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Verksamheten 2015

Juridicums (Juridiska fakulteten och Juridiska institutionen) verksamhetsberättelse in-
formerar om lärares och forskares aktiviteter under 2015. Kollegerna på Juridicum 
bedriver kreativ, spännande och betydelsefull forskning och utbildning över ett brett 
spektrum av inriktningar, och har ett omfattande samarbete med andra lärosäten och 
samverkan med samhället i övrigt, såväl nationellt som internationellt. 

Rättsvetenskap är en humanvetenskap
Juridiska fakulteten ingår, tillsammans med Humanistiska fakulteten och Samhällsve-
tenskapliga fakulteten, i det som till och med 2015 har benämnts det Humanistisk-
samhällsvetenskapliga området. Av uppenbara skäl har den områdesbenämningen inte 
varit helt adekvat, eftersom den bara omfattat två av de tre fakulteterna. Under 2015 
initierade området ett namnbyte till Humanvetenskapliga området. Beslutet om namn-
byte togs i slutet av året. 

Humanvetenskap är en mycket passade benämning på hela områdets verksamhet, 
och inte minst för verksamheten vid Juridiska fakulteten. Rättsvetenskap är i högsta 
grad en humanvetenskap: den tar sin utgångspunkt i människan, mänskligt tänkande, 
mänskliga normer, mänskliga institutioner, mellanmänskliga relationer och relationen 
mellan människan och miljön. Rättstänkandet och rättsvetenskapen har beröringspunk-
ter med såväl humaniora som samhällsvetenskap; med historia, kultur, filosofi, språk, 
statsvetenskap, ekonomi, barn- och ungdomsvetenskap, kriminologi, socialt arbete, 
data- och systemvetenskap, sociologi och antropologi för att nämna några av de ämnen 
som återfinns på Stockholms universitet. Samarbetet med Humanistiska fakulteten och 
Samhällsvetenskapliga fakulteten inom ramen för det Humanvetenskapliga området är 
därför värdefullt för Juridiska fakulteten. 

Organisation
Efter fakultetsvalet hösten 2014 har flera förändringar skett i fakultetens ledning. Pro-
fessor Jonas Ebbesson omvaldes som dekan för perioden 2015-2017. Till nya prode-
kaner för denna period valdes professor Jessika van der Sluijs (ordförande i fakultetens 
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utbildningsutskott) och professor Pål Wrange (ordförande i fakultetens forskningsut-
skott). Fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet fick också nya 
ledamöter, som framgår av förteckningen på s 194.

Professor Peter Melz var under 2015 prefekt för Juridiska institutionen t o m 30 juni, 
då han efterträddes av professor Michael Hellner. Michael Hellner tillträdde som stf 
prefekt 1 januari 2015, då han efterträdde professor Christina Ramberg. Docent Laura 
Carlson tillträdde som stf prefekt 1 juli.

Fakultetsledning
Dekan: professor Jonas Ebbesson  
Prodekan: professor Jessika van der Sluijs

Prodekan: professor Pål Wrange 

Institutionsledning
Prefekt: 1 januari – 30 juni: professor Peter Melz; 1 juli – 31 december: professor  

Michael Hellner 

Stf. Prefekt: 1 januari – 30 juni: professor Michael Hellner; 1 juli – 31 december: docent 

Laura Carlson

Administrativ chef: civilekonom Ida Söderberg Tah

Studierektorer
Studierektor för grundutbildning: jur. kand. Charlotta Lindström

Studierektor för grundutbildning: docent Johan Schelin

Studierektor för forskarutbildning: universitetslektor Teresa Simon Almendal

Övriga uppdrag
Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare: docent Laura Carlson

Miljösamordnare: controller (styrekonom) Karin Edman

En förteckning över ledamöter i fakultetens och institutionens organ finns på s. 194

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Under 2015 har fakulteten fortsatt arbetet med att förbättra kvalitetsgranskningen av 
Juristprogrammet. 

Under året klubbades ett nytt granskningsförfarande där granskningen sker genom 
kursutvecklingssamtal. Representanter från fakultetens utbildningsutskott för då för-
djupade samtal om kursernas kvalitet och utveckling med nyckelpersoner från kur-
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serna. Detta återrapporteras sedan till utbildningsutskottet för eventuella åtgärder och, 
om nödvändigt, till fakultetsnämnden.

En viktig del i kvalitetssäkringen är det omfattande arbetet som inleddes 2015 med 
att kartlägga i vilken mån de förväntade studieresultaten för kurserna på Juristpro-
grammet, såsom de är formulerade i kursplanerna, realiserar de nationella examensmål 
för Juristexamen som ställs upp i högskoleförordningen. Granskningen visade att så 
gott som samtliga nationella examensmål var täckta, men att visst arbete krävdes med 
kursplaner och undervisningsplaner.

Antalet sökande till Juristprogrammet i Stockholm var även 2015 det högsta bland 
samtliga juristutbildningar i landet: Totalt 12 708 sökande (ht 7634 vt 5074)
Under 2015 kunde Juridicum dessutom glädjande nog, och i enlighet med fakultetens 
tidigare plan, åter ge två av tre magisterprogram efter ett års uppehåll, nämligen Master 

(60 ECTS credits) in European Intellectual Property Law och Master (60 ECTS credits) 

in International Commercial Arbitration Law. Att erbjuda ett begränsat antal magis-
terprogram med inriktningar där Juridicums forskning står sig väl internationellt är ett 
bra sätt att attrahera utländska studenter. Det bidrar också till att Juridicums utbildning 
och forskning syns internationellt. 

Forskning och utbildning på forskarnivå
Fakulteten har även arbetat med att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen. En ny-
het med början hösten 2015 är att forskarstuderande vid Juridiska fakulteten erbjuds 
följande kurser om sammantaget 45 hp, varav 30 hp måste inhämtas inom ramen för 
forskarutbildningen:

• Philosophy of Social Science (obligatorisk kurs)

•  Fundamental Concepts in Law (obligatorisk kurs)

•  Rättsvetenskaplig strategi, kreativitet och argumentation 

•  Rättsvetenskap i teori och praktik

•  Legal Scholars and New Technologies – Global Legal Research & Information 
Management

•  Law and Legal Research beyond the Nation State

De obligatoriska kurserna ges varje år med start ht 2015, medan övriga kurser, som kan 
tillgodoräknas, kommer att ges vartannat år. På så sätt kan alla nyantagna doktorander 
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omedelbart påbörja sina studier inom ramen för ett kursobligatorium. Fyra av dessa 
kurser ska hållas på engelska. Genom det nya kursutbudet stärks såväl forskarstuder-
andenas förståelse för rättsvetenskapen som forskarutbildningens internationalitet och 
språkliga tillgänglighet.

Under 2015 har arbetet med att följa upp doktorandernas individuella studieplaner 
intensifierats. Vidare har en vägledning för handledning av doktorander antagits.

Disputationer

Under 2015 försvarades fyra doktorsavhandlingar vid Juridiska fakulteten.

•  Ubena John:  How to Regulate Information and Communications Technology?: 
A Jurisprudential Inquiry, 11 mars

•  Jaan Paju: Suveränitetserosion?: Om EU-rättens påverkan på nationella sociala 
trygghetsmodeller; särskilt Sverige, 29 maj

•  Åsa Hellstadius: A Quest for Clarity: Reconstructing Standards for the Patent 
Law Morality Exclusion, 12 juni

•  Per Larsson: Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbets-
rättslig studie, 18 september 

Hedersdoktor

Till Juridiska fakultetens hedersdoktor 2015 utsågs advokaten Johan Gernandt, som 
bland annat har varit ordförande i styrelsen för the Stockholm Centre for Commercial 
Law (SCCL) i flera år.

Utlandssamarbete
Utöver det löpande utlandssamarbetet gjordes under 2015 fortsatta riktade insatser för 
att utvidga institutionens avtal om studentutbyte med lärosäten i Sydamerika och Ocea-
nien. Nya studentbytesavtal undertecknades med University of Canberra i Australien, 
Victoria University of Wellington i Nya Zeeland, Peking University i Kina samt med 
Fundacão Getúlio Vargas i Brasilien. Institutionen signerade även ett nytt utbytesav-
tal med Queen Mary University London inom ramen för Erasmusprogrammet vilket 
innebär att studenter nu kan ta del av Erasmusprogrammets stipendieprogram och att 
utbytesterminen inte längre är avgiftsbelagd. De första studenterna skickas ut under 
höstterminen 2016 och Juridicum ser fram emot att ta emot studenter från dessa nya 
avtal under det akademiska läsåret 2016/2017.
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Juridicum har genom Stockholm Centre for Commercial Law en överenskommelse med 
University of Oxford, och dess Institute of European and Comparative Law, om att 
en ”Post doc Fellow” från Juridiska institutionen ska kunna anställas i Oxford varje 
år. Detta ”fellowship” innehades under vårterminen 2015 av docent Laura Carlson 
och under höstterminen av jur dr Jaan Paju. Juridicums samarbete med University of 
Oxford gör det också möjligt för tillsvidareanställda professorer, lektorer och lärare 
vid Juridiska fakulteten att tillbringa en sabbatstermin i Oxford. Det gjorde professor 
Christina Ramberg under våren 2015.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald 

Under 2015 fortsatte Juridiska fakulteten och institutionen sitt arbete för jämställdhet 
och likabehandling. Juridicum anordnade under året en uppföljningsdag (halvdag) om 
likabehandling och jämställhet för all personal. Dessutom påbörjades arbetet för men-
torskap riktad till junior personal.

Ytterligare information om Juridicums arbete med jämställdhet, likabehandling och 
mångfald finns på Juridiska fakultetens och Juridiska institutionens hemsidor.

Samverkan med övriga samhället och remissvarande
Juridicum samverkar med det omgivande samhället på flera olika sätt. Genom de 
många centra och institut som är knutna till Juridicum anordnas regelbundet seminarier 
som uppmärksammar pågående forskning, nya forskningsfrågor och rättsutvecklingen 
i Sverige och internationellt. Flera av kollegerna vid Juridicum medverkar även flitigt i 
media, med artiklar, kommentarer och förklaringar till aktuella händelser.

Juridiska fakulteten svarar dessutom på ett stort antal 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 2015 lämna-
des 84 remissvar, vilket utgör större delen av universitetets remissvar.
En förteckning över samtliga remissvar 2015 återfinns på s. 190.
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Juridicum i siffror
Anställda

Professorer: 39st, 31 män och 8 kvinnor (varav 4 återanställda, 2 gästprofessorer och 
2 adjungerade)
Universitetslektorer: 27 st, 14 män och 13 kvinnor
Adjunkter: 15 st, 5 män och 10 kvinnor
Forskningsanställda (inkl doktorander): 43 st, 15 män och 28 kvinnor
Teknisk/administrativ personal: 54 st, 10 män och 44 kvinnor

Totalt: 178 st, 75 män och 103 kvinnor 

Ekonomi 2015

Juridiska institutionen hade för 2015 intäkter på 189 mkr, varav 126 miljoner i anslags-
medel för utbildning på grund- och avancerad nivå och 41 miljoner för forskning och 
forskarutbildning. Övriga intäkter avsåg främst externa forskningsbidrag och intäkter 
för uppdragsutbildning; se vidare tablån nedan. 

Utbildning Forskning och forskarutbildning

Intäkter Intäkter

Anslag 125 730 Anslag 40 597

Uppdrag 5 003 Uppdrag 716

Bidrag 351 Bidrag 16 523

Övriga 612 Övriga 80

Summa intäkter 131 696 Summa intäkter 57 916

Kostnader Kostnader

Personalkostnader – 74 660 Personalkostnader – 38 010

Lokalkostnader – 16 183 Lokalkostnader – 2 641

Driftskostnader – 8 208 Driftskostnader – 5 522

OH-faktura – 27 157 OH-faktura – 17 027

Avskrivningar – 407 Avskrivningar – 410

Lämnade medel – 486

Summa kostnader – 126 614 Summa kostnader – 64 097

Årets kapitalförändring 5 083 – 6 180
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Den samlade verksamheten gick under året med underskott men, på grund av en en-
gångsöverföring av ackumulerat kapital från fakulteten till institutionen, ser det ut som 
ett överskott. Underskotten planeras minska under 2016 och 2017 och kan täckas av 
ackumulerat kapital. Målsättningen är balans till 2018.

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.

Jonas Ebbesson, Dekan, Juridiska fakulteten 
Michael Hellner, 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
Kerstin Ahlberg, föreståndare, Institutet för social civilrätt

Undervisning
Lärare

• Civilrätt C 

• Arbetslivets juridik

• European and Swedish Labour and Employment Law

Övrigt 
• Examinator för två examensarbeten

Undervisning vid andra universitet
• Fem seminarier vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot av arbetsmiljögruppen
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Egen forskning
publicerade arbeten

Redaktörskap

• Redaktör för det nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt. 

Elektroniska publikationer

•  Country report Sweden till rapporten ”EU Social and Labour Rights and EU 
Internal Market Law”, Europaparlamentet, IP/A/EMPL/ST/2014-02, september 
2015

•  Country report Sweden, Annex to ”Study on wage setting systems and minimum 
rates of pay applicable to posted workers”, European commission, Directorate-
General for Employment, Social Affairs and Inclusion

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
• Redigering av antologin ”Rethinking transnational collective bargaining”.

•  Medverkan i projektet ”Likabehandlingsprincipens olika ansikten” som ska re-
sultera i en monografi.

•  Planering och organiserande av forskningsprogrammet ReMarkLabs slutkonfe-
rens 2016 och internationell doktorandworkshop i anslutning till konferensen.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Föreståndare för Institutet för social civilrätt

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  16 februari, convenor vid sessionen ”Swedish Labour Law and Industrial Rela-

tions after Laval” konferensen ”20 Years Swedish Legal Integration in the EU: A 
Two-way Street”, Stockholm.

•  13 mars,” Unlimited flexibility for young workers – the case of zero hour cont-
racts” anförande  vid  workshop ”Youth unemployment, inclusion and labour 
law”, arrangerad av forskningsprogrammet  ReMarkLab i Stockholm med mig 
som en av arrangörerna.
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•  26 juni, ”A bottom-up perspective on transnational collective bargaining”, anfö-
rande vid  ReMarkLabs”show case panel” (som jag hade arrangerat) vid Labour 
Law Research Networks (LLRN) konferens i Amsterdam.

•  21 augusti, ” Vad bör göras?”, anförande vid sessionen ”Fra stabilitet till sårbar-
het” vid Fafokonferansen 2015 i Oslo. 

•  27 augusti, arrangerade tillsammans med Köpenhamns universitet seminariet 
”Utmanande, följsamma eller övernitiska? – om nordiska domstolars hållning till 
instanserna i Luxemburg”  i Köpenhamn. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Expert i utredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Arrangerade fem öppna seminarier i serien Arbetsrätten i EU-perspektiv.

•  Arrangerade fyra seminarier om svensk arbetsrätt i belysning av den kommersi-
ella rätten tillsammans med Centret för kommersiell rätt.

•  Medlem av referensgrupp till Konkurrensverkets projekt ”Arbets- och anställ-
ningsvillkor i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling”.

•  Höll föreläsningar om arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling för upp-
handlare inom Stockholms stad och förtroendemän och funktionärer vid Läkar-
förbundet.

• Medverkan vid utbildning för TCO-förbundens jurister.

• Skrivit ett 30-tal artiklar i nyhetsbrevet  EU & arbetsrätt

• Skrivit regelbundet i Arbeidsliv i Norden/Nordic Labour Journal 
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Elisabeth Ahlinder
Elisabeth Ahlinder, lektor i civilrätt, fastighetsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare

• Civilrätt D, 12 hp

• Central fastighetsrätt, 15 hp

Lärare:
• Civilrätt D, 12 hp

• Civilrätt C, 10,5 hp

• Central fastighetsrätt, 15 hp

• Examensarbete, 30 hp

• Swedish Law in Context, 15 hp

Övrigt
•  Handledare för 6 avslutade uppsatser och 6 pågående samt under 2016 avslutade 

uppsatser

•  Examination av 8 uppsatser

Undervisning vid andra universitet
• Specialkurs fastighetsrätt vid Uppsala universitet, 2 H

Universitetsinterna uppdrag
• Ämnesföreståndare, fastighetsrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egen-
dom – något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga ver-
kan, JT Nr 4 2014/15, s. 761-779
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Andra forskningsaktiviteter
• Talare vid högre civilrättsligt seminarium Uppsala, 15 dec 2015

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Remissvar Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

• Remissvar Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

•  Föreläsare, utbildning av praktiker, Fastighetsfinansiering 15 sep, Blendow Gro-
up AB

•  Talare seminarium om att modernisera jordabalken, KTH, 3 dec 2015. Åhörare 
myndigheter, organisationsföreträdare och praktiker

Alexandra Alm 
doktorand i finansrätt

Undervisning 
Lärare:

• Skatterätt, grundkurs 15 hp

• Beskattningsrätt I, fristående kurs 15 hp

• Internationell skatterätt, specialkurs 15 hp

Övrigt:
• Handlett tre studenters examensarbeten

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandlingsprojektet”Förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal”. Beräk-
nas vara slutfört i slutet av 2019.
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Helene Andersson, 
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning 
Lärare:

• Europarätt, 7,5 hp

• Civilrätt B, 7,5 hp

• Competition Law, 15 hp

Övrigt:
• Fyra handledda examensarbeten, Två examinationer.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  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, 2016.

•  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.

Pågående arbete
• Avhandling, slutseminarium 15 juni 2016. Disputation hösten 2016.

•  Nationell rapportör till LIDC:s årliga kongress i Turin 2014. De nationella rap-
porterna har sammanställs till en bok som ges ut av Springer förlag under 2016.
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Jan Andersson
professor i civilrätt, särskilt associationsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare

•  Kursföreståndare för associationsrätt 7,5 hp enligt den s.k. nya ordningen VT/
HT 2015

•  Kursföreståndare associationsrätt 6 p enligt den s.k. gamla ordningen VT/HT 
2015

•  Kursföreståndare specialkursen Bolagsrätt 15 hp VT/HT 2015

Lärare:
• Associationsrätt 7,5 hp enligt den s.k. nya ordningen VT/HT 2015

• Associationsrätt 6 p enligt den s.k. gamla ordningen VT/HT 2015

• Specialkursen Bolagsrätt 15 hp VT/HT 2015

• Specialkursen Aktiemarknadsrätt HT 2015

Övrigt:
• Handledare för ca. 17 st examensarbeten om 30 hp 2015.

Undervisning vid andra universitet:
•  Internationella Handelshögskolan i Jönköping, professor i handelsrätt om 20 %, 

varav 10 % forskning, ca. 20 timmar.

• Örebro universitet, ca. 4 timmar

• Universitetet i Bergen, Det juridiska fakultet, ca. 30 timmar.

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i institutionsstyrelsen

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  The Making of Company Law in Scandinavia and Europe – Experimentation and 
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Innovation versus Harmonization, in German and Nordic Perspectives on Com-
pany Law and Capital Markets Law, ed. Holger Fleischer, Jesper Lau Hansen 
and Wolf-Georg Ringe, Max-Planck-Institute für ausländisches und internatio-
nales Privatrecht, 2015. Pages 27-38. 

•  Share Transfer Restrictions and Family Business: The Minority Shareholder Per-
spective; European Business Law Review 2015, 437-450, together with Lars-
Göran Sund and Kajsa Haag. 

•  VD:s roll I försäkringsföretag, tillsammans med Alexander Besher, JT 2015-16 
nr 2, s 273-298

Pågående arbete
•  Member of the European Model Companies Act (EMCA) since 2014 (the Euro-

pean equivalent to MBCA in the US). Responsible for chapter 7 on Capital Out-
flow since spring 2014 (equivalent to chapter 17-21 in the Swedish CA 2005). 
Statutory text and comments will be published in 2016. See http://law.au.dk/en/
research/projects/european-model-company-act-emca/. 

•  Efficient Capital Market Hypothesis och BDO-domen – vad justitieråden inte 
kan eller vill veta?

• Kapitalskyddet i aktiebolag, ny upplaga

•  Exit Right in Private Companies – Wall Street Governance for the Small and 
Medium Street Businessman? 

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

• Katarina Strandberg, Stockholms universitet

• Magdalena Giertz, Uppsala universitet 

Handledare:

• Basang Wangdui, Universitetet i Oslo

• Jessica Östberg, Stockholms universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. (
•  Responsible Member of the European Model Companies Act (EMCA) working 

group, presenting chapter 7 on Capital Outflow at the first “public” conference 
of the EMCA work in Vienna 10-11th of September 2015. 

•  Nordic Conference in Company Law 9-10th of November 2015, Århus, Den-
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mark, presentation of “Share Transfer Restrictions and Family Business: The 
Minority Shareholder Perspective”; see supra.  

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Deltagande i ett fåtal luncher och kurser för praktiker samt i övrigt kommunika-

tion med det omgivande samhället

Malou Andersson
doktorand i straffrätt

Undervisning 
• Barnrätt

• Straffrätt och samhälle

• Ungdomsutredarkurs (Polishögskolan)

Egen forskning 
pågående arbete 

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

Övriga samverkan med det omgivande samhället 
• Nova – Nordic Barnahus Models
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Simon Andersson 
doktorand

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Migrationsrätt (15 p)

• Förundersökning (15 p)

Lärare:
• Processrätt, Migrationsrätt, Förundersökning, Straffprocess

Övrigt:
• Två handledda examensarbeten

Egen forskning
Pågående arbete

• Skälig misstanke, monografi

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Föreläst på kurs för utbildning till förundersökningsledare, polismyndigheten

•  Hållit en kurs i bevisvärdering i migrationsmål, domare, processförare och ad-
vokater deltog.
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Mattias Appelberg, 
adjunkt i skatterätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Beskattningsrätt, 15 hp

Lärare:
• Skatterätt, 15 hp

• Företagsbeskattning, 15 hp

• Skolledning och myndighetsutövning, 7,5 hp (inom rektorsprogrammet)

Övrigt:
• Handlett tre examensarbeten

Undervisning vid andra universitet:
•  Kursföreståndare och lärare för två kurser om 7,5 hp på KTH, skolan för arki-

tektur och samhällsbyggnad. 

