter och principer”
•  Jonas Hellberg disputerade fredagen den 19 september över ämnet: ”Skadestånd 

och patentintrång”
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Utlandssamarbete
Utöver det löpande utlandssamarbetet gjordes under 2014 fortsatta riktade insatser för 
att utvidga institutionens avtal om studentutbyte med lärosäten i USA och östra Asien. 
Nya studentbytesavtal undertecknades med Tulane University i New Orleans, Macqua-
rie University i Sydney och University of Western Australia i Perth. Ytterligare några 
förhandlades fram under 2014, men var vid årsskiftet inte undertecknade.

Juridicum har genom Stockholm Centre for Commercial Law även en överenskom-
melse med the University of Oxford, och dess Institute of European and Compa-
rative Law om att en ”Post doc Fellow” från Juridiska institutionen ska kunna an-
ställas i Oxford varje år. Detta ”fellowship” innehades under perioden 2013/2014 
av docent David Langlet och under perioden 2014/2015 av docent Laura Carlsson. 
Under 2013 tecknades dessutom ett avtal med University of Oxford som gör det möjligt 
för samtliga tillsvidareanställda professorer, lektorer och lärare vid Juridiska fakulteten 
att ansöka om sabbatstermin vid University of Oxford. Under höstterminen 2014 var 
docent Mohamed Sideek Seyad i Oxford på sabbatstermin. 

Jämställdhet, likabehandling och mångfald 
Under 2014 fortsatte Juridiska fakulteten och institutionen sitt arbete för jämställd-
het och likabehandling. Fakultetens respektive institutionens jämställdhets- och lika-
behandlingsplan uppdaterades och angav som aktiva åtgärder för verksamhetsåret att 
skapa en sida på fakultetens webbplats som gäller jämställdhets- och likabehandlings-
frågor, en specialkurs i Equality Law och anordna ett fakultetsseminarium rörande jäm-
ställdhet och likabehandling. Alla tre åtgärder tas under 2014. 

Dessutom fick Juridicum priset Årets institution av Rådet för jämställdhets- och jäm-
likhetsfrågor vid SU bl.a. för arbetet vi har gjort med jämställdhets- och jämlikhetspla-
nerna och andra insatser såsom den Jämställdhets- och likabehandlingsdag som hölls 
hösten 2013. 

Ytterligare information om Juridicums arbete med jämställdhet, likabehandling 
och mångfald finns på Juridiska fakultetens och Juridiska institutionens hemsidor. 
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Samverkan med övriga samhället och remissva-
rande
Genom de många centra och institut som är knutna till Juridicum bedrivs en omfattan-
de samverkan med övriga samhället. Det sker främst genom seminarier som uppmärk-
sammar pågående forskning, nya forskningsfrågor och rättsutvecklingen i Sverige och 
internationellt.

Juridiska fakulteten har en viktig och omfattande uppgift att avlämna remissvar på 
remisser, huvudsakligen från regeringskansliet avseende nya lagförslag. Lärarna och 
forskarna på Juridicum lägger ned en betydande tid på att författa underlagen för dessa 
remissvar. Under 2013 lämnades 84 remissvar, vilket representerar den större delen av 
universitetets remissvar.

En förteckning över samtliga remissvar 2014 återfinns på s. 165.

Jonas Ebbesson, Dekan, Juridiska fakulteten 
Peter Melz, Prefekt, Juridiska institutionen
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De anställdas 
individuella presentationer
Nedan anges presentationer för anställda professorer (även återanställda), lektorer, ad-
junkter, doktorander (även externfinansierade) och forskare. Anställningens innehåll av 
undervisning respektive forskning varierar mellan olika anställningsformer.

Kerstin Ahlberg
föreståndare

Undervisning
•  Föreläsningar om Välvårdad svenska och examination av uppsatser i arbetsrätt 

på CC

•  Föreläsningar i arbetsrätt på Jöken dagtid och kvällstid under vårterminen

•  Föreläsning om EU:s sociala dimension på Arbetslivets juridik II

•  Föreläsning om Work Environment Law på specialkursen European and Swedish 
Labour and Employment Law

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  “Monitoring Compliance with Labour Standards: Restriction of Economic free-
doms or effective protection of rights?” (med Caroline Johansson och Jonas 
Malmberg), i Evju (red) “Regulating Transnational Labour in Europe: The quan-
daries of multilevel governance”, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. 
Skriftserie 196, 2014.

•  “Public Procurement and Labour Rights: Governance by Scaremongering?” 
(med Niklas Bruun), i Evju (red) “Regulating Transnational Labour in Europe: 
The quandaries of multilevel governance”, Institutt for privatrett, Universitetet i 
Oslo. Skriftserie 196, 2014.
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•  ”Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken?” i ”Festskrift till Catha-
rina Calleman”, Iustus förlag. 

•  ”Arbetsmiljölagen med kommentarer”, 11 upplagan, Prevent.

Artiklar

•   Redaktör och ansvarig utgivare för ”EU & arbetsrätt, Nordiskt nyhetsbrev”.

•  Ett 30-tal artiklar i ”EU & arbetsrätt”, ”Arbeidsliv i Norden” och ”Nordic La-
bour Journal”

Pågående arbete
•  Slutredigering av antologi “Rethinking Transnational Collective Bargaining”.

•  Nytt projekt om ”nolltimmarsavtal” inom forskningsprogrammet ReMarkLab.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Föreståndare för Institutet för social civilrätt

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Föredrag om offentlig upphandling och arbetsvillkor vid UCLSs konferens om 

arbetsmarknadsrelationer den 10–11 november.

•  Anförande om “Public procurement and workers’ rights” vid forskningskonfe-
rens om offentlig upphandling, Konkurrensverket den 6–7 november.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Ansvarig arrangör och talare vid konferensen ”Arbetsrättens utveckling – teori 

och praxis” i Cascais, Portugal, den 11–14 september.

•  Ansvarig arrangör för sex öppna seminarier om Arbetsrätten i EU-perspektiv.

•  Medarrangör för sex seminarier om svensk arbetsrätt i belysning av den kom-
mersiella rätten i samarbete med SCCL.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Medlem i Konkurrensverkets referensgrupp i arbetet med att ta fram en vägled-

ning om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig 
upphandling.
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Elisabeth Ahlinder
tf. universitetslektor

Undervisning 
• Civilrätt D, kursföreståndare HT 

• Fastighetsrätt, ämnesföreståndare HT

• Central fastighetsrätt, kursföreståndare

• Ämnesspecifik uppsatskurs fastighetsrätt

• Handledning av fem uppsatsstudenter (examinerade 2014)

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 

Hållit seminarier under vilka avhandlingen ”Finansiering med fastigheter som säker-
hetsunderlag” presenterats/diskuterats i olika sammanhang:

• Mannheimer Swartling, Stockholm, 6 mars

• SCCL, Stockholm, 6 maj

• Kungsleden, Stockholm, 15 maj

• Stiftelsen affärsjuridik Göteborg, Göteborg, 10 december

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Stiftelsen av den 28 oktober 1982, suppleant

Alexandra Alm 
gästadjunkt i finansrätt

Undervisning 
• Skatterätt
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• Beskattningsrätt I (kursföreståndarskap under vårterminen)

• Internationell skatterätt

• Företagsekonomi

Steven Anderman
gästprofessor i europeisk integrationsrätt
uppgift saknas

Helene Andersson 
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning
• Europarätt

• Competition law (master- och specialkurs)

• Internal market law

• Handledare för uppsatsstudenter på såväl grund- som masternivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  “Dawn raids under challenge”, ”European Competition Law Review”, Nr 3, 
2014

•  ”Kartellböter och företagsöverlåtelser – vem blir sittande med Svarte Petter?”, 
Ny Juridik nr 2, 2014.
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pågående arbete
•  “Access to documents for cartel victims and cartel members – Implications of the 

new directive on competition damages actions and the right to the defence – is 
the system coherent? Harmonizing EU Competition Litigation – The New Di-
rective and Beyond”, SSEL Volume 8 (red. M. Bergström, M. Iacovides and M. 
Strand), Hart Bloomsbury, 2015

•  “Dawn raids in competition cases – do the European Commission’s dawn raid 
procedures stand the test of the Charter? Five Years Legally Binding EU Charter 
of Fundamental Rights” (red. U. Bernitz, S. de Vries, S. Weatherill), Hart Publis-
hing, 2015

•  Nationell rapportör till LIDC:s årliga kongress i Turin 2014 (se nedan). De natio-
nella rapporterna sammanställs till en bok som ges ut av Springer förlag.

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

•  Anförande vid Konkurrensrättsforum, april 2014, anordnat av Informa IBC 
Sweden. 

•  Anförande vid konferensen “Five Years Legally Binding EU Charter of Funda-
mental Rights”, Jesus College Oxford, maj 2015.

•  Anförande vid den internationella konferensen “EU competition law and the 
emerging harmonization of private enforcement”, Uppsala, maj 2015

•  Anförande vid LIDC:s (International League of Competition Law) årliga kon-
gress, Turin, september 2014.

Malou Andersson
doktorand i straffrätt

Undervisning 
• Barnrätt

• Straffrätt och samhälle

• Ungdomsutredarkurs (Polishögskolan)
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Egen forskning 
pågående arbete 

• Avhandling i straffrätt, ”Fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion”.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Nova – Nordic Barnahus Models

Simon Andersson 
doktorand

Undervisning 
• Förundersökning, specialkurs (kursföreståndare)

• Migrationsrätt, specialkurs (kursföreståndare) 

• Processrätt, grundkurs (undervisning)

• Straffprocess, specialkurs (undervisning)

• Handledare för ett antal studenters examensarbeten

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering” i ”Festskrift till Christian Diesen”, 
Norstedts Juridik, Stockholm 2014, s. 427–450. (medredaktör)

pågående arbete
•  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 
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partsrättigheter. Det är likväl oklart vad beviskravet innebär. Avhandlingen är ett 
försök att skapa klarhet om beviskravets innebörd

Oskar Andrews
doktorand i civilrätt och bankjurist vid DNB Bank ASA, filial Sverige

Undervisning
• Handledare för två studenter på grundnivå.

Egen forskning
pågående arbete

•  Doktorsavhandling, med den preliminära titeln ”Borgenärssammanträden”.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Tillsvidareanställning som bankjurist vid DNB Bank ASA, filial Sverige.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Styrelseledamot, DSL Renting AB.

•   Ledamot, Svenska Fondhandlarföreningens arbetsgrupp för översyn av harmo-
niserade obligationsvillkor.
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Petter Asp
professor i straffrätt 

Undervisning 
Har på grund av innehav av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsveten-
skap undervisat i begränsad utsträckning. Har dock haft föreläsningar på grund-
kursen (särskilt bör nämnas att vi infört särskilda föreläsningar inriktade på vär-
dering och bedöming, dvs. på normativa bedömningar som ligger ”högt” i Blooms 
taxonomi i syfte att alltid också examinera på denna nivå) samt varit kursförestån-
dare för, och lett ett block om principen om dubbel effekt på, specialkursen Straff-
rätt & samhälle. Har också haft bemanningsansvaret för grundkursen i straffrätt.

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker 

•  “A Manifesto on European Criminal Procedure Law.” Stockholm 2014 (redak-
tör och medförfattare och medutgivare tillsammans med övriga medlemmar i 
European Criminal Policy Initiative)

•  ”Straffrätt. En kortfattad översikt.” Uppsala 2014 (medförfattare tillsammans 
med Magnus Ulväng)

•  ”Internationell straffrätt. Svensk straffrätt II.” 2 uppl. Uppsala 2014

•  ”Brotten mot allmänheten och staten m.m. Svensk straffrätt IV.” 2 uppl. Uppsala 
2014 (medförfattare tillsammans med Magnus Ulväng, Nils Jareborg och Sandra 
Friberg).

Utredningsvolymer

•  ”Skärpta straff för vapenbrott.” SOU 2014:7. Stockholm 2014 (Petter Asp var 
ssk. utredare. Utredningssekreterare: Anna Hannell.)

•  ”Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikations-
grunder m.m.” Stockholm 2014 (Petter Asp var ssk. utredare. Utredningssekre-
terare: Anna Hannell)

Artiklar

•  “European Criminal Law – Challenges for the Future.” i “European Police and 
Criminal Law Cooperation.” Utg. av Maria Bergström & Anna Jonsson Cornell. 
Oxford 2014 s. 53–65.
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•  ”Om handel med inflytande.” i ”Festskrift till Eva Thorell.” Uppsala 2014, 3 s.

•  “Mutual Recognition qua legal principle.” i ”Festschrift für Helmut Fuchs.” 
Wien 2014 s. 1–18.

•  ”Barn(straff)rätt.” i ”Barnrätt. En Antologi.” Utg. av Ann-Christine Cederborg 
& Wiweka Warnling-Nerep. Stockholm 2014 s. 68-85.

•  ”Anmälan av Markus Naarttijärvi: För din och andras säkerhet.” i Juridisk Tid-
skrift 2013–14 s. 938–942.

•  ”Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga.” i Juridisk Tidskrift 2013-14 
s. 959–968.

•  “Principles of Criminalization – What is ’Criminal’ in Criminal Law?.” i “Es-
says on Criminalisation & Sanctions.” Utg. av Magnus Ulväng & Iain Cameron. 
Uppsala 2014 s. 109–123.

•  ”Anmälan av Annika Suominen: The Principle of Mutual Recognition in Coo-
peration in Criminal Matters. A Study of the Principle in Four Framework De-
cisions and in the Implementation Legislation in the Nordic Member States.” i 
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2014 s. 210–216.

•  ”Om rättsvetenskapen.” [Artikel om rättsvetenskapens betydelse och egenart.] 
Publicerad på VR:s hemsida.

• “Sweden” [landsrapport om rättfärdigande och ursäktande omständigheter i 
svensk rätt] (tillsammans med Magnus Ulväng). i “General Defences in Crimi-
nal Law. Domestic and Comparative Perspectives.” Utg. av Alan Reed & Michael 
Bohlander. Farnham 2014 s. 301–314.

pågående arbete
• “Criminal Law Cooperation within the EU”

• “The Doctrine of Double Effect – a Criminal Law Perspective”

• ”Sexualbrotten som dogmatisk konstruktion”

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Initiativtagare och ansvarig för straffrättsgruppens seminarieverksamhet (dels 
högre seminarier, dels – och viktigast – de veckovisa punschseminarierna).

Handledarskap
• Malou Andersson (huvudhandledare)

• Frida Larsson (huvudhandledare)

• Moa Ek (huvudhandledare)
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• Axel Holmgren (huvudhandledare)

• Dennis Martinsson (biträdande handledare)

• Emelie Kankaanpää (biträdande handledare)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
•  Betygsnämndsledamot vid Dan Helenius disputation vid Helsingfors universitet 

(april)

•  Granskare vid Marie Vangens mittveisevaluering vid Universitetet i Tromsö (au-
gusti)

•  Opponent och betygsnämndsledamot vid Henning Bang Fugelsangs disputation 
vid Århus universitet (november)

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Sakkunnig beträffande Christoffer Wongs lektorsansökan vid Lunds universitet. 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
(i urval): 

•  Talare på pedagogisk konferens i Bergen (januari)

•  Talare på seminarium i Tokyo – “The Swedish Law on Complicity” (mars)

•  Talare på konferens i Sendai – “Normative Legal Science” (mars)

•  En av flera inledare på seminarium om straffvärde och gradindelning (mars)

•  En av flera inledare på seminarium om svårhetsbedöming och egendomsbrott 
(april)

•  En av flera inledare på VR-seminarium om betydelsen av humaniora och sam-
hällsvetenskap (maj)

•  Arrangör av internationell konferens om den europeiska straffrättens utveckling 
(Stockholms universitet – juni)

•  Medarrangör till ”Nordisk Workshop i straffrätt 2015” (Stockholm-Uppsala)

•  Ledare av paneldebatt på JT-föreläsning (oktober)

•  Talare på advokatdagarna (november)

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Styrelseledamot i AIDP

Remissvar (ibland tillsammans med andra):
• ”Stärkt straffrättsligt skydd för egendom” (SOU 2013:85)

• ”Synnerligen grova narkotikabrott” (SOU 2014:43)
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• ”Straffskalor för allvarliga våldsbrott” (SOU 2014:18)’

• ”En europeisk övervakningsorder” (Ds 2013:75)

• ”Åtalsförordnande enligt 2 kap. BrB” (Ds 2014:13)

• ”EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder”

•  ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet”

• ”Kommissionens förlag till paket med processuella rättigheter” 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Särskild utredare i ”Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organi-

serad brottslighet”

• Expert i 2014 års sexualbrottskommitté

• Expert i Bergwallkommissionen

• Expert i Europeiska kommissionens expertgrupp för kriminalpolitiska frågor

• Ordförande i styrelsen för Juridisk Tidskrift

Johan Axhamn
doktorand i civilrätt

Undervisning
• Civilrätt B (grundkurs) 

• IT-rätt (specialkurs)

• European Intellectual Property Law (specialkurs)

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  “Internet Linking and the Notion of ’New Public’” i ”Nordiskt Immateriellt 
Rättsskydd” (NIR) 2/2014 s. 110-132.
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•  “Striking a fair balance between the protection of creative content and the need 
to foster its dissemination: The challenges posed by Internet linking and meta 
search engines”, i “Regulating eTechnologies in the European union: Normative 
Realities and Trends” / [ed] Tanel Kerikmäe, New York: Springer, 2014, p. 95-
118.

pågående arbete 
•  Avhandlingsprojekt: ”Rättsligt skydd för databaser”

•  Därutöver två  artiklar och tre bokprojekt på immaterialrättsområdet.

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

•  Talare och paneldeltagare på temat “Contemporary challenges to the territorial 
nature of copyright” vid “ATRIP 2014” Congress, Montpellier, France.

•  Talare på temat “Social medias enforcement rules regarding user-generated con-
tent: do they violate freedom of speech?”, Nordic IT Conference 2014, Copen-
hagen, Denmark.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Särskilt förordnande som Government Adviser med ansvar för vissa förhand-

lingar på immaterialrättsområdet för regeringens räkning i EU och WIPO.

•  Sekreterare i ”utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrätts-
området” (Ju 2014:05)

•  Adjungerad ledamot i styrelsen för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR).

•  Ordförande för Svenska Föreningen för Immaterialrätts (SFIR) ämnesgrupp för 
upphovsrätt.

Monirul Azam
doktorand
uppgift saknas
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Haymanot Baheru
doktorand i civilrätt 

Undervisning
• International Commercial Dispute Resolution

Egen forskning 
pågående arbete

• Avhandling

Andra forskningsaktiviteter 
Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 

• Ledamot i styrgruppen för HDK, SCCL

Handledarskap
• Examensarbeten på juristprogrammet

Antonina Bakardjieva Engelbrekt
professor i europeisk integrationsrätt

Undervisning
• Sabbatstermin, Chicago Kent College of Law, VT 2014

• Europeisk integrationsrätt (ämnesföreståndare)

• Koordinator för europarätten i juristutbildningen

•  Master of European Law (programföreståndare, delad  med Ulf Bernitz), VT 2014

• Europarätt (7,5 hp) (kursföreståndare), HT 2014
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• Comparative Law, specialkurs (15 hp) (kursföreståndare), HT 2014

• Europarätt (undervisning)(HT 2014)

•  Thesis writing and method, Master  of European Law, Part IV, (undervisning) 
VT 2014

•  Comparative Law, (undervisning) HT 2014

•  Handledare av två masteruppsatser (Master of European Law and Master of 
European IP Law)

• Handledare av ett examensarbete 

• Examinator av flera examensarbeten i europarätt, HT 2014

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker 

•  ”EU och de globala obalanserna”, i ”Europaperspektiv 2014”, Santérus förlag, 
Stockholm, 2014 (redaktör, tillsammans med Lars Oxelheim och Thomas Pers-
son)

•  “Understanding Global Governance: Institutional Choice and the Dynamics of 
Participation”, (tillsammans med Neil Komesar, Miguel Maduro, Wendy Wag-
ner, Gregory Shaffer), RSCAS, EUI Florence, e-book, 2014.

•  “Law and Development” i “Scandinavian Studies in Law”, Vol. 60 (redaktör), 
2015

Artiklar/Kapitel i böcker

•  “Globalisation and Law: A Call for a Two-fold Comparative Institutional Ap-
proach” i “Understanding Global Governance: Institutional Choice and the Dy-
namic of Participation”, Komesar et al ,RSCAS, EUI, e-book, March 2014. 

•  “Legal and Economic Discourses on Legal Transplants: Lost in Translation?” i 
Bakardjieva Engelbrekt (red), “Law and Development, Scandinavian Studies in 
Law”, vol. 60, 2015, 111-142. 

pågående arbete
•  Contribution to monograph, Cafaggi, Fabrizio (red) “Judicial Cooperation in 

European Private Law”

•  Contribution to monograph, Ullrich, Hans (red.) “TRIPS ’94 + 20: Beyond Trade 
Rules”

•  Redaktör (tillsammans med Mårtensson, Persson och Oxelheim) “EU and Glo-
bal Imbalances”, Edward Elgar, forthcoming.
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Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Föreståndare för Institutet för Europeisk Rätt

• Ordförande, Svenska nätverket för europarättsforskning 

• Vice ordförande, Forskningsutskottet, Juridicum

• Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Juridicum 

Handledarskap 
• Lovorka Jonic Kapnias (huvudhandledare)

• Katharina Voss (huvudhandledare) 

• Alina Merg Perlmutter (huvudhandledare)

• Addi Rull (huvudhandledare, vilande)

• Liane Colonna (biträdande handledare )

• Johannes Wickbom (biträdande handledare)

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om forskningsmedel för Marianne och 

Marcus Wallenbergs Stiftelse  

•  Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om forskningsmedel för FORTE 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Arrangör av seminarieserie i EU-rätt, Institutet för europeisk rätt, Juridicum, 

Stockholms universitet, projekt finansierat av Casselstiftelsen; förteckning över 
genomförda seminarier finns här: http://www.juridicum.su.se/Ier/seminar/lsemi-
nar.aspx 

•  Talare, anförande “Public v Private Enforcement in the Field of Unfair Com-
mercial Practices”, “International conference: Public and Public Enforcement of 
European Private Law: Perspectives and Challenges”, University of Groningen, 
The Netherlands, april 2014. 

•  Talare, ”Europarättsdagar”, Svenska nätverket för europarättsforskning, Upp-
sala, augusti 2014.

•  Talare, anförande “Old and New Stakeholders, Forums and Arenas of Patent 
Governance in Europe”

•  Exploratory Workshop, European Science Foundation, Hamburg University, sep-
tember 2014.

•  Panelordförande, “Private Law Making: Threat or Possibility”, Stockholm-Ox-
ford Symposium, University of Oxford, september 2014.

•  Inledare, Workshop “Why Specific Rules on Unfair Competition?” organised by 
the Max Planck Institute for Competition and Innovation, Berlin, oktober 2014.
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Forskningsvistelse 
•  Guest Professor (sabbatstermin), Chicago Kent College of Law, VT 2014

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Ledamot, Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

• Ledamot, Konsumentverkets vetenskapliga råd

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ledamot, Scientific Advisory Board, Munich Intellectual Property Law Centre, 

Max Planck

•  Institute for Intellectual Property and Competition Law

•  Styrelseledamot, Svenska konkurrens- och marknadsrättsföreningen

•  Styrelseledamot, Svenska samfundet för jämförande rätt

•  Styrelseledamot, forskningsavdelningar Studier av rättens globalisering och Eu-
roparätt, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet

•  Medlem, SIEPS akademiska nätverk

•  Fellow, European Law Institute

Redaktionella uppdrag
•  Ledamot, Editorial Board and regular reviewer, Journal of Consumer Policy 

•  Member of the Editorial Board, Scandinavian Studies in Law

•  Regular reviewer, International Review of Intellectual Property and Competition 
Law

•  Redaktionsledamot, Europaperspektiv
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Dafne Barkestad
doktorand i försäkringsrätt

Egen forskning
pågående arbete 

• Avhandling – ”Försäkringstagarens skydd vid beståndsöverlåtelser”

Damon Barrett
Doctoral Student

Teaching
•  Visiting lecturer, University of Vienna, MA in human rights (drug policy and 

human rights class)

•  Visiting lecturer, Göteborgs universitet, Ba and MA in social work (drug depen-
dency and human rights classes)

Research
Published Works

Books

•  D. Barrett “Article 33, protection from narcotic drugs and psychtropic substan-
ces”, in J. Tobin & P. Alston (eds) “A commentary on the UN Convention on the 
Rights of the Child”, Oxford University Press (forthcoming 2015)

Other Research Activities
Head of Research Centre etc.