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Sitter i styreslen för Juridisk tidskift vid Stockholms universitet.

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Talare vid öppet seminarium på SCCL på ämnet När ”egenföretagare” är arbets-

tagare – Skatterätt och arbetsrätt i gränsöverskridande situationer
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Petter Asp 
professor i straffrätt vid Stockholms universitet

Undervisning 
Kursföreståndare:

•  Straffrätt (grundkurs 15 hp) 

• Straffrättsliga strukturer (specialkurs, 15 hp)

Lärare:
• Straffrätt (grundkursen i straffrätt, 15 hp) 

• Straffrättsliga strukturer (specialkurs, 15 hp)

• Övrigt:
• har under 2015 examinerat 9 stycken examensarbeten 

Undervisning vid andra universitet:
•  har under 2015 deltagit med ett seminarium på en fördjupningskurs vid Uppsala 

universitet

Universitetsinterna uppdrag
• har under 2015 varit ledamot av fakultetsnämnden

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier:

•  Arbetet med The Procedural Criminal Law Cooperation within the EU. Towards 
an Area of Freedom, Security and Justice avslutades. Skrifter utgivna av Juridiska 
fakulteten vid Stockholms univeritet. 228 s. (Boken utkom i februari 2016.)

Läroböcker: 

•  Brotten mot person och förmögenhetsbrotten. Svensk straffrätt III. 2 uppl. Iustus 
förlag. Uppsala 2015. 441 s. (medförfattare tillsammans med Nils Jareborg, San-
dra Friberg och Magnus Ulväng).

•  Straffrätt för ekonomer. Iustus förlag. Uppsala 2015. 117 s. (medförfattare till-
sammans med Magnus Ulväng).
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Redaktörskap:

•  Essays on European Criminal Law. Iustus förlag. Uppsala 2015. 177 s. (utgivare 
tillsammans med Magnus Ulväng).

Artiklar/bokbidrag:

• Enighet om tumregeln. I: Svensk Juristtidning 2015 s. 292-296.

• Håller den Victorska tesen? I: Svensk Juristtidning 2015 s. 370-382.

•  Straffrätten – i går, i dag och i morgon. I: Svensk Juristtidning 100 år. Utg. av 
Stefan Strömberg m.fl. Uppsala 2015 s. 138-161. 

Pågående arbete
•  Straffrätt och moralfilosofi. (Projekt om straffrättens relation till moralfilosofin. 

F.n. pågår arbete med en första del om principen om dubbel effekt.)

•  Harmonisation of Criminal Sanctions in the EU. (Större internationellt forsk-
ningsprojekt som handlar om sanktioner och påföljdsbestämning i ett kompara-
tivt perspektiv.)

•  Sexualbrotten i dogmatik och debatt. (Fortsättning på tidigare påbörjat projekt 
om sexualbrotten. Tanken är att projektet ska redovisas i en monografi om de 
dogmatiska delarna och i en kortare text som med närmast diskursanalytisk me-
tod närmar sig ett antal debattinlägg på temat.)

•  Oaktsamhet (Tanken är att successivt skriva uppsatser om olika delar av oakt-
samhetsbegreppet. En första text är nu inlämnad för publicering.)

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Ansvarig för de högre seminarierna och den veckovisa punschseminarieserien i 
straffrätt

Handledarskap
Huvudhandledare:

•  Malou Andersson, Fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion, SU (dispu-
tation hösten 2016)

•  Frida Larsson, Ansvar för underlåtenhet vid skyddsgarantställning i relation till 
barn, SU

• Axel Holmgren, Straffvärde, SU

Handledare:

• Dennis Martinsson, Straffrättsvillfarelse, SU (disputation hösten 2016)
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•  Emelie Kankaanpää, Föräldrar och andra tillsynspersoners rättigheter och skyl-
digheter, SU

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  27 februari 2015, Opponent. Andreas Anderberg, Oaktsamhet, Örebro univer-

sitet

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig vid tillsättning av två forskartjänster vid universitetet i Bergen (våren 

2015)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Föredrag om den svenska regleringen om skydd för statens finanser. Aten, 24 

april 2015 inom ramen för ett större grekiskt projekt om skydd för statens finan-
siella intressen där jag också skrivit den svenska rapporten (oklart om den har 
utkommit på engelska ännu). 

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
Statliga utredningar

•  Expert i Bergwallkommissionen (avslutades i juni 2015)

•  Expert i Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att 
förhindra och bekämpa terrorism (pågående)

• Expert i 2014 års Sexualbrottskommitté (pågående)

•  Uppdrag som utredare, s.k. bokstavsutredare, Uppdrag att utreda vissa frågor 
om brandfarliga och explosiva varor (Ju 2015:J)

Tidskriftsrelaterade uppdrag

• Ordförande för Juridisk Tidskrift

• Medlem i redaktionen av European Criminal Law Reveiw

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Föredrag Lunds domakademi Sexualbrotten (halvdag)!

• Utbildning av domare, Domstolsverket, Heldagspass om sexualbrotten.
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Johan Axhamn
doktorand i civilrätt

Undervisning
• Civilrätt B (grundkurs)

• IT-rätt (specialkurs)

• European Intellectual Property Law (specialkurs)

• Avancerad immaterialrätt (specialkurs)

• Magisterprogrammet i europeisk immaterialrätt

•  Ämnesspecifikt seminarium för uppsatsskrivare i immaterialrätt och marknads-
rätt 

• Uppsatshandledning

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar

•  Hyperlinking: Case C-466/12 Svensson and Others and its impact on Swedish 
Copyright Law. Europarättslig tidskrift, 18(4), 847-866 

•  Nya normer för kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område. NIR: 
Nordiskt immateriellt rättsskydd, 675-696

•  Striving for Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Methodo-
logy, Liber Amicorum Jan Rosén , 35-60

pågående arbete
• Avhandlingsprojekt: ”Rättsligt skydd för databaser”

• Därutöver två artiklar och två bokprojekt på immaterialrättsområdet.

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

•  Talare och paneldeltagare på temat ”EU copyright law” vid konferensen ”20 
Years of Swedish Legal Integration in the EU: A Two-way Street” organiserad av 
Svenska nätverket för europarättsforskning i februari 2015
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•  Talare på temat ”Provisions on enforcement of IPRs in external trade agreements 
- norm-setting through the back door?” vid konferensen ” EU External Trade 
and Intellectual Property Rights” organiserad av Svenska nätverket för euro-
parättsforskning i november 2015

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

lingar på immaterialrättsområdet för regeringens räkning i bl.a. EU och WIPO.

•  Sekreterare i ”utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrätts-
området” (Ju 2014:05), som presenterade sitt betänkande Kollektiv rättighets-
förvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47) i maj 2015. 

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

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

Monirul Mohammad Azam
doktorand
uppgift saknas

Haymanot Baheru
doktorand
uppgift saknas



26

Antonina Bakardjieva Engelbrekt
professor i europeisk integrationsrätt, innehavare av Torsten och 
Ragnar Söderbergsprofessur i rättsvetenskap 2015-2018

Undervisning)
• Ämnesföreståndare, Europarätt

• Seminarieledare, Europarätt (7,5 hp), VT 2015

• Undervisning, doktorandkurs, VT 2015

• Engagerad i utvecklingen av Master programme of European Economic Law

• Engagerad i utvecklingen av doktorandkurs  ’Law Beyond the State’ (7.5 hp)

•  Handledare av 1 masteruppsats (Master Program of European Intellectual Pro-
perty  Law)

• Examinator av flera examensarbeten i europarätt

• Examinator av 1 magisteruppsats Master program in European Law

Ingen annan undervisning p g a Söderbergsprofessuren 

Egen forskning
publicerade arbeten 

Böcker

•  EU’s Role in Fighting Global Imbalances, redaktör (tillsammans med Mårtens-
son, Persson och Oxelheim), Chetelham: Edward Elgar, 2015.

•  Law and Development, redaktör (tillsammans med Peter Wahlgren), Scandina-
vian Studies in Law, Vol. 60, 2015.

Artiklar

•  ”Forward”, i: Bakardjieva Engelbrekt & Wahlgren (red.), Law and Develop-
ment, Scandinavian Studies in Law, Vol. 60, 2015, 5-10.

•  ”Twenty Years Swedish Legal Integration in the EU: A Two-Way Street”, Ledar-
artikel,  Europarättslig tidskrift, 4 2015, 753-758. 

•  ”Comparative Law and European Law: The End of an Era, a New Beginning or 
Time to Face the Methodological Challenges?” i: Carslon and Wahlgren (eds), 
Comparative Law,  Scandinavian Studies in Law, Vol. 61 (baserat på bidrag till 
Festskrift Pär Hallström),  87-104.
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pågående arbete
•  “Ensuring the effectiveness of EU law through decentralized enforcement: the 

role of network governance”, four-year research project funded by Torsten and 
Ragnar Söderberg foundation (2015-2018)

•  ”Toward network governance of collective management organizations in Eu-
rope? The problem of institutional diversity”, i: Karnell, Kur, Nodell, Westman , 
Axhamn, Carlsson (eds) Liber Amicorum  Jan Rosén, 2016,  57-95.

•  EU och de nya säkerhetshoten, Europaperspektiv 2016, redaktör (tillsammans 
med Anna Michalski och Lars Oxelheim) Santérus förlag, Stockholm, 2016

•  Chapter in book, Jorgenssen and Bernitz (reds), Marketing and Advertising Law 
in a Process of Harmonisation, Oxford, Hart Publishing.

•  Länderberichte Schweden, Bulgarien, i:  Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig 
(reds) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,  UWG Kommentar, 4. Auflage, 
München: Beck, 2016.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Föreståndare och styrelseordförande,  Institutet för Europeisk rätt

• Ordförande, Svenska nätverket för europarättsforskning 

• Vice ordförande, Juridiska fakultetens Forskningsutskott

• Ledamot, Juridiska fakultetens Lärarförslagsnämnd 

Handledarskap
• Gloria Golmohammadi, huvudhandledare

• Lovorka Jonic Kapnias,  huvudhandledare

• Alina Merg Perlmutter, huvudhandledare

• Addi Rull, huvudhandledare

• Katharina Voss, huvudhandledare 

• Liane Colonna, handledare  (disputation april 2016)

• Johannes Wickbom, handledare

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer 
• Ledamot i betygsnämnd: Caroline Wehlander, Umeå universitet (april 2015)

• Ledamot i betygsnämnd: Jaan Paju, SU (maj 2015)

•  Member of the Jury for Thesis Defense, Ljubomira Gramcheva, EUI Florence 
(december 2015)
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•  Fakultetens promotor, SU:s  installations- och promotionshögtid, 25 september 
2015 

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig vid tillsättning av professur, Copenhagen Business School, Professor-

ship in Business Law with emphasis on Public-Private Law, januari 2015

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

projekt finansierat av Casselstiftelsen; förteckning över genomförda seminarier 
finns här: http://www.juridicum.su.se/Ier/seminar/lseminar.aspx 

•  Co-organiser (tillsammans med Claes Granmar) EU External Trade and Intel-
lectual Property Rights, conference organized by the Swedish Network for Euro-
pean Legal Studies (SNEF), 27 november 2015.

•  Key note speaker, ”Network governance: a shortcut to coherent law enforcement 
in the Internal Market of the EU?”, LIDC (Ligue internationale du droit de la 
concurrence), årskongress, Stockholm 1-3 oktober 2015.

•  Presentation, ”Towards network governance in the collective management of 
copyright in Europe” och panelordförande, Europarättsdagar, Umeå, 28 augusti 
2015. 

•  Participant, EU-China relations in the post-financial and fiscal crisis, internatio-
nal seminar, Stockholms skärgård, 18-20 maj 2015

•  Installationsföreläsning, ”Nätverksstyrning: En genväg till koherent rättstillämp-
ning i EU:s inre marknad?”, Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsve-
tenskap 2015, 22 april 2015. 

•  Co-organizer, “20 Years Swedish Legal Integration in the EU: a Two-way Street”, 
conference organized by the Swedish Network for European Legal Studies 
(SNEF), Stockholm, 16-17 februari 2015.

•  Invited speaker, “A Common European Law of Unfair Competition. Europea-
nization and Integration: From Harmonizing Misleading Advertising to Unfair 
Commercial Practices”, international conference, Copenhagen, 30 januari 2015.

forskningsvistelse 
•  Gästprofessor Keio University, Tokyo, oktober 2015-mars 2016 (vistelse  vid 

Keio University, mars 2016).

Övriga samverkan med det omgivande samhället 
• Ledamot i Reklamombudsmannens opinionsnämnd 
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• Ledamot, Konsumentverkets vetenskapliga råd

•  Paneldeltagare, Nya regler för kollektiv rättighetsförvaltning, Svenska upphovs-
rättsföreningen, Stockholm,  juni 2015.

•  Talare vid Konsumentverkets årliga seminarium: Marknadsföring, reklam och 
tjänstefiering i det digitaliserade samhället, 14 oktober 2015

•  Undervisning i europeisk konsumenträtt, utbildning organiserad av BEUC (The 
European Consumer Organisation) och Europeiska kommissionen, Sofia, okto-
ber 2015.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
Uppdrag i styrelser mm

•  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, SU

•  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 (IIC)

•  Redaktionsledamot, Europaperspektiv

Remiss

•  Ds 2015:18  Patientrörlighet inom EES- vissa kompletterande förslag  (tillsam-
mans med Jaan Paju)

• Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen 
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Dafne Barkestad
Doktorand i försäkringsrätt

Egen forskning
Pågående arbete

• Avhandling – ”Försäkringstagarens skydd vid beståndsöverlåtelser”

Damon Barret
doktorand
uppgift saknas

Linn Bergman
doktorand

Egen forskning
•  Linn forskar kring hur skiljemän resonerar i samband med val av tillämplig lag i 

en tvist med gränsöverskridande inslag.

Övriga samverkan med det omgivande samhället
•  Linn har deltagit i en rad diskussioner kring hur skiljeförfarande kan utvecklas 

för att bättre möta företagens behov i en rad sammanhang både i Sverige och 
utomlands.
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Hedvig Bernitz
Universitetslektor
Uppgift saknas

Alexander Besher
adjunkt i civilrätt

Undervisning 
Lärare:

• Civilrätt A, 22,5 p

• Associationsrätt, 7,5 hp

• Associationsrätt g:a ordningen 6 hp

• Skatterätt, 15 hp

• Affärsjuridik, 15 hp

Övrigt:
• 2 handledda uppsatser 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

• VD:s roll i försäkringsföretag JT, s. 273

Pågående arbete
•  Monografi om styrelsen och VD:s roll i försäkringsföretag, beräknad att slutfö-

ras hösten 2016

•  Bokbidrag om barns rätt i skolmiljö, beräknad att slutföras senvåren 2016

•  Artikel på engelska, komparativ jämförelse av genomförandet av S2, beräknad 
att slutföras senhösten 2016
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 Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Utlåtandeuppdrag av advokatbyrå.

Annika Blekemo 
adjunkt

Undervisning 

Kursföreståndare:
• ALJ I

• ALJ II

• PAO (rättskunskap + arbetsrätt)

• Handelsrätt.

Lärare
•  CC

• ALJ I

• ALJ II

• PAO

• Handelsrätt 

• Specialkurs 

• PAO-mastern.

Universitetsinterna uppdrag
•  Saco/SULF

• IS, deltar som facklig representant på FakN.

Övrig samverkan med det omgivande samhället 
• Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse.
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Brita Bohman
doktorand i miljörätt

Undervisning 
Lärare:

• Miljörätt (specialkurs), 15 hp

• Miljöskyddsjuridik (fristående kurs), 15 hp

• Miljörätt på grundkurs i förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandling, monografi, inom miljörätt med titeln “Transboundary Law and So-
cial-Ecological Resilience: The Case of Eutrophication in the Baltic Sea”

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

•  20150610, ”The concept of Good Environmental Status and Eutrophication – 
Regulatory approaches and compliance in the Baltic Sea area”, Nordic Envi-
ronmental Social Science Conference 2015: Contested Natures – new strategies, 
ideas and dialogues, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
and Centre for Rural Research, Trondheim, Norge.

•  20150827, När den rättsutredande rättsdogmatikern tar några steg utanför dog-
matiken – hur och varför?,  Nationellt doktorandseminarium i rättsvetenskap, 
NJD, Linköping, Linköpings universitet.
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Daniel Brunson
adjunkt
uppgift saknas

Niklas Bruun
professor (bisyssla) i arbetsrätt

Undervisning 
•  Handledning av två doktorander, medverkan vid olika seminarier samt före-

läsningar vid kursen“European and Swedish Labour and Employment Law”  
(ESLEL)

Undervisning vid andra universitet:
• Helsingfors universitet, Hanken i Helsingfors

Universitetsinterna uppdrag
• Ordförande i styrelsen för Institutet för Social Civilrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

•  Ballardini, Rosa Maria – Norrgård, Marcus – Bruun, Niklas (eds): Transitions in 
European Patent Law. Influences of the Unitary Patent Package. Wolters Kluwer 
2015.ISBN 978-90-411-5605-1.

Artiklar

•  Bruun, Niklas, The Nordic Model for Employee Participation – Developments 
and Perspectives. In “Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (EuZA)”, Verlag 
C.H.Beck  2/2015. 179-191. ISSN 1865-3030.
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•  Bruun, Niklas, Arbetsrätten efter 20 års EU-medlemskap – Finland, bäst i klas-
sen? I ”Europarättslig tidskrift”, Nummer 2 2015, Årgång 18. 313 – 324. ISSN: 
1403-8722.

•  Bruun, Niklas,” International Labour Law Reports 33.(ed. Gladstone, Alan), 
Finland: Supreme Court 2013:10 and 2013:11, 271--278”. Brill Nijhoff Publis-
hers. Leiden/Boston 2014, ISBN 978-9004-27522-5, ISBN 2211-6028 (E-ISSN).

•  Bruun, Niklas, Social Policy and Labour Law during Austerity in the European 
Union. Swedish Institute for European Policy Studies. SIEPS. European Policy 
Analysis (EPA) 2015:2. 16 pp (available www.sieps.se).

•  Bruun, Niklas, Talouskriisin sukupuolivaikutukset Euroopan unionin kriisimais-
sa. Sukupuolentutkimus 2/2015. 29-42. ISSN2342-0634.

•  Bruun, Niklas, Case Commentary “European Court of Justice – 12/2/2015 – 
Sähköalojen ammattiliitto ry v. Elektrobudowa Spółka Akcyjna, C-396/13” In 
International Labor Rights Case Law. Annotated Jurisprudence on Fundamental 
Rights at the Workplace. Volume 1, Issue 2 (2015). Brill Nijhoff, Leiden/Boston,  
ISSN: 2405-688X E-ISSN: 2405-6901. 159-175.

Bokanmälan

•  Bruun, Niklas: Book Review: Hellum, Anne and Sinding Asen, Henrietta (eds), 
Women´s Human Rights. CEDAW in International, Regional and National Law, 
New York, Cambridge University Press, 2013, xxii + 675 pp. In Nordic Journal 
of Human Rights, 2015. Vol. 33, No 2. 1-3

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

• Erik Sinander, arbetsrätt, SU 

• Mpoki Mwakagai, arbetsrätt, SU

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Medlem i betygsnämnden för bedömning av Åsa Hellstadius avhandling ”A 

Quest for Clarity”. Reconstructing Standards for the Patent Law Morality Ex-
clusion. SU 12.6.2015.

•  Opponent för två avhandlingar i arbetsrätt hösten 2015 (Marjo Ylhäinen, Hel-
singfors universitet och Jari Murto, Åbo Universitet)

Uppdrag i utredningar
•  Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Delbetänkande av utredningen 
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om upphandling och  villkor enligt kollektivavtal. Statens offentliga utredningar 
SOU 2015:78. Stockholm 2015. ISBN 978 – 91 – 38 – 24344 – 2, ISSN 0375-
250X. Av regeringen tillförordnad utredare: Niklas Bruun

Viktoria Börstell
adjunkt
uppgift saknas

Catharina Calleman
professor i arbetsrätt 70 procent, varav 50 procent forskning

Undervisning 
Lärare:

• JÖK

• JIK

• Handelsrätt

• Arbetslivets juridik (liten omfattning)

• Handledning och examination av en stor mängd C:c-uppsatser.

Övrigt:
• Cirka tre handledda och tre examinerade examensarbeten

Undervisning vid andra universitet:
• Örebro universitet cirka 20 procent
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  Calleman, Catharina, & Petra Herzfeld Olsson (red.), Arbetskraft från hela värl-
den – Hur blev det med 2008 års reform? Delmi rapport 2015:9. Stockholm 
2015, 526 s.

Artiklar/bokbidrag

•  Clean Homes on Dirty Conditions? – Regulation and Working Conditions in 
the Domestic Work Sector in Sweden, in Clément Carbonnier & Nathalie Morel 
(eds.) The political economy of household services in Europe, Palgrave Macmil-
lan, 2015, p. 129-149. 

•  The most open system among OECD countries – Swedish regulation of labour 
migration. Nordic Journal of Migration Research, 2015, vol. 5, p. 28-35. 

•  Tillsammans med Petra Herzfeld Olsson, Moves towards increased fragmenta-
tion among labour immigrants, in Laura Carlson, Örjan Edström & Birgitta 
Nyström (eds.), Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law – a 
Swedish Perspective, Iustus förlag, Uppsala 2015, s. 163-182.

Pågående arbete
•  Ytterligare en artikel inom projektet Arbetskraftsbehov, beroende och likabe-

handling – tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring. (Finansierat 
av Forte)

Andra forskningsaktiviteter
Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer

•  Betygsnämnd 27 februari 2015, Statsvetenskap, disputation: Meriam Chatty: Mig-
ranternas medborgarskap: EU:s medborgarskapande från Romförhandlingarna 
till idag. 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  15 december 2015, Arbetskraft från hela världen, Rosenbad, organisatör: Dele-

gationen för migrationsstudier (Delmi).

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Ledamot av IFAU:s vetenskapliga råd (Institutet för arbetsmarknads- och utbild-

ningspolitisk utvärdering)
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 Övrig samverkan med det omgivande samhället
• DN Debatt den 15 december.

Laura Carlson
universitetslektor, docent

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Civilrätt C (10,5 hp)

• Equality Law (15 hp)

• Comparative Law (15 hp)

• Swedish and European Labour and Employment Law (15 hp)

• American and English Business Law (15 hp)

Undervisar också i kurserna ovan.

Övrigt:
• Examinator för 5 examensarbeten

Undervisning vid andra universitet:
• Faculty of Law, Oxford University, seminarium

Universitetsinterna uppdrag
•  Ställföreträdande prefekt, ämnesansvarig för arbetsrätt och familjerätt, ledamot 

i Utbildningsutskottet
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  Laura Carlson, ‘Academic Freedom and the Rights to University Teaching Mate-
rials: a Comparison of Swedish, American and German Approaches’ (2015-16) 
2 Juridisk Tidskrift 357-397

•  Laura Carlson, ‘Teaching Materials in a Digitalized World: Who Owns the 
Rights? A Comparison of Swedish and American Approaches’ (2015) 61 Com-
parative Law – Scandinavian Studies in Law 263-289

•  Laura Carlson, ‘The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish 
Teacher Exception’, in A Krzymowska et al. (eds), Volume 23 Stockholm Centre 
for Commercial Law Årsbok VI (Stockholm: Jure, 2015) 51-67 

Elektroniska publikationer

•  Laura Carlson, Sweden: Employment and Labour Law Database, XpertHR, da-
tabase (kontinuerlig uppdatering, granskad), www.xperthr.co.uk 

Pågående arbete
•  “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).

•  Utbildning i digitala miljöer – Wallenberg Projekt (2012-2016), Arbetsrätt, upp-
hovsrätt och integritetsskydd vid utbildning i digitala miljöer. Projektet har bevil-
jats ett anslag om 5,3 miljoner kr ur Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
Minnesfond för Cecilia Magnusson Sjöberg, Laura Carlson och Sanna Wolk. 
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur juridiken har hante-
rat och lämpligen bör hantera den strukturförändring som utbildning i digitala 
miljöer innebär. 

•  Grappling with Democracy: Trade Unions, Representation and the Law. This 
project examines how democracy has been inserted in the paradigms created by 
law and custom in the industrial relations of today. The more specific focus is 
how the law, and different industrial relations models, incorporate issues of de-
mocracy with respect to union members. Habermas’ concepts of representative 
and participatory democracies are a starting point here. 
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Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

•  2014/2015 Stockholm Centre Oxford Fellow, at the Institute of European and 
Comparative Law (IECL) and Christ Church College, Faculty of Law, University 
of Oxford, The United Kingdom

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Chris Law, familjerätt, Stockholms universitet

• Paul Lappalainen, arbetsrätt, Stockholms universitet

Handledare

• Annika Blekemo, arbetsrätt, Stockholms universitet

• Carolina Saf, IP rätt, Örebro universitet

• Einar Prytz, arbetsrätt, Stockholms universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  27 april 2015: The Balance Between Contracts and Codification, konferns vid 

Christ Church, Oxford University i samarbete med The Institute of European 
and Comparative Law, Faculty of Law, University of Oxford och Stockholm 
Centre of Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Min 
presentation var “CISG as a Vehicle for Broadening American Legal Horizons”. 
Jag var arrangör för konferensen. 

•  11 juni 2015, “Swedish Sex Purchasing Act” in Feminist Jurisprudence, Faculty 
of Law, Oxford University.

•  5 oktober 2015, ”Whistleblowing”, discussant vid seminarium av Brian Martin, 
Professor of Social Sciences at University of Wollongong, Australia, Arena Idé, 
Stockholm.

•  9 december 2015, “Critical Race” seminarium vid Rättssociologiska institutet, 
Lunds universitet.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Styrelseledamot i Institutet för social civilrätt

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



41

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Institutet för juridisk utbildning IFJU AB, Anglosaxisk avtalsrätt, undervisning 

tillsammans med två advokater

Mia Carlsson 
docent i civilrätt, lektor, forskningsområde: skadeståndsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Juridisk introduktionskurs, 10 hp. (kursföreståndare)

• Specialkursen i skadeståndsrätt, 15 hp. (biträdande kursföreståndare)

Lärare:
• Juridik med arbetsrätt (PAO), 4,5 + 10,5 hp.

Övrigt:
• Examinator för juridisk introduktionskurs och specialkursen i skadeståndsrätt

• Handledare för examensarbeten i förmögenhetsrätt (5 studenter ?)

• Examinator för examensarbeten i förmögenhetsrätt (3 examinationer ?)

(Tjänstledig 35 %)

Undervisning vid andra universitet:
• Skövde högskola (motsvarande 15 procent)

• Uppsala universitet (2 seminarietimmar)

• Örebro universitet (3 seminarietimmar)

• Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet (heldag)
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Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot av Utbildningsutskottet, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

• Ämnesföreståndarskap – JIK

Egen forskning
Pågående arbete

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

• Medlem i redaktionen för en kommande festskrift

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Ledamot i forskningspanelen i skadeståndsrätt, SCCL, Stockholms universitet

•  Tillsammans med Jori Munukka och Johan Sandstedt ansvarig för SCCL-Priset, 
uppsatstävling i kommersiell rätt, SCCL, Stockholms universitet

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

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Kommentator för isländskt forskningsprojekt om personskador, Nordiskt nät-

verk i skadeståndsrätt, Bergen, Norge

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

center, Köpenhamns universitet (extern expert)

• Arbetsskadeförsäkring, Cevia forskningscenter, Köpenhamns universitet

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

versitet

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

• Adjungerad styrelseledamot, Stiftelsen Fakultetskurser
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Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Fortbildning av domare, Domstolsakademin

•  Ansvarig för den fördjupade lagkommentaren till arbetsskadereglerna i SFB, 
Lexino, Karnov Group

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

• Rättsutlåtanden, m.m.

Kelly Chen
doktorand
uppgift saknas

Liane Colonna
doctoral student

Egen forskning
Pågående arbete

•  Legal Implications of Data Mining: Assessing the European Union’s Data Protec-
tion Principles in Light of the United States Government’s National Intelligence 
Data Mining Practices – doctoral dissertation 

•  Europe Versus Facebook: An Imbroglio of EU Data Protection Issues – article 
presented at the Computers, Privacy and Data Protection Conference (Brussels, 
accepted for publication in 2016) 
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Adam Croon
doktorand i rättshistoria

Undervisning
Lärare:

• Grundkursen i rättshistoria 9 hp

• Juridisk metodlära, 15 hp

• Legal Systems and Methods, 15 hp

• Master in International Commercial Arbitration Law (ICAL), 60 ECTS credits

Övrigt:
•  Handledare för examensarbete i rättshistoria om sedvanerättens ställning som 

rättskälla och 1:11 ÄRB (Jura novit curia)

Undervisning vid andra universitet:
•  Gästföreläsare vid juridiska fakulteten, universitetet i Maastricht (november 

2015)

Egen forskning
Pågående arbete

•  Doktorsavhandling (monografi) med den preliminära titeln ”Jura novit curia – 
en rättsgenetisk undersökning av principen och dess funktion i svensk rätt i ljuset 
av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet. Projektet finansieras 
av Stiftelsen Institutet för rättshistorisk forskning.

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

•  Presentation av doktorandprojektet vid Nordiska processrättsmötet, Åbo/Turku, 
augusti 2015

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Suppleant i Stiftelsen av den 28 oktober 1982
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Louise Dane
doktorand i offentlig rätt (barn- och migrationsrätt)

Undervisning 
Lärare:

• Statsrätt 12 hp

• Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt 21 hp

• Specialkurs i barnrätt 15 hp

• Specialkurs i migrationsrätt 15 hp

• Specialkurs Equality Law 15 hp

• Juridik och etik i skolans värld 2,5 hp

• Rektorsprogrammet

Övrigt:
• Handledare för åtta examensarbeten

Undervisning vid andra universitet:
• Gästföreläsare i migrationsrätt på Umeå universitet (två föreläsningar) 

• Gästföreläsare i migrationsrätt på Uppsala universitet (ett seminarium)

• Gästföreläsare i migrationsrätt på Försvarshögskolan (en föreläsning)

Universitetsinterna uppdrag
•  Vice jämställdhets- och jämlikhetssamordnare för Juridiska fakulteten och Juri-

diska institutionen

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

• ”Europadomstolen och barnets bästa.” Förvaltningsrättslig Tidskrift 2 (2015).

Elektroniska publikationer

•  ”Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? 
En rättsvetenskaplig undersökning av det rättsliga läget för minderåriga unions-
medborgare i Sverige.”, UNICEF Sverige, författare tillsammans med Pernilla 
Leviner, Wiweka Warnling-Nerep och Anna Bergmark
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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.

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Panelist, Feministiskt forum, ”Moderskap och familj som nationalismens verktyg 

i dagens Europa”, 9 maj

•  Föreläsare under ett av Stadsmissionens seminarium i Almedalsveckan i Visby, 
Presenterade under rubriken ” Att växa upp som papperslös – vad händer efter 
skolan?”, 30 juni

•  Panelist på Stockholm Center for International Law and Justice panelsamtal 
”Flyktingkrisen på Medelhavet: vad kan göras?”, 4 maj

• Föreläsare samt panelist, Migrationsrättsdagarna, Domstolsakademin 10-11 juni

•  Föreläsare för samtliga elever på samhällsprogrammet på Östra real, 1 september

• Föreläsare hos LO, 6 oktober

•  Föreläsare Vänsterpressföreningen (liberala ledarskribenters yrkesförening), 13 
oktober 

•  Föreläsare hos ILA/ICJ, ”Flyktingarna, folkrätten och Dublinförordningens kol-
laps”, 13 oktober

• Föreläsare Svensk Socialpolitisk Förening, 19 oktober

•  Föreläsning feministiska jurister Uppsala – ”Om barnets bästa ska komma i 
främsta rummet varför utvisas barn”, 22 oktober

•  Föreläsare Advokatdagarna, 6 november

•  Föreläsare Saltsjöbadens församling, 23 november

•  Panelist på Diskrimineringsdagens talarpub, ”Vem får hjälpa en flykting?”, 26 
november

•  Panelist, Socialistiskt forum, ”Hur kan vi skapa lagliga vägar in till EU?”, 28 
november

•  Föreläsare/rådgivare hos Barnombudsmannen 

•  Föreläsare/rådgivare för Asylrättsstudenterna och Gatujuristerna

•  Gäst i flera podcasts (Juridikpodden, Människor och migration, P3 Om, Allt du 
velat veta, Juridisk publikation diskuterar)

•  Egen podcast (tillsammans med biträdande juristen Viktor Banke) utgiven av 
Politism ”Myter om migration”

•  Härutöver sker regelbunden kontakt med såväl media och politiker. Kontinuer-
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ligt arbete med forskningens tredje uppgift bedrivs även genom http://louisedane.
wordpress.org samt via twitterkontot @louisedane.

Maeve Dion
doktorand i rättsinformatik

Egen forskning
Pågående arbete

•  Dissertation (new title): International Cyber Security Preparedness, Response, 
and Accountability: A ‘Critical Infrastructure Protection’ Approach to Assessing 
the Need for International Cyber Laws

Andra forskningsaktiviteter
Sakkunnig i tillsättningsärenden

•  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 – 2015.
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Rickard Dunker
doktorand i offentlig rätt

Undervisning 
Lärare:

•  Gruppundervisning på kursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt 
[FÖRV-L].

Övrigt:
• Handlett ett (1) examensarbete inom offentlig rätt.

Egen forskning
Pågående arbete

• Avhandling inom offentlig rätt.

Jonas Ebbesson
professor i miljörätt, dekan vid Juridiska fakulteten

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Miljörätt (15 hp) höstterminen 2015

• Miljöskyddsjuridik (15 hp) höstterminen 2015

Lärare:
•  Undervisning på kurserna Miljörätt, Miljöskyddsjuridik, Civilrätt D, Förvalt-

ningsrätt, Juridisk introduktionskurs  och doktorandkurs.

Övrigt:
• Examination av 2 examensarbeten
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Universitetsinterna uppdrag
• Dekan Juridiska fakulteten

• Ordförande Juridiska fakultetsnämnden

• Suppleant universitetsstyrelsen

• Ledamot Områdesnämnden för Humaniora, Juridik och Samhällsvetenskap

• Ledamot Arbetsutskottet för Humaniora, Juridik och Samhällsvetenskap

• Ledamot Etiska rådet

• Ledamot Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

• Ledamot styrelsen för Stockholm Resilience Center

• Ledamot styrgruppen för Baltic Environmental Adaptive Management

• Föreståndare och ledamot i styrelsen för Stockholms miljörättscentrum

• Ledamot Juridiska fakultetens Oxfordkommitté

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

• Ebbesson, Jonas, Miljörätt (3 uppl.), Iustus, 2015, 264 s

Artiklar/bokbidrag

•  “Principle 10: Public Participation”, i J. Viñuales (ed.), The Rio Declaration on 
Environment and Development: A Commentary (Oxford University Press, Ox-
ford, 2015) p 287-310.

Pågående arbete
•  Artikel ”Miljöansvar och preskription: en fråga om mänskliga rättigheter”

•  Artikel ”Accès à la justice en matière d’environnement en droit international: 
pourquoi et comment?”

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Föreståndare Stockholms miljörättscentrum
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Handledarskap
Huvudhandledare:

• Brita Bohman

• Johanna Rosenqvist

Handledare:

• Mohammad Monirul Azam

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “Participation and Transparency in the European Administrative Space”, anfö-

rande vid internationell konferens, Swedish Network for European Legal Studies, 
“20 Years Swedish Legal Integration in the EU: A Two-way Street”, Stockholm, 
17 februari

•  ”Accès à la justice en matière d’environnement en droit international: pourquoi et 
comment?”, anförande vid Colloque annuel de la Société française pour le droit 
de l’environnement,  ”Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement”, 
Toulouse, 5 november

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Ledamot i extern granskningskommitté av Forskningscenter for Offentlig Regu-

lering og Administration (FORA) (”External advisory board for CORA”), Juri-
diska fakulteten, Köpenhamns universitet

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  ”Miljörätt – mer än skydd av miljön”, föreläsning på Folkuniversitetet 5 mars

•  ”Informal dialogue meeting on legal issues relating to the 2015 Climate Change 
Agreement”, SMC, informellt dialogmöte med förhandlare, seniorjurister från 
ca 15 parter till klimatavtalet samt forskare, Stockholms universitet, 28-29 maj, 
organisatör och ordförande

•  ”Vem ansvarar? Riskbedömning och kontroll över miljö- och hälsoskadliga pro-
dukter”, SMC och SCCL, konferens, Stockholms universitet, 13 oktober, orga-
nisatör och moderator

•  ”Hållbar fondmarknad och ansvarsfulla investeringar”, SMC, miljörättsligt kon-
ferens, Stockholms universitet, 13 november, organisatör och moderator

•  ”Vart tog näringslivets ’sociala ansvar’ vägen?”, debattartikel i DN 10 mars

•  ”Gör inga försök att revidera historien”, replik i Nya Wermlands-tidningen, 31 
juli
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•  ”Bildcensur i akademin”, replik i Barometern, 1 augusti

•  ”Vi arbetar för fler kvinnor och mångfald i kollegiet”, replik i Dagens nyheter, 
27 augusti

•  ”Bristande rättssäkerhet i Vetenskapsrådets beslut”, debattartikel i Svenska dag-
bladet, 8 september

•  ”Ett nytt klimatavtal är bara början”, artikel i Svenska dagbladet, 5 december

•  Medverkade vid något tillfälle i Veckans juridik, pod-tv på www.dagensjuridik.se   

•  Ordförande, Aarhus Convention Compliance Committee, UNECE, Genève 
(http://www.unece.org/env/pp/cc.html)

•  Ombud för skadelidande i Chile i skadeståndsprocess mot Boliden

Henrik Edelstam
professor i processrätt.

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Processrätt, 18 hp

Lärare:
• Processrätt, 18 hp

• Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning, 15 hp

• Examensarbete, 30 hp

Övrigt:
• 9 st. examinerade examensarbeten

• Ämnesspecifik kurs i straff- och processrätt.

Universitetsinterna uppdrag
• Ämnesföreståndare för processrättsämnet.
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

• Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång II, 9 uppl. 2015.

Pågående arbete
• Revidering av Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, 8 uppl., 2002.

•  Revidering av Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång I-V, Supplement, 12 uppl., 
2013.

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

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

Övrig samverkan med det omgivande samhället

 Har för fakultetens räkning deltagit i arbetet med remissvar på följande betänkanden:
• Fakturabedrägerier (SOU 2015:77)

• Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (Ds 2015:1)

•  Deltar regelbundet i forskarseminarier vid Juridiska fakulteten i Stockholm och 
Uppsala.

Mårten Edenroth
doktorand i Rättsinformatik

Undervisning 
Lärare:

• Rättsinformatik (Grundprogrammet), Seminarieundervisning och Föreläsning
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  ”Rättsverifiering i den digitala miljön”, i tidsskriften Lov&Data nr 121, Mars 
2015, redaktör Daniel Westman.

Pågående arbete
•  ”Riktighetsverifiering i den digitala miljön” (Avhandlingsarbete), beräknat slut-

förande 2018. 

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

•  Presentation vid Nordiska konferensen i Rättsinformatik, ”Rättsverifiering”, 
November 2015, Rovaniemi. 

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

Övrig samverkan med det omgivande samhället 
• Löpande kontakt med praktiker

• Presentation och deltagande vid årliga Nordiska konferensen i rättsinformatik

Moa Ek
dokorand
uppgift saknas
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Senem Eken Uyan
doktorand
uppgift saknas

Jonas Ekfeldt
doktorand
uppgift saknas

Ronnie Eklund
professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• European and Swedish Labour & Employment Law

Lärare:
• Civilrätt C

• Law & Economics Part 2

• Rektorsprogrammet

Övrigt:
• Handledare och examinator för flera studenter på juristprogrammet
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  European and Swedish Labour & Emploment Law. Course Materials 2015/16, 
2015, 683 sidor.

•  Rättsfallsamling i Arbetsrätt, 6:e uppl. 2016, 454 sidor (tills. med jur. dr Erik 
Sjödin) 

Artiklar/bokbidrag

•  Obituary Tore Sigeman, Bulletin no. 142, International Society for Labour and 
Social Security Law (July 2015)

•  Report and comment in International Labour Law Reports (AD 2014 No. 13), 
Brill NV Leiden, 2015 (Red. Jane Hodges)

Pågående arbete
•  Temporary Employment Agencies – a comparison between Europe and The Phi-

lippines (article, but not yet ripe to be published)

•  Privatization of the Swedish public servants law (will be published in 2016)

•  Some aspects of law & economics applied to the employment relationship (will 
probably be published in 2016)

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap 

Huvudhandledare:

• Annika Blekemo

Bidrag vid internationella konferenser etc.
•  International Society for Labor and Social Security Law, Cape Town, 15-18 Sep-

tember 2015, ordförande i en panel avseende ”Protecting Agency Workers”, 
m.fl. andra inlägg vid samma konferens

•  Presentation av ”Privatiseringen av den svenska statstjänstemannarätten”, 31 
mars 2015 (Institutet för kommersiell rätt). Kommentatorer: Lars Merkel och 
Karl Pfeifer.
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Vice ordförande i Arbetsrättsliga Föreningen

•  Svensk ledamot i Executive Committee of International Society for Labour and 
Social Security 

• Redaktionsmedlem i Nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt

• Verkställande ledamot i Stiftelsen Folke Schmidts Minnesfond 

• Ordförande i Stiftelsen Aktiverum (Frescatihallen)

Ulrik von Essen
professor i offentlig rätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessratt, 21 hp (kursföreståndare)

• Förvaltningsprocessrätt, 15 hp (kursföreståndare)

Lärare:
• Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessratt, 21 hp 

• Förvaltningsprocessrätt, 15 hp 

Övrigt:
• Handledning, sex examensarbeten

• Examination, 12 examensarbeten

•  Examination, åtta kompletteringsuppsatser (överskrivning från andra universi-
tet)

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i UtbU Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 

• Ämnesföreståndarskap, Offentlig rätt 
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• Ledamot av Lärarförslagsnämnden, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

• Grupp för framtagande av Juridiska fakultetens strategidokument

• Tre remissvar 

– Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)
– En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)
– Ett gemensamt ansvar för nyanlända (Ds 2015:33)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

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

Elektroniska publikationer

•  von Essen, Ulrik & Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen – en kommen-
tar, Norstedts juridik, 2015

Pågående arbete
• Skatteverkets kommunikationsplikt, artikel, vt 2016

• Neutrala cigarrettförpackningar och tryckfriheten, artikel, vt 2016

•  Kommentar till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, del av lagkommentar, 
ht 2016

• Affärssekretess, monografi  

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

•  Ribbing, Michaela, Rättegångsbalkens tillämpning i förvaltningsprocessen, 
Stockholms universitet 

•  Lindkvist, Gustav, Bevishantering i förvaltningsprocessen, Stockholms universitet 

Handledare:

• Dunker, Richard, Lokala ordningsföreskrifter, Stockholms universitet 

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Betygsnämnd – Samverkan och sekretess – en rättsvetenskaplig studie av myndig-



58

heters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser, 2015-12-04, 
Rikard Karlsson, Umeå universitet 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare – Överklagbarhet och klagorätt – möjligheterna för intressenter att an-

gripa myndighetsbeslut och andra ”åtgärder”, föredrag, Advokatdagarna – Ad-
vokatsamfundet 

•  Talare/paneldebatt – Prejudikatbildning på förvaltningsprocessrättsområdet, 
Domstolsverket

•  Talare/paneldebatt – Varför blir det olika?, Professionsdagar för domare, För-
valtningsrätten i Sthlm

•  Talare – JO och förvaltningsdomstolarna, Professionsdagar för domare, Förvalt-
ningsrätten i Malmö

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ledamot av Insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

• Ledamot i den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena

• Styrelseledamot i Stiftelsen Fakultetskurser

• Styrelseledamot i Förvaltningsrättslig Tidskrift 

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Ett stort antal domarseminarier i samarbete med enskilda domstolar eller Dom-

stolsverket

• Vidareutbildning för advokater m.fl.