•  Director, International Centre on Human Rights and Drug Policy, Human Rights 
Centre, University of Essex
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Expert Adviser in Appointment etc.
•  Advisor: London School of Economics, LSE IDEAS drug policy project

•  Member: UN Inter-Agency Task Team on young people and HIV, working group 
on harm reduction

Contribution to Swedish/International Conferences etc. 
•  “Human rights and drug policy: Complementarities, tensions and conflicts”. 

Presentation delivered at Expert meeting on international law and drug policy 
reform, Washington DC October 2014. Organised by International Centre on 
Human Rights and Drug Policy, Transnational Institute, Washington Office on 
Latin America, Global Drug Policy Observatory (Swansea University)

Linn Bergman
doktorand

Egen forskning
pågående arbete

•  Avhandlingsarbete: ”Hur skiljemän resonerar i samband med val av tillämplig 
lag i en tvist med gränsöverskridande inslag”.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
•  Medarrangör av konferens med deltagare från ett tjugotal länder inom sitt forsk-

ningsområde. 

•  Författare av krönikor som har publicerats i digitala media.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Ledamot i styrelsen för föreningen SWAN (Swedish Women in Arbitration Net-

work som under året har arrangerat ett antal välbesökta event. SWAN är ett 
nätverk för kvinnor som arbetar med skiljeförfarande och har som ändamål att 
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öka kvinnors synlighet på skiljedomsmarknaden, att bidra till att skapa kvinnliga 
ledare och att verka för lika villkor för män som för kvinnor.

Hedvig Bernitz
universitetslektor, jur.dr 
Har ej varit i full tjänst under 2014

Ulf Bernitz
professor i europeisk integrationsrätt

Undervisning 
• Master of European Law (programföreståndare)

• Master of European Law, alla delar av programmet (undervisning)

• Statsrätt, grundkurs

• Europarätt, grundkurs

• Skadeståndsrätt, specialkurs

• Competition Law, specialkurs

• Examination av examensarbeten

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

• ”Europarättens grunder”, 5 uppl. (tills. med A Kjellgren)

• ”Introduktion till EU”, 5 uppl. (tills. med A. Kjellgren)

• ”Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder”, 13 uppl. (tills. med andra)

•  “The Protection of Fundamental Rights in the EU After Lisbon” (tills. med S. de 
Vries och S. Weatherill), Hart Publ. Oxford
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Artiklar

•  ”Rättighetsstadgan – utveckling och utmaningar. Reflexioner med utgångspunkt 
i fyra nyutgivna böcker”, ”ERT” 2014 s. 449 ff.

•  ”Vad är tillåten alkoholreklam? Nytt avgörande om Jägermeister följer upp 
Gourmet”, ”ERT” 2014 s. 737 ff.

pågående arbete
•  Bokprojektet ”Rättsskyddet i europarätten”, stöds av Institutet för Rättsveten-

skaplig Forskning

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Leder the Oxford/Stockholm Söderberg Venture, placerat vid Institute of Euro-
pean and Comparative Law vid University of Oxford 

•  Medverkar i det europeiska forskningsprojektet “Ius Commune. Casebook on 
Horisontal Effects of EU Law”. Deltagit i forskningsmöten i Porto och Lyon

•  Leder Avdelningen för europarätt vid Stockholm Centre of Commercial Law

•  Ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Europarättslig Tidskrift (ERT)

•  Ordförande i styrelsen för tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

•  Ordförande i styrelsen för Scandinavian Studies in Law

•  Vik. ordförande i Nätverket för Europarättsforskning vårterminen 2014, övrig 
tid ledamot

Handledarskap
• Huvudhandledare för heltidsdoktoranden Helene Andersson

• Huvudhandledare för heltidsdoktoranden Jaan Paju

• Handledare för deltidsdoktoranden Pernilla Norman

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
•  Betygsnämndsledamot vid Gunnar Thor Petúrssons disputation i europarätt vid 

Lunds universitet

•  Member of Examination Board för Rasmus Goksors doktorsavhandling i com-
parative law vid Duke University Faculty of Law, South Carolina, USA

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Lektorat i konkurrens- och marknadsrätt vid Dalarnas högskola, Falun
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Har organiserat ett flertal konferenser i Oxford inom ramen för the Oxford/

Stockholm Söderberg Venture

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Ordförande i juryn för det årliga varumärkespriset Signum

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ordförande i styrelsen för Svenska föreningen för europarätt

•  Ordförande i styrelsen för Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen

•  Medlem i Comité Directeur för FIDE (Internationella europarättsföreningen)

•  Medlem i Nätverket för Europarättsforskning

•  Medlem i styrelsen för Institutet för europarätt vid Stockholms universitet

•  Medlem i styrelsen för Institutet för europarättsforskning vid Köpenhamns uni-
versitet

•  Medlem av the Oxford Committe vid Stockholm Centre of Commercial Law

Alexander Besher
adjunkt i civilrätt

Undervisning
• Civilrätt A

• Associationsrätt

• Skatterätt

• Affärsjuridik

• Kompletteringsutbildningen, stöd och handledning examensuppsatser
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Egen forskning
pågående arbete

• Artikel om Solvens II

Johanna Björkman
doktorand i processrätt
uppgift saknas

Annika Blekemo
adjunkt och doktorand

Undervisning
• Civilrätt C (biträdande kursansvarig)

• Juridik med arbetsrätt (kursansvarig)

• Arbetslivets juridik I (kursansvarig)

• Arbetslivets juridik II (kursanvarig)

• Arbetsrätt Handelsrätt (kursansvarig)

• Masterprogram i personal och organisation

• Equality law

• Ämnesseminarium för arbetsrättsliga examensuppsatser
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Egen forskning 
publicerade arbeten

Artiklar 

•  ”Är sjukdom ett varaktigt funktionshinder?” i ”Festskrift till Catharina Calle-
man, I rättens utkanter”

pågående arbete 
• Avhandling

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 

•  SULF-ordförande vid Stockholms universitet, ledamot av SULF:s förhandlingsdelega-
tion och adjunktsektion. Ledamot av lokal Saco-styrelse på Stockholms universitet.

Brita Bohman
doktorand i miljörätt

Undervisning
• Miljörätt

• Miljöskyddsjuridik (kursföreståndare)

• Förvaltningsrätt (miljörätt)

•  Samt diverse miljörättsliga föreläsningar vid andra institutioner (Bl. a Institutio-
nen för tillämpad miljövetenskap, Institutionen för naturgeografi och kvartär-
geologi och Zoologiska institutionen) 

• Handledare för studenter på grundnivå

Egen forskning
pågående arbete

•  Artikel: “Legal prerequisites for ecosystem-based management in the Baltic Sea 
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area – the example of eutrophication” med Annika K Nilsson, för BEAM AM-
BIO Special Issue 2015

•  Kapitel: “Float or Sinker for Europe’s Seas? The Role of Law in Marine Gover-
nance” med David Langlet, i “Governing Europe’s Marine Environment: Euro-
peanization of Regional Seas of Regionalization of EU Policies?”, Michael Gilek 
and Kristine Kern (eds)

•  Avhandling: “Transboundary Pollution Control in the Baltic Sea Area – Eu-
trophication and the Role of Law for Social-Ecological Resilience”

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

•  Talare, “Resilience and Development: Mobilizing for Transformation”, “Interna-
tional Resilience Conference 2014”, Montpellier, France

•  Talare, “Towards an ecosystem-based legal framework for the Baltic Sea”, 
“Stockholm Environmental Law and Policy Centre (SELPC) and Baltic Ecosys-
tem Adaptive Management (BEAM) transdisciplinary conference”, Stockholm 
University

Daniel Brunson
jur.kand., adjunkt i processrätt

Undervisning
• Processrätt

• Förundersökning

• Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning

• Handledare för en student på grundnivå
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Laura Carlson
universitetslektor

Undervisning
• Arbetsrätt

• Allmän rättslära

• Komparativ rätt

• Diskrimineringsrätt

• Amerikansk rätt

Egen forskning
Artiklar

•  Laura Carlson, “The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swe-
dish Teacher” Exception i ”Festskrift till Catharina Calleman” (2014)

•  Laura Carlson, “Teaching Materials as Assets – A Challenge to the Swedish La-
bour Law Model”, Jagiellonian University Yearbook 20th anniversary “Studies 
in labour law and social policy”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki spolecz-
nej (Jagiellonian University 2014) (peer reviewed)

•  Laura Carlson, ”Borde barnets bästa godtas av Arbetsdomstolen?” [Should the Best 
Interest of the Child be Assessed by the Labour Court] i ”Antologi i Barnrätt ”[Ant-
hology in Child Law] (Norstedts juridik 2014)

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

•  2014/2015 Stockholm Centre Oxford Fellow, The Institute of European and 
Comparative Law and Christ Church College, University of Oxford

•  “Families and Societies – Changing families and sustainable societies: Policy 
contexts and diversity over the life course and across generations” (Familjeliv i 
förändring i ett hållbart samhälle) – Ett EUs Sjunde ramprogram- projekt som 
beviljats 6,5 miljoner euro. Samordnades av Livia Oláh, docent vid Stockholms 
universitets Demografiska avdelning (SUDA) vid Sociologiska institutionen, 
kommer forskare från 25 ledande universitet och forskningsinstitut i 15 europe-
iska länder och tre transnationella organisationer i det civila samhället att sam-
arbeta (2013-2017)



35

•  ”Arbetsrätt, upphovsrätt och integritetsskydd vid utbildning i digitala miljöer” 
som beviljats ett anslag om 5,3 milj kr ur Stiftelsen Marcus och Amalia Wal-
lenbergs Minnesfond för Cecilia Magnusson Sjöberg, Laura Carlson och Sanna 
Wolk (2012-2016).

•  Laura Carlson and Henrik Forshamn, “National Report – Sweden” för Svenska 
samfundet för jämförande rättsforskning, ”L’internationalisation de la forma-
tion juridique”/“The internationalisation of legal education”, Comparative Law 
Conference”, Vienna Austria (July 2014)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Laura Carlson, Juridiska fakulteten, Remissvar på ”Registerutdrag i arbetslivet” 

[“The Stockholm Faculty of Law’s Comments as to the Proposed Legislation: 
Acess to Criminal Registers and Working Live”] (SOU 2014:48)

•  Laura Carlson, Juridiska fakulteten, ”Remissvar på visselblåsare – Stärkt skydd 
för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden” [“The Stockholm 
Faculty of Law’s Comments as to the Proposed Legislation: Whistleblowing – 
Greater Protections for Employees Disclosing Serious Problems”] (SOU 2014:31)

•  Laura Carlson and Pernillia Leviner, Juridiska fakulteten, ”Remissvar på Assis-
terad befruktning för ensamstående kvinnor” [“The Stockholm Faculty of Law’s 
Comments as to the Proposed Legislation: Artificial Insemination for single wo-
men”] (SOU 2014:29)

•  Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare för Juridiska institutionen och Juri-
diska fakulteten

• Styrelseledamot i Institutet för social civilrätt

•  Styrelseledamot i Stiftelsen Folke Schmidts minnesfond för arbetsrättslig forsk-
ning

•  Fakultetsrepresentant (juridik) i Rådet för jämställdhet- och jämlikhetsfrågor, 
Stockholms universitet



36

Mia Carlsson 
docent i civilrätt, lektor 

Undervisning
•  Juridisk introduktionskurs, 10 hp (kursföreståndare)

•  Specialkursen i skadeståndsrätt, 15 hp (biträdande kursföreståndare)

•  Juridik med arbetsrätt (PAO), 6 + 9 hp (undervisande lärare)

•  Ämneskursspecifik metodkurs, förmögenhetsrätt (undervisande lärare)

•  Examinator för juridisk introduktionskurs och specialkursen i skadeståndsrätt

•  Uppsatshandledare för examensarbeten i förmögenhetsrätt

•  Examinator för examensarbeten i förmögenhetsrätt

(Tjänstledig 50 %)

Egen forskning
pågående arbete

•  Forskningsarbete om principalansvar, monografi, stipendiat Söderbergska stif-
telserna

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Medlem i redaktionen för Juridisk Tidskrift, med ansvar för recensionsavdel-
ningen, Stockholms universitet

•  Ledamot i forskningspanelen i skadeståndsrätt, SCCL, Stockholms universitet

•  Ansvarig för SCCL-Priset, uppsatstävling i kommersiell rätt, SCCL, Stockholms 
universitet

Handledarskap
•  Doktorand Sabina Hellborg, Uppsala universitet (biträdande handledare)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “Private-Public Enterprise Liability”, Flerårigt forskningsprojekt, Cevia forsk-

ningscenter, Köpenhamns universitet (extern expert)
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•  ”Den svenska arbetsskadeförsäkringen”, Cevia forskningscenter, Köpenhamns 
universitet

•  ”Aktuell skadeståndspraxis”, Försäkringsjuridiska föreningen

•  Remissvar, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, förberedande utred-
ning: ”Grupp- och trafikförsäkringsfrågor”

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Ansvarig för den fördjupade lagkommentaren till arbetsskadereglerna i SFB, 

Lexino, Karnov Group

•  Fördjupad lagkommentar till skadeståndslagen (5 kap. 3–5 §§), Lexino, Karnov 
Group

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Styrelseledamot, Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL, Stockholms uni-

versitet

•  Adjungerad styrelseledamot, Stiftelsen Fakultetskurser

•  Ledamot av Utbildningsutskottet, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

•  Ledamot av valberedningen till institutionsstyrelsen, Juridiska institutionen, 
Stockholms universitet

Kelly Chen
doktorand i civilrätt 

Undervisning
• Affärsjuridik

• Civilrätt A

• International Law and Economy 

• EU External Trade Relations and Policy
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Egen forskning
pågående arbete

• Avhandling

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

•  Talare, “Globalization and Financial Regulation”, “Católica Graduate Legal Re-
search Conference”, Católica Research Centre for the Future of Law, Catholic 
University of Portugal, Lissabon 

•  Talare, “Global Financial Regulation and Governance”, “International Studies 
in the 21st Century Workshop”, Cornell University and Stockholm University, 
Stockholm University, Stockholm 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Avdelningsledamot, Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt, Stockholm 

Centre for Commercial Law, Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet

•  Avdelningsledamot, Forskningsavdelningen för studier av rättens globalisering, 
Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska Fakulteten, Stockholms uni-
versitet

Liane Colonna
Doctoral Student

Research
Current Work 

•  “Privacy Implications of Data Mining in the European Union and the United 
States”
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Other Research Activities
Contribution to Swedish/International Conferences etc. 

•  Speaker, “Computer Privacy and Data Protection 2015 (Brussles)”, “Europe v. 
Facebook: An Imbroglio of EU Data Protection Issues”

Adam Croon
doktorand i rättshistoria

Undervisning
• Rättshistoria, 9 hp (grundkurs)

• Juridisk metodlära, 15 hp (specialkurs) 

• Legal Systems and Methods, 15 hp, (specialkurs) 

• Rättskunskap (PAO)

•  Handledare för ett examensarbete i Allmän rättslära med titeln ”Från klart stöd 
till tillräckligt stöd – en studie av de svenska domstolarnas krav på klart stöd i 
ljuset av Europadomstolens tolkningsmetoder”.

Egen forskning 
pågående arbete

•  Doktorsavhandling: ”Jura novit curia – en rättsgenetisk undersökning av princi-
pens funktion i svensk rätt i ljuset av den juridiska metodlärans utveckling under 
1800-talet”

Artikel

•  (konferensbidrag): ”Processrättsförhållandet – en rättsfigur att återupptäcka? Ett 
rättshistoriskt exempel till belysande av processens offentligrättsliga karaktär”
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Andra forskningsaktiviteter 
Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

•  Organiserade en serie högre seminarier i rättshistoria under höstterminen 2014. 
Inledare var, förutom jag själv, professor Claes Peterson, Stockholm, professor 
Remco van Rhee, Maastricht, professor Thomas Rüfner, Trier samt professor 
Peter Oestmann, Münster. Mitt seminarium hade titeln ”Rättens formalisering – 
den juridiska begreppsbildningen och principen om jura novit curia”.

•  Höll föredrag på konferensen ”Den svenska modellen”, en rättshistorisk-för-
valtningsrättslig konferens på Görvälns slott den 27–28 oktober 2014. Titeln 
på föredraget var ”Processrättsförhållandet – en rättsfigur att återupptäcka? Ett 
rättshistoriskt exempel till belysande av processens offentligrättsliga karaktär”.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Vice ordförande i Juridiska fakultetens doktorandråd, mars 2014 till ht 2014. Se-

dan ht 2014 valberedning i doktorandrådet tillsammans med forskarstuderande 
Brita Bohman.

•  Sekreterare och skattmästare i Stiftelsen av den 28 oktober 1982.

Louise Dane
doktorand i offentlig rätt (barn- och migrationsrätt)

Undervisning 
• Statsrätt

• Civilrätt C 

• Förvaltningsrätt

• Barnrätt (specialkurs)

• Migrationsrätt (specialkurs)

• Equality Law (specialkurs)

• Handledare för sju studenter på grundnivå
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•  Undervisning på institutionen för socialt arbete (migrationsrätt och mänskliga 
rättigheter)

Egen forskning
pågående arbete

•  Avhandlingsprojektet rör barn i migrationsprocessen. Det övergripande syftet 
med projektet är bedriva forskning kring hur principen om barnets bästa tilläm-
pas inom migrationsrätten.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Paneldeltagare: ”Hur kan vi förbättra vårt skydd och mottagande av ensamkom-

mande barn och ungdomar i Sverige och i Europa?”, Rädda barnen, 16 septem-
ber

•  Föreläsare: ”Barnkonventionen och barns utsatthet i asylprocessen”, Etikkom-
missionen i samarbete med svenska avdelningen av internationella juristkommis-
sionen, 6 november 

•  Debattartikel om barns bristande processbehörighet: ”Barn måste kunna för-
enas med familjen” (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barn-maste-kunna-
forenas-med-familjen_4117285.svd), 20 november

•  Föreläsare: ”Barnets bästa, barnkonventionen och migrationsrätten – finns mig-
rationsrättsliga fördelar med att göra barnkonventionen till lag?”, ELSA Stock-
holm, 26 november

•  Föreläsare: ”Har papperslösa mänskliga rättigheter?”, Diskrimineringsdagen, 17 
december

•  Härutöver kontinuerligt arbete med forskningens tredje uppgift genom ett antal 
intervjuer för tidningar och etermedier (Aftonbladet, Metro, ETC, Associated 
Press, Sveriges Radio m. fl) samt via bloggen http://louisedane.wordpress.org och 
Twitter (kontot @louisedane).

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Vice jämställdhets- och jämlikhetssamordnare för Juridiska fakulteten och Juri-

diska institutionen

•  Ledamot i doktorandrådet (VT 2014)

•  Doktorandrådets representant i utbildningsutskottet (VT 2014)

•  Doktorandrådets representant i lärarförslagsnämnden (VT 2014)
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•  Medförfattare juridiska fakultetsnämndens remissvar, ”Särskilt ömmande om-
ständigheter” (Ds 2014:5)

Christian Diesen
professor i processrätt
uppgift saknas

Maeve Dion
Doctoral Student in Law and Information Technology

Research
Current Work

•  Dissertation, “Cyber Threats to National and International Security: State Re-
sponsibilities for Preparedness and Response”

Other Research Activities
Expert Adviser in Appointment etc. 

•  Appointed member, Committee of Experts on Cross-Border Flow of Internet 
Traffic and Internet Freedom (MSI-INT), Council of Europe, Directorate of In-
formation Society and Action against Crime, Directorate General of Human 
Rights and Rule of Law, 2014 – 2016.

Contribution to Swedish/International Conferences etc. 
•  Speaker on Cyberspace and Internet Governance, at the Australian Strategic Po-

licy Institute’s symposium on enhancing Australia-Japan cooperation related to 
the institute’s research program called Strengthening Rules-based Order in the 
Asia-Pacific, Canberra, Australia, June 2, 2014.
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Rickard Dunker
doktorand i offentlig rätt

Undervisning
• Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (FÖRV-L)

Egen forskning
pågående arbete

• Avhandling inom offentlig rätt.

Jonas Ebbesson
professor i miljörätt, dekan vid Juridiska fakulteten

Undervisning
•  Magisterprogrammet i miljörätt (programföreståndare)

•  Master thesis in Environmental Law (30 hp) på magisterprogrammet (kursföre-
ståndare)

Egen forskning
publicerade arbeten 

Böcker

•  Ebbesson, Jonas m. fl. (red.), “International Law and Changing Perceptions of 
Security” : Liber Amicorum Said Mahmoudi , Leiden, Martinus Nijhoff Publis-
hers, 2014

•  Ebbesson, Jonas m. fl. (red.), “The Aarhus Convention : an Implementation Gui-
de”, New York, United Nations, 2014
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Kapitel i bok

•  Ebbesson, Jonas, “Social-ecological Security and International Law in the Anth-
ropocene” i boken “International Law and Changing Perceptions of Security”: 
Liber Amicorum Said Mahmoudi (red. Ebbesson, Jonas m. fl.), Leiden, Martus 
Nijhoff Publishers, 2014, s 71–92

•  Ebbesson, Jonas och Folke, Carl, “Matching Scales of Law with Social-ecologi-
cal Contexts to Promote Resilience”, i boken “Social-ecological Resilience and 
Law” (red. Garmestani, A., S. and Allen C.R.), New York, Columbia University 
Press, 2014, s 265–292

Artiklar

•  Ebbesson, Jonas, “Planetary Boundaries and the Matching of International Trea-
ty Regimes”, “Scandinavian Studies in Law”, Vol. 59, 2014, s 259–284

•  Ebbesson, Jonas, ”Samhällets mångfald måste återspeglas bland juristerna”, Da-
gens Juridik. Publicerad elektroniskt, www.dagensjuridik.se, 2014-05-05

•  Ebbesson, Jonas och Darpö, Jan, ”Bra med moderna krav på vattenkraften”, 
Svenska dagbladet, 2014-10-06

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Föreståndare för Stockholms miljörättscentrum (SMC)

• Stockholms universitets representant i Havsmiljöinstitutets råd

Handledarskap
• Brita Bohman (handledare)

• Johanna Rosenqvist (handledare)

• Mohammad Monirul Azam (biträdande handledare)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “Public Participation under the Aarhus Convention”, föreläsning, ERA Seminar 

on Environmental Impact Assessment: Procedures in the EU, Trier, 10 april

•  “Concerns for Future Generations in the Aarhus Convention”, anförande vid 
internationellt symposium, Model Institutions for a Sustainable Future:  a Com-
parative Constitutional Law Perspective, Budapest, 24–26 april

•  “The Aarhus Convention: Ambitions, Experiences and Potentials”, anförande 
vid konferens, Public Participation in EIA: Final Conference on EU–China Envi-
ronmental Governance Programme, Beijing, 22 maj

•  “Aarhus Convention Compliance Committee: Report to MOP5”, presentation 
vid 5:e partsmötet till Århuskonventionen, Maastricht, 30 juni–2 juli
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•  “Aarhus Convention: Performance Standards and Compliance Review”, anfö-
rande vid möte med China Council for International Cooperation on Environ-
ment and Development (CCICED ) och EU, Bryssel, 24 juli

•  “Taking Principle 10 Seriously: an Assessment of its Impact on International 
Law”, anförande vid internationellt symposium, “Human Rights and Environ-
ment in a New Ukraine: In Honor of Prof. Svitlana Kravchenko”, Lviv, 20–21 
september

•  “Civil Society in Negotiation and Implementation of International Agreements: 
the Achievements and Impacts of the Aarhus Convention’s Compliance Commit-
tee”, anförande vid 4:e mötet med Focal Points of Principle 10 LAC Initiative, 
Santiago, 4–5 november

•  “Justice, Equity and the Environment: Current Status of the International Debate 
and Future Prospects”, anförande vid 4:e mötet med Focal Points of Principle 10 
LAC Initiative, Santiago 4–5 november 

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  ”Klimatjuridikens betydelse för Parismötet 2015 (COP21)”, SMC, miljörättsligt 

seminarium, Stockholms universitet, 29 januari, organisatör och moderator

•  Möte med Aarhus Convention Compliance Committee (ACCC)och EU-domsto-
len, Luxemburg, 10 mars, medverkade som ordförande i ACCC

•  ”Mångfald bland jurister”, paneldiskussion, Stockholms universitet, 7 maj, or-
ganisatör och debattör

•  ”Miljörättsliga principer för vattenverksamheter?”, SMC, miljörättsligt semina-
rium, Stockholms universitet,  9 juni, organisatör och moderator

•  ”Staterna, företagen och de mänskliga rättigheterna – hur når vi rättvisa?”, 
workshop arrangerad av Stockholm Environment Institute och European Coali-
tion for Corporate Justice Sverige, panelsamtal, Stockholm, 10 juni 

•  ”Gatumusik”, framträdande, Paris 29 augusti–1 september

•  “Towards an Ecosystem-based Legal Framework for the Baltic Sea”, SMC, 
BEAM och Havs- och vattenmyndigheten, internationell konferens, Stockholms 
universitet, 7 oktober, organisatör och moderator

•  Medverkade vid några tillfällen i Veckans juridik, pod-tv på www.dagens juridik.se

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ordförande Juridiska fakultetsnämnden

• Suppleant i Stockholms universitets styrelse
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•  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 
• Processrätt (kursföreståndare)

• Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning

• Examinator vid ett flertal examensarbeten i processrätt

• Ämnesspecifik kurs i straff- och processrätt

• Ämnesföreståndare för processrättsämnet

Egen forskning
pågående arbete

•  Revidering av Ekelöf & Boman, ”Rättegång II”, 8 uppl., 1996.

•  Revidering av Ekelöf & Edelstam, ”Rättsmedlen”, 12 uppl., 2008.

•  Forskning rörande projektet ”Rättegångsfel – hantering och betydelse i rätte-
gång”.

Övrig samverkan med det omgivande samhället

Har för fakultetens räkning deltagit i arbetet med remissvar på följande betänkanden:
•  ”Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning och en över-

syn av det svenska systemet” (SOU 2014:47)

•  ”Ökad endomarbehörighet i tvistemål” (Ds 2014:24)

•  Utkast till lagrådsremiss: ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor i skatteförfarandet”.

•  Deltar regelbundet i forskarseminarier vid Juridiska fakulteten i Stockholm och 
Uppsala.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i juridiska fakultetsnämnden.

Mårten Edenroth
doktorand i rättsinformatik

Undervisning
•  Rättsinformatik (Grundprogrammet)

•  “Law & ICT” (Specialkurs)

•  Masterprogrammet IT and Law

•  Pedagogiska priset, årets lärare 2014

Egen forskning
pågående arbete

• Rättsverifiering (Avhandlingsarbete)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Masterprogrammet, uppsatsstudenter

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Nordiska konferensen i Rättsinformatik (föredrag, textuella bidrag).

•  Arrangör planeringskonferens Rättsinformatik.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Forskningsrelaterade fältstudier hos ledande myndigheter och privata bolag inom 

samtliga industrigrenar. Syfte: Skapa praktisk orientering kring hur ledande in-
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formationshanterare arbetar med rättsverifiering 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 till-
tänkta värden för samhället.  

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Styrelseledamot i Svenska föreningen för IT och Juridik

Moa Ek
doktorand i straffrätt
uppgift saknas

Senem Eken Uyan
doktorand i europeisk integrationsrätt
uppgift saknas

Jonas Ekfeldt
doktorand i rättsinformatik

Undervisning
• Straffprocess (specialkurs)
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Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  Ekfeldt, Jonas, ”Något om utredningen vid automatisk trafiksäkerhetskontroll 
(ATK) i ljuset av NJA” 2011 s. 106, Andersson, S. & Lainpelto, K. (red.), ”Fest-
skrift till Christian Diesen”, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 493–517. 

pågående arbete
• Doktorandprojektet ”Informationstekniskt bevismaterial”.

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

•  Öppna seminarier med diskussioner om forskningsprojektet har hållits vid Juri-
dicum.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Presentationer av forskningsprojektet har på begäran hållits för advokatbyråerna 

Vinge och Nova samt vid Advokatsamfundets (Södra avdelningen) utbildnings-
dag.

•  Seminarier har även hållits vid Polishögskolan Sörentorp samt för Säkerhetspo-
lisen

Ronnie Eklund
professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt

Undervisning
• Civilrätt C

•  European and Swedish Labour and Employment Law (kursföreståndarskap , 
tills.med Laura Carlson)
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•  Law & Economics part 2

•  Handledare för flera studenter på juristprogrammet

Egen forskning

Artiklar

•  Kommentar av två svenska rättsfall till International Labour Law Reports

pågående arbete
•  “Temporary employment agencies – a comparison between Europe and The Phi-

lippines”

•  “Privatization of the Swedish civil servants´ law”

•  “Some aspects of law & economics applied to the employment relationship”

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Annika Blekemo, huvudhandledare, bitr. handledare Laura Carlson

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Speaker: “Privatization of the Swedish Public & Employment law,” The Hague, 

13 November, Arranger: Vereinigung  Ambtenaar & Recht

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Vice ordf. i Arbetsrättsliga föreningen

•  Ledamot i Executive Committee, International Society for Labour & Social Se-
curity Law

•  Redaktionsmedlem i Nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt

•  Ordförande i Stiftelsen Aktiverum (som äger Frescatihallen på campusområpdet)
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Ulrik von Essen
professor i offentlig rätt

Undervisning
• Förvaltningsrätt (kursföreståndare)

• Förvaltningsprocessrätt (kursföreståndare)

• Kommunalrätt (kursföreståndare)

• Juridisk metodlära

• Handledare för sex studenter på grundnivå 

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  von Essen, Ulrik, ”Arbete i offentlig förvaltning”, Norstedts juridik, 2014

pågående arbete
•  von Essen, Ulrik, ”Processramen i förvaltningsmål” (2 uppl.), Norstedts juridik 

•  von Essen, Ulrik, ”JO och domstolarna” (artikel samt kommande upplaga (7) av 
”Förvaltningsprocesslagen – en kommentar”, Norstedts juridik)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Åsa Örnberg (huvudhandledare) disputerad 7 mars 2014

•  Michaela Ribbing (huvudhandledare)

•  Gustav Lindkvist (huvudhandledare)

•  Richard Dunker (bitr. handledare) 

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Gustaf Wall, ”Rättskraft och korrektiv”, Uppsala universitet (betygsnämnd)

•  Moa Kindström Dahlin, ”Psykiatrirätt – intressen, rättigheter & principer”, 
Stockholms universitet (betygsnämnd) 
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Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Ett stort antal domarseminarier i samarbete med enskilda domstolar eller Dom-

stolsverket 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Expert, ”Fortsatt utvecklig av förvaltningsprocessen” (SOU 2014:74)

• Redaktör, Förvaltningsrättslig tidskrift

• Styrelseledamot, Stiftelsen fakultetskurser

Svante Fagerlund
doktorand i associationsrätt

Egen forskning
pågående arbete

• Avhandlingsprojekt, ”Statlig bolagsstyrning”

Henric Falkman
universitetslektor, jur. dr.
Har ej varit i full tjänst under 2014
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Katarina Fast Lappalainen
doktorand i offentlig rätt

Undervisning
•  Svensk statsrätt ur ett europeiskt perspektiv, (specialkurs) undervisning och exa-

mination VT 2014.

•  Handelshögskolan i Stockholm, undervisning och examination på grundkursen 
i skatterätt HT 2014.

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  Juridisk Tidskrift 2013-14 nr 1, s. 24–44, ”Tusen skäl att förekomma istället för 
att förekommas – en kommentar till dubbelbestraffningsfallen i EU-domstolen 
och Högsta domstolen 2013.”

•  Svensk Skattetidning 1/2014, ”En hållbar lösning på dubbelbestraffningsfrågan? 
– en kommentar till RIS-utredningens förslag rörande förbudet mot dubbla för-
faranden”, s. 17–40.

pågående arbete 
•  ”Skydd mot retroaktiv skattelag” (avhandlingsprojekt, handledare Wiweka 

Warnling-Nerep och Karin Åhman).

•  Antologi, ”Svenska skatter 1945–2015” (redaktör tillsammans med Stig von 
Bahr, Gunnar Björne, Gunnar och Sven-Olof Lodin.)

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

•  Samtalsledare och arrangör, seminarium, Institutet Skatter & Rättssäkerhet, 
Näringslivets hus, 2014-03-26, Europadomstolen om svensk skatteindrivning. 
Medverkande: Nils-Bertil Morgell, f.d. rättslig expert, Skatteverket; Maria 
Mindhammar, kronodirektör, Kronofogden, Jan Thörnhammar, Advokat, Johan 
Sandstedt, jur.dr., research fellow, SCCL, Stockholms universitet.

•  Talare, lunchseminarium, Skatterättsligt Forum, Handelshögskolan 2014-12-10, 
Förslag till lagrådsremiss avseende dubbelprövningsförbudet och andra rättssä-
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kerhetsfrågor i skatteförfarandet m.m. Medverkande: Martin Nilsson, advokat, 
Mannheimer Swartling, Martin Berglund, jur.dr., Uppsala universitet; Bertil Wi-
man, professor i finansrätt, Uppsala universitet.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Skatterättsliga klubben, sekreterare/kassaförvaltare. 

• Institutet Skatter & Rättssäkerhet, styrelseledamot. 

Anders Fernlund 
doktorand i civilrätt

Undervisning 

Ingen undervisning vid Stockholms universitet

Egen forskning 
publicerade arbeten  

Böcker 

•  “Using Franchising to Take Your Business International”, ISBN 978-92-842-
0240-9

• “The Franchise Law Review – Edition 1”, ISBN 978-19-098-3011-0

pågående arbete  
•  Aktivt skrivande på avhandlingen: “Franchising – prekontraktuell informations-

plikt”.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Ordförande för ICC Task Force Franchising (delat uppdrag med den tyska advo-
katen Marco Hero).
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Konferens i Chicago 6–7 maj 2014 – presentation och paneldiskussion kring den 

då utkomna boken “Using Franchising to Take Your Business International”.  

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” ( jf HSL 1:2) 
•  Ordförande i det europeiska nätverket EuroFranchiseLawyers

•  Föredragande i Svensk Franchise Etiska nämnd

•  Svensk representant i European Franchise Federations Legal Committee

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot och suppleant i ett antal bolagsstyrelser.

Ija Fink Lundgren
adjunkt

Undervisning
• Internationell privaträtt 4,5 hp

• Internationell privaträtt 6 hp

• Handleder och examinerar studentuppsatser

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Institutionsstyrelsen, suppleant
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David Fisher
professor i internationell rätt 

Undervisning
•  Civilrätt C (uppsatshandledning och examination)

•  Europarätt

•  Juridik och etik i skolans värld (lärarprogrammet)

•  Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan (lärarprogrammet)

•  Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan (lärarprogrammet)

•  Statsrätt 

•  Human Rights in a Global Perspective (kursföreståndare)

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  “The Progression of International Law in Fostering the Extraterritorial Prosecu-
tion of Child Sex Tourist Offences” i “Liber Amicorum Said Mahmoudi: Chan-
ging Conceptions of Security” (Brill Publishers).

pågående arbete
• “Promoting Minority Rights under the ASEAN Declaration on Human Rights”

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Fellow, Stockholm Center for International Law & Justice(SCILJ)

Handledarskap
• Handledare för tre studenter på grundnivå

• Huvudhandledare för en doktorand

• Biträdande handledare för två doktorander

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
• Gästforskare, Chulalongkorn University, Faculty of Law (Bangkok) 
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Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Sakkunnigutlåtanden för mäniskorättsorganisationen Legal Aid Network (Bur-

ma)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Suppleant, Utbildningsutskottet

Fabricio Fortese
adjunkt
Uppgift saknas

Ulf Färjare
adjunkt i rättsteknik och rättsinformatik
tjänstledig

Bengt Garpe
doktorand i arbetsrätt
uppgift saknas



58

Franciscus Wilhelmus Jacobus van Geelkerken 
LL.M (jur.) LL.M(jur) M.Phil (jur), rättsvetenskap

Teaching
• Current: EU-rätt och internationell rätt

• Current:  Handledare för tre studenter på avancerad nivå (fyra uppsatser)

• Past: Guest lecturer Master of Legal Science in Law and Information Technology

• Past: Handledare för +/- femton studenter på avancerad nivå

Research
Published Works

Articles

•  van Geelkerken, F.W.J., “Proposal for the Dutch Computercrime Act III; A cri-
tique”, in “Proceedings of the 1st International Conference of Young Scientists 
LPS-2013”, Lviv:Lviv Polytechnic Publishing House, 2013, p.8-14. (Peer revie-
wed, and accepted)

Current Work
• Dissertation

Other Research Activities

Contribution to Swedish/International Conferences etc. 
• Attended Nordic conference in Oslo

•  Speaker, 1st International Conference of Young Scientists LPS-2013, L’viv Poli-
technic University, L’viv

Collaboration with Surrounding Society 
• Editor http://www.rechtennieuws.nl/

• Medlare http://www.rechtenforum.nl/
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Olga Glukhovska Schaefer
Doctoral Candidate in Procedural Law

Research
Current Work

•  Doctoral thesis: ”The emerging element of proportionality in ICSID arbitration: 
whether states` level of development may justify proportional application of in-
ternational standards?”

Commission in Board of Directors, Investigations etc.
• Stockholm University Representative with the SFS-DK

• Member of the CDR

• Member of the Doctoral Council

Claes Granmar
universitetslektor 

Undervisning: 
• Europarätt 

• Civilrätt B 

• Law & Economics 

• EU internal market Law (lärare och kursföreståndare) 

• EU external relations law and policy (lärare och kursföreståndare) 

• Handledare cirka tio studentuppsatser.

• Examinator cirka tio studentuppsatser.
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Egen forskning 
publicerade arbeten: 

Böcker 

•  “Sustainable transport services in the European Union”, in “Shipping an Envi-
ronment – a legal perspective”.

Remissvar  

•  “Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade resear-
rangemang.”

•  (Ds 2014:2) ”Patent- och marknadsdomstol”.

pågående arbete 
•  “A New Public in the Old World – some thoughts on EU’s limited exhaustion 

regime” i ”Festskrift till Jan Rosén”.  

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

•  Organiserade och ledde det internationella seminariet om det transatlantiska fri-
handelsavtalet (TTIP), 14 mars 2014 (i regi av det svenska nätverket för euro-
parättslig forskning).

•  Organiserade seminariet om EU-förhandlingar i praktiken, 28 april 2014 (i regi 
av institutet för europeisk rätt). 

•  Talare vid Transporträttsinstitutets sommarseminarium i Houtskär, Finland; 
”statsstöd inom sjöfarten”. 

•  Talare vid jubileumsseminariet om Norge, EES och Sverige med anledning av 
det norska jubileumsåret 2014 (i regi av det svenska nätverket för europarättslig 
forskning). 

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Intervju i Webb-tv: Ekonomi- och Finansnyheterna (EFN) 2014-06-09: Statsstöd 

till varvsindustrin, http://www.efn.se/2014/06/09/studio-12-1545-9-jun-2014/
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Suppleant i styrelsen för Institutet för sjö- och annan transporträtt. 

•  Medlem i samrådsgruppen rörande det enhetliga patentskyddet (regeringskans-
liet).

•  Medlem i referensgruppen för varumärkesöversynen (regeringskansliet).

Stanley Greenstein 
adjunkt samt doktorand i rättsinformatik

Undervisning
•  Law and Information Communication Technology (ICT), (Kursföreståndare)

•  Master Programme in Law and Information Technology

•  Legal Systems and Methods

•  Swedish Law and Context

•  Examensarbete workshop inom rättsinformatik

•  Handledare för en student på grundnivå

Egen forskning
pågående arbete

•  Skriver avhandling inom rättsinformatik

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Föredrag på Advokatbyrå Gärde Wesslau

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Sitter i valberedningen, Svenska föreningen för IT och juridik
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Annelie Gunnerstad
adjunkt/utbildningsledare/doktorand

Undervisning
• Rättshistoria

• Juridisk metodlära

• Lärande och undervisning i högre utbildning med juridisk inriktning

Egen forskning

pågående arbete
• ”Statssuveräniteten och dess gränser”

Ronney Hagelberg
universitetslektor, jur kand
uppgift saknas

Jonas Hellberg
doktorand/doktor i civilrätt
uppgift saknas
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Michael Hellner
professor i internationell privat- och processrätt

Undervisning 
•  Internationell privaträtt, 4,5 hp (gamla ordningen) samt 6 hp (nya ordningen) 

(kursföreståndare)

•  Internationell privaträtt, 4,5 hp (gamla ordningen) samt 6 hp (nya ordningen) 
(lärare)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  ”Rom II-förordningen: Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser”, Nor-
stedts Juridik, Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning CCV, 368 s.

Artiklar

•  ”Partsautonomi i internationella underhållssituationer”, i A. Singer & M. Lin-
ton (eds.), ”Förnuft, känsla och rättens verklighet: Vänbok till Maarit Jänterä-
Jareborg”, Iustus Förlag, Uppsala 2014, pp. 167–190.

•  “Maintenance obligations”, kapitel i “European Encyclopedia of Private Interna-
tional Law,” inlämnad till tryck

•  “Set-off”, kapitel i “European Encyclopedia of Private International Law”, in-
lämnad till tryck

Pågående arbete
•  “Sweden”, kapitel i “European Encyclopedia of Private International Law,” fär-

dig 2015

•  ”Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen”, bok, färdig 2015

•  “Surrogacy Agreements in Private International Law”, Hague Lecture, längre 
artikel/bok, färdig 2016

• ”Rom I-förordningen”, bok, färdig 2017
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Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

•  Linn Bergman (huvudhandledare, internationell privaträtt, Stockholms univer-
sitet)

•  Marcus Grahn (huvudhandledare, internationell privaträtt, Uppsala universitet)

•  Vian Quitaz (huvudhandledare, europarätt, Uppsala universitet)

•  Julia Tavaststjerna (huvudhandledare, internationell privaträtt, Stockholms uni-
versitet)

•  Laima Vaigé (huvudhandledare, internationell privaträtt, Stockholms universitet)

•  Erik Sinander (handledare, arbetsrätt, Stockholms universitet)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  22.5 “Handling the Risks of Refused Enforcement” (ordförande), Stockholm 

Arbitration Summit: The Role of Law, Stockholm

•  10.7 “Jurisdiction in Civil and Commercial Matters”, EJTN Seminar on the Re-
cast of the Brussels I Regulation, Barcelona

•  4.11 ”Tillämplig lag i internationella försäkringsfall”, AIDA-dagen, Försäkrings-
juridiska föreningen, Stockholm

•  11.11 ”En översikt över förändringarna”, Den nya Bryssel I-förordningen: nya 
regler om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område, Svenska Nätverket för Europarättsforskning, Stockholm

Övrig 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 och Fakultetskurser

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Expert i utredningen om arvsfrågor i internationella situationer (2012:13)

• Medlem i redaktionskommittén för Journal of Private International Law

• Ledamot av forskningsutskottet
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Åsa Hellstadius
doktorand i immaterialrätt
uppgift saknas

Lars Heuman
professor

Undervisning
• Doktorandkurs 15 hp: Strategi, kreativitet och argumentation (kursföreståndare) 

• Skiljemannarätt 

Egen forskning 
publicerade arbeten

Böcker

• ”Specialprocess”, sjunde upplagan 

•  Tillsammans med andra ”Finna rätt”, trettonde upplagan. 

Artiklar

•  ”Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar”, 
SvJT 2014 s. 357 ff, 

•  ”Konsensus – ett försåtligt begrepp vid bedömning av beslutskvalité”, ”Festskrift 
till Christian Diesen”, s. 207 ff,

•  ”Advokatsamfundets disciplinverksamhet: utredningsskyldighet, subjektiv tolk-
ning av nämndbeslut och normbildning”, JT 2014–15 s. 295 ff,

 • ”Översyn av lagen om skiljeförfarande”, JT 2014–15 s. 439 ff
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Axel Holmgren
doktorand i straffrätt

Undervisning
• Straffrätt (grundkurs, juristprogrammet)

• Straffrätt och samhälle (specialkurs, juristprogrammet)

• Handledning av studenter på grundnivå (juristprogrammet)

• Kriminologi I (Kriminologiska institutionen)

•  Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (Sociologiska institutio-
nen)

Egen forskning 
pågående arbete

• ”Straffvärde – betydelser och bedömningar”(akademisk avhandling)

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

•  Presentation av avhandlingsprojekt, Nordisk workshop i straffrätt 2014, Uppsala 
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Fredrik Holst
doktorand i internationell rätt (med placering på och finansiering 
genom Försvarshögskolan)

Undervisning
(Huvudsaklig undervisningsskyldighet vid Försvarshögskolan; militära och civila kurser)
Vid Stockholms universitet, Juridicum:

• Human Rights in Global Perspective

• International Criminal Law

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  Engelbrekt, Kjell, Mohlin, Marcus and Wagnsson, Charlotte, (kapitel): “A legal 
view on NATO’s campaign in Libya” i “The NATO Intervention in Libya, Les-
sons learned from the campaign”, Routledge, Abingdon, 2014

pågående arbete
•  Avhandlingsprojekt “Rules of Engagement; Aspects of International and Domes-

tic Law when applied in peace striving [military] operations under UN-mandates 
– A Nordic perspective” (tentativ titel)

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

•  Talare, “Rules of Engagement – Research project development”, International 
Society of Military Sciencies, Österreichisches Bundesheer Verteidigungsakade-
mie, Wien, (oktober 2014)
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Anders Hultqvist, 
adjungerad professor i finansrätt

Undervisning
•  Skattejuridisk Metodkurs (kursföreståndare), specialkurs inom juristprogrammet

•  Företagsbeskattning, specialkurs inom juristprogrammet

•  Handledare för studenter som skriver examensarbeten i skatterätt

•  Examinerar examensarbeten i skatterätt. 

•  Medverkar också som föreläsare i skatterätt vid andra universitet och högskolor

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  Hultqvist, Anders, Melz, Peter och Påhlsson, Robert (red.), ”Skattelagstiftning – 
att lagstifta om skatt”, Norstedts Juridik 2014

Artiklar

•  ”Skattefrågor kring vinstandelar i ömsesidiga försäkringsbolag”, Brandkontoret 
(rapport)

•  ”Kommentar till Action 13 – TR-dokumentation”, Svensk skattetidning 2014, 
s. 803–806.

•  ”Internationell interaktiv rättsbildning i skatterätten”, Skattenytt Akademisk 
Årsskrift 2014, s. 77–99.

•  ”Fader Gunnar-doktrinen – till frågan om rätt skattesubjekt”, i ”Blandade fång 
– En vänbok till Magnus Carlsson”, 2014, s. 201–225.

•  ”Ett skattelagstiftningsråd”, i Hultqvist, Anders, Melz, Peter och Påhlsson, Ro-
bert (red.), ”Skattelagstiftning – att lagstifta om skatt”, Norstedts Juridik 2014, 
s. 159–173.

•  ”Beredning av skattelag II”, Skattenytt 2014 s. 858–870.

•  ”Beredning av skattelag I”, Skattenytt 2014 s. 771–790.

•  ”Om beredningsprocessen för skattelag”,  Svenskt näringslivs publikation, Sep-
tember 2014.

•  ”BEPS – Sju nya rapporter”, Blendow Lexnova Expertkommentar – Skatterätt, 
september 2014.
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•  ”Förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen”, Bledow Lexnova Expert-
kommentar – Skatterätt, maj 2014.

•  ”Nordic Capital – först ut bland private equity-målen”, Blendow LexnovaEx-
pertkommentar – Skatterätt, januari 2014.

pågående arbete 
• Implementering av BEPS (artiklar) 

• Metodfrågor i skatterätten (bok)

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Har tillsammans med professor Peter Melz (Stockholms universitet) och profes-
sor Robert Påhlsson (Göteborgs universitet) lett och, under 2014, avslutat Skat-
telagstiftningsprojektet. Se ovan publicerade antologi.