• Ett stort antal kontakter med journalister

• Sakkunnigutlåtanden, främst i skatte- och elprocesser

Svante Fagerlund
doktorand
uppgift saknas
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Henric Falkman
Universitetslektor
uppgift saknas

Katarina Fast Lappalainen
doktorand i offentlig rätt

Undervisning 
Lärare:

• Allmän rättslära, VT 15 och HT 15 (gruppundervisning och examination).

• Europarätt, HT 15 (gruppundervisning och examination).

• Statsrätt, HT 15 (gruppundervisning och examination).

Undervisning vid andra universitet:
•  Handelshögskolan i Stockholm, undervisning och examination på grundkursen 

i skatterätt HT 2015 (föreläsare vid två seminarier). Kursföreståndare, Richard 
Arvidsson, professor i rättsvetenskap med särskild inriktning på skatterätt.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  Antologi Sveriges skatter 1945 till 2015 – en Jubileumsskrift till Skatterättsliga 
klubben 70 år, Jure förlag, Stockholm 2015. I redaktionen tillsammans med Bahr 
von, Stig, Björne, Gunnar samt Lodin, Sven-Olof. 

Artiklar/bokbidrag

•  Antologi Sveriges skatter 1945 till 2015 – en Jubileumsskrift till Skatterättsliga 
klubben 70 år, Jure förlag, Stockholm 2015. I redaktionen tillsammans med Bahr 
von, Stig, Björne, Gunnar samt Lodin, Sven-Olof. Författare till två bidrag i an-
tologin: 
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–  Skattetillägget i stridslinjen – en studie i europeiseringen av svensk skatterätt, 
s. 91-134.

–  Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen och europarät-
ten, s. 135-163.

•  Europarättslig tidskrift 2015 nr 2, s. 435-455, Nytt från dubbelbestraffnings-
fronten – ny praxis från Europadomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen 
avseende skatte- och trafikbrottslighet.

•  SkatteNytt 2015 nr 11, s. 763-774, En lösning på problemet med skattetillägg 
och dubbla förfaranden i sikte – En kommentar till förslaget om en samlad sank-
tionsprövning i vissa fall (proposition 2014/15:131), DEL I.

•  SkatteNytt 2015 nr 12, s. 817-838, En lösning på problemet med skattetillägg 
och dubbla förfaranden i sikte – En kommentar till förslaget om en samlad sank-
tionsprövning i vissa fall (proposition 2014/15:131), DEL II.

Pågående arbete
•  Avhandlingsprojekt, Skydd mot retroaktiv skattelag. Handledare: Wiweka Warn-

ling Nerep, professor i offentlig rätt, Stockholms universitet och Karin Åhman, 
professor i offentlig rätt, Uppsala universitet. 

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

•  Talare, paneldiskussion, konferens, 20 Years Swedish Legal Integration in the 
EU: A Two-way Street, Svenska Nätverket för Europarättsforskning 2015-02-
17, Swedish Tax Law after Åkerberg Fransson, tillsammans med Eleonor Kri-
stoffersson, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet, Magnus Gulliksson, 
doktorand i processrätt, Uppsala universitet samt Börje Leidhammar, Advokat 
och adj. professor Högskolan i Gävle. 

•  Inledare, straffrättsligt seminarium, Skyddet mot retroaktiv skattelag och rela-
tionen till skyddet mot retroaktiv strafflag, Stockholms universitet 2015-02-26. 
Arrangör: Petter Asp, professor i straffrätt, Stockholms universitet.

•  Talare, seminarium, Institutet Skatter & Rättssäkerhet, Näringslivets hus 2015-
05-05, Det skatterättsliga företrädaransvaret och förenligheten med Europakon-
ventionen. Medverkande: Teresa Simon-Almendal, universitetslektor och docent, 
Stockholms universitet, Kerstin Nyquist, skattejurist, Svenskt Näringsliv (sam-
talsledare).

•  Talare, Seminarium, Ne bis in idem – flera gånger i samma sak… – Praxis och 
lagstiftning, vad har hänt? Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), 
2015-09-08. Medverkande: Olle Sundin, rättslig expert, Skatteverket, Teresa 
Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholms universitet. 
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Institutet Skatter & Rättssäkerhet, styrelseledamot. 

• Skatterättsliga klubben, sekreterare/kassaförvaltare.

Övrig samverkan med det omgivande samhället
Utbildning av praktiker:

•  Domstolsakademin, Domstolsverket, föreläsare på Fiskalskurs FD 9, Europa-
konventionens genomslag, 2015-03-26 och 2015-09-05.

Anders Fernlund
doktorand
uppgift saknas

David Fisher 
professor i internationell rätt

Undervisning 
Kursföreståndare: 

• Human Rights in a Global Perspective 15 hp

Lärare: 
• Statsrätt 12 hp

• Civilrätt C (uppsatshandledning och - examination) 10,5 hp

• Human Rights in a Global Perspective 15 hp
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• Juridik och etik i skolans värld (lärarprogrammet)

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

• Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan (lärarprogrammet)

Övrigt:
• Handledda examensarbeten: 3

• Examinerade examensarbeten: 8

Universitetsinterna uppdrag
• Översättningsuppdrag vid Juridiska fakulteten

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

• Mänskliga rättigheter: En introduktion, 7:e uppl., Stockholm 2015, 97 ss.

Pågående arbete
•  Promoting Minority Rights under the ASEAN Declaration on Human Rights, 

artikel, beräknat slutförande under 2017

Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

• Okt-Dec, Chulalongkorn University, Faculty of Law, Thailand

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Carolina Saf, Internationell privaträtt, SU

Handledare:

• Ubena John, Rättsinformatik, SU

• Linnea Kortfält, Folkrätt, SU

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Moderator vid paneldiskussionen ”EU/China Relations-Fiscal and Energy is-
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sues” på konferensen ”EU – China relations in the post-financial and fiscal cri-
sis” Stockholm/Helsingfors maj 2015

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

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Sakkunnigutlåtanden för människorättsorganisationen Legal Aid Network (Bur-

ma)

Fabricio Fortese
adjunkt
uppgift saknas

Bengt Garpe
doktorand
uppgift saknas

Olga Glukhovska Schaefer
doktorand
uppgift saknas
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Claes Granmar
universitetslektor

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Europarätt

• EU Internal Market Law

• EU External Trade Relations Law

• Ämnesspecifika uppsatsseminarier

Lärare:
Ovan nämnda, samt 

• Juridisk introduktionskurs

• Law & Economics

Övrigt:
• Handledda examensarbeten 11

• Examinerade examensarbeten 11

Universitetsinterna uppdrag
• Suppleant utbildningsutskottet

• Miljörepresentant (från november)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  Artikel: Länkning på internet – EU-domstolen i konflikt med internationell rätt, 
Svensk Juristtidning Nr 1. 2015 Jan Rosén and Claes Granmar (sid 345-365).

•  Bokbidrag: A New Public in the Old World i Festskrift till Jan Rosén 2016 (sid 
225-245).

Elektroniska publikationer
• Sjörättsbibliotekets nr 4/2015, Arbetsdomstolen på djupt vatten.
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•  Sjörättsbiblioteket nr 1/2015, Flygpassagerares rättigheter – ett rättområde i 
ständig utveckling.

Pågående arbete
• Monografi: Europas inre marknad

Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

• EU law and EES law in national courts (Bergens universitet). 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Organisatör: EU External Trade and Intellectual Property Rights 2015-11-27, 

svenska nätverket för europarättsliga forskning (SNEF).  

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Suppleant i styrelsen för Institutet för Sjö- och Transporträtt vid Stockholms 

Universitet.

•  Sakkunnig: Referensgruppen vid Regeringskansliet för det enhetliga patentskyd-
det och den enhetliga patentdomstolen m.m. 

• Sakkunnig: Samrådsgruppen om EU:s varumärkesrevision vid Regeringskansliet. 

Stanley Greenstein
adjunkt samt doktorand i rättsinformatik

Undervisning 
Övrigt:

• Språkgransking på engelska, avhandling, Åsa Hellstadius
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Egen forskning
Pågående arbete

• Skriver på en avhandling inom rättsinformatik (monografi)

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

•  22 april, Big Data, ’Framtidens rättsinformation’, Workshop, Stiftelsen för Rätts-
information, Stockholm, 

•  10 november, Predictive Modelling, ’Framtidens rättsinformation’, Workshop, 
Stiftelsen för Rättsinformation, Stockholm, 

•  18 November 2015, Empowerment, ‘Digitalization: Our Door to the Future. The 
Legislative and Scientific Challenges’, Nordic Conference in Law and IT, Finska 
institutet för rättsinformatik, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Sitter som ledamot i styrelsen, Stiftelsen för rättsinformation

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Sitter i valberedningen för Svenska föreningen för IT och juridik (Siju)

Annelie Gunnerstad
adjunkt, doktorand i rättshistoria

Undervisning 
Lärare:

• Rättshistoria, 9 hp

• Juridisk metodlära, 15 hp

• UL2-JUR, motsvarande 7,5 hp
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Universitetsinterna uppdrag
• utbildningsledare

Egen forskning
Pågående arbete

• Statssuveräniteten och dess gränser. (Ak. avh)

Michael Hellner 
professor i internationell privat- och processrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Internationell privaträtt 4,5 hp (gamla ordningen)

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

• Successionsrätt, 15 hp

Övrigt:
• 1 handlett examensarbete; 3 examinerade

Universitetsinterna uppdrag
• Ställföreträdande prefekt 2015-01--06

• Prefekt 2015-07--

• Ordförande i institutionsstyrelsen 2015-07--

• Ledamot Juridiska fakultetens Oxfordkommitté
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  ”Maintenance Obligations”, i Basedow/Rühl/Ferrari/de Miguel Asensio (red.), 
Encyclopedia of Private International Law, Vol. 2, Entries L-Z, Edward Elgar 
2016, s. 3083-3107.

•  ”Set-off”, i Basedow/Rühl/Ferrari/de Miguel Asensio (red.), Encyclopedia of Pri-
vate International Law, Vol. 2, Entries L-Z, Edward Elgar 2016, s. 4254-4274.

•  Sweden”, i Basedow/Rühl/Ferrari/de Miguel Asensio (red.), Encyclopedia of Pri-
vate International Law, Vol. 3, National Reports, Edward Elgar 2016, s. 1786-
1821.

Pågående arbete
• Article 7 Rome II, kapitel i bok

• Europeisk internationell processrätt, monografi 

•  Surrogacy Agreements in Private International Law, Hague Lecture, längre arti-
kel/monografi 

• Rom I-förordningen, monografi

• Svensk internationell privat- och processrätt, 9:e uppl., lärobok

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

• Marcus Grahn (internationell privaträtt, Uppsala universitet)

• Vian Quitaz (europarätt, Uppsala universitet)

Handledare:

• Erik Sinander (arbetsrätt, Stockholms universitet)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  4.2 ”Gränsöverskridande surrogatmödraskap”, Workshop i barnrätt, Nacka

•  7.5 ”Scope of Application and Jurisdiction in Civil and Commercial Matters”, 
EU Regulation N. 1215/2012: The Recast of the Brussels I Regulation, Barcelona

•  19.9 ”Kulturell mångfald i familjerätten – Sverige”, Det XIX:e nordiska familje-
rättsseminariet, Tvärminne (Finland)
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Medlem i redaktionskommittén för Journal of Private International Law

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Biträtt Justitiedepartementet i internationellt privaträttsliga frågor (Ju 2005:S)

• Utbildar om Bryssel II-förordningen på Domstolsakademin

• Flera kurser i internationell privaträtt på Blendow Institute

• Internutbildare på advokat- och juristbyråer

• Ombud i mål C-455/15 PPU, P mot Q, vid EU-domstolen

Lars Heuman
professor emeritus

Seminarier
Vetenskapliga seminarier, Stockholm Centre for Commercial Law

• Skiljemännens tillämpning av konkurrensrätt 

• Är det möjligt att rangordna avtalstolkningsfaktorer

•  Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv anordnade av Institutet för social 
civilrätt.

• Prorogations- och skiljeklausuler i internationella anställningsavtal.

Egen forskning
Publicerade uppsatser 

•  Är avtalstolkning endast en rättslig verksamhet eller kräver den också bevisbe-
dömningar, SvJT 2015 s. 793 - 825

• Språklig tolkning av juridiska texter JT 2014 - 15 s. 569 – 608.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.: 
•  Ledamot av betygsnämnd för bedömning av Anna Wallermans avhandling Om 

fakultativa regler 

•  Ledamot av redaktionen för Juridisk tidskrift och ansvarig för dess skiljedoms-
avdelning

Axel Holmgren
doktorand i straffrätt

Undervisning 
Lärare:

• Straffrätt (grundkurs, juristprogrammet), 15 p. 

• Det straffrättsliga sanktionssystemet (specialkurs, juristprogrammet), 15 p.

• Straffrätt och samhälle (specialkurs, juristprogrammet), 15 p.

• Allmän översiktskurs i kriminologi (Kriminologiska institutionen), 10 p.

• Kriminalpolitik (Kriminologiska institutionen), 10 p.

Övrigt:
• Handledning av tre uppsatsstudenter på grundnivå (juristprogrammet)

Undervisning vid andra universitet:
•  Örebro universitet (undervisning på specialkursen Det straffrättsliga sanktions-

systemet, 15 p., handledning av C-uppsatser)

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot av doktorandrådet (sekreterare) 

• Doktorandrepresentant i forskningsutskottet
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Egen forskning
Pågående arbete

• Straffvärde – betydelser och bedömningar (akademisk avhandling)

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

•  5-7 juni 2015, Presentation av avhandlingsprojektet vid Nordic Workshop in 
Criminal Law, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland

•  30 september 2015, Presentation av avhandlingsprojektet i samband med studie-
resa anordnad av Stiftelsen av den 28 oktober, University of Turin, Turin, Italien

Anders Hultqvist 
adj. professor i finansrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Skattejuridisk Metodkurs (15 hp)

Lärare:
• Företagsbeskattning  (15 hp)

Övrigt:
• Handledare resp, examinator för ca 15 examensarbeten i skatterätt. 

Undervisning vid andra universitet:
•  Gästföreläst i skatterätt vid Uppsala universitet, Karlstads universitet och Skövde 

högskola.

•  Professor i finansrätt vid Karlstads universitet, fr.o.m. nov 2015.
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  Missbruksbestämmelse i moder-/dotterbolagsdirektivet, Blendow Lexnova Ex-
pertkommentar, Skatterätt, maj 2015.

•  EU-kommissionen och HFD om ränteavdragsbegränsningen, BlendowLexnova 
Expertkommentar – Skatterätt, februari 2015.

•  BEPS – Implementering i svensk rätt, (tills. m. Bertil Wiman), Svensk skattetid-
ning 2015 s. 309-324.

•  Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag – Enkel- eller dubbelbeskattade?, Skattenytt 
2015 s. 716-740.

•  Två forskarkonferenser, Skattenytt 2015 s. 301-305.

•  Till frågan om rätt skattesubjekt, Svensk skattetidning 2015 s. 3-20.

•  Skattefrågor kring vinstandelar i ömsesidiga försäkringsbolag, Brandkontoret, 
januari 2015.

•  Hur vag får en skattelag va’?, rapport publicerad av Svenskt Näringsliv, okt 
2015.

•  IFA-kongressen 2015: Taxpayers’ Rights och BEPS, Svensk skattetidning 2015 
s. 650-664.

Pågående arbete
• Internationell koordinering av skattelagstiftning (artikel)

• Metodfrågor i skatterätten (bok)

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

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

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Granskare/opponent vid doktoranden Hanna Grylins halvtidsseminarium, Öre-

bro universitet.

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig, docentärende, jur dr Cristina Trenta, Örebro universitet.
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Svensk nationalrapport inför European Association of Tax Law Professors kon-

ferens i München 2016, Tax Avoidance Revisited: Exploring the Boundaries of 
Anti-Avoidance Rules in the EU BEPS Context.

Övrig 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 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.

Wendela Hårdemark
doktorand
uppgift saknas

Svante Johansson
adjungerad professor i associationsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Aktiemarknadsrätt, 15 hp
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Lärare:
• Bolagsrätt, 15 hp

• Associationsrätt, 7,5 hp

Övrigt:
• 6 st. handledda examensarbeten

• 9 st. examinerade examensarbeten

Universitetsinterna uppdrag
• Remissvar avseende Ds 2015:24 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

•  Aktiebolagslagen en kommentar, tillsammans med Sten Andersson och Rolf 
Skog. Wolters Kluwer (Norstedts), Stockholm 2015, supplement 10. Totalt ca 
1500 sidor; supplement 10 bestod av ca 100 sidor.

Pågående arbete
•  Monografi avseende bolagsstämman i aktiebolag. Finansierat av Marianne och 

Marcus Wallenbergs stiftelse. Planerat slutdatum i maj 2017.

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Handledare

• Katarina Strandberg, Fondlagstiftningen, Stockholms universitet

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
• Opponent vid Jessica Östbergs slutseminarium

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Tre heldagskurser för VJS
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Lovorka Jonic Kapnias
Doctoral Candidate in European Integration Law

Undervisning 
Lärare: 

• Comparative Law (15 ECTS)

Egen forskning

Pågående arbete
•  EU Enlargement as a Method of Legal Transplantation? The Case of Institutional 

Twinning (doctoral project)

Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

•  Research stay (Fellowship) at the Max Planck Institute for Comparative Public 
Law and International Law in Heidelberg, Germany (February & March 2015)

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Board of the Institutet för Europeisk rätt (Secretary of the Institute)
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Anna Kaldal
lektor och docent i processrätt 

Undervisning 
Kursföreståndare:

•  Specialkurserna Barnrätt (15 hp) och Rättspsykologi (15 hp)

•  Uppdragsutbildningarna Ungdomsutredarkursen (4,5 hp) och Skoljuridik och 
myndighetsutövning (7,5) inom ramen för Rektorsprogrammet 

Lärare:
•  Processrätt (18 hp), specialkurserna Barnrätt, Rättspsykologi, Straffprocess, Mig-

rationsrätt, Rättspsykologi (samtliga 15 hp) samt uppdragsutbildningarna Ung-
domsutredarkursen (4,5 hp) och Skoljuridik och myndighetsutövning (7,5 hp) 

Övrigt:
• Handledning av 8 examenarbeten. 

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

Undervisning vid andra universitet:
• Återkommande föreläsning på mastersnivå på Institutionen för social arbete, SU.

•  Återkommande årsvis föreläsning på Karolinska universitets specialistutbildning 
i barn- och ungdomspsykiatri

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot FoU och deltagit i arbetsgruppen Forskningsstrategisk grupp

• Ledamot i Rektorsprogrammets styrgrupp

• Sammankallande i gruppen fakultetsseminarier 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  Child-friendly Justice. A Quarter of a Century of the UN Convention on the 
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Rights of the Child. Editors:  Mahmoudi, S., Leviner, P., Kaldal, A., Lainpelto, 
K.,  Brill | Nijhoff, 2015.

Artiklar/bokbidrag

•  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. En expertrapport åt Europarådet inom ramen för deras Child-friendly 
Justice regional activity in the Baltic Sea region. 2015.

•  Kaldal, A. & Svedin, C. G.; Children’s Houses – Barnahus, Today and in the 
future i  Child-friendly Justice. A Quarter of a Century of the UN Convention 
on the Rights of the Child, Mahmoudi, S., Leviner, P., Kaldal, A., Lainpelto, K. 
(editors), Brill | Nijhoff, 2015.