•  Styrelseledamot Föreningen för forskning om moms och andra indirekta skatter 
(Momsinstitutet)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare vid Svenskt Näringslivs konferens om Beredning av skattelag samt förfat-

tat rapport och artiklar (se ovan)

•  Organiserade och talade vid TOR/Skattenytts Skattekonferens 2014 på Engs-
holms slott, 27–29 aug

•  Moderator vid konferens i Madrid, Business and Human Rights: The Tax Per-
spective, anordnad av Complutense University Madrid, 7 nov

•  Moderator vid konferens om Internationell mervärdesskatterätt i Örebro 27–28 
nov

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Specialkursen Skattejuridisk Metodkurs (inom juristprogrammet) bedrivs i stor 

samverkan med och besök hos domstolar, myndigheter, advokat- och konsultby-
råer.

•  Kommenterar nyheter, rättsfall m.m. i Blendow/Lexnovas nyhetsbrev till prakti-
ker (se artiklar ovan).

•  Har spelat in en undervisningsvideo i 24 avsnitt (24 lektioner) om skattejuridiska 
metodfrågor, som nu kan streamas via internet från utbildningsföretaget Apis 
bättreutbildning.se (vänder sig till praktiker som vill studera när de har tid och 
en dator med internetanslutning).



70

•  Har deltagit i tiotalet konferenser, seminarier med praktiker om aktuella skat-
tefrågor.

•  Hjälper och diskuterar med ekonomijournalister vid TV, radio och de större 
dagstidningarna, vilket bl.a. resulterat i ett antal radiointervjuer och intervjuer i 
dagstidningar.

Jesper Johansson
doktorand i finansrätt

Undervisning
• Internationell skatterätt (kursföreståndare)

• Grundkurs i skatterätt

• Skattejuridisk metodkurs

• Juridisk introduktionskurs

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  Johansson, Jesper, ”Valutakursförluster vid gränsöverskridande etableringar – 
med anledning av C-686/13 X AB mot Skatteverket ( X F/X )”, Svensk Skattetid-
ning, nr 5 2014

•  Johansson, Jesper, ”Rättelse till artikeln Valutakursförluster vid gränsöverskri-
dande etableringar – med anledning av C-686/13 X AB mot Skatteverket (X 
F/X)”, publicerad i Svensk Skattetidning nr 5, Svensk Skattetidning, nr 8 2014

pågående arbete 
•  Eget doktorandprojekt
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Ubena John
Doctoral Student

Teaching 

Teaching Special IT Law course, Winter School, & Comparative law course:
•  VT14 – Winter School (Legal automation in Government, and PM) 19th Fe-

bruary 2014

•  HT14 – Automation of  Law, Special course 23rd September 2014

•  HT14– Legislative Techniques and its future, Special course IT Law 25th Sep-
tember 2014

•  HT14 –African Customary Law System (Comparative Law Course) 4th Decem-
ber 2014

Teaching Master in Law and IT: Course C Development and Management of Informa-
tion Systems in a Legal Perspective

•  VT14 – Automation of Law- Special course IT Law 5th February 2014

•  VT14 – Automation of Law Workshop 7th February 2014

•  VT14 – Social Networks: Intermediaries & Law Enforcement 11th February 
2014

•  VT14 – Internet of Things: A Legal Perspective 18th February  2014

•  VT14 – Electronic Surveillance of Communications-Post Snowden 19th February 
2014

•  VT14 – Trusted Systems 25th February  2014

•  HT14 – A Case Study of E-Health 25th February 2014

•  VT14 – ICT and Legal Education 6th March 2014

•  Exam setting and marking Course A Re-exam: Master Course A (IT Law)August 
2014

•  Exam setting and marking Course C Re-exam: Master Course C (IT Law)August 
2014

•  Master in Law and IT, Course D Theses Supervision: Five students – Abdul Ra-
zak, “Jurisdictional Challenges for Cybercrimes: An Evaluative Study of the Laws 
and Technical Measures in India”, Todor Sarakchiev “Electronic Statements and 
Electronic Contracts: The  Bulgarian Perspective”, Kalypso Grammatiki “How 
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does an operation centre handle data and enforce data security within a smart 
city?”, Andreas Kotsios “Law as a Project”, and Sergii Shcherbak “Integration of 
Computer Science into Legal Discipline–The Rise of Legal Programming.”

Research
Published Works

Books

•  “How to Regulate Information and Communications Technology: A Jurispru-
dential Inquiry into Legislative and Regulatory Techniques”, Jure AB, Stock-
holm, 2015. ISBN:  978-91-7223-604-2

Book chapter

•  “A critique of legal framework facilitating access to government information in 
Tanzania”. In Bwalya, K., et al. (eds.)(2014), “Digital Access and E-Government: 
Perspectives from Developing and Emerging Countries”, IGI Global Hershey, 
PA, Pp. 125–150  doi:10.4018/978-1-4666-5868-4.ch009

Articles 

“ Automation of Law and Legal decision making”, The Tanzania Lawyer Journal, 
1 JTLS, 2015,pp.158–176.

Current Work
Peer reviewed articles

•  “A dilemma of Mobile Commerce regulation in Tanzania”, Open University of 
Tanzania Law Journal, (forthcoming)2015 

•  “Legislation in Tanzania: A theory or history?” Journal of Theory and Practice 
of Legislation,  (forthcoming), 2015

•  PhD thesis (completed on 11th March 2015)

Other Research Activities
Papers and activities at Swedish or international conferences, seminars etc.

•  I conducted the final seminar for my doctoral project  (16th December , 2014)

•  I defended my doctoral dissertation on 11th March 2015

•  I participated in several of general jurisprudence and legal theory (allmän rätts-
lära) seminar series at the faculty (e.g. Anna Silvia Bruno, From Localism to 
globalism through legal flaws. A new way of communicative interactions bet-
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ween legal operators, 27th January 2015 and Dennis Patterson, The Conceptual 
Foundations of Law and Neuroscience, 17th May 2014).

Other contributions to the Faculty’s outreach to society
•  I am coordinating collaboration between IRI, Faculty of Law, Stockholm Univer-
sity and, Faculty of Law, Mzumbe University, Tanzania. Under the collaboration 
law books were sent to the Faculty of Law, Mzumbe University, Tanzania (in 
2014).

Positions in boards, investigations, surveys etc.
•  A member to the Commonwealth Association of Legislative Counsels 

•  A member to the International Association of Legislation

•  A member to the Bar Association of Tanzania Mainland

•  A founder of Law and Information Society of Tanzania (LinkedIn online based 
group). 

Lovorka Jonic Kapnias
Doctoral Candidate in European Integration Law

Teaching 
• Comparative Law

• Supervision in the Master Programme in European Law 

Research 
Published Works

Articles

•  Jonic Kapnias, Lovorka, “A Conceptual Puzzle and its Consequences: Institutio-
nal Twinning Equals Technical Assistance?” in Wahlgren, Peter (ed.), “Law and 
Development”, Scandinavian Studies in Law, Volume 60, Stockholm Institute for 
Scandinavian Law, Stockholm, 2015
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Current Work
•  Research stay (Fellowship) at the Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law in Heidelberg (February/March 2015)

• Research stay at the European University Institute in Florence (September 2015)

Commission in Board of Directors, Investigations etc
• Board of the Institutet för Europeisk rätt (Secretary of the Institute)

Anna Kaldal
docent och lektor i processrätt

Undervisning 
•  Specialkursen Barnrätt (kursansvarig)

•  Specialkursen Rättspsykologi (kursansvarig)

•  Momentet Skoljuridik och myndighetsutövning inom uppdragsutbildningen 
Rektorsprogrammet (kursansvarig)

•  Under 2014 har vi lagt ner mycket arbete med ansökningsförfarandet om nytt 
uppdrag. Stockholms universitet rankades högst i ansökningsförfarandet och er-
höll nytt uppdrag (2015–2021). Vi har även arbetat med att omarbeta kursmo-
mentet i juridik. 

•  Uppdragsutbildningen Ungdomsutredarutbildning (kursansvarig)

•  Grundkursen Processrätt

•  Specialkursen Migrationsrätt

•  Specialkursen Straffprocess

•  Handleder och examinerar i processrätt, straffrätt (barnrätt), offentlig rätt (barn-
rätt), familjerätt (barnrätt)
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Egen forskning 

Artiklar 

•  Kaldal, A., ”Barnkonventionen artikel 5”, kapitel i boken ”Från Alfons till Dos-
tojevskij – Röster om barnkonventionen”, Alfe Åslund, P. (red.), Fondi Förlag. 
Boken riktar sig till pedagoger som arbetar med undervisning i barnkonventio-
nen. 

•  Andersson, M. & Kaldal, A., ”Barnkonventionens genomslag i rättstillämpning-
en, Barn som utsatts för våld inom familjen, Kartläggning av brottmålsavgöran-
den från tingsrätt.” Uppdrag åt Socialdepartementets Barnrättighetskommitté. 
Studien färdigställdes under 2014 men blir offentlig först i samband med kom-
mitténs redovisning till regeringen i feb. 2015.

•  Kaldal, A., ”Ombud och talerätt för barn i vårdnadstvister”, i boken ”Barnrätt 
en antologi”, Cederborg, A-C & Warnling-Nerep, W. (red.), Norstedts juridik, 
2014.

pågående arbete 
•  Kapitel i antologin från konferensen “Child friendly justice”, där jag även är en 

av fyra redaktörer (publiceras 2015)

•  Kaldal, A., “Child evidence, A comparative study on handling, protecting and 
testing evidence from children in legal proceedings within States in the Baltic 
Sea Region.” Uppdraget är inom ramen for Europarådets arbete “Child friendly 
justice” (publiceras 2015).

•  Kaldal, A., ”Barnet i rättsprocessen”, Norstedts juridik (bok, publiceras 2015)

•  Projektet ”Interimistiska beslut i tvister om vårdnad”, boende och umgänge. Post 
doc, finansierat av Cassel. Pågår.

•  Projektet ”Barn som begår allvarliga brott.” Projektet bedrivs tillsammans med 
institutionen för socialt arbete (FD M. Tärnfalk) och Psykologiska institutionen 
(docenten C. Alm). Projektet finansieras av Statens institutionsstyrelse (SiS). Ma-
terialinsamlingen har varit tidskrävande men slutfördes under 2014.  

•  Projektet ”Hedersrelaterade frihets- och fridsbrott mot barn” tillsammans med 
Annika Norée och Emelie Kankaanpää som finansieras av Brottsofferfonden har 
pågått under 2014 och förväntas avslutas under 2015.

•  Projektet ”Barnets väg genom barnahus – En modell för dokumentation och 
utvärdering av verksamheten i barnahus” erhöll finansiering i dec 2014 (FoU 
Stockholms stad) Projektet inleds under 2015.
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Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap 

• Handledare doktoranden Louise Dane

• Handledare doktoranden Emelie Kankaanpää

• Biträdande handledare Malou Andersson

• Biträdande handledare Moa Ek

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Ledamot i doktorandnämnd vid Juridiska institutionen, Reykjaviks högskola, 

Island 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Varit med och startat det Nordiska forskningsnätverket för barnahusforskning.

•  Presenterade på den första konferensen i det Nordiska nätverket för barnahus-
forskning i Oslo i feb 2014.

•  Presenterade på Barnrättscentrums första internationella konferens Child friend-
ly justice i maj 2014. 

•  Ordnat seminarium inom ramen för Barnrättscentrums seminarieserie i april 
2014.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
•  Medverkan som sakkunnig i Socialstyrelsens utarbetande av ”Vägledning i risk-

bedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge”.  

•  Samarbete med BO (bl.a. bistått vid översättning Allmänna kommentarer t BK)

•  Samarbetet med Rädda barnen (projektet Ett fredat rum)

•  Samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset (projektet samverkansteam)

•  Samarbete med Stockholms barnahus

•  Undervisar återkommande på Domstolsakademin, åklagarutbildningar, advokat-
kurser samt andra institutioner (Institutionen för socialt arbete) och universitet 
(KI)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Styrelseledamot i Barnrättscentrums styrelse 

•  Cassel beredningsgrupp

•  Ledamot i Rektorsprogrammets styrgrupp

•  Medlem i gruppen fakultetsseminarier 
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Christine Kirchberger
doktorand och universitetsadjunkt i rättsinformatik

Undervisning
•  Juridisk informationssökning inom Juridisk introduktionskurs

•  Rättsinformatik (stf kursföreståndare)

•  Civilrätt C  

•  Medie- och marknadsjuridik

•  Law and Information Communication Technology

•  Master Programme in Law and Information Technology (stf kursföreståndare)

•  Handledare för tre studenter på grundnivå (examensarbetet inom rättsinforma-
tik)

•  Handledare för sju studenter på magisternivå (magister program Law & IT)

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  Redaktör och huvudförfattare för “Cyber Law in Sweden”, del i “Kluwer’s Inter-
national Encyclopaedia for Cyber Law”, Wolters Kluwer, 2014.

pågående arbete
•  Avhandlingsprojekt “Legal Information as a Tool”

Andra forskningsaktiviteter 
•  Presentation (tyska) ”Rechtsquellen & Informationssuche – Diskrepanz oder 

Transparenz”, vid IRIS 2014, ”Internationales Rechtsinformatik Symposion”, 
Universität Salzburg, Österrike, 20–22 februari 2014

•  Presentation (engelska) “The future of Legal Education (Tech meets Law)”, 
Stockholm Legal Hackers, 2 december 2014

•  Co-editor-in-chief för VoxPopuLII, gästblogg av The Legal Information Institute, 
Cornell Law School (blog.law.cornell.edu/voxpop/)
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Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Tävlingen Law as an App inom ramen för magisterprogrammet, med domare 

från advokat- och affärsvärlden 

•  Juridisk expert för legalahandboken.se, en digital guide i internetdjungeln för 
lärare och studenter 

•  Bloggare för Data Protection Blog (blogg.delphi.se) i samarbete med Delphi Law 
Firm

•  Bloggen sökarätt.se (tips för juridisk informationssökning)

Jan Kleineman 
professor i civilrätt

Undervisning
• Specialkursen Kommersiell avtalsrätt (kursförståndare)

• Specialkursen Skadeståndsrätt (kursförståndare)

• Rådgivaransvar

• Doktorandkurs

• Metodkursen i skatterätt

• Vetenskapliga seminarier vid SCCL

• JT:s jubileumföreläsning oktober 2014

• introduktioner till kursen i finansmarknadsrätt i London vid Queen Mary

• gästföreläsning i Köpenhamn

Egen forskning
publicerade arbeten

•  Uppsats i engelskspråkig bok utgiven i Danmark om Wien-konventionen för 
internationella köp

•   uppsats i samlingsverket ”Avtalslagen 100 år” om 1915 års Avtalslag

•  ”Från prejudikatinstans till lagstiftare.” Om Högsta domstolens ökade aktivism 
i JT 2014–15 nr 3
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pågående arbete
•  Ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtalsförhållanden

•  Kontraktsrättsligt ansvar på utomkontraktuell grund 

•  Ett antal pågående festskriftsartiklar

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Ordförande vetenskapliga rådet vid SCCL och ordf särskilda utskottet vid SCCL

Handledarskap
• Philip Mielnicki (snart färdig med doktorsavhandling) 

• Kelly Chen (heltid) 

• Stefan Sandén (deltid)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
• Internationell utvärderare juristutbildningen Islands universitet

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
• Sakkunnig professor Bergens universitet, Norge

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
• SSCL konferens Oxford, Köpenhamn

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Samverkan inom ramen för bl.a. verksamheten i SCCL.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Centrets Oxford committe
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Linnea Kortfält
doktorand i folkrätt

Undervisning
• Human Rights in a Global Perspective

Egen forskning

Artiklar

•  “Sexual Violence and the Role of the Doctrine of Superior Responsibility – in the 
light of the judgement against Germain Katanga at the ICC”, Nordic Journal of 
International Law, artikel antagen för publicering

pågående arbete
•  “Sexual Violence against Children and International Criminal Law – the role of 

the Doctrine of Superior Responsibility” aims to critically review, systematize 
and analyze International Criminal Law with regards to the treatment of Sexual 
Violence against Children. The rules and the application thereof, in e.g. the ad 
hoc tribunals and the ICC, will subsequently be linked to the role of holding 
leaders accountable in combating sexual violence against children. A central part 
of the dissertation will hence be allocated to the Doctrine of Superior Responsi-
bility.

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

•  Etablerat kontakt med nyckelpersoner på Berkeley Human Rights Center, Sexual 
Violence Accountability Project.

•  Erhållit stipendium från Wallenbergsstiftelsen för resa till Berkeley för presenta-
tion av forskning och utvecklande av vidare forskningssamarbete.
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Adriana Krzymowska
doktorand i finansrätt

Undervisning
• Grundkursen i skatterätt

• Handledare för examensarbeten 

Egen forskning
pågående arbete

•  Avhandlingsprojekt: ”Avyttringsbegreppet i inkomstskattelagen – En studie av 
det skatterättsliga avyttringsbegreppet främst vid beskattning av kapitalvinster 
enligt inkomstskattelagen”

Antonia Krzymowska

Undervisning
• Civilrätt A

• Civilrätt D

• Affärsjuridik

• Handledare för två studenter på grundnivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  ”God försäkringsförmedlarsed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför 
uppdragsförhållandet”, Juridisk Tidskrift 2014/15 nr 2.
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pågående arbete
• Avhandlingsprojekt ”Mäklarrättsliga principer”

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i Doktorandrådet

Karin Kulin-Olsson
adjunkt
uppgift saknas

Kent Källström
professor

Undervisning
•  Seminarieundervisning och examination av uppsatser i familjerätt på grundkur-

sen civilrätt C

•  Seminarieundervisning på fördjupningskursen i successionsrätt

•  Handledning och examination av examensarbeten

Egen forskning
•  Avslutat forskningsprojekt i testamentsrätt och redovisat resultaten i boken ”Om 

testamentsförordnande”

•  Författat sju rättsfallskommentarer (s.k. notes efter fransk förebild)

•  Författat en uppsats i festskriften till C. Calleman

•  Författat två förslag till yttrande från fakulteten om lagförslag
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Övriga uppgifter
•  Föreläsning för Arbetsrättsliga föreningen (avskedsföreläsning inför min avgång)

•  Medverkan i kurs om drogtestning vid Karolinska universitetssjukhuset (vidare-
utbildning av läkare)

Annika Lagerqvist Veloz Roca 
docent och f.d. lektor i offentlig rätt

Undervisning
• Handledning av studenter i examensarbete

• Examination av studenters examensarbete

Egen forskning
Artiklar

•  Expertkommentarer i offentlig rätt samt Migrationsrätt i nättidningen Blendow 
Lexnova

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Biträdande handledare för doktorand Louise Dane

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelseledamot i Barnrättscentrum.
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Anders Lagerstedt
gästlärare
uppgift saknas

Katrin Lainpelto
Jur.dr. och forskare

Undervisning
•  Kursföreståndare för specialkursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig in-

riktning (STRP-P)

• Juridisk introduktionskurs, 

• Juridisk informationssökning

• Processrätt

• Förundersökning 

• Rättspsykologi 

• Barnrätt

Egen forskning
publicerade arbeten 

Artiklar 

•  Lainpelto, K., ”Några reflektioner kring ämnet bevisrätt”, i ”Festskrift till Chris-
tian Diesen” (red. Andersson, S., Lainpelto, K.), Norstedts juridik, 2014.

•  Lainpelto, K., ”Är en barnneuropsykiatrisk funktionsnedsättning detsamma som 
en processuell funktionsnedsättning – Om objektivitet, saklighet och rättstrygg-
het”, i ”Barnrätt – en antologi”, (red. Warnling-Nerep, W. & Cederborg, A-C.), 
Norstedts juridik, 2014.

Rapporter

•  Lainpelto, K., Lainpelto, J., “Increasing the Capacity of Domestic Workers of 
Different Origins to Respond to Sexual Violence Through Community-Based In-
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terventions. Mapping Community Resources, Allies, Interventions, and Policies, 
Final Report”, 2014.

•  Lainpelto, K., Lainpelto, J., “Increasing the Capacity of Domestic Workers of 
Different Origins to Respond to Sexual Violence Through Community-Based In-
terventions. Review of Evidence on Migrants’ Sexual Victimization and Assess-
ment of Victims’ Needs in Sweden”, 2014.

pågående arbete
•  Lainpelto, K., Isaksson, J., Lindblad, F., “Does Knowledge about a Neuropsy-

chiatric Disorder Influence Evaluation of Child Sexual Abuse Allegations?”, Psy-
chology, Public Policy and Law [submitted]

•  Lainpelto, K., “Evidential Difficulties in Criminal Proceedings Concerning Al-
leged Child Sexual Abuse against Children with Neuropsychiatric Disorders”, 
i “Child-Friendly Justice – A Quarter of a Century with the UN Convention on 
the Rights of the Child”, (red. Mahmoudi, S., Leviner, P., Kaldal, A. & Lainpelto, 
K.), Brill Publications [i tryck].

Redaktörskap

•  ”Festskrift till Christian Diesen”, (red. Andersson, S., Lainpelto, K.), Norstedts 
juridik, 2014.

Pågående forskningsprojekt
•  Projektansvarig för EU-projektet “Increasing the Capacity of Domestic Workers 

of Different Origins to Respond to Sexual Violence Through Community-Based 
Interventions.” Finansiär: Europeiska kommissionen. 

•  Projektansvarig för forskningsprojektet ”Rättsväsendets bemötande av brotts-
utsatta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.” Finansiär Stock-
holms Barnrättscentrum samt Brottsofferfonden.

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

•  “Increasing the Capacity of Domestic Workers of Different Origins to Respond 
to Sexual Violence Through Community-Based Interventions”, Regional Confe-
rence Stockholm, den 16 december 2014.

•  “International Conference on Child Friendly Justice: On the Occasion of the 
25th Anniversary of the Adoption of the Convention on the Rights of the Child”, 
Stockholm den 16–18 maj 2014.
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Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
•  Föreläsare i ämnet processrätt vid Umeå universitet. Föreläsare (sedan 2010)

•  Undervisning på Domstolsverket rörande värdering av stödbevisning, muntlig 
bevisning samt brott mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Föreläsare (sedan 2006)

•  Polishögskolan, vidareutbildning för barnutredare och utredare vid våld i nära 
relationer.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Suppleant i Stiftelsen av den 28 oktober. Sedan januari 2014

David Langlet
docent och lektor i miljörätt

Undervisning 
• Miljörätt,15hp (föreståndare)

• Koordinator för miljörätten på juristprogrammet 

• Handledare för en student på grundnivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  Ebbesson, Jonas, Jacobsson, Marie, Klamberg, Mark, Langlet David, Wrange, 
Pål (red), “International Law and Changing Perceptions of Security”, Brill/Nij-
hoff, 2014.

•  Langlet, David, “Minerals as Scarce Resources: the Quest for Secure and Sustai-
nable Supply” i Ebbesson, Jonas, Jacobsson, Marie, Klamberg, Mark, Langlet 
David, Wrange, Pål (red), “International Law and Changing Perceptions of Secu-
rity”, Brill/Nijhoff, 2014, 202–224.
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Artiklar 

•  “Transboundary Dimensions of CCS: EU Law Problems and Prospects”, Carbon 
and Climate Law Review, 3/2014, 198-207 (peer  review)

•  “Transboundary Transit Pipelines: Reflections on the Balancing of Rights and In-
terests in Light of the Nord Stream Project”, International & Comparative Law 
Quarterly, 63:4, 2014, 977–995 (peer  review)

•  “Nord Stream, the Environment and the Law: Disentangling a Multijurisdictio-
nal Energy Project”, Scandinavian Studies in Law, vol 59, 2014, 179–205.

Rapporter

•  Langlet, David, Eklund, David , Eklund, Britta, ”Ansvar för förorenad mark på 
båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar”, Institutionen för till-
lämpad miljövetenskap, ITM-rapport 222 (2014).

•  Rydberg, Nils, Langlet, David, “CCS in the Baltic Sea region – Bastor 2 : Work 
Package 4 – Legal & Fiscal aspects”, Elforsk report, 14:48, 2014.

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Brita Bohman (biträdande handledare).

• Daniel Arnesson (biträdande handledare) vid Universitetet i Oslo.

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
•  Philip Linné, Regulating Vessel-Source Air Pollution – Approaches to Control-

ling Sulphur Oxides, juridiska institutionen, Göteborgs universitet (opponent vid 
slutseminarium)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  ‘Discussant’ på ett paper av professor Wendy Wagner (University of Texas School 

of Law) vid konferensen ‘Expert Public Administration’, 9 maj 2014, Rother-
mere American Institute, Oxford. 

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  ”Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser”, anförande vid semina-

riet Giftiga båtuppläggningsplatser – Hur ser det ut och hur kan båtlivet bli mer 
miljövänligt?, Båtmässan i Älvsjö, 8 mars 2014 

•  “Perspectives on climate governance”, anförande vid Oxford Climate Forum 
2014, Saïd Business School, Oxford, 8 february 2014. 
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Ledamot av styrelsen för Stockholms miljörättscentrum.

• Ledamot av juryn  för the Elisabeth Haub Prize in Environmental Law.

Frida Larsson
doktorand i straffrätt

Undervisning 
• Straffrätt (grundkurs)

• Civilrätt C (grundkurs)

• Barnrätt (specialkurs)

• Straffrätt och samhälle (specialkurs)

• Handledare för två studenter på grundnivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  Larsson, Frida, ”Styvföräldrars garantansvar”, JT 2013-14 nr 3 s. 651-662.

pågående arbete
•  Doktorsavhandling ”Underlåtenhet av skyddsgaranter för barn”

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Två uppsatsstudenter 30 hp uppsats (juristexamen)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Presentation av doktorandprojektet på Barnrättscentrum, Stockholm november 

2014.
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Per Larsson
adjunkt i offentlig rätt och doktorand

Undervisning
• Statsrätt

• Europarätt

• Juridik och etik i skolan

Egen forskning
pågående arbete

• Avhandling – ”Rättsligt skydd för visselblåsare i arbetslivet”

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Utredningssekreterare i Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår 

larm (SOU 2014:31)

Carl Lebeck
doktorand i offentlig rätt
uppgift saknas



90

Marianne Levin
professor (återanställd), jur. dr, fil dr h.c. (Hanken)

Undervisning 
• Immaterialrätt 

• Marknadsrätt 

•  VT14: ansvar för Modul 3 i Magisterprogrammet i European Intellectual Pro-
perty Law (Method and Thesis) 

Egen forskning 
publicerade arbeten 

Böcker

•  ”Marknadsföringslagen – en kommentar”, Lexino/Karnov Group (301 sidor)

•  ”Lärobok i immaterialrätt” digital uppdatering av 10 uppl.

Artiklar 

•  ”Länka gärna men kopiera inte”, kåseri Affärsvärlden april 2014

•  ”Med fingrarna i den digitala syltburken”, kåseri Affärsvärlden oktober 2014

Övrigt

•  Lagkommentarer KARNOV: uppdatering av lagen om namn och bild i reklam, 
marknadsföringslagen, mönsterskyddslagen, mönsterskyddsförordningen samt  
produktsäkerhetslagen och  produktsäkerhetsförordningen

•  Lagkommentarer LEXINO: nya 

  Marknadsföringslagen

  Mönsterskyddslagen

pågående arbete 
• Nytt magisterprogram i immaterialrätt

• Ny specialkurs i immaterialrätt
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Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap 

• Frantzeska Papadopoulou disputerade den 28 mars

• Jonas Hellberg disputerade den 19 september

• Åsa Hellstadius, beräknad disputation i juni 2015

• Monirul Azam, beräknad disputation september 2016

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Opponent vid Olli Vilankas disputation den 5 september på Helsingfors univer-

sitet: “Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Internet”.  

•  Opponent vid av Knud Wallbergs slutseminarium den 21 november på Köpen-
hamns universitet: ”Brug av andras varemærker i digitala medier”

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Tillsättning av forskartjänst postdoc för anställning i ’bioSYNergy-projektet’ vid 

Köpenhamns universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Ordförande på åtta konferenser som anordnats av Svenska föreningen för im-

materialrätt 

•  Ordförande vid ett arbetspass (Specialdomstolar) på det XXXIII mötet för indu-
striellt rättsskydd i Island den 31 augusti till 3 september

•  Deltagande i Universitetsnätverk för magisterstudenter vid EU:s design och varu-
märkeskontor i Alicante den 6-7 maj

•  Organisation av svenskt deltagande i Nordiskt immaterialrättsligt Processpel 
(mootcourt) i Oslo den 5 december

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Enväldig domare i den internationella juridikföreningens Elsa tävling på temat 

”Upphovsrätt och internet”

•  Talare vid Svensk juriststämma den 12 februari om skadestånd i immaterialrätten 
och marknadsrätten

• Immaterialrättsdagen för Blendow Group 4 december

• Ingått i Justitiedepartementets rådsgrupper för varumärken och patent
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Debatt

•  ”Immaterialrätten står för en allt större del i ett företags tillgångar”, Media Pla-
net Specialbilaga IP & affärer 

•  ”Bristande rättsskydd för uppfinnare kostar jobb”, Dagens Nyheter  Debatt den 
7 juli, tillsammans med Med. dr Johan Bring och advokat Rolf Åbjörnsson 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Ordförande i Svenska föreningen för immaterialrätt

Pernilla Leviner
universitetslektor och docent i offentlig rätt

Undervisning
• Statsrätt

• Förvaltningsrätt

• Civilrätt C – biträdande kursansvarig familjerätt

• Handledning och examination av examensarbeten juristprogrammet

•  Ämnesspecifika seminarium i familjerätt och offentlig rätt för studenter som skri-
ver examensarbeten

• Specialkurs i barnrätt

• Specialkurs i Comparative Law

• Juridik och etik i skolans värld, lärarutbildningen

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  Leviner, P. & Eneroth, E., ”Socialtjänstens ansvar för barn och unga”, i ”Juridik 
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i socialt arbete – en introduktion”, Red. Eneroth, 2 uppl. Gleerups förlag, Lund, 
2014

•  Leviner, P., ”När kan och bör placerade barn flytta hem – en oklar balansering 
mellan återförening och stabilitet i tre olika processer”, i ”Barnrätt en antologi”, 
Red. Warnling Nerep & Cederborg, Norstedts juridik AB, 2014

•  Leviner, P., ”Hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som anhöriga – Ett rättsligt 
perspektiv”, i ”Barns rätt som anhöriga – En antologi om att göra barn delak-
tiga”, Allmänna barnhuset, 2014

Artiklar

•  Leviner, P., ”Förbudet mot barnaga i Sverige ur ett jämförande perspektiv – ef-
fekter och utmaningar,” Juridisk Tidskrift 2013–14, No. 3, 2014 (peer review)

pågående arbete
•  Leviner, P., “The Swedish Prohibition against Corporal Punishment from a Com-

parative Perspective – Effects and Challenges”, i Carlson & Wahlgren (Red.), 
“Comparative Law in Nordic Perspective”, Scandinavian Studies in Law, up-
coming 2015

•  Leviner, P., “The Right to a Fair Trial from a Child’s Perspective – Reflections 
from a Comparative Analysis of Two Child Protection Systems”, i Mahmoudi, 
Leviner, Kaldal & Lainpelto, (Red.), “Child-Friendly Justice – A Quarter of a 
Century with the UN Convention on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff 
Publishers, in press 2015

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Biträdande föreståndare för Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten, Stockholms 
universitet

Handledarskap 
•  Ulrika Winerdal, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms 

universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Presentation av det svenska agaförbudet vid ett seminarium organiserat av Rädda 

barnen och svenska ambassaden i Sydafrika, Pretoria, Sydafrika, november 2014

•  Presentation av forskningsprojektet ”Barns delaktighet genom offentliga biträ-
den i LVU-mål”, Nordisk förvaltningsrättslig konferens, Åbo Akademi, augusti 
2014
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•  Presentation av det svenska agaförbudet vid internationell konferens anordnad 
av Socialdepartementet, Stockholm, juni 2014

•  Presentation av paper “The Right to a Fair Trial from a Child’s Perspective” 
(se ovan under pågående arbeten) vid den internationella konferensen “Child 
Friendly Justice”, anordnad av Barnrättscentrum, maj 2014

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Samverkan sker löpande exempelvis genom arbetet i Barnrättscentrum där 5–6 

seminarium arrangeras varje år till vilka myndigheter, organisationer och prakti-
ker bjuds in, både som åhörare och talare. 

•  Under 2014 har jag också varit sakkunnig i Socialstyrelsens uppdrag att vidare-
utveckla den sociala barnavården med fokus på handläggnings- och dokumenta-
tionssystemet BBIC, 2014

•  Samverkan sker också genom undervisnings- och skrivuppdrag vid myndigheter 
och organisationer såsom Socialstyrelsen, kommunala socialförvaltningar, Stif-
telsen allmänna barnhuset, Unicef m.m. 

•  Därutöver samverkar jag kontinuerligt med media, ofta i rådgivande kontakt och 
i vissa fall genom att uttala mig i frågor som anknyter till min forskning. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ledamot och fakultetsrepresentant i Stockholms universitets Miljöråd (januari 

2014 och tills vidare)

•  Suppleant i Stockholms universitets Råd för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor 
(våren 2013 och tills vidare)

•  Ledamot i styrelsen för Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten, Stockholms 
universitet (hösten 2012 och tillsvidare) 

Ulrika Lind af Hageby
doktorand i arbetsrätt
uppgift saknas
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Gustav Lindkvist 
doktorand i offentligt rätt

Undervisning
• Grundkurs i förvaltningsrätt

• Specialkurs i Förvaltningsprocessrätt

• Specialkurs i Skattejuridisk metodkurs

• Handledare för tre examensarbeten på grundnivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  ”Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om 
oredovisade löner och intäkter”, Norstedts Juridik 2014, 388 s.

Artiklar

• ” Festskrift till Christian Diesen” s. 391 ff., ”Betydelsen av ursprungssannolikhet 
vid bevisvärdemetoden.” (tillsammans med Arvid Sjölander)

•  Förvaltningsrättslig tidskrift 2014 s. 273 ff.,”Bevisfrågor vid ledningsprövning 
enligt HFD 2013 ref. 74.”

•  Juridisk Tidskrift 2014 s. 864 ff., ”Kan en sakfråga bli en rättsfråga? Något om 
prejudikatvärde för bevisvärderingsprejudikat angående analys av utsagor.”(peer 
review)

•  Svensk Skattetidning 2014 s. 642 ff., ”Bevisprövning i mål om oredovisade löner 
och intäkter i kontantbranschen.”

•  Svensk Skattetidning 2014 s. 658 ff., ”Åvilar det Skatteverket en åberopsbörda 
i skatteprocessen?”

pågående arbete
•  Avhandlingsarbete: ”Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvalt-

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

•  ”Festskrift till Christian Diesen” s. 391 ff., ”Betydelsen av ursprungssannolikhet 
vid bevisvärdemetoden.”

•  Till bevisrättsligt symposium i vid Lunds universitet i november 2015

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Återkommande kurser för praktiker

• Återkommande kurser för Domstolsverket

Charlotta Lindsjö
doktorand i civilrätt
föräldraledig

Konrad Lundberg
universitetslektor i handelsrätt

Undervisning 
• Juridisk översiktskurs

• Affärsjuridik

• Civilrätt A

• Juridisk metodlära
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Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  Marcus Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor (recension), Juridisk Tidskrift, 
nr 1 2014–15

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Tävlingsledare för Skol-SM i juridik för gymnasieskolor

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ordförande i ledningsgrupperna för yh-utbildningarna Paralegal och Offentlig 

upphandling vid Påhlman Handelsinstitut

Björn Lundqvist
senior lecturer, from. 1 January 2015

Teaching
• Competition Law

Research
Published Works

•  Björn Lundqvist, “Standardization under EU Competition Rules and US Antit-
rust Laws : The Rise and Limits of Self-Regulation.” Cheltenham : Edward Elgar 
Publishing, Incorporated 2014, 496 s. (New Horizons in Competition Law and 
Economics series) 

•  Timo Minssen; Björn Lundqvist, “The ‘Opt Out’ and ‘Opt In’ Provisions in the 
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Unified Patent Court Agreement : Impact and Strategies for European Patent 
Portfolios.” in N I R, Vol. 83, Nr. 4, 2014, s. 340-357

•  Björn Lundqvist; Yrsa Forsberg; Marc de Vries; Mariateresa Maggiolino, “LAPSI 
2.0 : Competition Law Issues Position Paper.” Paper presented at LAPSI 2.0 Final 
Conference, Bruxelles, Belgien, 2014, and published on the web.

Current Work
•  To be published monograph: “R&D collaborations under the Competition Rules 

of the European Union and The Antitrust Laws of the United States” (Edward 
Elgar monograph, 303 pp. May, 2015).

•  “Competition law as the limit of self-regulation” paper presented at Ascola Con-
ference  “Competition Law as Regulation” in Lecce 2013, and submitted 2014 
to be published in Josef Drexl and Fabiana Di Porto (ed) ‘Competition Law as 
Regulation’, Edward Elgar, 2015, pp. XX.

•  “The rise of standardization” paper presented at Conference “User Generated 
Law – Reconstructing IP law in the knowledge society”, Copenhagen University 
2014, submitted to be published in Thomas Riis and Jens Schovsbo (ed), “User 
Generated Law – Reconstructing IP law in the knowledge society”, Edward El-
gar, 2015, pp. XX.

•  “Access to Documents for Cartel Victims and Cartel Members – Implications 
of the New Directive on Competition Damages Actions and the Right to the 
Defence – is the System Coherent” paper presented at Conference Uppsala Uni-
versity 2014 “Harmonizing EU Competition Litigation: The New Directive and 
Beyond”, submitted to be published in Maria Bergstræm (ed) “Harmonizing EU 
Competition Litigation: The New Directive and Beyond” forthcoming with Hart 
Publishing/Bloomsbury in 2015.

•  To be published by Oxford University Press (OUP) (”biograph” together with 
Timo Minssen): “EU Competition Law and Intellectual Property Rights in the 
Pharma & Biotech Sectors” (May 2016)

Other research
Supervisor

•  Supervised several master and regular students at Stockholm University, I also 
supervise a PhD student.

Contribution to Swedish/International Conferences etc.
•  Speaker at the EU Parliament, Brussels, 19 March 2014, special invited by the 

MEP:s IP Group, talked about patent law and standardization 
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•  Speaker at LAPSI final conference in Brussels 28 November 2014, “Public Big 
Data and Competition Law”

•  Speaker at Svenska nätverket för Europarättsforskning och Uppsala University, 
15–16 May 2014, “EU Competition Law and the Emerging Harmonization of 
Private Enforcement: The Proposed Directive and Beyond”

●•  Speaker at Lund University, Standardization Research Centre, 8 April 2014, ’The 
Standards Round Table’ 

● •  Speaker at conference at Copenhagen University, 7 March 2014, “User Genera-
ted Law – Reconstructing IP law in the knowledge society” 

Collaboration with Surrounding Society
• Interviewed by Danish TV

Lundstedt Lydia
doktorand immaterialrätt

Undervisning
•  Transborder Intellectual Property Conflicts (tillsammans med prof. Annette Kur) 

(kursföreståndare)

• Medie- och marknadsjuridik (kursföreståndare)

• Master of European Intellectual Property Law (undervisning)

• Master of Law and IT (undervisning) (undervisning)

• American English Business Law (undervisning)

• Comparative Law (undervisning)

• European Intellectual Property Law (undervisning)

• Experimentell immaterialrätt (undervisning)

•  International Master’s Programme in Curating Art, including Management and 
Law (undervisning)

• Experimentell immaterialrätt (undervisning)
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• Media law: E-Commerce (KTH) (undervisning)

• Immaterialrätten i det digitala samhället (Linköping) (undervisning)

• Information och rätt (Uppsala) (undervisning)

• Fashion, Design, and Trademarks (IULM, Milan, Italian) (undervisning)

Egen forskning
pågående arbete

•  Avhandlingsprojekt: “Transborder Intellectual Property Infringement Disputes: 
A Comparative Study of the United States and Europe”

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Handledare för examensarbeten

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• IFIM seminarium om Immaterialrätt och internationell privaträtt

Cecilia Magnusson Sjöberg 
professor i rättsinformatik 

Undervisning 
•  Ämnesföreståndare för rättsinformatik (och kursansvarig för grundkursen i 

rättsinformatik). 

•  Ansvarig för magisterkursen i Arkivvetenskap: Juridik för arkivarier, teoretisk 
baskurs, Historiska institutionen. 



101

Egen forskning 
Publicerade arbeten 

•  ”Rättsautomation sett i ljuset av personlig integritet.”i “Jon Bing, A Tribute. ”Red. 
Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave och Anne Gunn Berge Bekken. Gyldendal, 
2011 sid 211–229.

•  Lexino lagkommentar (online): Personuppgiftslagen (1998:204). Stockholm: 
Karnov Group, 2014.

Forskningsprojekt 

•  “E-learning – A Legal Analysis Focusing on Employment Law, Copyright and 
Privacy Protection” (finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
Minnesfond)

•  Member of the Ethical Advisory Board (EAB) associated to the EU Reveal project 
(http://revealproject.eu, about social media verification)

•  Member of the Legal Ethical Advisory Board (LEAB) associated to the EU AE-
TIONOMY project (http://www.aetionomy.eu/index.php?id=5263, about orga-
nising knowledge about neurodegenerative disease mechanisms for the improve-
ment of drug development and therapy)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap 

• Handleder fem doktorander 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Keynote speaker at “Symposium of Information Technology Law: Current and 

future Development.” Shanghai University of Political Science and Law, China, 
October 23, 2014, (“Proactive law in the digital information society”)

•  Koreferent vid 40. Nordiska juristmötet i Oslo 21–22 augusti 2014, ”Borgeren 
og digitalisert forvaltning hver går vi?” (Nils Fenger referent).

Samverkan med det omgivande samhället 
•  Ingår i Riksbankens Jubileumsfond områdesgrupp för Teknik-Institution-

Förändring (TIF)

• Ingår i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik 
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
Utredningar 

•  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: ”Utredningen om personuppgiftsbehandling vid ISF” (Inspektionen för 
socialförsäkringen) (S 2013-13) 

•  Expert: ”Statistikutredningen”, (Fi 2011:05) 

•  E-delegationens rättsliga expertgrupp (Dir. 2009:9) 

Styrelser m.m.

•  Ledamot i styrelsen för Stiftelsen för fakultetskurser

•  Ledamot i styrelsen för Juridisk Tidskrift

•  Suppleant i redaktionen för Förvaltningsrättslig Tidskrift

•  Ingår i beredningsgruppen för Stiftelsen för Juridisk Fakultetslitteratur

•  Ledamot i Vetenskapliga rådet knutet till SCCL (Stockholm Centre for Com-
mercial Law)

Said Mahmoudi
professor i internationell rätt

Undervisning 
• Undervisning i samtliga folkrättsliga kurser som har givits under året. 

• International Criminal Law. (kursföreståndare)

• Undervisning i Uppsala, Linköping och Försvarshögskolan. 

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker 

•  ”Sverige och folkrätten”, femte uppl. Tillsammans med Ove Bring & Pål Wrange
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Artiklar 

•  “The Baltic Straits” , in David Caron and Nilufer Oral (eds.), Navigating Straits: 
Challenges for International Law”, Brill/Nijhoff, 2014, pp. 125–137.

pågående arbete
•  “International Navigation in the Arctic Waters”, in Harry Scheiber (ed.), “Oce-

an Law: 20 Years of Developments Under the UNCLOS Regime”, Brill/Nijhoff, 
2015. 

•  “The Environmental Law of the European Union”, En bearbetad och uppdaterad 
engelsk version av boken ”EU:s miljörätt”, Oxford University Press, 2016 (till-
sammans med David Langlet).

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Katinka Svanbergs avhandling ”Säkerhetsrådets praxis under FN-stadgans kapi-
tel VII”. Disputerade i april 2014 (huvudhandledare).

•  Fredrik Holsts avhandling ”Militära insatsregler”(huvudhandledare)

•  Martin Ratcovichs avhandling “International Law and the Notion of Place of 
Safety for Disembarkation of Persons Rescued at Sea” (huvudhandledare). 

•  Maeve Dions avhandling “Cyber Threats to National and International Secu-
rity” (handledare)

•  Olga Glukhovska Shaefers avhandling “Investment Arbitration” (handledare). 

•  Frantzeska Papadopoulous avhandling “Opening Pandora’s Box: Exploring 
Flexibilities and Alternatives for Protecting Traditional Knowledge and genetic 
Resources under the Intellectual Property Framework”. Disputerade våren 2014 
(handledare). 

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
•  Opponent vid Pirjo Kleemola–Juntunens disputation i Rovaniemi den 28 augusti 
2014.

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Sakkunnig för tillsättningen av ett lektorat i Köpenhamn med 25 sökanden.

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Anförande om “court practice with respect to cases of marine pollution”, Dubai, 

januari 2014;

•  Keynote speech on “Navigation in the Northern Sea Route” in the International 
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Conference “Ocean Law: 20 Years of Developments Under the UNCLOS Re-
gime”, Madrid, September 2014.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Åtskilliga intervjuer med radio, TV och tidningar både i Sverige och utomlands.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Medlem i redaktionskommitté för Scandinavian Studies in Law och för Aegean 

Review of the Law of the Sea and Maritime Law

•  Styrelseledamot Transparency International, Sverige

•  Ledamot av International Advisory Board, Law of the Sea Institute, Berkley.  

Dennis Martinsson
doktorand i straffrätt

Undervisning
• Miljöskyddsjuridik (fristående kurs)

• Straffrätt (grundkurs)

• Straffrätt och samhälle (specialkurs)

• Handledare för fyra studenter på grundnivå

• Handledare för en student inom Masterprogrammet i Europarätt

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Straffrättsvillfarelse i EU-domstolen. En straffrättslig kommentar till det konkur-
rensrättsliga målet Schenker & Co. m.fl.”, Europarättslig tidskrift, nr. 3, 2014.
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pågående arbete
•  Avhandlingsprojekt: ”Villfarelse som ansvarsfrihetsgrund” (arbetstitel). Kort be-

skrivning: Det är mänskligt att begå misstag, och det är lätt hänt att en person 
misstar sig på alltifrån verkligheten till omfattningen av straffrättsliga bestäm-
melser. 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 §) aktualiseras, dels kan det vara 
fråga om en villfarelse som har betydelse för uppsåtsbedömningen. Mitt avhand-
lingsprojekt rör frågan om vilka misstag som är ansvarsbefriande

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
•  Deltagande vid en konferens arrangerad av ECPI (European Criminal Policy Ini-

tiative) vid Stockholms universitet (12 juni 2014).

•  Deltagande och presentation av avhandlingsarbetet vid den nordiska worksho-
pen i straffrätt i Uppsala (13-15 juni 2014).

•  Deltagande vid flera s.k. högre seminarium i straffrätt under 2014, som arrang-
eras av Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Peter Melz
professor i finansrätt, prefekt

Undervisning
•  Fullgör undervisningen huvudsakligen i specialkursen i företagsbeskattning samt 

som examinator för examensarbeten.

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  ”Skattelagstiftning – Att lagstifta om skatter”, Norstedts Juridik, medredaktör 
och författare till två artiklar; ”Något om lagstiftningstekniken i inkomstskat-
telagen” och ”Några personliga reflektioner över offentliga skatteutredningars 
arbetssätt.”
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•  ”En skattereform för 2000-talet”, PMJ förlag, en artikel; ”Svårt återinföra fast-
ighetsskatten.”

Artiklar

• Rättsfallskommentarer i Skattenytt nr 6 2014

•  ”Skattesystemet ett lappverk – en ny stor reform behövs”, debattartikel i DN 
2014-01-22 med tio ytterligare författare.

Andra forskningsaktiviteter
•  Huvudhandledare för Jesper Johansson och Adriana Krzymowska

•  Inledare på seminarium på New York University Law School den 2 april, Struc-
ture and principles of VAT – The EU model – comparisons with Income tax.

•  Kort föredrag den 21 augusti för delegation från Japanska finansdepartementet 
under ledning av statssekreteraren i finansdepartemetet.

•  Arrangör och avsnittsinledare på Stiftelsen TOR/Skattenytts forskningskonferens 
den 27–29 augusti.