Pågående arbete
•  Artikel, tillsammans med doktoranden Emelie Kankaanpää, i JT juni 2016 på 

ämnet Hedersrelaterade frihets och fridsbrott mot barn och unga, projektet är 
finansierat av Brottsofferfonden. En artikel är in press och kommer i juninumret, 
projektet är finansierat av Brottsofferfonden.

•  Artikel, tillsammans med doktoranden Emelie Kankaanpää, i JT under oktober 
2016 på ämnet Hedersrelaterade frihets och fridsbrott mot barn och unga, pro-
jektet är finansierat av Brottsofferfonden. 

•  Redaktör, tillsammans med forskare vid Lunds universitet och det norska forsk-
ningsinstitutet Nova, för en antologi inom ramen för det nordiska nätverket för 
barnahusforskning. Avtal finns med förlaget Palgrave och utgivning planerad till 
december 2016.

• Artikel i ovannämnda antologi. Barns rätt till delaktighet i Barnahus

• Kaldal, A., Barnet i rättsprocessen, Wolters Kluwer (bok, publiceras 2016).

•  Kapitlet Barnets bästa när barn begår allvarliga brott - en teoretisk diskussion. 
Kapitlet genomförs tillsammans med FD M. Tärnfalk, institutionen för socialt 
arbete, i kommande antologi, Den sociala barnavården Wolters Kluwer, Leviner 
& Lundström (red). Delredovisning av projektet Barnets bästa när barn begår 
allvarliga brott, finansierat av SiS.

•  Projektet Interimistiska beslut i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Post 
doc, finansierat av Cassel. Slutförande hösten 2016.

•  Pågående forskningsprojekt Barnets väg genom barnahus – en studie av barns 
rätt till delaktighet och information i brottmålsprocessen. Forskningsprojektet är 
finansierat av Stockholms stad och avslutas och redovisas vt 2017.
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Andra forskningsaktiviteter
•  Ledamot i styrgruppen för det Nordiska forskningsnätverket för barnahusforsk-

ning.

Forskningsvistelser vid andra universitet
•  Forskningsvistelse vid California Western School of law, dec 2015-jan 2016, in-

bjuden av professorn (i legal studies) Thomas Barton  

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Louise Dane, migrationsrätt/barnrätt, SU

• Emelie Kankaanpää, straffrätt/barnrätt, SU 

• Sandra Thobaben, skoljuridik, barnrätt SU 

Handledare

• Malou, Andersson, straffrätt, SU 

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
• Ledamot doktorandkommitté Reykjavik universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Konferens i feb 2015 ordnad av Europarådet med anledning av det projekt inom 

vilket min rapport  Child evidence – A comparative study on handling, protecting 
and testing evidence from children in legal proceedings within States in the Baltic 
Sea Region ingick (punkten 4 a ovan). Vid denna konferens lades rapporten fram 
som underlag för diskussion. 

•  Anordnat Barnrättscentrums workshop, feb 2015, workshopen vände sig till 
fakultetens barnrättsforskare och finansierades av Justitierådet Edvard Cassels 
stiftelse.

•  Anordnat Lärarkonferens för Rektorsprogrammets lärare i juridik, juni 2015.

•  Bokseminarium för antologin Investigating Crimes against Children: Exploring 
the Nordic Barnahus Model oktober 2015, genomfördes på Stiftelsen Allmänna 
Barnhusets konferensanläggning Sätra Bruk. 

• Anordnad Barnrättscentrum forskningsresa till Palma, oktober 2016.

• Anordnat seminarium inom ramen för Barnrättscentrums seminarieserie 

• Anordnat seminarium inom ramen för Fakultetsseminarium 
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Styrelseledamot i Barnrättscentrums styrelse 

• Cassel beredningsgrupp

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Utbildning Domstolsakademin, Åklagarmyndigheten, Stiftelsen Fakultetskurser 

och andra advokatkurser

• Två debattartiklar i Svenskan 

• Samarbete med BO (bl.a. bistått vid planeringen av Barnrättsdagarna 2016)

• Samarbetet med Rädda barnen (projektet Ett fredat rum)

• Samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset (projektet samverkansteam)

• Styrelseledamot i stiftelsen We have a dream (WHAD)

•  Utarbetande av remissvar å Juridiska fakultetsnämndens vägnar

–  Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck (SOU 2015:55) 

– Rätten till försvarare m.m. (Ds 2015:7) 
– Rättvisans pris (SOU 2014:86

Emelie Kankaanpää
doktorand i straffrätt.

Undervisning 
Lärare:

• Civilrätt C (10,5 hp), straffrätt (15 hp), straffrätt och samhälle (15 hp).  

Övrigt:
• Handledde tre examensarbeten. 
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Universitetsinterna uppdrag
•  Ledamot i fakultetsnämnden och lärarförslagsnämnden. 

• Ordförande i doktorandrådet.

Egen forskning
Pågående arbete

•  Doktorandprojektet Brott mot barn – gränsen mellan omsorgsgivares rättigheter 
och straffansvar. 

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

•  Presenterade mitt avhandlingsprojekt vid Nordisk workshop i straffrätt juni 
2015. 

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Sekreterare i stiftelsen av den 28 oktober 1982. 

Christine Kirchberger
 universitetsadjunkt & doktorand i rättsinformatik 

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Juridisk informationssökning (JI-P) – gamla studieordningen 3 hp 

•  Rättsinformatik (RI-P) – gamla studieordningen 6 hp (stf kursföreståndare 
vt2015)

Lärare:
• Juridisk introduktionskurs – 10,5 hp
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• Civilrätt C (CC-L) – 10,5 hp

• Medie- och marknadsjuridik (fristående kurs) – 7,5 hp

• Miljöskyddsjuridik (MILJÖ-F) – 15 hp

• Intro till förvaltningsrätt, arbetsrätt off anst (IFAOA-F) – 7,5 hp

• Rättsinformatik (RI-P) – 6 hp (endast vt2015)

•  Etik och juridik i marknadskommunikation (ETJUR), Företagsekonomiska insti-
tutionen – 7,5 hp

Övrigt:
• 2 magisteruppsatser vt2015

• handledning av 5 examensarbeten (4 vt2015, 1 ht2015)

Undervisning vid andra universitet:
•  föreläsningar om e-handel och licensavtal vid Högskolan i Borås (4-6 undervis-

ningstimmar/år)

Universitetsinterna uppdrag
• suppleant i institutionsstyrelsen

• IT-pedagogiskt ansvar

Egen forskning
Pågående arbete

•  avhandling inom rättsinformatik Legal Information as a Tool – a User Perspective

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

•  26 februari 2015, föredrag ”Kooperation von Rechtsinformation und Anwen-
derinnen” IRIS 2015, Internationales Rechtsinformatik Symposion, Universität 
Salzburg, Österrike

•  19 maj 2015, föredrag ”IoT + Juridik = Incentive or Threat?”, Internet of Things 
and Security, IOT Sverige, Information Technology Center, Uppsala University
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Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Blogginlägg om personlig integritet i samarbete med Delphi Advokatbyrå på 

blogg.delphi.se 

•  Blogginlägg på den egna bloggen sökarätt.se i samband med juridisk informa-
tionssökning

• Twitter: @iinek

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

•  Deltagande och presentation vid olika Meetups, t.ex. föredrag om Juridik och IoT 
vid “IoT and the Rising Threat Towards Our Society”, IoT Stockholm Meetup, 
FOI, Kista, 8 oktober 2015

Mark Klamberg 
lektor i folkrätt, anställd från den 1 november 2015

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Internationell straffrätt, 15 HP

Lärare:
• Grundkurs folkrätt, 6 HP

• Grundkurs Statsrätt, 12 HP (en föreläsning)

• Grundkurs rättsinformatik, 6 HP (en föreläsning)

Övrigt:
• Examinator för 4 examensarbeten

• Opponent 1 examensarbete (studenten som skulle opponera fick förhinder)
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Undervisning vid andra universitet:
•  1 november 2015-30 januari 2016, Uppsala universitet (avslutning av kurser 

straffrätt på mastersnivå då jag bytte arbetsgivare, framförallt examination)

•  2-4 november 2015, Edinburgh Law School (4 seminarier i internationall straff-
rätt på mastersnivå)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

•  Inga, min anställning påbörjades 1 november 2015. Jag hade flera publikationer 
tidigare under 2015 men då var jag anställd vid Uppsala universitet.

Redaktörskap

•  Inga, min anställning påbörjades 1 november 2015. Jag hade flera publikationer 
tidigare under 2015 men då var jag anställd vid Uppsala universitet.

Artiklar/bokbidrag

•  Inga, min anställning påbörjades 1 november 2015. Jag hade flera publikationer 
tidigare under 2015 men då var jag anställd vid Uppsala universitet.

Elektroniska publikationer

•  Kommentar/database: Commentary on the Law of ICC (CLICC): http://www.
cmn-kh.org/CLICC/, chefredaktör

Pågående arbete
•  Bokbidrag: Legal Indeterminacy in the Modern Battlefield  -  Exploiting Thres-

holds, Fault-Lines and Gaps, Jens David Ohlin (Ed.), 2016 (forthcoming)

•  Bokbidrag: Personuppgiftsbehandling inom brottsbekämpning och försvarsun-
derrättelseverksamhet, in Cecilia Magnusson Sjöberg (Ed.) Rättsinformatik -  ju-
ridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, second Edition, 
2016 (forthcoming)

•  Artikel: Överföring av personuppgifter till tredje land: Safe Harbor, 2016, Juri-
disk Tidskrift, 2015-16 Nr 4, forthcoming)

•  Recension av Ulf Lundqvist, Laga och rättvis rättegång - Om bevisförbud i rätts-
praxis, Juridisk Tidskrift, 2015-16 Nr 4, (forthcoming)

•  Chefredaktför för kommentar/databas:  : Commentary on the Law of ICC 
(CLICC): http://www.cmn-kh.org/CLICC/, publiceras i tryckt form 2016
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Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Biträdande föreståndare Stockholm Center of International Law and Justice 
(SCILJ)

Handledarskap
Huvudhandledare:

•  Claudia Lübbers, folkrätt, Université de Strasbourg (co-directeur/delat huvud-
handledarskap)

Handledare:

•  Kirsten Bowman, folkrätt, Uppsala universitet

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
• Opponent slutseminarium Liane Colonna

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  4 december 2015, ”Identifying Patterns of International Criminality with Elec-

tronic Surveillance – Balancing Crime Control, Privacy and Due Process”, Ascri-
bing ’evil’: the missing criminology of international criminal law, iCourts- Kö-
penhamns universitet, Köpenhamn. 

Övrig samverkan med det omgivande samhället
Intervjuer

•  Sveriges Radio Ekot, 14 december 2015, ”Dom i dag i terrormålet i Göteborg”

•  Aftonbladet, 14 december 2015, ”Ygeman om domen: Behövs lagskärpning”

•  Göteborgsposten, 14 december 2015, ”Tredje man jagas efter terrordomen”

•  Sveriges Radio, P1 God morgon världen, 11 december 2015, ”Ny terrorlag-
stifting utan motstånd”

•  Åbo underrättelser, 21 november 2015, ”I Nürnberg blev ondskan straffbar”
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Jan Kleineman
professor i civilrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

•  Specialkurserna i kommersiell avtalsrätt och skadeståndsrätt samt (t.o.m. ht 
2015 (kursen international finance law Stockholm-London (Queen Mary)

Lärare:
•  Kommersiell avtalsrätt, skadeståndsrätt, internationell finansiering samt skat-

terättslig metodkurs

Övrigt:
•  Tre examinationer för examensarbete, Norelius, Blidberg och Spasic

Undervisning vid andra universitet:
•  Utvärdering av juristutbildningen vid Islands universitet, utländsk ledamot av 

utvärderingskommittén (april 2015)

Universitetsinterna uppdrag
•  Ordförande vetenskapliga rådet vid SCCL, ordförande särskilda utskottet SCCL 

och ordförande Oxford committe

Egen forskning
•  a)(I) Från prejudikatinstans till lagstiftare? Högsta domstolens ökade aktivism, 

JT 2014-15 i anledning av JT:s 25 års jubileum, (II) Strikt ansvar vid interimis-
tiska beslut i Festskrift till Jan Rosén, (III) Behov av ny avtalslag? i festskrift till 
avtalslagen 100 år.

Pågående arbete
•  Det allmännas informationsansvar (publicerad våren 2015)  utomkontraktuellt 

ansvar med kontraktsrättslig metod (del II) publicerad våren 2015) värderings-
begreppet inom hyresrätten (ännu ej publicerad) bolagsrättslig metod versus ska-
deståndsrättslig metod (publiceras ht 2016)
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Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

• Kelly Chen, SU 

• Philip Mielnicki SU

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig vid professorat vid universitetet i Bergen, sakkunnig vid tillsättning av 

professor vid Aarhus universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare vid nordiska förmögenhetsdagar i Danmark, april 2015, huvudorgani-

satör av nordiska förmögenhetsdagar i Stockholm 2017. Föreläsning i Sveriges 
riksdag juni 2015 i anledning av avtalslagens 100-års jubileum.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Styrelsen vid SCCL, ordförande i Vetenskapliga rådet SCCL

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Sakkunnig i kontrakts- och skadeståndsprocesser, skiljemannauppdrag, föredrag 

hos Blendow, och seminarier för advokatbyråer.

Linnea Kortfält
doktorand
uppgift saknas
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Adriana Krzymowska
doktorand
uppgift saknas

Antonia Krzymowska
doktorand i civilrätt

Undervisning 
Lärare:

• Försäkringsjuridik för aktuarier, 7,5 hp

Övrigt:
• Handledare för examensuppsats för juristexamen

Undervisning vid andra universitet:
• Internationell handelsrätt I, Högskolan i Skövde, 7,5 hp

Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VI, Jure, Stockholm, 2015, 290 
sidor

Pågående arbete
•  Mitt avhandlingsprojekt ”Mäklarrättsliga principer”

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

•  22 april 2015, ”Mäklarrättsliga prinicper och frågan om mäklaren är en opartisk 
mellanman”, Nordiske Formueretsdage, Köpenhamns universitet, Köpenhamn/
Helsingör
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Annika Lagerqvist Veloz Roca
Docent och f.d. lektor i Offentlig rätt

Undervisning 
• Handleder studenter i examensarbete

• Examinerar studenters examensarbeten

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  Statsrättens Grunder, 5 uppl., tillsammans med Wiweka Warnling Nerep, Lena 
Sandström och Hedvig Bernitz

Elektroniska publikationer
• Expertkommentarer i Migrationsrätt och Offentlig rätt i Blendow LexNova

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Handledare

• Louise Dane, Migrationsrätt och Barnrätt, Stockholms Universitet

Karin Kulin Olsson
adjunkt
uppgift saknas
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Katrin Lainpelto
Docent i processrätt och forskare

Undervisning
Kursföreståndare 

•  Straffprocess (specialkurs) – casekurs med bevisrättslig inriktning (STRP-P), 
Stockholms universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Stockholm

Lärare 
•  Juridisk introduktionskurs, Processrätt, Förundersökning, Rättspsykologi och 

Barnrätt., Stockholms universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Stockholm

Egen forskning
publicerade arbeten

Artiklar 

•  Lainpelto, K., Evidential Difficulties in Criminal Proceedings Concerning Alleged 
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, 2015.

pågående arbete 
Redaktörskap:

•  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, 2015.

Pågående forskningsprojekt:

•  Projektansvarig för forskningsprojektet Rättsväsendets bemötande av brottsut-
satta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Finansiär Stockholms 
Barnrättscentrum samt Brottsofferfonden.
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Andra forskningsaktiviteter 
Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

•  Föredrag vid Brottsoffermyndighetens konferens ”Riva hinder – brottsoffer med 
funktionsnedsättningar” den 4 september, 2015 i Malmö. 

•  Ansvarig föredragande vid ett internt metodseminarium vid Stockholms Barn-
rättscentrum den 9 juni 2015.

Övrig samverkan med ”det omgivande samhället” 
•  Föreläsare i ämnet processrätt vid Umeå universitet, Umeå universitet, Box 921, 

833 27 Strömsund

•  Föreläsare (sedan 2006) Polishögskolan, vidareutbildning för barnutredare och 
utredare vid våld i nära relationer. Polishögskolan, Ulriksdal Sörentorp, 170 82 
Solna

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• januari 2014 – tillsvidare suppleant i Stiftelsen av den 28 oktober

• Ledamot i Institutionsstyrelsen

David Langlet
universitetslektor
uppgift saknas
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Frida Larsson
doktorand i straffrätt 

Undervisning 
• Straffrätt (grundkurs)

• Civilrätt C (grundkurs)

• Förvaltningsrätt (grundkurs)

• Barnrätt (specialkurs)

• Straffrätt och samhälle (specialkurs)

• Handledning av studenter på grundnivå

Undervisning vid andra universitet:
•  Handledning av studenter på grundnivå (juristprogrammet), Örebro universitet 

Egen forskning
Pågående arbete

• Doktorsavhandling ”Underlåtenhet av skyddsgaranter för barn” 

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

• Presentation av avhandlingsprojekt, Workshop i barnrätt 2015, Stockholm

Per Larsson
adjunkt
uppgift saknas
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Chris Lau
doktorand
uppgift saknas

Carl Lebeck
doktorand 
uppgift saknas

Claes Lernestedt
professor i straffrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Straffrättens allmänna del m m (15 hp)

Lärare:
• Grundkurs straffrätt

• Juridisk metodlära

Övrigt:
• Handledda examensarbeten: 4 st

Universitetsinterna uppdrag
•  Remiss För att brott inte ska löna sig. Betänkande av utredningen om utvidgat 

förverkande, m.m. (SOU 2015:67)
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

• Likhet inför lagen, Norstedts Juridik, 2015 (151 s)

Artiklar/bokbidrag

•  Anmälan av: Matthew Kramer, ”The Ethics of Capital Punishment. A Philosophi-
cal Investigation of Evil and Its Consequences”, MIND 493 (January 2015), s 
361-366 (6 sid).  

Pågående arbete
•  Nödvärn, projekt finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse och Brottsofferfon-

den. 

•  Straffrätt och psykisk störning, finansierat av Institutet för rättsvetenskaplig 
forskning.

• ”Trafficking in Human Beings”

• ”Criminal Law’s Person”

• ”Justification in Criminal Law”

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

Leder, tillsammans med andra, de internationella forskningsprojekten

(1) ”Trafficking in Human Beings” (med R Haverkamp & E Herlin Karnell)
(2)  ”Criminal Law’s Person” (med M Matravers, M Kramer & M Kristians-

son) 
(3)  “Justification in Criminal Law – Philosophical and Political, Continental 

and Anglo-American” (med M Pawlik)

Handledarskap
Handledare:

• Svensson, Erik, Medverkan, Uppsala universitet

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
• 2015-03-20, betygsnämnd, Wegerstad, Linnea, Lunds universitet

•  2015-05-27 kommentator, startseminarium, Hellqvist, Sara, kriminologi, Stock-
holms universitet
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Föredrag: 

•  ● “Vissa medverkansfrågor”. Halmstads tingsrätt, oktober 2015.

●•  “Var? Hur? Och av vem?” Juridicum, Lund, oktober 2015 (på heldagssympo-
sium om tillräknelighetsfrågor).

●•  “På jakt efter det ‘sexuella’ i sexualbrotten”. Advokatdagarna, Stockholm, no-
vember 2015.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga 

integriteten (expert)

• Brottsofferfonden, ledamot

• Kriminalistföreningen, styrelseledamot 

Övrig samverkan med det omgivande samhälle
• Expertkommentarer i Blendow LexNova:

– ”På jakt efter det sexuella i sexualbrotten.” Lex Nova, mars 2015

– ”Straffrätt, skuldpresumtion och sömn.” Lex Nova, oktober 2015.

Pernilla Leviner
universitetslektor och docent i offentlig rätt med inriktning på barn-
rätt och socialrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Biträdande kursföreståndare Civilrätt C 10,5 hp – familjerätten
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Lärare:
• Grundkurser i statsrätt, förvaltningsrätt, Civilrätt C

• Specialkurserna Barnrätt, Terapeutisk juridik och Comparative Law

• Seminarium för uppsatsskrivare i familjerätt och offentlig rätt

Övrigt:
• Handledning av 3 och uppskattningsvis examinering av 10 examensarbeten. 

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot Fakultetsnämnden Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

• ledamot Stockholms universitets miljöråd

• vice ordförande Stiftelsen av den 28 oktober 1982

Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  Mahmoudi, Leviner, Kaldal & Lainpelto, (Eds.), Child-Friendly Justice – A Quar-
ter of A Century with the UN Convention on the Rights of the Child, Stockholm 
Studies in Child Law and Children’s Rights, Vol. 1 Martinus Nijhoff Publishers, 
2015.

•  Jag är tillsammans med professor Said Mahmoudi fortsatt redaktör för kom-
mande volymer i serien Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights 
som ges ut på Martinus Nijhoff Publishers. Volym nummer två kommer att 
publiceras årsskiftet 2016/2017.

Artiklar/bokbidrag

•  Leviner, 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, Stockholm Studies in Child Law 
and Children’s Rights Martinus Nijhoff Publishers, 2015

•  Leviner, The Swedish Prohibition against Corporal Punishment from a Compara-
tive Perspective - Effects and Challenges, i Carlson & Wahlgren (Red.), Compa-
rative Law in Nordic Perspective, Scandinavian Studies in Law, 2015

•  Bergmark, Dane, Leviner & Warnling-Nerep, Vilka rättigheter har barn som är 
EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? – En rättsvetenskaplig studie av 
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minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt 
socialt stöd och skydd, Unicef, 2015

Pågående arbete
•  Forskningsprojektet Barns delaktighet i LVU-processen, finansierat av Torsten 

Söderbergs stiftelse. Projektet kommer att resultera i artiklar och troligen även 
en bok. 