•  Moderator på en session vid konferens om internationell mervärdesskatterätt vid 
Örebro universitet den 28–29 november.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot av Företagsskattekommittén

• Ordförande för Stiftelsen av den 28 oktober 1982

• Ledamot av TOR/Skattenytts stiftelse till sista juni 2014

• Prefekt för Juridiska institutionen
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Philip Mielnicki
doktorand i civilrätt

Undervisning
• Allmän rättslära

• Handledare för tre studenter på grundnivå

• Praktisk europaprocess

• Skadeståndsrätt

• Ämnesspecifik uppsatskurs (förmögenhetsrätt)

Egen forskning

pågående arbete
• Doktorsavhandling: ”En rättighetsbaserad skadeståndslära”

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Ledamot i forskningsavdelningen för skadeståndsrätt vid Stockholm Centre for 

Commercial Law Ledamot i Akademiska rådet/granskare för tidskriften Juridisk 
Publikation

•  Biblioteksansvarig, Stockholm Centre for Commercial Law

Göran Millqvist
professor i civilrätt

Undervisning
• Civilrätt A

• Affärsjuridik

• Finansmarknad och kredit

• Insolvensrätt med sakrätt
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Egen forskning
publicerade arbeten 

Böcker 

• ”Sakrättens grunder”, 7 uppl.

Artiklar

•  ”Exekutiv auktion över stöldgods – är staten skadeståndsansvarig?” Juridisk 
Tidskrift 2013/14 s. 167 ff.

pågående arbete 
• ”Säkerhetsöverlåtelse. Särskilt avseende finansiella instrument”

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Redaktör för Juridisk Tidskrift

Handledarskap 
• Handledare för Oskar Andrews, ”Borgenärssammanträden”

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
•  Särskild extern granskare av avhandlingsmanus Johan Adestam, Dokumentba-

serade garantier, Lund

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Inledare vid Kronofogdekonferensen den 16 september 2014

•  Fordringar och riskkapital i företagsrekonstruktion. Seminarium IFFR, Stock-
holm den 20 maj 2014

•  Praktiska Juridiska Frågor vid Företagsrekonstruktion. Seminarium IFFR Syd,  
Malmö den 25 april 2014

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Kursen Kredit- och sakrätt. Rättsutvecklingen i rättspraxis, Fakultetskurser den 

12 februari och den 8 oktober 2014

•  Kursen Sakrätt, exekutionsrätt och insolvensrätt, den 5 december 2014
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Ordförande Edvard Cassel Stiftelse

Jori Munukka
professor
uppgift saknas

Alina Murg–Perlmutter
Doctoral Student in European Law

Research
Published Works

Articles

•  Murg–Perlmutter, A., (2012) “The ‘Light’ Judicial Review of ‘Complex Eco-
nomic or Technical Assessments’. Too ‘Light’ for European Court of Human 
Rights’ Taste?”, LSEU/CP 2, pp 22–57
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Mpoki Mwakagali
doktorand i arbetsrätt
uppgift saknas

Per Jonas Nordell
professor i civilrätt

Undervisning
• Ämnesansvarig för immaterial- och marknadsrätt

• Civilrätt B (kursföreståndare)

• Master in European Intellectual Property Law

• Juridisk översiktskurs

• Affärsjuridik

• Termin 2 (Lunds universitet)

• Handledare för studenter på grund- och magisternivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  ”Marknadsrätten. En introduktion”, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2014 (146 s.) (ISBN 978-91-3920699-6)

Artiklar

•  Anm. Av Fahlbeck, Reinhold, ”Lagen om skydd för företagshemligheter. En 
kommentar och rättsöversikter”, 3 uppl., Norstedts Juridik (NGB), Stockholm 
2013 (550 s.) (ISBN: 978-91-39-01720-2) 

•  Wessman, Richard, ”Varumärkeslagen. En kommentar”, Norstedts Juridik 
(NGB), Stockholm 2014 (227 s.) (ISBN: 978-91-39-11268-6) (NIR 2014 s. 
243−245)
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•  ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” (utredning på 
uppdrag av Konsumentombudsmannen) publicerad på http://www.konsument-
verket.se/Global/Konsumentverket.se/om-oss/Dokument/pm-sanktionsmojlighe-
ter-nordell-ko.pdf (54 s.)

pågående arbete
•  ”Marknadsföringslagen. En kommentar” (NGB), Norstedts Juridik

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms 
universitet (IFIM)

Handledarskap
• Johan Axhamn (huvudhandledare)

• Johannes Wickbom (huvudhandledare)

• Ulrika Wennersten (handledare) (Lunds universitet)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Ordförande i betygsnämnden för Frantzeska Papadopoulou den 28 mars 2014, 

Stockholms universitet (“Opening Pandora●s Box: Exploring Flexibilities and Al-
ternatives for Protecting Traditional Knowledge and Genetic Resources under 
the Intellectual Property Framework”)

•  Ledamot i betygsnämnden för Stojan Arnerstål den 25 april 2014, Uppsala uni-
versitet (”Varumärket som kontraktsföremål”)

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig i tillsättning av ett lektorat i handelsrätt vid Svenska handelshögsko-

lan i Helsingfors (HANKEN)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare vid IMK:s seminarium den 8 oktober 2014 om ”Upphovsrättsliga in-

skränkningar och originalitetskravet”

•  Moderator för IFIM:s seminarium den 10 oktober 2014 om ”Rättsligt skydd för 
databaser – dåtid, samtid och framtid”

•  Talare vid Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens seminarium den 16 
oktober 2014 om ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen 
och Konsumentverket”
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•  Talare vid Föreningen Immaterialrättsligt Forums seminarium i Lund den 27 
november 2014 om ”Åberopande av annans varumärke i immaterial- och mark-
nadsrätten”

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” ( jf HSL 1:2)
•  Ansvarig för sex lunchseminarier andordnade av IFIM för praktiserande imma-

terial- och marknadsrättsjurister.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Nordiskt Immateriellt Rätts-

skydd (NIR)

•  Redaktör för Studia Juridica Stockholmiensia (Stockholm University Press)

•  Ledamot i styrelsen för Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet (JT)

•  Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Tore Alméns minnesfond

•  Ledamot i styrelsen för Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet 
(IRI)

•  Adjungerad ledamot i styrelsen för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)

•  Adjungerad ledamot i styrelsen för Svenska Föreninen för Upphovsrätt (SFU)

•  Ordförande i Etiska rådet No Copy – Stockholm Furniture & Light Fair

•  Ledamot i ICC Swedens Referensgrupp för immaterialrätt

•  Utredare, ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” (på 
uppdrag av Konsumentombudsmannen och Konsumentverket)

Caroline Nordklint
doktorand i finansrätt

Undervisning 
• Grundkurs i skatterätt 

• Skattejuridisk metod 
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• Internationell skatterätt 

• Handleder studenter som skriver examensarbeten

Egen forskning
Pågående arbete

• Doktorandprojekt: ”Bevisprövning i skatteprocessen”

Richard Nordquist
doktorand i rättshistoria

Undervisning 
• Rättshistoria, timlärare/examinator 

• Civilrätt (CA), timlärare/examinator av PM

• Juridisk metodlära, timlärare

Egen forskning 
pågående arbete 

•  Doktorsavhandling med (preliminär) titel ”Den historiska rättstolkningen: förar-
betenas funktion som rättskälla”

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

•  Deltagit i konferens 27–28 oktober med ett förvaltningsrättsligt-rättshistoriskt 
tema, organiserad av professor Claes Peterson och doktorand Lena Sandström. 

•  Eget föredrag, 27 oktober, 14.30-15.15, med titeln: ”Om allmänna domstolars 
olämplighet i förvaltningsärenden: Theodor Rabenius och behovet av frihet, 
obundenhet och ändamålsenlighet i förvaltningen.” 
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Annika Norée
docent i straffrätt 
Har ej varit i full tjänst under 2014

Siv Nyquist
universitetslektor

Undervisning 
• Grundkursen i Skatterätt (kursansvarig) 

• Beskattningsrätt (undervisning)

• Specialkursen i Företagsbeskattning (undervisning). 

• Handleder och examinerar studentuppsatser.

Maria Nääv
doktorand i civilrätt

Undervisning 
• Grundkursen i Allmän rättslära

• Specialkursen i Skadeståndsrätt

• Specialkursen Equality law

• Handleder examensuppsatser

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

•  Föredrag: ”Intersektionalitet och lagstiftning: Diskriminering idag” vid Inter-
nationale Vereinigung Für Rechts- und  Sozialphilosophie, Svenska sektionens 
årsmöte 9–10 april 2014.

•  Talare vid seminariet:  ”Intersektionalitet i ett nationellt och internationellt norm-
komplex” med SCCL och SCILJ, 11 november 2014.

Jaan Paju 
doktorand

Undervisning 
• EU-rätt, grundkurs termin 1

• Statsrätt termin 1

• Förvaltningsrätt, termin 6

• Internal Market, fristående kurs

Egen forskning 
pågående arbete 

• Avhandlingsarbete, disputation 29 maj 2015

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

• Talare vid EU-rättslig konferens: “Five years of the Charter of Fundamental 
Rights”, Oxford 9 maj 2014

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Redaktör för Europarättslig Tidskrift
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Frantzeska Papadopoulou
juris doktor, universitetslektor

Undervisning 
• Civilrätt B 

• Handledare två studenter examensarbeten

Egen forskning 
publicerade arbeten 

Böcker

•  Papadopoulou, Frantzeska “Opening Pandora’s box : exploring flexibilities and 
alternatives for protecting traditional knowledge and genetic resources under the 
intellectual property framework”, Stockholm : Acta Universitatis Stockholmien-
sis, (2014) 414 pages.

pågående arbete
• Artikel “The construction and enforceability of Swiss-type claims”

Lars Pehrson
uppgift saknas
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Roger Persson Österman
professor (juni 2014)

Undervisning
•  Grundkursen i Skatterätt på juristprogrammet enligt gamla och nya studieord-

ningen. 

•  Specialkursen Internationell skatterätt

•  Specialkursen Företagsbeskattning 

•  Specialkursen Law & Economy

•  Specialkursen International Law and the Economy

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  ”Förhandsbesked i skattefrågor” (Iustus)

Artiklar

•  Anmälan av Martin Berglunds doktorsavhandling ”Avräkningsmetoden” (Nord-
ic Tax Journal)

•  ”Inkomstslaget” kapitel, Skattenytts rättsfallsnummer (nr 6)

•  ”Skatterättsligt företrädaransvar – Fiskal gräddfil utan legitimitet” (gemensamt 
med professor Carl Svernlöv), Skattenytt

pågående arbete
•  Arbete med projektet förutsebarhet/rättstrygghet för skattebetalare (finaniserat 

av Torsten Söderbergs stiftelse)

•  Arbete med Svensk Nationalrapport för International Fiscal Associations annual 
meeting Basel 2015 “R&D as a tax incentive”

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Jesper Johansson (EU-skatterätt)

• Alexandra Alm (internationell skatterätt, antagen 2014)
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare vid seminarium Almedalen 2014 (”Förslaget till ny bolagsbeskattning”), 

med bland andra professor Sven-Olof Lodin

•  Talare vid seminarier anordnade vid Stockholm Centre of Commercial Law

•  Talare vid seminarium vid juridiska fakulteten Lunds universitet ”Förhandsbe-
sked”

•  Talare vid seminarium vid NYU School of Law “Swedish Dual Income Tax Mo-
del and the Impact of Tax Competition on Taxing Capital/European VAT prin-
ciples” (med professor Peter Melz)

Claes Peterson
professor i rättshistoria

Undervisning 
•  Grundkurs i rättshistoria, 9 hp, (kursföreståndare)

•  Doktorandkursen Rättsvetenskapen och den juridiska metodläran, 15 hp (kurs-
förståndare)

• Juridisk metodlära 15 hp 

• Legal Systems and Methods 15 hp 

Egen forskning
pågående arbete

• Lärobok i rättshistoria (tillsammans med professor Marie Sandström).

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Prefekt för Rättsgenetiska institutet
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Handledarskap
• Annelie Gunnerstad (handledare)

• Adam Croon (handledare tillsammans med prof Marie Sandström)

• Richard Nordqvist (handledare tillsammans med prof Marie Sandström)

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Sakkunnnig vid kallelseförfarande avseende tillsättningen av professur i rättshis-

toria vid Köpenhamns universitet.

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  ”Förmögenhetsrättens allmänna del” Förmögenhetsrättens allmänna del: Juri-

disk systematik, metodik och didaktik är arbetsnamnet på ett projekt som leds 
av professorerna i rättshistoria, Claes Peterson och Marie Sandström. Syftet med 
projektet är att i samverkan med forskare från en rad såväl europeiska som ut-
omeuropeiska länder undersöka den allmänna delens funktion och betydelse. 
Projektet har en rättsgenetisk inriktning och syftet är att utreda förhållandet mel-
lan rättsvetenskaplig teoribildning, den juridiska metodläran och den materiella 
rättens utveckling.

   En andra konferens inom ramen för detta projekt anordnades i Stockholm i 
maj 2014. Ett antal frågeställningar på temat Om juridiska begrepp och rättens 
begreppslighet analyserades ur rättsteoretisk, rättshistorisk, rättsdogmatisk och 
komparativrättslig synvinkel. Mitt bidrag gällde de juridiska begreppens funktion 
som systemenheter med exempel hämtade ur civilrättens allmänna del. Konfe-
rensbidragen kommer att publiceras i ett konferensband under 2015.

•  ”Den svenska förvaltningsmodellen: En förvaltningsrättshistorisk konferens” 
Ett samarbete mellan rättshistorikerna och företrädare för förvaltningsrätten in-
leddes under 2012. En interdisciplinär konferens med 35 deltagare ägde rum i 
oktober 2014. Konferensens tema var den svenska förvaltningsmodellen. Orga-
nisatörer var professor Claes Peterson och doktorand Lena Sandström. Mitt bi-
drag ”Statsmakt och privatautonomi: två oförenliga storheter?” behandlade det 
privata i förhållande till det offentliga. Konferensbidragen kommer att publiceras 
under våren 2015.

•  ”Savigny Global. ’Vom Beruf unsrer Zeit’ zum transnationalen Recht des 21. 
Jahrhunderts (1814–2014)” Den 12–13 september 2014 hölls en internationell 
konferens vid Leibnizuniversitet i Hannover rörande det inflytande som F C von 
Savignys verk har utövat i olika delar av världen. Mitt bidrag, som kommer att 
publiceras i ett konferensband under 2015, behandlar frågan om hur Savignys 
rättssubjektivitetslära implementerades i svensk rätt under 1800-talets senare del.
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Vetenskapligt redaktörskap
•  Redaktör för tre rättshistoriska skriftserier utgivna av Institutet för rättshistorisk 

forskning (Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshistoriska 
skrifter). Utgivningen omfattar ca 3– 4 volymer per år. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Styrelseledamot Institutet för rättshistorisk forskning

•  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 Pensiero 
Giuridico Moderno vid Florens universitet.

•  Ledamot av Juridiska fakultetens bedömargrupp för kvalitetsgranskning av exa-
mensarbeten.

•  Ledamot av en bedömargrupp med uppgift att göra en internationell ranking av 
den juridiska fakulteten vid St Petersburgs universitet.

•  Ledamot av redaktionsrådet för tidskriften Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty 
Prawnicze, som ges ut vid universitetet i Wrócław, Polen.

Einar Prytz
doktorand arbetsrätt.

Egen forskning
pågående arbete 

• Avhandlingsprojektet, ”Reglering av arbetstid genom lag eller avtal.”
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Marcus Radetzki
professor i civilrätt

Undervisning
• Civilrätt A

• Skadeståndsrätt

• Försäkringsrätt

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

• ”Tolkning av försäkringsvillkor,” Stockholm, 2014

• ”Praktisk skadeståndsberömning” , 3 uppl, Lund, 2014

• ”Skadeståndsrätt”, 9 uppl, Stockholm, 2014

• ”Skadeståndsrätten – en introduktion”, 4 uppl, Stockholm, 2014

 pågående arbete
• Oskäliga försäkringsvillkor

• Rättspraxis i försäkringsrätt

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Handledare för Dafne Barkestad (försäkringsrätt)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Ledamot av betygsnämnden vid Jonas Hellbergs disputation: ”Skadestånd vid 

patentintrång”

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Frekvent anlitad som expert i skadestånds- och försäkringsrättsliga tvister mm

•  Frekvent anlitad som utbildare av praktiskt verksamma jurister och andra befatt-
ningshavare i näringslivet
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Christina Ramberg
professor i civilrätt

Undervisning 
• Civilrätt A

• International Contracting

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  ”Allmän avtalsrätt”, 9th edition, Norstedts juridik 2014 (350 p) (co-author with 
J Ramberg)

•  ”Civilrätt”, Liber förlag 2014

•  ”Avtalsrätten. En introduktion”, 5th edition, Norstedts juridik 2014 (116 p) (co-
author with J Ramberg – also co-author in the 1st edition)

Artiklar

•  ”Experter i skiljeförfaranden”, Swedish Arbitration Association days, SvJT 2014 
s. 892–896

•  “The UNIDROIT Principles as a means of interpreting domestic law”, Uniform 
Law Review 2014, 1–7

•  “UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts – anteckningar 
från 20-årsjubileet i Rom 9–10 maj 2014”, SvJT 2014 s. 578

•  ”Ansvaret för den som förhandlar för alla aktieägares räkning vid försäljning av 
aktier”, för Lexnov augusti 2014

•  ”HD:s moderna fullmaktslära”, JT 2013–14 p. 406

•  “Emotional Non-Conformity in the International Sales of Goods”, Particularly 
in Relation to CSR-Policies and Codes of Conduct, in Boundaries and Intersec-
tions 5th Annual MAA Schlechtriem CISG Conference, Ed I Schwenzer & L 
Spagnolo, Eleven, 2014

•  ”CSR-villkor och avtalsrättsliga normer”, Bidrag till Nordiskt Juristmöte 2014

pågående arbete
• ”Prejudikat” (monografi)
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Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Linn Bergman

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
• Fyra ansökningar om befordran till professor i Bergen och Oslo

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Förlikningsman hos Internationella centret för investeringstvister (ICISD) (sedan 

2013)

•  Ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg (sedan 2005)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i Regelrådet (2009-2012, suppleant 2012-2014)

• FAR Akademi AB (2005–2014, 2005–2011 i FAR Förlag AB)

•  Den svenska nationalkommittén till de Nordiska Juristmötena (styrelseledamot 
2005-2014)

•  Ledamot i Konsumentverkets vetenskapliga råd (2012–2014)

•  UNIDROIT Law Review, medlem i Advisory Board (sedan 2012)

•  Journal of European Private Law, medlem av redaktionen (sedan 2011)

•  Svensk Juristtidning, (sedan 2013) suppleant i styrelsen och medlem av redaktio-
nen (2006 - 2013)

•  Regelbundet anlitad som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaran-
den (sedan 1996)
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Martin Ratcovich
doktorand i folkrätt

Undervisning 
• Folkrätt

• Handledare till examensarbete

Egen forskning
pågående arbete

•  Doktorsavhandling, “International Law and Disembarkation of Persons Rescued 
at Sea”

•  Artikel, “The Notion of ‘Place of Safety’: Yet Another Self-Contained Maritime 
Rule or a Sustainable Solution to the Ever-Controversial Question of Where to 
Disembark Migrants Rescued at Sea?”

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

•  Talare, ”Project Overview: International Law and Disembarkation of Migrants 
Rescued at Sea”, Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) Workshop, 
Juridiska fakulteten, Lunds universitet

•  Gästforskare, College of Law, Australian National University (ANU), mars–april 
2014

•  Talare, “Chapter One – Introduction”, Nationellt doktorandseminarium, Juri-
diska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

•  Talare, “The Notion of ‘Place of Safety’: Yet Another Self-Contained Maritime 
Rule or a Sustainable Solution to the Ever-Controversial Question of Where to 
Disembark Migrants Rescued at Sea?”, Stockholm University Graduate School 
of International Studies (SIS) Workshop, Stockholms universitet

•  Talare, internationell konferens, “The Notion of ‘Place of Safety’: Yet Another 
Self-Contained Maritime Rule or a Sustainable Solution to the Ever-Controver-
sial Question of Where to Disembark Migrants Rescued at Sea?”, Lund/Uppsala 
Migration Law Network (LUMIN) International Symposium, Juridiska fakulte-
ten, Lunds universitet

•  Talare, doktorandseminarium, “Maritime Disputes in the East and South China 
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Sea”, Juridiska fakulteten och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsalas univer-
sitet

•  Talare, internationell konferens, “International Law and Disembarkation of 
Migrants Rescued at Sea”, Migration and the Mediterranean: Past and Present, 
Roma Tre University, Svenska institutet i Rom, Italien

Uppdrag i styrelser, utredningar etc
• Ledamot i doktorandrådet

• Suppleant i forskningsutskottet

Katarina Renman Claesson
doktorand i immaterialrätt
uppgift saknas

Michaela Ribbing 
doktorand i offentlig rätt

Undervisning
• Grundkurs i förvaltningsrätt 15 hp

• Specialkurs i förvaltningsprocessrätt 15 hp

•  Viss handledning av examensarbeten med inriktning mot förvaltningsprocess.

Egen forskning
pågående arbete

•  Färdigställande av avhandling i offentligrätt som behandlar tillämpningen av rät-
tegångsbalkens regler i den allmänna förvaltningsprocessen.
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Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Biträdande redaktör för Förvaltningsrättslig Tidskrift.

• Ett antal kurser i offentlig rätt för myndigheter.

Jan Rosén
professor i civilrätt

Undervisning
• Specialkursen i Medierätt, 15 p (kursföreståndare)

•  Specialkursen i European Intellectual Property Law, EIPL, 15 p, (kursförestån-
dare)

• Handledare för sju examensarbeten

• Examinator för fyra examensarbeten

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  “ALAI:s REPORT and OPINION on the making available and communication 
to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the 
Internet”, NIR 2/2014

•   “ALAI:s Report and Opinion on the criterion ‘New Public’, developed by the 
Court of Justice of the European Union (CJEU)”, put in the context of making 
available and communication to the public, October 2014, www.alai.org 

•  “The Svensson case: CJEU collides with international copyright law still”, Svens-
son et al. better off than suspected! www.IPKat.uk

•  ”EUD på kollisionskurs med internationell upphovsrätt”, NIR 6/2014
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pågående arbete
• ”Upphovsrättens avtal”, fjärde omarbetade upplagan

• Lagkommentar till upphovsrättslagen

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Ordförande i Juridiska fakultetens forskningsutskott, prodekanus

• Ordförande i Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt, IFIM

• Ordförande i stiftelsen Skrifter utgivna av juridiska fakulteten i Stockholm

Handledarskap
• Anders Fernlund

• Marcus Skarpsvärd

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
• ATRIP Montpellier 7–9 juli 2014

• ALAI Bryssel 15–17 september 2014

• Fordham International IP Law Congress, New York 15–16 april 2014

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Ordförande i Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Ledamot av utredningen om en ny patentlag,

• Ledamot av utredningen om följerätt

• Styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL

• Styrelseledamot i Sjörättsinstitutet

• Vice President ALAI

• Past President ATRIP
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Anna Lena Rigling 
doktorand
Har ej varit i full tjänst under 2014

Johanna Rosenqvist
doktorand i miljörätt 

Undervisning
• Fördjupningskurs i miljörätt

• Handledare för fyra uppsatsstudenter på grundnivå

•  Inofficiell diskussionspartner för uppsatsstudent på masternivå (uppsatsen om-
fattade miljöförsäkring).

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  “Environmental Damage Insurance for Sustainable Business” i Beate Sjåfjell and 
Anja Wiesbrock, “The greening of European Business under EU Law”, “Taking 
Article 11 Seriously”, Routledge Research in EULaw, 2015 ISBN: 978-1-138-
01956-0 (hbk)  ISBN: 978-1-315-76786-4 (ebk)

pågående arbete
• Avhandlingsarbete: “Effective and Sustainable Insurance” (arbetstitel)
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Theddo Rother-Schirren
universitetslektor, jur kand
uppgift saknas

Carolina Saf
doktorand i internationell privaträtt
uppgift saknas

Richard Sahlin
universitetslektor, jur.dr
uppgift saknas

Henrik Sandell
doktorand
uppgift saknas

Stefan Sandén
doktorand i civilrätt
uppgift saknas
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Claes Sandgren
professor em. i civilrätt

Undervisning
•  Rule of law, Legal Reform and International Organisations (kursföreståndare)

• Examensarbete (kursföreståndare)

• Civilrätt A

• Offentlig upphandling

• Handledare av två studenter på grundnivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  Sandgren Claes, “Seminar Proceedings, Negotiated Settlements for Corruption 
Offences”, Ed. A.O. Makinawa, Eleven International Publishing, The Hague 
2014 s. 139–164

Artiklar

•  ”Jäv mot domare, särskilt nämndeman”, Svensk Juristtidning 2014 s. 446–463

•  ”Jäv mot extern adjungerad ledamot och nämndeman”, Svensk Juristtidning 
2014 s. 864–876

pågående arbete
•  “Negotiated Settlements for Corruption Practices in Sweden”, work in progress

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Per Larsson (huvudhandledare)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare, Negotiated Settlements for Corruption Offences, A European Perspective, 

The Hague University of Applied Sciences, The Hague, 22–23 May 2014
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Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
•  Artikel på Dagens Nyheters debattsida (DN Debatt) 21.3.2014 ”Hundratals mål 

kan behöva tas om”

•  Artikel på DN.se 28.3.2014 ”Rättssäkerheten är viktigast”

•  Artikel på Dagens Nyheters debattsida (DN Debatt) 12.7.2014 ”Underlätta för 
åklagare att utreda brott”

•  Artikel på DN.se 12.11.2014 ”Är Terminologicentrums ålder verkligen det främ-
sta argumentet?”

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Ordförande för Swedish Institute for Legal Development 

• Ordförande för Institutet mot Mutor (IMM)

• Ledamot av styrelsen för Föreningen för lagstiftningslära

• Ordförande för styrelsen för Juridisk Tidskrift

• Ledamot av redaktionsrådet för Juridisk Tidskrift

• Konsultuppdrag i bl.a. Kazakstan (för Finanspolisen) och Nigeria (för EU)

Johan Sandstedt
post doc i civilrätt (sakrätt och komparativ rätt)  

Undervisning
• Civilrätt A, lärare

• Kommersiell avtalsrätt, lärare

• Examinator för examensarbeten på grundutbildningen



132

Egen forskning 
publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: 
målet Rousk”, JT, nr. 3 2013-14 s. 602-619 (peer review) 

•  ”Evig dold äganderätt?”, JT, nr. 2 2014–15 s. 429–437

pågående arbete
• Säkerhetsrättsregister

•  Indrivning av fordringar (främst skatteindrivning) och egendomsskydd enligt art. 
1 P-1 och skydd för hemmet enligt art. 8 EMK (blir sannolikt två artiklar)

•  Om komparativ sakrätt (en artikel och ett bokbidrag)

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

•  Johan Sandstedt, De lege ferenda-kommentarer på konferensen ”Europadomsto-
len om svensk skatteindrivning”, anordnad av ISOR (Institutet Skatter & Rätts-
säkerhet) 2014-03-26 

•  Johan Sandstedt, ”Utmätning av bostad”, anordnad av Hyresrättsliga diskus-
sionsklubben vid SCCL, 2014-10-13 (tillsammans med Göran Millqvist)

Lena Sandström
doktorand
uppgift sakans
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Marie Sandström
professor, prodekanus

Undervisning 
• Rättshistoria 9 hp

• Civilrätt A 22,5 hp

• Juridisk metodlära 15 hp (kursföreståndare)

• Legal Systems and Methods 15 hp (kursföreståndare)

• Universitetslärarutbildning (UL2Jur) 7,5 hp (kursföreståndare)

Egen forskning
pågående arbete

•  Monografi om Friedrich Julius Stahls stats- och rättslära med särskild fokus på 
hans rättsstatsideal.

• Lärobok i rättshistoria (tillsammans med professor Claes Peterson).

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Adam Croon (handledare tillsammans med professor Claes Peterson)

•  Richard Nordqvist (handledare tillsammans med professor Claes Peterson)

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i rättshistoria vid Köpenhamns universitet

•  Sakkunnig vid tillsättning av professur i rättshistoria vid Åbos/Turkkus univer-
sitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  ”Förmögenhetsrättens allmänna del” Förmögenhetsrättens allmänna del: Juri-

disk systematik, metodik och didaktik är arbetsnamnet på ett projekt som leds 
av professorerna i rättshistoria, Claes Peterson och Marie Sandström. Syftet med 
projektet är att i samverkan med forskare från en rad såväl europeiska som ut-
omeuropeiska länder undersöka den allmänna delens funktion och betydelse. 
Projektet har en rättsgenetisk inriktning och syftet är att utreda förhållandet mel-
lan rättsvetenskaplig teoribildning, den juridiska metodläran och den materiella 
rättens utveckling.
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   En andra konferens inom ramen för detta projekt anordnades i Stockholm i 
maj 2014. Ett antal frågeställningar på temat Om juridiska begrepp och rättens 
begreppslighet analyserades ur rättsteoretisk, rättshistorisk, rättsdogmatisk och 
komparativrättslig synvinkel. Mitt bidrag gällde de juridiska begreppens funktion 
som systemenheter med exempel hämtade ur civilrättens allmänna del. Konfe-
rensbidragen kommer att publiceras i ett konferensband under 2015.

•  ”Den svenska förvaltningsmodellen: En förvaltningsrättshistorisk konferens” Ett 
samarbete mellan rättshistorikerna och företrädare för förvaltningsrätten inled-
des under 2012. En interdisciplinär konferens med 35 deltagare ägde rum i okto-
ber 2014. Konferensens tema var den svenska förvaltningsmodellen. Organisatö-
rer var professor Claes Peterson och doktorand Lena Sandström. Jag bidrog med 
ett föredrag om Friedrich Julius Stahls lära om konstitutionell funktionsdelning 
och rättsstatlighet i förhållande till den svenska förvaltningsmodellen. Konfe-
rensbidragen kommer att publiceras i ett konferensband under våren 2015.

•  ”Savigny Global. ’Vom Beruf unsrer Zeit’ zum transnationalen Recht des 21. 
Jahrhunderts (1814–2014)” Den 12–13 september 2014 hölls en internationell 
konferens vid Leibniz-universitet i Hannover rörande det inflytande som F C von 
Savignys verk har utövat i olika delar av världen. Mitt bidrag, som kommer att 
publiceras i ett konferensband under 2015, beskriver hur Savignys argument – ja, 
t o m hans namn – användes som slagträ av båda sidor i diskussionen om den 
akademiska jurisdiktionen i Sverige under tidigt 1820-tal.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Prodekanus vid Juridiska fakulteten

• Ordförande i Juridiska fakultetens utbildningsutskott

• Ledamot i Juridiska fakultetens lärarförslagsnämnd

• Ledamot i områdesnämnden (humaniora-samhällsvetenskap-juridik)

• Ledamot av biblioteksstyrelsen

•  Ledamot av styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning

•  Medlem i Editorial board för Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y 
de las Instituciones Públicas, Spanien
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Johan Schelin
docent

Undervisning
• Arbetsrätt

• Kontraktsrätt

• Sjö- och transporträtt

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

• “Shipping & Environment” (red.)

• “Talks on the Rotterdam Rules” (red.) 

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Föreståndare för Institutet för sjö- och transporträtt

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Företräder Sverige i förhandlingarna om ändringar i EU-förordningen om flyg-

passagerares rättigheter

Johan Schüldt
universitetslektor
uppgift saknas
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Mårten Schultz
professor i civilrätt

Undervisning
• CA

• Specialkurs Skadeståndsrätt

• Straffrätt

• Juridisk introduktionskurs

• Juridisk översiktskurs

• Swedish law in Context

• Komparativ rätt

• Handledare för cirka tio studenter på grundnivå

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

• ”Konkursförvaltaren och principalansvaret”, SvJT 2014

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Ordförande för Institutet för Juridik och Internet (fristående)

Handledarskap
• Handledare åt doktorand Maria Nääv

• Bitr. handledare åt doktorand Philip Mielnicki

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
• Skribent: SvD och Liberala Nyhetsbyrån

• Juridikbloggen

• Juridikpodden 
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Expert i Integritetskommittén och utredningen om stärkt straffrättsligt skydd för 

integriteten på Internet

• Ledamot Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskador

• Ledamot Pressens Opinionsnämnd

• Ledamot Domstolsakademins råd 

Monica Seifert Palmlund
doktorand processrätt

Undervisning 
• Handledning av examensarbeten i skiljemannarätt

 Egen forskning
pågående arbeten

•  Färdigställande av avhandling i skiljemannarätt med titeln: “The Arbitration 
Agreement in Multi-Contract Relations”

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

ning
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Patricia Shaughnessy
docent
uppgift saknas

Dr. Sideek M Seyad 
LLB, LLM, LLD.; Associate Professor

Teaching 
• Constitutional Law of the European Union (Course Director)

• EU Banking and Financial Law (Course Director)

• Kredit och finans (teaching)

• Swedish Law in Context (teaching)

• International Law and Economy (teaching)

• Comparative law (teaching) 

Research
Current Work

• Banking Union

Other Research
Supervisor

• Senem Eken Uyan (main supervisor)

Contribution to Swedish/International Conferences etc.
•  “EU’s fiscal crisis and its impact on other regional organizations”, Institue of law, 

Beijing, China.
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Teresa Simon-Almendal
docent i finansrätt

Undervisning 
• Grundkurs i Skatterätt

• Företagsbeskattning

• Skattejuridisk metodkurs

• Internationell skatterätt (kursföreståndare)

• Straffprocess

Egen forskning 
publicerade arbeten 

Böcker 

•  Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-
Almendal, Teresa, ”Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt”, Student-
litteratur, 15 uppl., Lund 2015.

•  Simon-Almendal, Teresa, ”Företrädaransvar”, Norstedts Juridik, Stockholm 
2015.

Artiklar 

pågående arbete 
” Rättsstaten – särskilt från en skatterättslig utgångspunkt”, tillsammans med 
Mauro Zamboni.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Avdelningsledare för Forskningsavdelningen för skatterätt, ledamot i Särskilda 
utskottet och Vetenskapliga rådet samt i styrelsen för Stockholm Centre  for 
Commercial Law.

•  Ledamot i Forskningsutskottet, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

•  Ledamot i den s.k. UKÄ-gruppen.

•  Studierektor för forskarutbildningen.
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Handledarskap 
•  Caroline Carlson (huvudhandledare)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Jag har ensamt ansvar för att arrangera och genomföra skatterättsavdelningens 

seminarie- och konferensprogram vid Stockholm Centre for Commercial Law, 
SCCL. Jag genomför, antingen som talare eller som moderator, ca fyra seminarier 
och två konferenser per läsår. Till vår verksamhet kommer 50–80 deltagare per 
gång. Motsvarande gäller för mitt engagemang och min medverkan i den semi-
narie- och konferensverksamhet som bedrivs inom ramen för Institutet Skatter 
& Rättssäkerhet, IsoR.

•  ”Nytt system för bolagsbeskattningen – Företagsskattekommitténs alternativ”, 
SCCL, seminarium,2014-02-11, moderator/arrangör.

•  ”Moms och några andra särskilda skatter på finansiella tjänster”, SCCL, konfe-
rens, 2014-03-20, moderator/arrangör.

•  ”Myndigheters kommunikationsskyldighet: innebörd och konsekvenser, SCCL, 
seminarium”, 2014-04-24, moderator/arrangör.

•  ”Avdrag för valutakursförluster på näringsbetingade andelar?”, SCCL, semina-
rium, 2014-09-23, moderator/arrangör.

•  ”Den skattskyldiges uppgiftsplikt och Skatteverkets utredningsansvar – var går 
gränsen?”, SCCL, seminarium, 2014-10-23, moderator/arrangör.

•  ”Prejudikat som rättskälla: är en prejudikatbaserad rättstillämpning förenlig 
med kravet på en föreskriftsbunden beskattning?”, SCCL, 2014-11-19, mode-
rator/arrangör.

•  ”Berättigade förväntningar”, IsoR, 2014-02-12, seminarium, moderator/arrangör.

•  ”Rättssäkerheten i skatteförfarandet”, IsoR, 2014-11-11, konferens, Rättssäker-
hetsdagen, moderator/arrangör.

•  ”Förbudet mot dubbla förfaranden i dag och i framtiden – bakgrund, analys 
av nuläget och efterföljande diskussion”, 2014-09-01, seminarium riktat till de 
ordinarie domarna vid Jönköpings tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Förvaltningsrätten i 
Jönköping, Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping, talare.

 •  ”Accidental Missionaries? The Role of Lawyers and the Rule of Law”, Oxford, 
2014-09-12, medverkande i en panel.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Undervisning och kursverksamhet på Domstolsakademien (Domstolsverket)

• Undervisning och kursverksamhet Blendow Group

• Undervisning och kursverksamhet Företagsekonomiska institutet
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•  Inom ramen för det nätverksbyggande som jag bedriver inom ramen för verk-
samheten vid forskningsavdelningen för skatterätt vid SCCL  sydde jag år 2010 
ihop en stödgrupp för skatterättslig forskning, bestående av byråerna Deloitte, 
EY, KPMG, PwC och, sedan ett par år tillbaka, Svalner Skatt & Transaktion. 
Stödgruppen stödjer dels verksamheten vid skatteavdelningen genom årliga bi-
drag, dels, vid behov, de skatterättsliga forskningsprojekt vid Juridiska fakulte-
ten, Stockholms universitet, som de anser stödvärda. Det betyder exempelvis att 
våra doktorander kan erhålla, och även har erhållit, finansiering för slutförande 
av sina doktorandprojekt, men också att mer seniora forskare kan erhålla stöd 
för t.ex. framtagande av forskningsprojekt, slutarbete med post doc-projekt , 
m.m. Stödsamarbetet är nu inne i en intensiv expansionsfas och stödgruppen har 
helt nyligen förbundit sig till att utöver vad som ovan nämnts för ett år även fi-
nansiera en post doc- tjänst i Oxford. En effekt av de internationella engagemang 
som nu är i utveckling kommer en del av den internationella konferensen ”The 
Oxford Summit” (som nästa gång äger rum i september 2016 i Oxford) att ägnas 
skatterättsliga frågor. Jag har därför utsetts till huvudansvarig för denna del av 
konferensprogrammet. Som ett led i det ökade internationella samarbetet och 
inför 2016 års konferens planerar jag att i år mot skatteavdelningen på Centret 
knyta upp The Tax and Business Centre vid universitetet i Oxford.

•  Härutöver är jag ledamot i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet, med-
lem i European Tax Law Association och i den Stockholmsbaserade Skatterätts-
liga klubben.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Avdelningsledare för forskningsavdelningen för skatterätt, SCCL

• Ledamot i Särskilda utskottet, SCCL

• Ledamot i Vetenskapliga rådet, SCCL

• Ledamot i styrelsen för SCCL

• Vice ordförande Institutet Skatter & Rättssäkerhet

• Ledamot Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet

• Ledamot, Tax Advisory Board, Söderberg & Partners

• Revisor, Folke Schmidts minnesfond, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

• Ledamot i redaktionskommittén för tidskriften Skattenytt
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Erik Sinander
doktorand

Undervisning
• Civilrätt C

• Grundkursen i Internationell privaträtt 

• Specialkursen European and Swedish Labour and Employment Law.

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  JT 2014 nr 2 s. 314 ”Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser – i vilka situationer 
är arbetslandets lag inte tillämplig på ett individuellt anställningsavtal?”

•  Samt mindre artiklar/notiser i nyhetsbrevet EU & arbetsrätt.

pågående arbete
• Avhandling

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• För ett examensarbete

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
• Undervisning i arbetsrätt på KTH och på Uppsala universitet. 
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Gustaf Sjöberg
universitetslektor

Undervisning 
• Law and Economics, kursföreståndare

• International Finance Law

• Finansmarknad och kredit 

Egen forskning
pågående arbete

• Monografi om banklagstiftning

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Ledare för forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt vid Stockholm Centre 
for Commercial Law

Handledarskap
•  Svante Fagerlund

• Tobias Johansson

• Charlotta Lindsjö

• Aron Verständig

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot i den statliga Finanskriskommittén

• Ledamot av Finansinspektionens styrelse

• Ersättare i Revisorsnämndens Tillsynsnämnd
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Maria Sjöholm
Jur.dr
tjänstledig

Marcus Skarpsvärd
PhD Candidate

Research
Current Work

• Dissertation 

Jessika van der Sluijs
professor (from 1 oktober 2014)

Undervisning 
• Allmän rättslära 

• Försäkringsrätt 

• JÖK

• Ämneskurs för uppsatsskrivare 

• Handledare för studenter på grundnivå

• Handledare för tre doktorander
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Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar  

•  ”In dubio dubbla spår – om normkonkurrens i preskriptionsrätten”, JT nr 3 
2013/2014 (7 sidor). 

•  ”Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – avtalsrättsliga och nä-
ringsrättsliga aspekter”, JT nr 1 2014/2015 (8 sidor). 

pågående arbete 
•  “Trajectories – rättens rörelseriktning som relevant bedömningsinstrument”, JT 

nr 3 2014/2015 (40 sidor) – färdigt för publicering.

•  Tarifföreningarna och deras impact på dagens försäkringsvillkor. 

•  “Soft law – femtio nyanser av grått” – monografi

•  Artikel till festskrift 

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Leder forskningspanelen för försäkringsrätt på Stockholm Centre för Commercial 
Law

•  Ledamot av särskilda utskottet, SCCL

•  Ledamot av vetenskapliga rådet, SCCL

Handledarskap  
• Kelly Chen (biträdande)

• Dafne Barkestad (huvudhandledare)

• Antonia Krzymowska (biträdande)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
•  Opponent vid Jeanette Anderssons slutseminarium, Göteborg, maj 2014

•  Opponent vid Ubena Johns slutseminarium, Stockholm,  december 2014

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  ”Brand – rättsliga konsekvenser”, Hyresrättsliga diskussionsklubben, april 2014. 

•  ”Sanktionsavgifter mot ledningspersoner i finansiella företag”, Mannheimer 
Swartling, april 2014. 

•  ”Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter?”, Inledare, Forsknings-
avdelningen för försäkringsrätt, SCCL, maj 2014. 
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•  ”Hur bör undervisningen bedrivas på juristprogrammet? Reflektioner mot bak-
grund av debattartikeln i JT nr 3 2012/2013”, SCCL:s vetenskapliga råd, augusti 
2014.  

•  ”Soft law och dess betydelse för försäkringsrätten”, Svenska försäkringsföre-
ningen, november 2014. 

•  ”Trajectories – rättens rörelseriktning som relevant bedömningsinstrument”, 
SCCL, december 2014

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Maj 2014 ”Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter?” med Gustaf 

Sjöberg och Henrik Rydén. 

•  Programmansvarig (Head of the Task Force) för konferensinnehållet, the Oxford 
Summit 2014. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Redaktionsråd Ny Juridik

• Styrelseledamot Försäkringsjuridiska föreningen

• Styrelseledamot Stiftelsen Juristernas Hus

Torben Spaak
professor i allmän rättslära

Undervisning  
• Allmän rättslära

• Modern Approaches to Legal Reasoning

• Föreläsningar för JIK-studenter, uppsatsskrivare och doktorander

Egen forskning 
publicerade arbeten 

Böcker 

•  “A Critical Appraisal of Karl Olivecrona’s Legal Philosophy” (Springer)
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Artiklar  

•  “Alf Ross on the Concept of a Legal Right.” Ratio Juris vol. 27, pp. 461–476. 
(peer reviewed)

•  ”Rättspositivism.” i Nationalencyclopedin (endast granskad av redaktören, tror 
jag)

pågående arbete 
Bok

•  “Legal Positivism and the Problem of the Nature of Law” (nästan färdigställd)

Artiklar

•  “Alf Ross on the Concept of Legal Competence” (just påbörjad)

•  “Schauer’s Anti-Essentialism” (Just färdigställd. Kommer att publiceras i  Ratio 
Juris 2015–2016.

•  “Jurisprudence and Conceptual Analysis: the Canberra Plan” 

•  “Legal Positivism, Conventionalism, and the Normativity of Law” (nästan fär-
dig)

•  “Legal Positivism and the Claim to Correctness” 

•  “Legal Positivism and Theoretical Disagreement” 

•  “Global Legal Pluralism and the Nature of Law”

•  “Lex Mercatoria and the Question of the Nature of Law”

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap 

•  Cyril Holm (Uppsala), disputerade den 28/1 2015 

•  Anne-Wietske Enequist (Groningen)

(I båda fallen delat handledarskap med Pauline Westerman, Groningen)

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  David Reidhav. Ansökan om att bli anställd som ordinarie universitetslektor i 

allmän rättslära vid Lunds universitet.

•  Expertgranskare (peer-reviewer): “Theory and Practice of Legislation” (artikel-
manuskript “Legislating for Future Generations: Goal Regulation,” December 
2014)

•  Expertgranskare (peer-reviewer): Ratio Juris (artikel-manuskript, “Staging Law’s 
Existence. Using pretense theory to explain the fiction of legal validity,” (Fe-
bruari 2014).
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.  
Tre inbjudna presentationer (inklusive text):

•  “Alf Ross on the Concept of a Legal Right” (Vid the Centre for Law and Society 
in a Global Context, Department of Law, Queen Mary, University of London, 19 
November 2014.)

•  “Schauer’s Anti-Essentialism” (i “The Force of Law. A Workshop with Frederick 
Schauer” vid Bocconi University, Milan 2–3 October 2014).

•  “Legal Positivism, Conventionalism, and the Normativity of Law” (i worksho-
pen Legal Normativity and Conventionalism vid the Legal Theory Festival, Edin-
burgh University School of Law, 29 Maj 2014.)

•  Redaktör (tillsammans med Fred Schauer och Francisco Laporta) för Springers 
bokserie Law and Philosophy samt redaktör (en av många) för diverse juridiska 
tidskrifter, t.ex. Theory and Practice of Legislation;  Journal of Law and Courts; 
och the Open Journal for Philosophy.

Pam Storr
adjunkt i rättsinformatik
uppgift saknas

Katarina Strandberg
doktorand
tjänstledig
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Andrea Sundstrand
docent i offentlig rätt

Undervisning 
• Specialkursen i offentlig upphandling (kursföreståndare)

• Civilrätt C

• EU Moot Court 

• Juridisk översiktskurs. 

•  Undervisat på juristutbildningarna i Uppsala och Lund, samt på högskolan i 
Linköping.

•  Handledare för åtta studenter på grundnivå.

Egen forskning 
publicerade arbeten 

Artiklar 

•  ”Offentliga kontrakt – rättsmedlen i primärrätten”, FT 2014 s. 469–480 (peer-
review granskad)

•  ”Offentlig upphandling och korruption”, JT 2014/15, s. 105–128 (peer-review 
granskad)

•  ”Talerätt för vinnande leverantör – valfritt för domstolen?”, ERT 2014 s. 289–
300

•  ”Jäv och self-cleaning i offentlig upphandling”, UrT 2014 s. 58–66

•  ”En granskning av svensk jurisprudence – HFD 2013 ref. 31”, UrT 2014 s. 
94–102

Övriga vetenskapliga arbeten
•  Skrivit två artiklar om offentlig upphandling i Blendows Nyhetsbrev under år 

2014

•  Startat & ansvarig utgivare, Upphandlingsrättslig Tidskrift, UrT. UrT innehåller 
artiklar om upphandlingsrättsliga frågeställningar, analyser av vägledande av-
göranden på området och information om nyheter på lagstiftningsområdet för 
offentlig upphandling.
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Pågående arbete
Böcker

•  ”Offentlig upphandling och tvingande hänsyn till allmänintresset”, (monografi)
forskningsprojekt finansierat av Konkurrensverket

•  ”Speciell förvaltningsrätt”, (monografi) Norstedts juridik

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

•  Talare, upphandlingskonferens anordnad av Amerikanska Handelskammaren 
den 25 mars 2014.

•  Talare, seminarium på SCCL om de nya upphandlingsdirektiven den 3 april 2014.

•  Expert, doktorandkonferens vid Juridiska Fakulteten, Universitetet i Nottingham 
den 29–30 april 2014.