•  Redaktör (tillsammans med professor Tommy Lundström, Institutionen för so-
cial arbete SU) och författare i en antologi om tvångsvård av barn vilken kommer 
att ges ut på Wolters Kluwer årsskiftet 2016/201. Områdesnämnden för human-
vetenskap finansierar författarmöten och assistenthjälp.

•  Redaktör (tillsammans med docenterna Anna Sara Lind och Thomas Erhag, 
Uppsala och Göteborgs universitet) och författare i en antologi i socialrätt - So-
cialrätt under omvandling – om solidaritetens och välfärdsstatens gränser, vilken 
kommer att ges ut under våren 2017. Justitierådet Edward Cassels stiftelse finan-
sierar författarmöte. 

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Biträdande föreståndare för Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten, Stockholms 
universitet. 

Handledarskap
Handledare:

• Maria Refors Legge, offentlig rätt, Juridiska institutionen, SU

• Chris Lau, familjerätt, Juridiska institutionen, SU

• Ulrika Winerdal, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, SU

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
• Lektorat i välfärdsrätt vid Linköpings universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  December 2015, presentation av det svenska agaförbudet vid konferens arrang-

erad av Rädda barnen och svenska ambassaden i Ankara, Turkiet. 

•  November 2015, moderator och kommentar ur svenskt perspektiv vid internatio-
nell tvärvetenskaplig workshop – Voices, Choices and Law – Weighing Children’s 
Views in Justice Proceedings, University of Liverpool.

•  Oktober 2015, panelist och egen presentation av det pågående forskningspro-
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jektet om barns delaktighet i LVU-mål vid nationell konferens i offentlig rätt 
Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 

•  Oktober 2015, presentation av det svenska agaförbudet vid konferens arrang-
erad av Rädda barnen och svenska ambassaden i Belgrad, Serbien. 

•  September 2015, presentation av rapporten Vilka rättigheter har barn som är 
EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?, vid seminarium anordnat av Uni-
cef Sverige. 

Nominering  
•  Nominerad av Stockholms universitet till Pro Futura X 2015, Advanced Re-

search Program initierat av Swedish Collegium for Advanced Study och Riksban-
kens Jubileumsfond, januari 2015

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ledamot i styrelsen för Barnrättscentrum

• Vice ordförande Stiftelsen av den 28 oktober 1982

• Ledamot i Barnläkarföreningens utskott för barns rättigheter och etik

• Ledamot Stiftelsen barn och rätt

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Samverkan med det omgivande samhället har skett genom samarbete med Rädda 

barnen i arbetet med att bekämpa våld mot barn samt genom författandet av 
rapport för Unicefs räkning (se ovan). Därutöver har jag i olika sammanhang 
föreläst för praktiker från socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård m.m. 

Ulrika Lind av Hageby
doktorand
uppgift saknas



98

Gustav Lindkvist 
doktorand
uppgift saknas

Charlotta Lindsjö
doktorand
uppgift saknas

Konrad Lundberg
universitetslektor i handelsrätt

Undervisning 
Lärare: 

• Juridisk översiktskurs

• Affärsjuridik

• Civilrätt A

• Juridisk metodlära

Universitetsinterna uppdrag 
• Ledamot i arbetsgruppen för breddad rekrytering
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Egen forskning
Publicerade arbeten 

  Artiklar/bokbidrag 

•  Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt, 3 uppl, Sanoma, Stockholm 2015, kap 
1-3 och 9-14

•  Juridik – Övningar, Rättsfall, Tentamen, Sanoma, Stockholm 2015, avsnitt Juri-
dik och Avtal

Pågående arbete 
• Doktorand i avtalsrätt

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

•  Ordförande resp ledamot i ledningsgrupperna för yh-utbildningarna Paralegal 
och Offentlig upphandling, Påhlmans Handelsinstitut

Björn Lundqvist
lektor i europeisk integrationsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Competition Law 15 HP

Lärare:
• Competition Law 15 HP

• Europarätt

• Magisteprogrammet i immaterialrätt
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Övrigt:
• Ca. 20 examensarbeten vid SU, CBS och Lund. 

Undervisning vid andra universitet:
•  Advanced Competition Law and Industrial Economics, Copenhagen Business 

School

• Advanced Intellectual Property Law, Copenhagen Business School

• Advanced Competition Law, Lunds universitet

Universitetsinterna uppdrag
• Föreståndare för magisterprogrammet European Economic Law 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

•  Joint Research and Development under US Antitrust and EU Competition Law, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, 296 p.

Redaktörskap

•  Jan Trzaskowski (Editor) ; Andrej Savin (Editor) ; Patrik Lindskoug (Editor), 
Introduction to EU Internet Law, Ex Tuto Publishing, Copenhagen, 2015, 352 p.

Artiklar/bokbidrag

•  “The interface between EU competition law and standard essential patents – 
from Orange-Book-Standard to the Huawei case”, European Competition Jour-
nal Volume 11, Issue 2-3, September 2015, pages 367-401. 

•  “Post Danmark II, now concluded by the ECJ: clarification of the rebate abuse, 
but how do we marry Post Danmark I with Post Danmark II?” European Com-
petition Journal, Volume 11, Issue 2-3, September 2015, pages 557-573.

•  “Competition Law and the Internet” in Jan Trzaskowski (Editor) ; Andrej Savin 
(Editor) ; Björn Lundqvist (Editor), Patrik Lindskoug (Editor): Introduction to 
EU Internet Law, Ex Tuto Publishing, Copenhagen, 2015, p. 147-183

•  “Competition Law as the Limit to Standard-setting” in Josef Drexl (Editor), Fa-
biana Di Porto (Editor), Competition Law As Regulation Edward Elgar Publis-
hing, Cheltenham, 2015, p. 365-396 (ASCOLA Competition Law)

•  “Intellectual Property Law and the Internet” in Jan Trzaskowski (Editor); Andrej 
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Savin (Editor) ; Björn Lundqvist (Editor), Patrik Lindskoug (Editor): Introduc-
tion to EU Internet Law, Ex Tuto Publishing, Copenhagen, 2015, p. 185-221

•  Björn Lundqvist; Ylva Forsberg ; Marc de Vries; Mariateresa Maggiolino, “Open 
Data and Competition Law Some Issues Regarding Access and Pricing of Raw 
Data” Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 9, No. 2, 2015.

•  “ The Interface Between Competition Law and Standard Essential Patents : Some 
Early Comments on the Huawei Case” in eds. Peter Arnt Nielsen; Peter Koerver 
Schmidt; Katja Dyppel Weber, Erhvervsretlige emner, København, Djøf / Jurist- 
og Økonomforbundet, 2015, p. 183-194

Pågående arbete
•  To be published by Oxford University Press (OUP) (together with Timo Minssen 

and Justin Pierce): ‘EU Competition Law and Intellectual Property Rights in the 
Pharma & Biotech Sectors’ (May 2016)

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Föreståndare för magisterprogrammet European Economic Law sedan slutet av 
2015. 

Forskningsvistelser vid andra universitet
• Copenhagen Business School (Jag arbetade där under våren 2015). 

Handledarskap
Handledare:

• Dzmitry Bartalevich, Competition Law, Copenhagen Business School

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  December 2015, “Standard Essential Patents”, Stockholm Centre for Commer-

cial Law (SCCL) 

•  Juni 2015, “Competition Law in the Pharma Industry” på ‘Competition Law 
Round Table’, Pembroke College, Oxford University.

•  Maj 2015, “Abuse in the Pharma Industry” på ‘Abuse Regulation in Competi-
tion Law’, Ascola conferens i Tokyo, Japan. 

•  April 2015, ”EU Competition Law Developments during 2014-15”, Föreningen 
för Markandsrätt och Konkurrensrätt, Stockholm, Handels  

•  Januari 2015, “Public Big Data and Competition Law”, LAPSI final conference 
in Bryssel, Belgien
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Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Intervjuvad i dansk tv ett par gånger

Lydia Lundstedt
doktorand
uppgift saknas

Cecilia Magnusson Sjöberg 
professor i rättsinformatik 

Undervisning 
•  Ämnesföreståndare för rättsinformatik och kursansvarig för grundkursen i 

rättsinformatik på avancerad nivå inom Juristprogrammet. 

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

Egen forskning 
Publicerade arbeten 

•  Safeguarding Freedom of Information in a Privacy Protection Society – the Inter-
play with Public Records Management. In: Information and Law in Transition: 
Freedom of Speech, the Internet. Privacy and Democracy in the 21st Century. 
Eds. Anna-Sara Lind, Jane Reichel and Inger Österdahl, 2015, pp. 100-114. 

•  Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället. Stockholm: Stu-
dentlitteratur, 2015. Editor and author of chapters 1, 4 (parts of) and 5. 470 pp.
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•  Författningssamling i rättsinformatik. Stockholm: Norstedts Juridik, 2015, Ed. 
together with Alexandra Sackemark. 372 pp.

•  Rättsfallssamling i rättsinformatik. Stockholm: Norstedts Juridik, 2015. 
Ed.together with Alexandra Sackemark. 258 pp.

•  Lexino lagkommentar (online): Personuppgiftslagen (1998:204). Stockholm: 
Karnov Group, 2015.

Forskningsprojekt: 
•  E-learning – A Legal Analysis Focusing on Employment Law, Copyright and Pri-

vacy Protection (finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Min-
nesfond)

•  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 & betygsnämnd

• Handledning av fem doktorander

•  Ledamot i betygsnämnd avseende Ubena Johns avhandling: How to Regulate 
Information and Communications Technology: A Jurisprudential Inquiry into 
Legislative and Regulatory Techniques. (Faculty of Law, Stockholm University.)

•  Ledamot i betygsnämnd avseende Shahzad Saleems avhandling: Protecting the 
Integrity of Digital Evidence and Basic Human Rights During the Process of Di-
gital Forensics. (Department of Computer & Systems Sciences, Stockholm Uni-
versity).

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Anförande vid Nordiska Administrativa Förbundets (NAF) allmänna möte i 

Stockholm den 3-4 september: God informationsförvaltning – från princip till 
materiell juridik

•  Anförande vid 49th ICA Conference 6-9 September 2015: International Coun-
cil for IT in Government Administration (ICA): Unleashing mobile government 
– addressing societal challenges: Open innovation: the Nordic ecosystem: legal 
implications

•  Anföranden vid SACF, Swedish Academic Collaboration Forum: Singapore – 



104

Sweden Excellence Seminar, 3-5 Novmeber 2015 in Singapore

(a)  Challenge Driven Education – E-learning the way forward

(b)  Singapore – Sweden Education – Technology use in legal education; Law as 
a Critical Success Factor.

•  Anförande vid Värdegrundsdelegationens konferens den 8 december 2015 på 
temat Fri åsiktsbildning – Yttrandefriheten i ett digitalt medielandskap: Yttran-
defrihetens innebörd och gränser i digitala medier. 

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

Förändring (TIF)

•  Ingått i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
Utredningar 

•  Särskild utredare: Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 
(Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:1), SOU 2015:33, Uppgiftslämnarservice 
för företagen

•  Expert: En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga inte-
griteten (Ju 2014:164)

•  Expert: Utredningen om integritet, effektivitet och öppenhet i en modern 
e-förvaltning (Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11) 

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

Styrelser m.m.
• Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Fakultetskurser

• Ledamot i styrelsen för Juridisk Tidskrift

• Suppleant i redaktionen för Förvaltningsrättslig Tidskrift

• Ingått i beredningsgruppen för Stiftelsen för Juridisk Fakultetslitteratur

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

• Ingått i tankesmedjan Fores vetenskapliga råd för det Digitala samhället.
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Said Mahmoudi
professor i internationell rätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

•  grundkursen i folkrätt 6 hp, VT och HT 2015.

Lärare: 
•  Jag har undervisat i specialkursen Human Rights in a Global Perspective, Master 

of Commercial Arbitration och flera andra kurser på andra institutioner vid SU 
(e.g. kursen om de arabiska konstitutionerna, mänskliga rättigheter och Islam 
vid institutionen för turkiska studier).

Övrigt:
•   Jag har handlett 8 och examinerat 11 uppsatser. 

Undervisning vid andra universitet:
•  Jag har undervisat och examinerat grundkursen folkrätt vid Luleå Tekniska uni-

versitet, 20 timmar. Dessutom har jag undervisat i Uppsala (4 timmar), och För-
svarshögskolan (2 timmar).

Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  Child-Friendly Justice: A Quarter of a Century of the UN Convention on the 
Rights of the Child (red.), Brill/Nijhoff, 2015, 347 s.

•  Hans Blix och världsordningen: En vänbok (red.), Stiftelsen skrifter utgivna av 
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, 2014, 114 s.

Pågående arbete
•  The International Legal Order: Current Needs and Possible Responses (red.), 

Brill/Nijhoff, ca 750 s.

•  EU Environemnal Law and Policy, Oxford University Press, ca 420 s. (tillsam-
mans med David langlet)
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Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

•  Jag var huvudhandledare för två doktorandprojekt under 2015, nämligen Fredrik 
Holsts avhandling om ”Militära insatsregler” och Martin Ratcovichs avhandling 
om ”International Law and the Notion of Place of Safety for Disembarkation of 
Persons Rescued at Sea”.

Handledare:
•  Jag är handledare för Maeve Dions avhandling om ”Cyber Threats to National 

and International Security” och  Olga Glukhovska Shaefers avhandling om ”In-
vestment Arbitration”. 

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Jag ingick i betygsnämnden för Stefan Lindström doktorsavhandling om War-

ships in International Law vid Åbo Akademi. 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Anförande om ”Sand Storm and International Law”, Dubai, 2015; anförande 

om Iran Deal, UN Centre, Tehran, 2015 

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner 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,; ordförande, styrelsen för Stockholms miljörättscentrum; leda-
mot, Stockholm Center for International Law and Justice.   

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Åtskilliga intervjuer med radio, TV och tidningar både i Sverige och utomlands.
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Katak Malla
forskare
uppgift saknas

Dennis Martinsson
doktorand i straffrätt

Undervisning 
Lärare:

• Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp)

• Miljörätt (15 hp)

• Miljöskyddsjuridik (15 hp)

• Straffrätt (15 hp)

• Straffrätt och samhälle (15 hp)

Övrigt:
• Handledare för tre examensuppsatser i straffrätt

• Handledare för en examensuppsats i miljörätt

Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

•  Författningar i straffrätt. Med hänvisningar till rättsfall. Mars 2015, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2015, 401 s. (Tillsammans med Annika Norée).

Pågående arbete
•  Avhandlingsprojekt: ”Om straffrättsvillfarelse”. Disputation är planerad till den 

9 september 2016.
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Andra forskningsaktiviteter
Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

•  Deltagande vid och presentation av avhandlingsprojekt vid den 19 nordiska 
workshopen i straffrätt, 5-7 juni 2015, Joensuu.

•   Deltagande vid ”Criminal Law and the Authority of the State”, 23-25 juli 2015, 
Uppsala.

•  Deltagande vid endagskonferensen ”Rettsuvitenhet om rettsvillfarelse”, 3 decem-
ber 2015, Bergen.

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Deltagande vid flera s.k. högre seminarium i straffrätt under 2015, som arrang-

erades av Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Peter Melz
professor i finansrätt
(prefekt 1/1 – 30/6 2015, sjukskriven 2/11 – 31/12 2015)

Undervisning 
Lärare:

•  Fullgör undervisningen i grundkursen i skatterätt, specialkurserna i företagsbe-
skattning och internationell skatterätt samt som examinator för examensarbeten.

Övrigt:
• Examinerat två examensarbeten.

Universitetsinterna uppdrag
• Prefekt för Juridiska institutionen t.o.m. 30 juni.
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

•  Mervärdesskatt, 118 sidor, tillsammans med Eleonor Kristoffersson, ny 18:e 
upplaga 2015.

•  Inkomstskatt, 832 sidor, tillsammans med Lodin, Lindencrona, Silfverberg och 
Simon-Almendal, ny 15:e upplaga 2015.

Artiklar/bokbidrag

•  Skattenytt Rättsfallskommentarer i nr 6 2015

•  Skattenytt 2015, sid. 803 – 812, Anmälan av Anna Rombys avhandling Under-
skott i aktiebolag. En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i 
ljuset av svensk rätt och EU-rätten.

Pågående arbete
•   Lärobok i skattepolitik som ska utvidgas till monografi.

• Två festskriftsartiklar.

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

•   Huvudhandledare för Jesper Johansson och Adriana Krzymowska

Handledare:
• Handledare för Alexandra Alm

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Fakultetsopponent på Anna Rombys disputation den 8 maj 2015 vid Juridiska 

institutionen, Uppsala universitet.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ordförande för Stiftelsen av den 28 oktober
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Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Föredrag på Skatterättsliga klubben den 2 mars 2015, över ämnet Beskattnings-

frågor vid sponsring i belysning av ny och äldre praxis.

Philip Mielnicki
doktorand i civilrätt, adjunkt

Undervisning
Lärare:

• Allmän rättslära

• Ämnesspecifik uppsatskurs (förmögenhetsrätt)

Övrigt:
• Handledning och examination, examensarbeten på grundnivå

Egen forskning

pågående arbete
• Doktorsavhandling: En rättighetsbaserad skadeståndslära

Andra forskningsaktiviteter

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Medarrangör, talare, konferens, Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), 

25 september 2015 i Cortona, Rättigheter och principer i den kommersiella rätt-
en
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Styrelseledamot, Försäkringsjuridiska föreningen

• Ledamot, Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt vid SCCL

• Ledamot/granskare, Akademiska rådet för tidskriften Juridisk Publikation

• Biblioteksansvarig, SCCL

Övrig samverkan med det omgivande samhället 
•  Medarrangör seminarium, Bokseminarium den 26 november 2015 vid Försäk-

ringsbolaget If, Försäkringsjuridiska föreningen och Nätverket för försäkrings- 
och skadeståndsrättslig forskning

Göran Millqvist 
professor i civilrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Finansmarknad och kredit (15 hp, 50 %) 

• Insolvensrätt med sakrätt (15 hp, 100 %)

Lärare:
•  Civilrätt A, 20 hp, Affärsjuridik, 15 hp

• Finansmarknad och kredit, 15 hp

• Insolvensrätt med sakrätt, 15 hp 

Övrigt:
• Cirka 10 examensarbeten

Universitetsinterna uppdrag
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• suppleant i IS

• ordförande i Edvard Cassels stiftelse

• redaktör för Juridisk Tidskrift

Egen forskning
Publicerade arbeten

Redaktörskap

• Huvudredaktör Juridisk Tidskrift

Artiklar/bokbidrag

•  ”Något om säkerhetsöverlåtelse – särskilt i samband med central motpartsclea-
ring ,” Festskrift till Ronney Hagelberg, Jure 2015.

Pågående arbete
• Säkerhetsöverlåtelse, särskilt av finansiella instrument (artikel)

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare:

• Oskar Andrews, Borgenärssammanträden, Stockholms universitet

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ordförande Edvard Cassels stiftelse

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Diverse remissvar för fakultetens räkning

•  Kurser inom sakrätt/krediträtt/insolvensrätt för Fakultetskurser och advokatby-
råer



113

Mpoki Mwakagali
doktorand
uppgift saknas

Jori Munukka
professor i civilrätt, särskilt allmän förmögenhetsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Civilrätt A, 22,5 hp

• Affärsjuridik, 15 hp

Lärare:
• Civilrätt A, 22,5 hp

• Affärsjuridik, 15 hp

• Allmän rättslära, 9 hp

• Kommersiell avtalsrätt, 15 hp

• Central fastighetsrätt, 15 hp

• Skadeståndsrätt, 15 hp

• Försäkringsjuridik för aktuarier I, 7,5 hp (Matematiska institutionen)

Övrigt:
• Handledda examensarbeten 7

• Examinerade examensarbeten 10

Universitetsinterna uppdrag
• ledamot FoU

• ämnesföreståndare Förmögenhetsrätt
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  The Contractual Duty of Loyalty: Good Faith in the Performance and Enforce-
ment of Contracts, in Håstad T. (ed.), The Nordic Contracts Act. Essays in Cele-
bration of Its One Hundredth Anniversary,  Djøf 2015, p. 203–215

•  Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontraktsmedhjälpare och mot av-
talspart, Juridisk Tidskrift 2015–16 s. 410–428, även i SCCL:s Årsbok VII, Eddy 
2015, s. 179–200

•  Uppdateringar av 13 författningar i Karnov Lagsamling med kommentarer (bl.a. 
handelsbalken, köplagen, internationella köplagen, samäganderättslagen, filial-
lagen, avtalsvillkorslagen)

•  Uppdateringar av avtalslagen och köplagen i Lexino, Karnov Group

Pågående arbete
•  Svensk obligationsrätt i det nya Europa, i Svensk Juristtidning 100 år, Iustus 

2016, s. 87–99

•  Sent införlivande av avtalsvillkor, i Festskrift till Ronney Hagelberg, Jure 2016, 
s. 151–163

•  Planlagstiftning som hävningsgrund i hyresförhållanden, i Festskrift till [N.N.], 
Jure 2016, s. 407–427

•  Skuldebrevsrätten – en introduktion, tillsammans med Erik Rosqvist, Norstedts 
Juridik 2016 (ca 200 s.)

•  [Anm.] Andersson H. m.fl., Uppsatser om försäkringsvillkor. 2015, Juridisk Tid-
skrift 2016–2017 (ca 8 s.)

•  Enstegstätade fasader I och II: Utvecklingsfel, fackmässighet, överlåtelsebegräns-
ningar och , Juridisk Tidskrift 2016–2017 (ca 30 s.)

• Säljarens ansvar för ytans storlek, Juridisk Tidskrift 2016–2017 (ca 25 s.) 

•  12–27, 34, 35, 37, 38 §§ avtalslagen (lagens övriga bestämmelser kommenterade 
2013–2015), Lexino, Karnov Group (ca 200 s.)

• Reklamationsinvändningar, Jure (ca 150 s.)

• Avtalsavvikelse och påföljd, Norstedts Juridik (ca 200 s.)

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• föreståndare för Fastighetsrättsavdelningen, SCCL 
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Handledarskap
Huvudhandledare:

• Mattias Nilsson, entreprenadrätt, Stockholms universitet

• Antonia Krzymowska, mäklarrätt, , Stockholms universitet 

• Haymanot Baheru, hyresrätt, Stockholms universitet

• Alexander Unnersjö, förmögenhetsrätt, Stockholms universitet

Handledare

• Fredrik Morawetz, förmögenhets-/upphandlingsrätt, Lunds universitet

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  två universitetslektorat i rättsvetenskap, fyra behöriga sökande, Linnéuniversi-

tetet Kalmar

•  forskningsanslagsbedömning, ett projekt, Danish Council for Independent Re-
search

•  professur i civilrätt, tre sökande, Åbo akademi

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  kommentator halvdagskonferens Uppsatser om försäkringsvillkor, 26 november 

2015, Försäkringsjuridiska föreningen, Solna

•  organisatör Andrahandsuthyrning, 19 november 2015, Hyresrättsliga diskus-
sionsklubben, SCCL, Stockholm

•  moderator och organisatör, Avhysning från bostad, 21 oktober 2015, Hyresrätts-
liga diskussionsklubben, SCCL, Stockholm 

•  kommentator tillika organisatör Skälig Hyra – en studie av bruksvärdesystemet, 
27 maj 2015, Hyresrättsliga diskussionsklubben, SCCL, Stockholm

•  organisatör Ortsbegreppet och direktjämförelser vid hyresprövningar, 14 april 
2015, Hyresrättsliga diskussionsklubben, SCCL, Stockholm

•  organisatör Ansvaret vid andrahandsuthyrning – för-och nackdelar med enhetlig 
regel kontra differentierad argumentationsstruktur, 4 mars 2015, Hyresrättsliga 
diskussionsklubben, SCCL, Stockholm

•  kommentator och organisatör halvdagskonferensen Indirekt skada i köprätten, 9 
februari 2015, Förmögenhetsrättsavdelningen, SCCL, Stockholm

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  expert i Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier, SOU 2015:77, Faktu-

rabedrägerier
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•  ledamot i Internationella handelskammaren Sveriges handelsrättsrättskommitté

•  biträde (deltidsanställd) vid analysen av en gemensam europeisk köplag (CESL), 
Justitiedepartementet

•  ledamot i Byggandets kontraktskommittés (BKK:s) referensgrupp vid revidering-
en av entreprenadbranschens standardavtal

• ledamot i Vetenskapliga rådet, SCCL

• v. ordf. Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur i Stockholm

• ordf. Kapitalförvaltningsutskottet Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur i Stock-
holm

• suppl. i Stiftelsen av den 28 oktober 1982

• suppl. i Stiftelsen Aktiverum

• rättsfallsredaktör för Juridisk Tidskrift

• ledamot i redaktionsrådet Svensk lag, Studentlitteratur

• ledamot i redaktionsrådet Upphandlingsrättslig Tidskrift

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  konferensansvarig heldagskonferensen Fastighetsrättsdagen 2015, 3 december 

2015, VJS/Karnov, Stockholm

•  föredragshållare Aktuella rättsfall resp. Fastighetstillbehör: Ägarinkongruens, 
tillförande av föremål och accession i ljuset av senare rättspraxis, Fastighetsrätts-
dagen 2015, 3 december 2015, VJS/Karnov, Stockholm

•  föredragshållare halvdagsutbildningen Europeiskt och transnationellt inflytande 
på svensk avtalsrätt, 10 november 2015, Domstolsakademin, Stockholm

• radiointervju om lokalhyra, 2 november 2015, SCCL, Stockholm

• remissvar SOU 2015:61, Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

•  nationell rapport Consumer market study on the functioning of legal and com-
mercial guarantees for consumers in the EU, Ipsos – London Economics – De-
loitte consortium for the European Commission’s Directorate General for Justice 
and Consumers

• tv-intervju SVT Plus våren 2015
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Ulrika Myslinski Gustavsson
adjunkt
uppgift saknas

Ulf Nilsson
doktorand
uppgift saknas

Richard Nordquist
doktorand
uppgift saknas

Alina Murg Perlmutter
doktorand
uppgift saknas
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Per Jonas Nordell
professor
uppgift saknas

Caroline Nordklint
doktorand i finansrätt

Undervisning 
Lärare:

• Grundkurs i skatterätt, 15 hp

• Skattejuridisk metod, 15 hp 

• Internationell skatterätt, 15 hp 

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i FoU (t.o.m. maj 15)

• Vice ordförande Doktorandrådet (t.o.m. maj 15)

Egen forskning

Pågående arbete
• Doktorandprojekt – Bevisprövning i skatteprocessen

Övriga samverkan med det omgivande samhället
• Sekreterare Institutet Skatter & Rättssäkerhet
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Annika Norée
docent och universitetslektor i straffrätt

Undervisning 
• Grundkursen i straffrätt

Övrigt:
•  Handledare och examinator vid examensarbeten på grundkursen i straffrätt

•  Författare till övningsmaterialet och författningssamlingen på grundkursen i 
straffrätt

Egen forskning
•  Pågående projekt om hedersrelaterade brott mot barns frihet och frid. Finansie-

rat av Brottsoffermyndigheten och knutet till Barnrättscentrum vid Stockholms 
universitet  

Artiklar/bokbidrag

• Artikel till en juridisk festskrift (under publicering) 

Andra forskningsaktiviteter
Handledare

Huvudhandledare:

• Dennis Martinsson, straffrätt, Stockholms universitet

Handledare:

• Frida Larsson, straffrätt, Stockholms universitet

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.

•  Suppleant i Stiftelsen Skrifter (Juridiska fakultetens skriftserie) vid juridiska institutio-
nen på Stockholms universitet
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Övrig samverkan med det omgivande samhälle
• Intervjuad i Ekots granskning av Fallet Sinthu

Siv Nyquist
universitetslektor i skatterätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Kursansvarig på grundkurs i Skatterätt

Lärare:
• Beskattningsrätt 15 hp

• Företagsbeskattning (specialkurs) 15 hp

Övrigt:
• 1 handledd examensarbete

• 3 examinerade examensarbeten

Undervisning vid andra universitet:
•  2 dagar, handledning av uppsatser, Linköpings universitet, Institutionen för eko-

nomisk och industriell utveckling

• 8 tim föreläsning och seminarium, Umeå universitet, Juridiska institutionen

Universitetsinterna uppdrag

• Ledamot i UtbU
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Maria Nääv
doktorand
uppgift saknas

Jaan Paju
doktorand
uppgift saknas

Frantzeska Papadopoulou 
Jur. Dr. Universitetslektor (vikariat)

Undervisning 
Lärare:

• Civilrätt B

• Civilrätt C (examinator vid uppsatser)

• Swedish Law in Context

• Avancerad Immaterialrätt

•  Advanced Intellectual Property Rights (Masters of European Intellectual Pro-
perty Law)

•  Industrial Property Rights (Masters of European Intellectual Property Law)

Övrigt:
• Jag har handlett och examinerat 12 uppsatser under 2015.

Undervisning vid andra universitet:
•  Jag har undervisat på Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar med en omfattning 

på 50%.

• Jag har även hållit korta föreläsningar vid Karlstads universitet. 
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  The unified patent system. A modern EU law construction or a new lernaean 
hydra? Festskrift Jan Rosén (2015), Stockholm.

•  Construction and Enforceability of Swiss-type claims. The myth lives on! NIR  
5/2015, s. 479-492*.

•  Legal transplants and modern lawmaking in the field of pharmaceutical patents, 
IIC peer review publication (2016) 24 s*.

•  Supplementary Protection Certificate a system still in the grey zone   Journal of 
Intellectual Property Law and Practice (forthcoming 2016) 23s.*.

Pågående arbete
•  Monografi med utgångspunkt i avhandlingen: ”From Rio to Nagoya and Bey-

ond”, Kleuwer International (2017).

• The evolution of modern IPRs under the light of colonialism. 

• Lärobok i juridisk metod (Kleuwer 2016).

Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

•  Under 2015 genomförde jag två kortare forskningsvistelser. Under våren 2015, 
i Aristoteleion University, Thessaloniki, Grekland och under hösten 2016 i Pre-
toria (UNISA). 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  IP and Life Sciences, Queen Mary University of London, University of Basel, 13-

14 november 2015, Basel, Schweiz

•  ATRIP 2016, Intellectual Property in action in society: new perspectives from the 
North, the South and the cloud, 27-30 september 2015 Cape Town, Sydafrika 

•  Europarättsdagarna, Umeå 20-21 augusti 2015 (talare) 

•  Medical Law Conference, ELSA in cooperation with Law School, Aristoteleion 
University, Thessaloniki 6-11th of July 2015 (talare och organisatör) 

•  European Intellectual Property Rights Teacher Network Annual Meeting, Riga 
29-30 juni 2015 (talare). 

•  Fashioning the Law! Create, Protect, Mediate, 14th of May 2015, Athens, Greece 
(talare)
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Peer-reviewer för NIR (Nordisk Immaterialrätts tidskrift).

Roger Persson Österman,
professor, ämnesföreståndare skatterätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Företagsbeskattning, 15 hps

• Internationell skatterätt VT15, 15 hps

• Grundkurs HT15, 15 hps

Lärare:
•  Grundkurs skatt, beskattningsrätt 1, internationell skatterätt, företagsbeskatt-

ning, law&economics, international law&the economy, samtliga 15 hps

Övrigt:
• Examinerat 7 och handlett 4 (som lagt fram sin uppsats)

Universitetsinterna uppdrag
•  Ledamot i institutionsstyrelsen och arbetsmiljögruppen, suppleant i utbildnings-

utskottet

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  R&D and Tax Incentives, svensk nationalrapport till International Fiscal Asso-
ciations (IFA) konferens i Basel
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•  The Swedish Supreme Administrative Court: Adjudicating in Tax Matters, Bul-
letin for International Taxation, IBFD

Pågående arbete
•  Forskning kring metoder att uppnå rättstrygghet för skattebetalare som samti-

digt stärker tilliten till Skatteverket, syftet är att framställa en monografi.

Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

•  University of Houston, Law Center, Texas, USA februari/mars

Handledarskap
Huvudhandledare:

•  Alexandra Alm (internt finansierad), internationell skatterätt

•  Lawrence Williams (externt finansierad), internationell skatterätt

Handledare:

• Jesper Johansson (externt finansierad), EU-skatterätt

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Almedalen, Visby:  Skattesystemets framtid (arrangör EY), Skattestöd för forsk-

ning (arrangör PWC)

•  Inledare vid SCCL seminarium om dialogsvar samt seminarium CSR och skatter

•  Inledare vid svenska IFA avdelningens seminarium om  ”US private tax letter 
rulings”

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ledamot stiftelsen TOR/Skattenytt

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Ledamot i entreprenörskapsutredningen
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Claes Peterson
Professor i rättshistoria

Undervisning 
•  Grundkurs i rättshistoria, 9 hp, kursföreståndare

• Juridisk metodlära, 15 hp 

Egen forskning

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

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Prefekt för Rättsgenetiska institutet

Handledarskap
•  Annelie Gunnerstad (handledare)

•  Adam Croon (handledare tillsammans med prof Marie Sandström)

• Richard Nordqvist (handledare tillsammans med prof Marie Sandström)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  2. Nordiska rättshistorikermötet, Oslo den 22 – 24 april 2015. Jag deltog med ett 

föredrag om den romerska rätten som juridisk encyklopedi.

•  Den idealistiska filosofin och juristerna (Der idealistische Philosophie und die 
Juristen) II. Den 28 – 30 maj organiserade jag och min kollega, professor Marie 
Sandström, en internationell och interdisciplinär konferens om förhållandet – 
historiskt och filosofiskt – mellan den idealistiska filosofin och juridiken. Denna 
konferens, den andra i ordningen, tog sin utgångspunkt i olika aspekter av rät-
tens och juridikens historicitet. Jag bidrog med ett föredrag med titeln ”Das Stu-
dium der Rechtsgeschichte: Carl Johan Schlyter und die Idee einer historischen 
Rechtsentwicklung”. Föredraget kommer att publiceras i ett konferensband i 
Olinska stiftelsen skriftserie.

•  Law and State. Russian Model of Statehood in the Past, Present and Future. 
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Den 10 december 2015 hölls en rundabordskonferens vid St Petersburgs stat-
liga universitet, i vilken jag deltog. Den 11 december arrangerade den juridiska 
fakulteten vid St Petersburgs statliga universitet, i samverkan med Boris Yeltsin 
Presidential Library, ytterligare ett internationellt och interdisciplinärt sympo-
sium, Law and State in their Relationship: Theoretical Heritage of Historical 
School of Law. Jag bidrog med ett föredrag om förhållandet mellan statsmakt 
och privatautonomi, den svenska utvecklingen. Hela forskargruppen i rättshisto-
ria/rättsgenetik var inbjuden att hålla föredrag vid detta symposium som ett led i 
ett utvidgat samarbete med kollegor vid St Petersburgs statliga universitet.

•  Under det gångna året har jag tillsammans med min kollega professor Marie 
Sandström inlett ett forskningssamarbete med Centro di Studi per la Storia del 
Pensiero Giuridico Moderno i Florens. Syftet är att ur olika synvinklar studera 
hur förhållandet mellan stat och individ utvecklats och förändrats i våra res-
pektive länder under 18- och 1900-talen. Därvidlag kommer rättsstatsbegreppet 
att vara föremål för särskilt intresse. En första konferens kommer att äga rum i 
Florens 2017. 

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, 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.
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Marcus Radetzki
professor i civilrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Försäkringsrätt, 15 hp

Lärare:
• Civilrätt A, 30 hp

• Försäkringsrätt, 15 hp

• Skadeståndsrätt, 15 hp

Övrigt:
•  Cirka 5 handledda och 5 examinerade examensarbeten

Universitetsinterna uppdrag
• Ordinarie ledamot i Utbildningsutskottet

• suppleant i Lärarförslagsnämnden

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  Vad utmärker ett oskäligt försäkringsvillkor?, i Andersson mfl, Uppsatser om 
försäkringsvillkor, Stockholm, 2015, s 233-293.

•  Ersättningsrätt, i Lundberg mfl, Juridik. Civilrätt, Straffrätt, Processrätt, 3 uppl, 
Stockholm, 2015, s 473-516.

Pågående arbete
•  Svensk rättspraxis. Försäkringsrätt 1981-2015 (publicering i SvJT under 2016)

•  Beräkning av skadestånd vid olovlig avverkning av träd (publicering i JT under 
2016)

•  Några synpunkter på utformningen av entreprenadallriskförsäkringens felun-
dantag (publicering i festskrift 2016)



128

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Handledare:

•  Konrad Lundberg, Avtalstolkning, Stockholms universitet

•  Dafne Barkestad, Beståndsöverlåtelse, Stockholms universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  26 nov 2015, Vad utmärker ett oskäligt försäkringsvillkor, Uppsatser om försäk-

ringsvillkor, Försäkringsjuridiska föreningen, If Skadeförsäkring (jag ingår i den 
grupp som tog initiativ till denna konferens)

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• 2 skiljemannauppdrag

• Åtskilliga uppdrag som sakkunnig i tvister

• Åtskilliga utbildningar i näringslivet

Christina Ramberg 
professor i civilrätt 

Undervisning 
Lärare:

• Civilrätt A

• Master Programme in International Commercial Arbitration Law 

Övrigt:
• 3 examinationer av examensarbeten 

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i FakN
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

• Avtalslagen 100 år, SvJT 2015 s. 561]

•  Licensavtal, allmän avtalsrätt och Eric M Runesson, SvJT 2015 s. 125

Pågående arbete
•  Monografi: Prejudikat - om betydelsen av rättsfall från Högsta domstolen 

Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

• 6 månader vid Oxford University, England, 

• 5 månader vid Columbia University, New York, USA

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Linn Bergman, IP- och skiljedomsrätt, Stockholms universitet

• Wendela Hårleman, Skiljedomsrätt, Stockholms universitet

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Professorsbefordran för fyra sökanden vid Oslo universitet

•  Professorsbefordran för en sökande vid universitetet i Bergen 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.  
•  Pedagogics in contract law, Warwick University, England

•  Notice of Breach of Contract, Oxford University, England

•  Chairman at a conference on Principles of Latin American Law, Oxford Univer-
sity, England

•  Law on Service Contracts, Universidad Carlos III de Madrid, Spanien

•  Notice of Breach of Contract, Columbia Law School, New York, USA

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ledamot i Rådet till Domstolsakademin (sedan 2015)

•  Förlikningsman hos Internationella centret för investeringstvister (ICISD) (sedan 
2013)

•  UNIDROIT Law Review, medlem i Advisory Board (sedan 2012)
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•  Journal of European Private Law, medlem av redaktionen (sedan 2011)

•  Svensk Juristtidning, styrelseledamot (sedan 2013) 

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

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Flera uppdrag som skiljeman i tvister vid Internationella Handelskammaren i 

Paris, Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut samt ad hoc-förfaranden 

•  Flera utbildningar av fiskaler, domare, advokater, bolagsjurister mm

• Fyra webbcasts i utbildningssyfte

Jan Ramberg
professor emeritus

Egen forskning
pågående arbeten

•  Reservations, the Case of the Scandinavian States, 35 years CISG and beyond, 
Eleven International Publishing, The Hague 2016 s. 67-69

•  CISG and Default Interest Rate in Arbitration, 35 years CISG and beyond s. 
179-181

•  Allmän avtalsrätt, 10 uppl. 2016 (med Christina Ramberg)

•  Allmän köprätt. 8 uppl 2016 (med Johnny Herre)

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

•  Deltagande i UNIDROIT konferens i Rom 19 maj – 22 maj i samband med möte 
CISG Advisory Council 
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Senator European Law Institute

Martin Ratcovich
doktorand i folkrätt

Undervisning 
Lärare:

• Folkrätt

• International Criminal Law

Övrigt:
•  Handledare för sex examensarbeten och en kandidatuppsats i folkrätt

Undervisning vid andra universitet:
•  Kursansvarig och lärare för kursen Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder 

(7,5 hp) på Teologiska högskolan Stockholm

•  Handledare för självständigt juridiskt arbete i folkrätt vid Örebro universitet 
(C-uppsats)

Universitetsinterna uppdrag
•  Ledamot i doktorandrådet

•  Suppleant i juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott

•  Suppleant i juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandling (monografi) i folkrätt med arbetstiteln ”International Law and Res-
cue of Migrants at Sea”
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Andra forskningsaktiviteter
Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 

•  20 mars 2015, talare, internationell konferens: ”Regulating ‘irregular’ migration: 
International obligations and international responsibility”, Atens universitet

•  4 maj 2015, talare, öppet panelsamtal: ”Boat Refugees in the Mediterranean: 
Can the Drownings Be Stopped?”, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights 
and Humanitarian Law, Lunds universitet

•  4 juni 2015, talare och arrangör, öppet panelsamtal: ”Flyktingkrisen på Medel-
havet – vad kan göras?”, Stockholm Center for International Law and Justice, 
Stockholms universitet

•  11-14 juni 2015, deltagande i slutet arbetsmöte, International Law Association 
Committee on International Law and Sea Level Rise

•  24 september 2015, talare och arrangör, forskarseminarium: ”Doctoral Seminar 
on Treaty Interpretation”, Stockholm Center for International Law and Justice, 
Stockholms universitet

•  27 oktober 2015, talare, öppet seminarium: ”Befälhavare och nödställda – ett 
seminarium med anledning av flyktingkatastrofen i Medelhavet”, Sjörättsinstitu-
tet, Stockholms universitet

•  16 december 2015, talare och arrangör, forskarseminarium: ” Tolkning av trak-
tater – fokus barnkonventionen”, Barnrättscentrum, Stockholm Center for Inter-
national Law and Justice, Stockholms universitet

Övrig samverkan med det omgivande samhället 
•  26 oktober 2015, utbildning om folkrättens regler om flyktingar och migranter 

till sjöss, Kustbevakningen (huvudkontoret)
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Maria Refors Legge
doktorand i offentlig rätt

Undervisning 
Lärare:

• Juridik och etik (lärarprogrammet), 2,5 hp.

• Barnrätt, 15 hp.

• Förvaltningsrätt m. förvaltningsprocess, 21 hp. 

Övrigt:
• Handledare för 3 examensarbeten i offentlig rätt.

Universitetsinterna uppdrag
• Vice ordf. i doktorandrådet 

• Ledamot i Institutionsstyrelsen 

• Ledamot i Forskningsutskottet

Egen forskning
Publicerade arbeten

Elektroniska publikationer

•  Artikel/analys till JP SkolNet (Gränsen mellan icke acceptabelt och nödvändigt 
våld i skolan).

•  Artikel/analys till JP SkolNet (Hantering av bagatellartade kränkningar).