•  Organisatör och moderator, heldagskonferens om offentlig upphandling i Stock-
holm i maj 2014, VJS/Karnov.

•  Talare, IPPC:s internationella konferens om offentlig upphandling i Dublin den 
15 augusti 2014.

•  Talare, Sydsvenska Handelskammarens seminarium om offentlig upphandling 
den 3 oktober 2014.

•  Organisatör i samverkan med Konkurrensverket, den första forskningskonferen-
sen om offentlig upphandling i Sverige den 6–7 november 2014. I tvådagarskon-
ferensen deltog ett 20-tal forskare från Sverige, Danmark, Estland och Finland. 
15 olika universitet och högskolor var representerade.

•  Talare, konferensen Upphandlingsforum i Stockholm den 4 december 2014.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Leder och driver, Juridiska nätverket för offentlig upphandling, vilket består av 

f.n. ca 300 medlemmar. Startade nätverket år 2007 och ordnar träffar två gånger 
per år. Vid varje träff deltar mellan 80–100 jurister. Som deltagare kan nämnas 
jurister från regeringskansliet, tillsynsmyndigheten, statliga myndigheter, dom-
stolarna och advokatbyråer.

•  Leder och driver, Akademiska nätverket för offentlig upphandling, vilket består 
av jurister som forskar om offentlig upphandling. Nätverket bildades år 2009, 
och består hittills i att deltagarna håller kontrakt och deltar i varandras semina-
rier och konferenser samt debatterar forskningsfrågor.

•  Medlem, PLAN, ett internationellt akademiskt nätverk för jurister som forskar 
om offentlig upphandling, se www.planpublicprocurement.org.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Medlem, Akademiska rådet för Juridisk Publikation. 

• Ledamot, Konkurrensverkets Råd för offentlig upphandling.

Katinka Svanberg
doktorand/doktor i folkrätt
uppgift saknas

Julia Tavaststjerna
doktorand
tjänstledig

Hugo Tiberg
professor emeritus
uppgift saknas

Nils Wahl
professor i europeisk integrationsrätt
tjänstledig
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Peter Wahlgren
professor

Undervisning
• Allmän rättslära

• Skatterättslig metod

• Metodkurs för doktorander

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker

•  ”Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter.” 2 u., under utgivning, Stock-
holm 2014.

•  ”Juridisk skrivguide.” (Tillsammans med Wiweka Warnling Nerep och Pål 
Wrange) 4 u., Stockholm 2014.

•  “Environmental Law.” (red), Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stock-
holm 2014 (Scandinavian Studies in Law vol 59).

Artiklar

•  ”Manipulation: ny strategi för skattelagstiftaren?” i Anders Hultqvist, Peter 
Melz, Robert Påhlsson (red.) ”Skattelagstiftning – att lagstifta om skatt”, Nor-
stedts, Stockholm 2014.

•  ”Skattelagars representationer.” i Anders Hultqvist, Peter Melz, Robert Påhlsson 
(red.)

•  ”Skattelagstiftning – att lagstifta om skatt”, Norstedts, Stockholm 2014.

pågående arbete
•  “21st Century Social, Legal and Ethical Emergency Collaboration.” Together 

with Monika Büscher & Michael Liegl, Forthcoming Deliverable for the Bridge 
Project 2015.

•  ”AI-metodik för ökad effektivisering och kvalitetssäkring inom socialförsäk-
ringssystemet” (forskningsprojekt Vinnova).

•  “Comparative Law”, (red), Forthcoming. Stockholm Institute for Scandinavian 
Law, Stockholm 2015 (Scandinavian Studies in Law vol 61).
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•  “Law and Development”, (red), Forthcoming. Stockholm Institute for Scandina-
vian Law, Stockholm 2015 (Scandinavian Studies in Law vol 60).

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Föreståndare Institutet för rättsinformatik

Handledarskap
• Ubena John

• Maeve Dion

• Stanley Greenstein.

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Arrangerat – Stiftelsen för rättsinformation – Workshop om Rättsdatabaser

•  Arrangerat – Stiftelsen för rättsinformation – Konferens om Etiska aspekter – le-
gitima rättsdatabaser

•  Skattelagstiftningsprojektet vid Stockholms universitet

•  “Bridge, Bridging resources and agencies in large-scale emergency management” 
(EU-project)

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
•  Föredrag och seminarier med flera myndigheter, bl.a. Inspektionen för social-

försäkringen, Väg- och transportforskningsinstitutet, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ordförande Styrelsen för Institutet för rättsinformatik

•  Ordförande Stiftelsen för Rättsinformation

•  Ledamot Styrelsen Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stock-
holms universitet

•  Redaktör Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms uni-
versitet

•  Redaktör Scandinavian Studies in Law
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Wiweka Warnling-Nerep 
professor

Undervisning 

116 tim (min uvsk) fördelade på 
• Statsrätt

• Förvaltningsrätt

• Lärarutbildning

• Specialkurser i förvaltningsprocessrätt och barnrätt

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker 

• Uppdatering i Karnov av rättsprövningslagen (10 s)

Artiklar 

•  ”Tillsyn i statens tjänst, i Allmänt och enskilt”, ”Festskrift till Lena Marcusson” 
(red. Bull, Lundin och Rynning), 2013, s. 405–419.

pågående arbete 
• Uppdatering av tre läroböcker samt en bok om rättsmedel.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.  

• Vetenskaplig föreståndare BRC

Handledarskap 
• Katarina Fast

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Utbildningsutskottet

• Fakultetsnämnden
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Aron Verständig
doktorand i civilrätt
uppgift saknas

Daniel Westman
doktorand i rättsinformatik

Undervisning
• IT-rätt (kursföreståndare)

• Law and ICT

• Handledare för examensarbeten i rättsinformatik

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Nej, advokaten – sekretess utgör inget generellt hinder för molntjänster hos 
myndigheter”, Dagens Juridik, november 2014.

•  ”Inte självklart att yttrandefriheten får vika för upphovsrätten när det gäller SD:s 
järnrörsfilm”, Dagens Juridik, juni 2014.

•  ”EU-domstolen om länkning – Svensson-målet”, Lov&Data nr 118, juni 2014, 
s. 30–32.

pågående arbete
•  ”Access till myndighetsinformation – en informationsrättslig studie” (avhand-

ling)

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Anordnat seminarier för jurister och icke-jurister om it-relaterad juridik (Inter-
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netdagarna, VJS, Fakultetskurser etc., Svenska föreningen för upphovsrätt).

•  Har regelbundet medverkat som expert i media (t.ex. Svt:s Aktuellt).

•  Twittrar om it-relaterad juridik.

 Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Expert, Mediegrundlagskommittén

•  Ledamot, Digitaliseringsrådet (rådgivande organ till regeringen i it-frågor)

• Expert, Digitaliseringskommissionen (N2012:04)

• Styrelsesuppleant, Sveriges författarfond (utsedd av regeringen)

• Svensk redaktör för tidskriften Lov & Data

• Sekreterare i Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)

Johannes Wickbom
doktorand

Undervisning 
• Civilrätt B

• PAO – Rättskunskap

• Handledare för studenter på grundnivå

Egen forskning 

pågående arbete
• Avhandling

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Sekreterare IFIM
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Katharina Voss
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning
• EU Moot Court, del I och II (kursföreståndare)

• Europarätt

• EU Internal Market Law

• Competition Law

• Legal Systems and Methods

• Equality law

• Juridik med arbetsrätt (Kurs för Personalvetare)

• Handledare för tre studenter på grundnivå

Egen forskning
pågående arbete

•  Doktorsavhandling med arbetstitel “A New Approach to Deterrence and Comp-
liance in EU Competition Law enforcement”

Andra forskningsaktiviteter 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare, “Law at Work? Using Law & Economics in Legal Scholarship”, 2014 års 

nationella doktorandseminarium i rättsvetenskap, Göteborgs universitet, Göte-
borg

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Samarbete med advokatbyrå Delphi i kursen EU Moot Court. Advokaterna har 

hjälpt till med ”coaching” av studenterna i rättegångstävlingen

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ordförande, Doktorandrådet vid Juridiska fakulteten

• Vice Jämnställdhets- och likabehandlingssamordnare
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Pål Wrange
professor

Undervisning 
• Folkrätt (ämnesföreståndare) 

• Human Rights in a Global Perspective (kursföreståndare) 

• International Law and the Economy (kursföreståndare)

• Grundkursen i folkrätt (kursföreståndare) 

• International Criminal Law (undervisning)

• Handledning och examinering av uppsatser.

•  Har tillsammans med kollegor skapat den nya kursen Business and Human 
Rights. 

•  Har dessutom undervisat på Försvarshögskolan, på Uppsala universitet, på ELSA-
kursen Legal English och på institutonens universitetspedagogiska kurs.

Egen forskning
publicerade arbeten

•  “Intervention in national and private cyber space and international law”, i “In-
ternational law and changing perceptions of security : liber amicorum Said Mah-
moudi” (Jonas Ebbesson, m fl, red, Leiden: Nijhoff, 2014) 307–326. 

•  “International law and changing perceptions of security : liber amicorum Said 
Mahmoudi” (se ovan), redaktör tillsammans med kollegor

•  “Intervention in national and private cyber space and international law”, (a col-
lection edited by the Lomosov State University of Moscow (2014)

•  “Sverige och folkrätten” (5 u, Stockholm: Norstedts juridik, 2014) lärobok i 
folkrätt tillsammans med Ove Bring och Said Mahmoudi

•  ”Juridisk skrivguide” (4 u, Stockholm: Jure, 2014) lärobok tillsammans med 
Peter Wahlgren och Wiweka Warnling-Nerep

•  “International law and changing perceptions of security : liber amicorum Said 
Mahmoudi” (redaktör tillsammans med Mark Klamberg, m fl, Leiden: Nijhoff, 
2014).

pågående arbete
•  “Protecting which peace for whom against what? A conceptual analysis of col-
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lective security” i “Promoting Peace Through International Law”, redigerad av 
Cecilia M. Bailliet & Kjetil Mujezinovi● Larsen (Oxford University Press, 2015)

•  “Land and development and the irrationality of international law”, levererad och 
skall publiceras i Scandinavian Studies in Law, vol 60: Law and Development 
(2015)

•  “The Crime of Aggression and the Principle of Complementarity” och “The 
specificity of the Crime of Aggression” (tillsammans med Astrid Reisinger-Cora-
cini), i en kommentar till aggressionsbrottet, redigerad av Claus Kress & Stefan 
Barriga, Cambridge University Press. Båda artiklarna levererade.

•  “Non-State Actors and the Use of Force Regime” (finansierat av Riksbankens 
Jubileumsfond) Projektet pågår.

•  ”Law without the State?”, “Scandinavian Studies in Law”, vol 60, 2016, redak-
tör tillsammans med Mauro Zamboni och Peter Wahlgren

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

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

Handledare 
• Carl Lebeck (huvudhandledare) 

• Damon Barrett (huvudhandledare)

• Katinka Svanberg (biträdande handledare)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
•  Betygsnämndsledamot, Markus Gunneflos disputation Lund, 10 mars 2014. 

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig, docentärende, Miia Halme, Åbo universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “International Law and Intervention in the Cybersphere”, SCILJ, 4 mars

•  “Intervention in national and private cyber space and international law”, Inter-
national Information Security Research Consortium (IISRC) Meeting, Garmisch-
Partenkirchen, 21 April

•  “Minerals and Human Rights”, Conference on secure and sustainable supply of 
minerals, Oxford, 19 maj

•  Värd (tillsammans med Said Mahmoudi) för den årliga svenska akademiska folk-
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rättsdagen samt för SCILJ:s möte med det internationella vetenskapliga rådet, 
15–16 oktober

•  Deltagare och kommentator, konferens Stockholm University Graduate School 
of International Studies och Cornell University

•  Kommentator, Maria Näävs seminarium, ”Intersektionalitet och diskriminering 
i ett nationellt och internationellt normkomplex”, SCILJ i samarbete med SCCL, 
11 november

Redaktörskap
•  Medredaktör för recensionsavdelning, Nordic Journal of International Law. Ett 

flertal referee-uppdrag för Nordic Journal of International Law och International 
Journal of Transitional Justice.

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
•  Presentation och deltagande i paneldiskussion om Panzirapporten, EU-kommis-

sionens delegation i Stockholm, 18 mars,

•  Presentation och deltagande i paneldiskussion om Krimkrisen “’Anschluss’ in 
Our Time? Russia, Ukraine and Crimea”, Utrikespolitiska institutet och SCILJ, 
21 mars

•  Presentation och deltagande i paneldiskussion, ”Dömande eller försoning?”, 
ABF och Palmecentret, 27 mars

•  Presentation och deltagande i paneldiskussion, ”1989–2014: En parantes i kalla 
kriget?” Folk och försvar, 7 april

•  Presentation och deltagande i paneldiskussion, ”Har FN någon framtid?”, Tan-
kesmedjan Tiden, 8 april,

•  Presentation och deltagande i paneldiskussion, ”Fallet Sedelmayer och frågan om 
statsimmunitet i svensk rättspraxis”, SCILJ och svenska ILA, 4 juni

•  Presentation av det internationella regelverket om migration, Palmedagen, 8 no-
vember

•  En blogg (palwrange.blogspot.com).

•  Medverkan i etermedier vid flera tillfällen (bl a P1 Morgon, Studio Ett, God 
morgon Sverige). Intervjuer för svenska och internationella tidningar och nyhets-
sajter. 

•  Uppdrag från Europaparlamentet att skriva en rapport om ockupation och folk-
rätt

•  Dessutom rådgivning till advokatbyråer och åklagare samt samverkan med UD 
och ett riksdagsparti.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
Akademiskt relevanta uppdrag utanför universitetet

•  Medlem av International Law Associations kommitté om folkrätt och våldsan-
vändning

•  Ledamot av styrelsen för Svenska avdelningen av International Law Association

•  Ledamot av styrelsen för Svenska föreningen för internationell humanitär rätt

•  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

•  Ledamot av Utrikespolitiska samfundet

•  Uppdrag för europaparlamentet

Uppdrag inom universitet
•  Föreståndare och ledamot av styrelsen, Stockholm Center for International Law 

and Justice at Stockholm University

•  Ledamot av styrelsen för Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace

•  Ledamot av utbildningsutskottet samt av dess internationaliseringsgrupp

•  Såsom tillträdande ordförande för Forskningsutskottet medlem av diverse därtill 
knutna arbetsgrupper

•  Medlem av styrgruppen för en forskarskola i internationella studier (Stockholm 
Graduate School of International Studies; SIS) 

Mauro Zamboni
professor
uppgift saknas
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Jack Ågren
doktor i straffrätt 

Undervisning 
• Straffrätt (kursföreståndare) 

• Jiken

• Straffrätt och samhälle 

• Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning 

• Migrationsrätt 

• Handledare för sju studenter (examensarbeten, grundutbildningen) 

• Examination av fem studenter (examensarbeten, grundutbildningen) 

Egen forskning 
publicerade arbeten 

Artiklar 

• ” Att göra en pudel – ånger som skäl för strafflindring”, JPInfonet november 
2014 

pågående arbete 
• ”Straffansvar” (kursbok i straffrätt) 

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap 

• Biträdande handledare åt doktorand Axel Holmgren 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc 
•  Remissvar ”Europeisk skyddsorder – Samverkan om skydd för hotade och för-

följda personer inom EU” (Ds 2014:3), 2014. 

•  ”Stärkt straffrättsligt skydd för egendom” (SOU 2013:85), 2014
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Jessica Östberg
adjunkt, jur kand
uppgift saknas
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Remissvar 2014
•  Unga som varken arbetar eller studerar, (SOU 2013:74), (dnr SU FV-1.1.3-3344-13).
•  Ut ur skuldfällan, (SOU 2013:72), (dnr SU FV-1.1.3-3178-13).
•  Användningen av kreditbetyg i riskhanteringen, (Ds 2013:76), (dnr SU FV-1.1.3-

3615-13).
•  Säkerheter och avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv, (Ds 

2013:71), (dnr SU FV-1.1.3-3583-13).
•  Utredning om Stockholms universitets arbete med lokalförsörjningsfrågor, (dnr SU 

FV-1.9-2824-13). 
•  Översyn av det statliga stödet till dagspressen, (SOU 2013:66), (dnr SU FV-1.1.3-

3418-13).
•  Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, 

(dnr SU FV-1.1.3-3903-13). 
•  Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige, (Ds 

2013:73), (dnr SU FV-1.1.3-3885-13). 
•  Kompletterande bestämmelse för AIF-förvaltare, (dnr SU FV-1.1.3-3808-13).
•  Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, (Ds 2013:72), (dnr SU 

FV-1.1.3-3576-13). 
•  Rektors brev angående HS-områdets planering av utbildningsutbudet med avseende 

på bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser.
•  Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, 

(SOU 2013:62), (dnr SU FV-1.1.3-2873-13).
•  Regeringens biståndspolitiska plattform, (dnr SU FV-0244-14).  
•  Europeiska kommissionens förslag till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 

2011/96/EU, (dnr SU FV-1.1.3-0021-14).
•  En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75), (dnr SU FV-1.1.3-3718-13).
•  Särskilt ömmande omständigheter, (Ds 2014:5), (dnr SU FV-1.1.3-0283-14).
•  Evenemangslista – rapport om hur en lista för evenemang i tv skulle kunna utformas, 

(dnr SU FV-1.1.3-3763-13).
•  Ändringsförslag i regelboken, (dnr SU FV 1.1.2-0138-14). 
•  Nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för riksidrottsuniversitetet (RIU), 

(dnr: 68/14-550), (dnr SU FV-6.1.2-0431-14)
•  Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter, (dnr SU 

FV-1.1.3-0386-14).
•  Fossilfrihet på väg, (SOU 2013:84), (dnr SU FV-1.1.3-0567-14). 
•  Vissa frågor om högskoleprovet. 
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•  Synpunkter på förslag på valföreskrifter inför kommande mandatperiod. 
•  Synpunkter på utredning av stödorganisationen för kontakter med det omgivande 

samhället, (dnr SU FV-1.9-3013-13). 
•  Utredning om hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet, etikfrågor samt 

registerbaserad forskning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-0764-14).
•  Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser 

om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksamheten som helhet, (dnr 
SU FV-1.1.3-0728-14).

•  Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom 
EU, (Ds 2014-3), (dnr SU FV-1.1.3-0522-14).

•  Överskuldsättning i kreditsamhället, (SOU 2013:78), (dnr SU FV-1.1.3-0115-14).
•  Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen, (SOU 

2013:64), (dnr SU FV-1.1.3-3978-13).
•  Utredning om tidbegränsade anställningar vid Stockholms universitet, (dnr SU FV-

1.9-2813-13). 
•  Patent- och marknadsdomstol, (Ds 2014:2), (dnr SU FV-1.1.3-0113-14).  
•  Komplettering av utredningen av stödorganisationen för kontakter med det omgi-

vande samhället, (dnr SU FV-1.9-3013-13).
•  Stärkt straffrättsligt skydd för egendom, (SOU 2013:85), (dnr SU FV-1.1.3-0235-14)
•  Utredning avseende upphandlingsverksamheten vid Stockholms universitet, (dnr SU 

FV-1.1.2-2987-13).
•  Förslag till principer för fördelning av bostäder till internationella studenter, dokto-

rander och gästforskare vid SU, (dnr SU FV-1.1.2-0177-14).
•  Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, (SOU 

2013:79), (dnr SU FV-1.1.3-0528-14).  
•  Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av hand-

lingar, (SOU 2014:10), (dnr SU FV-1.1.3-0959-14).
•  EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut (IORP), (dnr SU FV-1.1.3-1366-14).  
•  Rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint 

bränsle, (dnr SU FV-1.1.3-1233-14). 
•  Begränsning av möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshand-

lingar, (dnr SU FV-1.1.3-1331-14).
•  Det måste gå att lita på konsumentskyddet, (SOU 2014:4), (dnr SU FV-1.1.3-0726-14).
•  Stadgarna för Centrum för universitetslärarutbildningen.
•  Riktlinjer för bevarande av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet, (dnr 

SU FV-2.6.2-xxxx-14).
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•  Sanktioner enligt CRD IV, (dnr SU FV-1.1.3-1364-14).
•  Översyn av organisationen av lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.
•  Ändringsförslag i Regelboken, (dnr SU FV-1.1.2-0138-14)
•  Effektiv och rättssäker PBL-överprövning, (SOU 2014:14), (dnr SU FV-1.1.3-1234-14).
•  Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete, (dnr SU FV-1.1.2-1794-14)
•  VINNOVAs förslag till modell för att värdera samverkan, (dnr SU FV-1.1.3-1547-14).
•  En tydligare skadereglering i staten, (dnr SU FV-1.1.3-1741-14).
•  Ansökan om att få omfattas av 16 § upphovsrättslagen, (dnr SU FV -1.1.3-2131-14)
•  Privat införsel av alkoholdrycker, (SOU 2014:58), (dnr SU FV-1.1.3-2216-14). 
•  Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken, (Ds 2014:13), (dnr SU FV-1.1.3-1721-14).
•  Så enkelt som möjligt för så många som möjligt: Bättre juridiska förutsättningar för 

samverkan och service, ( SOU 2014:39). 
•  Tillträde till COTIF 1999, (SOU 2014:26), (dnr SU FV-1.1.3-1632-14).
•  Examenspremier till vissa lärare, (dnr SU FV-1.1.3-1951-14). 
•  Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling, (Ds 2014:22), (dnr SU FV-1.1.3-

1952-14).
•  Är kalendrar i en myndighets datorsystem att anses som upprättade och därmed utgör 

allmän handling, (dnr SU FV-1.1.3-1970-14)
•  Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, (dnr SU FV- 1.1.3-

2121-14)
•  Ökad endomarbehörighet i tvistemål, (Ds 2014:24), (dnr SU FV-1.1.3-2088-14).
•  Nya regler om upphandling, (Ds 2014:25), (SOU 2014:51), (dnr SU FV-1.1.3-2141-14).  
•  Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, (Ds 2014:21), (dnr SU FV-1.1.3-1771-14).
•  Framtidsfullmakter, (Ds 2014:16), (dnr SU FV-1.1.3-1817-14)
•  EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska 

ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter, (dnr SU FV-1.1.3-
2428-14).

•  Synnerligen grova narkotikabrott, (SOU 2014:43), (dnr SU FV-1.1.3-2089-14).
•  Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, (SOU 2014:29), (dnr SU FV-1.1.3-

1818-14).
•  Ökat stöd för underhållsreglering, (Ds 2014:27), (dnr SU FV-1.1.3-2180-14).
•  Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – Ny EU-lagstiftning och en översyn av 

det svenska systemet, (SOU 2014:47), (dnr SU FV-1.1.3-2092-14).
•  Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention, (Ds 2014:26), (dnr SU FV-

1.1.3-2175-14).
•  EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder, (Ds 2014:35), (dnr SU FV-1.1.3-

2835-14).
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•  F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare, (SOU 2014:44), (dnr 
SU FV-1.1.3-2090-14).

•  Registerutdrag i arbetslivet, (SOU 2014:48), (dnr SU FV-1.1.3-2266-14).
•  Visselblåsare- Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm, (SOU 2014:31), (dnr SU 

FV-1.1.3-2120-14).
•  Föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96), (dnr SU FV-

1.1.3-3054-14). 
•  Marknadsmissbruk II, (SOU 2014:46), (dnr SU FV-1.1.3-2091-14).
•  Frågor om följerätt och om museernas kopiering, (SOU 2014:36), (dnr SU FV-1.1.3-

2100-14).
•  Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden (Ds 2014:33) (dnr SU 

FV-1.1.3-2810-14).
•  Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (dnr SU FV-1.1.3-3260-14).
•  Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet (dnr SU FV-1.1.3-

2765-14).
•  Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) (dnr SU FV-1.1.3-2644-14).
•  Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2014:37) (dnr SU FV-1.1.3-3297-14).
•  Utkast till lagrådsremiss- Dubbelprövningsförbudet och andra rättsäkerhetsfrågor i 

skatteförfarandet (dnr SU FV-1.1.3-3440-14).
•  Genomförande av offshoredirektivet (direktiv 2013/30/EU) (dnr SU FV-1.1.3-2711-14).
•  Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18) (dnr SU FV-1.1.3-1347-14).
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