•  Artikel/analys till JP SkolNet (Lärarens möjlighet att ge ut läxor till eleverna).

Pågående arbete
•  Doktorsavhandling, Elevers skydd mot kränkningar – skolans ansvar och myn-

digheternas kontroll, beräknat slutförande: 2020, finansierat av Torsten Söder-
bergs stiftelse.

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Blogginlägg, Skoljuridik – en blogg om svensk skoljuridik.

• Twitter, Maria Refors.
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Katarina Renman Claesson
doktorand
uppgift saknas

Michaela Ribbing
doktorand i offentlig rätt

Undervisning 
Lärare:

•  GK Förvaltningsrätt 21 hp (bl.a. ansvarig lärare för rättegångsspelen tillsammans 
med Moa Kindström Dahlin/Pernilla Leviner)

• Specialkursen Förvaltningsprocess 15 hp

Egen forskning
Publicerade arbeten

Bokbidrag

•  Medförfattare till Författningssamling Förvaltningsrätt, Wolters Kluwer, Stock-
holm, 2015, 706 s.

Pågående arbete
•  Doktorandprojektet , planerat att slutföras vt-2017. Anställd.

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

•  September 2015, Nationell konferens i offentligrätt i Uppsala, ”Rättegångsbal-
kens förfaranderegler i förvaltningsprocessen”.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Biträdande redaktör Förvaltningsrättslig tidskrift
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Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Utbildning av personal på myndighet

Annalena Rigling
doktorand
uppgift saknas

Johanna Rosenqvist
doktorand i miljörätt.

Undervisning 
Lärare:

• Föreläsning i miljörätt.

Övrigt:
• Handledning av en examinerad uppsatsstudent.

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandling i miljörätt. Preliminär titel:  Effective environmental insurance for 
sustainable business. Monografi, beräknad tid för slutförande vt 2017.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Remissvar, Nagoyaportokollet. Genomfört tillsammans med Katak Malla på 

uppdrag av Jonas Ebbesson, maj 2015.
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Theddo Rother-Schirren, 
lektor i civilrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

Delat med Johan Schüldt

• Bodelning och arvskifte 15 hp

• Successionsrätt 15 hp

Lärare:
• Civilrätt C 

• Successionsrätt 

• Bodelning och arvskifte

• Straffprocess

Övrigt:
• Handledare för 5 uppsatsstudenter

• Examination 7 studenter

Undervisning vid andra universitet:
• Seminarier vid Örebro och Uppsala universitet

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

• Juridik, övningsbok, Sanoma 2015

• Juridik, Sanoma 2015

• Familjejuridik, 2014

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Undervisning vid enstaka kurser för Blendow publishing, Advokatsamfundet, 

Limhamnsgruppen och VJS

•  Egen advokatverksamhet
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Alexandra Sackemark
Adjunkt i Civilrätt

Undervisning 
Lärare:

• Juridisk Introduktionskurs, 10,5 hp.

• Civilrätt A, 22,5 hp.

• Civilrätt B, 7,5 hp.

• Rättsinformatik, 6 hp.

• Specialkurs Medierätt, 15 hp.

• Specialkurs IT-rätt, 15 hp.

• Swedish Law in Context, 15 hp.

• Juridisk Översiktskurs, 15 hp.

Carolina Saf
doktorand
uppgift saknas

Richard Sahlin
universitetslektor
uppgift saknas
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Henrik Sandell
doktorand
uppgift saknas

Stefan Sandén
doktorand
uppgift saknas

Johan Sandstedt
post doc i förmögenhetsrätt 

Undervisning 
Kursföreståndare:

•  Fr o m dec. 2015 tf. kursföreståndare för Civilrätt A och fr o m VT-16 kursföre-
ståndare för samma kurs (22,5 hp). 

Lärare:
• Civilrätt A (22,5 hp)

• Affärsjuridik (15 hp)

• Kommersiell avtalsrätt (15 hp)

• Insolvensrätt med sakrätt (15 hp)

• Ämnesspecifik uppsatskurs i förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Övrigt:
• (Minst) tre handledda och tre examinerade examensarbeten. 
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Undervisning vid andra universitet:
•  Ett seminarium i komparativ sakrätt för Örebro universitet (specialkurs; kursfö-

reståndare prof. Annina H. Persson)

•  Kursföreståndare, lärare i Internationell handelsrätt I och II vid Högskolan i 
Skövde (7,5 hp/kurs) 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  ”Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: 
målet Rousk”, i Krzymowska, Antonia/Nordklint, Caroline/Schultz, Mårten 
(red.), Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VI, JURE Stockholm 
2015, s. 181-200.

Pågående arbete
•  Bokbidraget ”«Komparativ» sakrätt – ett pedagogiskt försök” ges under våren 

2016 ut i festskriften till Ronney Hagelberg (ca 26 sidor).

•  Bokbidraget ”Comparative Property Law and the profound Differences between 
Nordic Functionalism and Continental Substantialism – the (Ir)Relevance of 
Ownership”, i Persson, Annina, H./Kristoffersson, Eleonor (red.), Swedish Per-
spectives on Private Law Europeanisation ges under 2016 ut av Hart Publishing. 

•  Artikeln “Utmätning av bostad och ”Pandoras naturrättsliga ask”: om HD:s 
restriktiva tolkning av relevant EMD-praxis och reformbehov” skickades in runt 
årsskiftet. Den har blivit peer reviewad och skall ges ut i JT nr. 4 2015-16 (ca 37 
sidor).

•  Artikeln ”Utmätning av bostad – och EMK:s tilltagande betydelse” skickades in 
till ERT runt årsskiftet.

•  Artikeln ”Indragning av bostad eller egendom och HD:s pleniavgöranden – och 
EMK” har skickats in för peer review. 

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Medansvarig för SCCL-priset, uppsatstävling i kommersiell rätt, SCCL, Stock-
holms Universitet (tillsammans med Jori Munukka och Mia Carlsson)
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Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Pris från Tysk-Nordiska juristföreningen (Deutsch-Nordische Juristenvereini-

gung) för boken Sakrätten, Norden och europeiseringen - Nordisk funktionalism 
möter kontinental substantialism, JURE, Stockholm 2013.

•  Deltagande i seminarier, främst vid SCCL. 

Lena Sandström
adjunkt i offentlig rätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

•  Delar kursansvar för kurserna Etik och juridik i skolan och Rättsliga och yrkes-
etiska aspekter i skolan (2,5 hp). Kurserna har samma innehåll och är obligato-
riska för alla lärarstudenter oavsett inriktning.

Lärare:
• Statsrätt (12 hp)

• Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp)

• Juridik och etik/Rättsliga och yrkesetisk aspekter i skolan (2,5 hp)

• Om skolledning och myndighetsutövning (?)

• Rättshistoria (9 hp)

• Juridisk metodlära (specialkurs) (15 hp)

Övrigt:
• Ca 6 st 

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandling som förhoppningsvis är färdig 2017 och konferensbidrag i form av 
artikel som ska vara klar under hösten. 
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Marie Sandström
Professor Dr

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
publicerade arbeten

Artiklar

•  Marie Sandström (Stockholm) Jenseits der Philosophie. Friedrich Carl von Sa-
vignys Begriffswelt in der Übersetzung, i Savigny international? Studien zur eu-
ropäischen Rechtsgeschichte 291, Savignyana 13  (utg. Joachim Rückert/Thomas 
Duve), Frankfurt am Main 2015

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)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  2. Nordiska rättshistorikermötet, Oslo den 22 – 24 april 2015. Jag deltog med 

ett föredrag om rättsstatslärans historia samt ingick i en paneldiskussion rörande 
rättshistorieämnets utveckling.

•  Den idealistiska filosofin och juristerna (Der idealistische Philosophie und die 
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Juristen) II. Den 28 – 30 maj organiserade jag och min kollega, professor Claes 
Peterson, en internationell och interdisciplinär konferens gällde förhållandet – 
historiskt och filosofiskt – mellan den idealistiska filosofin och juridiken. Denna 
konferens, den andra i ordningen, tog sin utgångspunkt i olika aspekter av rät-
tens och juridikens historicitet. Jag bidrog med ett föredrag om den boström-
ska filosofins betydelse för det sena 1800-talets syn på rättens utveckling genom 
rättsvetenskap. Föredraget kommer att publiceras i ett konferensband i Olinska 
stiftelsen skriftserie.

•  Wie pandektisch war die Pandektistik? Symposium zum 80. Geburtstag von 
Klaus Luig. Studium zur Methode und Rechtsdogmatik der Pandektenwissen-
schaft. Den 10 – 12 september 2015 hölls en internationell konferens vid Kölns 
universitet rörande det pandektvetenskapliga studiets metodologiska och teore-
tiska förutsättningar. Mitt bidrag, som kommer att publiceras i ett konferensband 
under 2016, beskriver hur en svensk rättsvetenskapsman – uppsala-professorn 
Ernst Viktor Nordling – efter sin död kunde betecknas som en romanist, trots att 
svensk civilrätt normalt brukar anses ovanligt ”fri” från ett direkt romerskrätts-
ligt inflytande. Ett studium av Nordlings romerskrättsliga framställningar ger vid 
handen att den romerska rätten tjänade olika syften i 1800-talets civilrättsveten-
skap, t ex som underlag för komparativ och som utgångspunkt för systematise-
ringen av civilrätten (den s k allmänna delen).

•  Law and State. Russian Model of Statehood in the Past, Present and Future. 
Den 10 december 2015 hölls en rundabordskonferens vid St Petersburgs statliga 
universitet, i vilken jag deltog. Den 11 december arrangerade den juridiska fakul-
teten vid St Petersburgs statliga universitet, i samverkan med Boris Yeltsin Pre-
sidential Library, ett ytterligare internationellt och interdisciplinärt symposium, 
Law and State in their Relationship: Theoretical Heritage of Historical School of 
Law. Jag bidrog med ett föredrag om Friedrich Julius Stahls rätts- och statslära, 
med särskild inriktning mot hans rättsstatslära. Hela forskargruppen i rättshisto-
ria/rättsgenetik var inbjuden att hålla föredrag vid detta symposium som ett led i 
ett utvidgat samarbete med kollegor vid St Petersburgs statliga universitet.

•  Under det gångna året har jag, tillsammans med min kollega professor Claes Pe-
terson, inlett ett forskningssamarbete med Centro di Studi per la Storia del Pen-
siero Giuridico Moderno i Florens. Syftet är att ur olika synvinklar studera hur 
förhållandet mellan stat och individ utvecklats och förändrats i våra respektive 
länder under 18- och 1900-talen. Därvidlag kommer rättsstatsbegreppet att vara 
föremål för särskilt intresse. En första konferens kommer att äga rum i Florens 
2017. 

 Övriga samverkan med det omgivande samhället
•  Jag deltog i advokatbyrån Manneheimer Swartlings jubileumssymposium den 27 
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augusti 2015 i en paneldiskussion om förändringar i lagstiftningsarbete, dom-
stolarnas roll och ökad internationalisering: Hur juridik skapas, lärs ut och till-
lämpas. Jurister och juridiskt arbete i domstolar, myndigheter och universitet. I 
panelen ingick Anders Eka (HD), Katarina Back (Finansdepartementet), Gunnar 
Strömmer (Centrum för rättvisa) och Marie Sandström (SU). 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  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

Andra forskningsaktiviteter  
•  Ingår i en referensgrupp för fakultetsgemensamma profilseminarier (Kulturarv, 

historiska artefakter och processer)

Johan Schelin

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Juridik & Praktik

• Maritime and Transportation Law

• Marine Insurance

• Juridik i arbetslivet (uppdragsutbildning)

Lärare:
• Civilrätt C

• Allmän rättslära

Övrigt:
• Två examensarbeten
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Undervisning vid andra universitet:
• En föreläsning och ett seminarium vid Umeå universitet

Universitetsinterna uppdrag
• Studierektor med pedagogiskt ansvar för grundutbildningen

• Ledamot i BUGA

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

• Lastskadeansvaret, Poseidon Förlag, Göteborg 2015, 195 sidor

Redaktörskap

• Sjörättsbiblioteket (elektroniskt nyhetsbrev som utges av Sjörättsinstitutet)

Artiklar/bokbidrag

• Recension av Källström, K., Testamentsförordnandet, SvJT 2015.

Elektroniska publikationer

• Diverse artiklar i nyhetsbrevet (se ovan)

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transport-
rätt

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Uppdragsforskning för Näringsdepartementet rörande cabotage

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Inom ramen för sjörättsinstitutet anordnas regelbundet seminarier för praktiskt 

verksamma jurister på sjö- och transporträttsområdet

•  Besvarande av ett flertal remisser på sjö- och transporträttsområdet
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Mårten Schultz
professor

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Juridisk översiktskurs

• Swedish law in Context

Lärare:
• Juridisk översiktskurs, 15 hp

• Juridisk introduktionskurs, 10.5 hp

• Civilrätt A, 22.5 hp

• Straffrätt, 15 hp

• Specialkurs i skadeståndsrätt, 15 hp

Övrigt:
• Handledare för 8 examensarbeten

Undervisning vid andra universitet:
• Föreläsning Linköpings universitet, 4 timmar.

Universitetsinterna uppdrag
• Suppleant i fakultetsnämnden

• Ledamot, beredningsgruppen för Casselsstiftelsen

• Lokal samverkanskoordinator

• Föreläsare vid universitetets introduktionsdagar

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

• Näthat, 2 uppl. (tillsammans med Alexandra Sackemark m.fl.)

Redaktörskap

• Stockholm Centre for Commercial Law, årsbok VI (medredaktör)
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Artiklar/bokbidrag

• Sambandsbedömningar och expertkunskap, SvJT 2015, s. 465

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Driver Institutet för Juridik och Internet (ordf.) som i viss, om än begränsad, 
utsträckning ägnar sig åt forskning

•  Ordförande för skadeståndspanelen, Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsvistelser vid andra universitet
• Affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Maria Nääv, Diskrimineringsrätt, SU

Handledare:

• Philip Mielnicki, Skadeståndsrätt, SU

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Expert i Integritetskommittén

•  Expert i utredningen Ett starkt straffrättsligt skydd för integriteten

• Expert i Revisorsutredningen

• Redaktör för svensk Juristtidning

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Adjungerad domare, Malmö tingsrätt

• Ledamot Domstolsakademins råd

• Rättslig kommentator för Svenska dagbladet 

• Ledamot Brottsoffermyndighetens nämnd

• Ledamot för svenska styrelsen för Nordiska Juristmötet

• Ordförande för Institutet för Juridik och Internet

• Ledamot Centrum för rättvisas juristråd

• Ledamot Pressens Opinionsnämnd
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• Driver Juridikpodden, Sveriges största pod om juridik

• Driver Juridikbloggen, Sveriges största blogg om juridik

• Kursledare för kurser anordnade av Advokatsamfundet och Blendow 

• Föredragshållare under året för Regeringskansliet, Skolinspektionen, Statens me-
dieråd, Justitiekanslern, Fastighetsägarna, Domstolsverket och Högsta domstolen 

Johan Schüldt
universitetslektor  

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Bodelning och arvskifte 15 hp (delat med Theddo Rother-Schirren)

• Successionsrätt 15 hp (delat med Theddo Rother-Schirren)

Lärare:
• Civilrätt C 

• Bodelning och arvskifte

• Successionsrätt

• Straffprocessrätt

Övrigt:
• 7 st handledda uppsatser (examensarbeten)

• 5 st examinationer av examensarbeten

Undervisning vid andra universitet:
• Uppsala universitet (seminarium på specialkurs)

• Örebro universitet (seminarium på specialkurs)
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

• Juridik, Sanoma Utbildning, ny upplaga, delförfattare

• Familjejuridik, Sanoma Utbildning (2014), medförfattare

Övrig samverkan med det omgivande samhället 
•  Lärare på VJS Karnov – kurser angående bodelningsförrättaruppdraget och bo-

utredning

• Lärare på JURA – kurser angående testamentesexekutor och boutredningsman

• Driver egen advokatbyrå,  Advokat Johan Schüldt AB

Monica Seifert Palmlund
doktorand
uppgift saknas

Seyad, Sideek 
Docent

Undervisning 
Kursföreståndare:

• EU Banking and Financial Law 15 hp

• Constitutional Law of the EU 15 hp
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Lärare:
• Comparative Law (15 hp) 

• Kredit och finansieringsrätt (15hp) 

• Swedish Law in Context (15hp)

• International Law and the Economy (15 hp) 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  ‘Current developments in the enforcement of WTO rulings under European Uni-
on Law’, [2015] International Trade Law and Regulation 102-115.

•  “ A legal analysis of the ECB’s OMT program to combat the debt crisis” (2015) 
30 Journal of International Banking Law and Regulation 349-358.

•   “A legal analysis of the control of national budgets by the EU institutions” 
(2015) 30 Journal of International Banking Law and Regulation 251-260. 

•  “The impact of the financial and fiscal crisis on regional integration within and 
outside EU”  (2015) Chinese Journal of  International Law 35-50. 

Pågående arbete
•  My current legal research deals with the European Banking Union (EBU)  and 

this five year  project (2015-2012) is financed by the Marianne and Marcus Wal-
lenberg Foundation (MMW).

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Senem Uyen, EU Law, Stockholm University

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  ”A Comparative Analysis of the BRICS Bank and European Investment Bank 

”International Law Forum: “Global Governance and Rule of International Law” 
31 October-1 November 2015, Chinese Academy of Social Sciences, Institute of 
International Law, Beijing, China

•  “Legal aspects of sanctions under European and International Law,’ Internatio-
nal Legal Forum, St. Petersburg, Russian Federation, May 2015.  

•   Chief organiser, two-day conference ‘EU-China relations in the post global fi-
nancial and euro crisis, May 2015 Stockholm     

•   ‘A critical overview of the legal measures adopted to combat the EU fiscal crisis’, 
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seminar paper presented at joint seminar organised by the Faculty of Law/Said 
Business School, University of Oxford, February  2015, Oxford.

Patricia Shaughnessy
Docent, Processrätt, forskningsområdet: international arbitration

Undervisning
•  Master of International Commercial Arbitration Law (program och kursföre-

ståndare)

•  International Commercial Dispute Resolution (kursföreståndare och lärare) 

•  Legal English (kursföreståndare och lärare) 

•  Svensk och Internationell Skiljemannarätt 

•  Avancerad immaterialrätt

•  Vis Moot Arbitration (föreståndare och lärare/coach)

• Handledare av examensarbeten på grundutbildningen: 2

• Handledning och Examination av master theses: 23   

Undervisning vid andra universitet: 
•  School of International Arbitration, Queen Mary, University of London

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i UtbU och IS

Egen forskning
publicerade arbeten

Böcker 

•  Chapter in book: The Swedish Report on the New York Convention, (lead aut-
hor of national report), in “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards: The Application of the New York Convention by National Courts, Edi-
tor: Professor George Berman, work completed, to be published in early 2016 
by Springer
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•  Specialist LLM programs – the challenges they present and  the development of 
programs,  Chapter in Book: The Evolution and Future of International Arbitra-
tion: The Next 30 Years edited by Professors Julian Lew and Stavros Brekalou-
kis, work completed, to be published by Kluwer in 2016.  

Artiklar

• Arbitrator Intelligence, The Journal of Technology in International Arbitration, 
Vol. 1, p 87, 2015

pågående arbete
Redaktörskap/författare

•  Powers and Duties of Arbitrators (working title), lead editor and author of an 
article in an upcoming book to be published by Kluwer in late 2016, (40 artiklar)

•  Arbitration in Scandinavia, lead editor of book and author of an article for up-
coming collection of essays written by prominent arbitration scholars for a book 
in the “Scandinavian Studies in Law series to be published in late 2016 (ca 25 
artiklar). 

Artiklar 

•  Emergency Arbitration, article in progress to be published in the Penn State Ar-
bitration Yearbook, 2006.  

•  Dispute Boards and Other Pre-Arbitral Procedures Impact on Emergency Arbi-
tration, article in progress to be published by Kings College as published book of  
conference papers from Arbitration in Construction Contexts Conference,  2015.  

Andra forskningsaktiviteter 
föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Chair/föreståndare – SCCL Research Section for Arbitration and Other Dispute 
Resolution

Forskningsvistelser vid andra universitet
•  Visiting Professor, School of International Arbitration, Queen Mary, University 

of London, Spring 2015

Handledarskap
• Handledare till doktorand  Olga Glukovska  (65%)

• Handledare till doktorand Jeremy Zell  (100%)
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Organized the following seminars:

SCCL seminars: 

•  Skiljemannens tillämpning av konkurrensrätt, Ulf Öberg och Claes Zettermark, 
May 7, 2015

•  Kostnadsfrågor i skiljeförfarandet, Patrik Schöldström och Henrik Fieber, Fe-
bruary 11, 2015

 Featured speaker at the following seminars and conferences:
•  Access to Justice: Enhancing Business in Africa, Addis Ababa Chamber of Com-

merce, Addis Ababa, Ethiopia, Planned the Conference Program, Speaker on 
three panels, 23 – 24 November 2015 

•  ●Arbitration and ADR – Growing Importance in Africa’s New Economic Reality, 
Moderator and Speaker at the “Africa Prosperity Conference” of the African 
Chambers of Commerce and Industry, Victoria, Seychelles, 10 – 12 November 
2015

•  ●VQ Knowledge and Strategy Forum, The Future of Legal Services, Moderator for 
Conference,  Stockholm, 21 October, 2015

•  ●The Art of Selecting an Arbitrator, Speaker at the International Corporate Coun-
sel College, Vienna, 15 October 2015

•  International Arbitration: choice of rules and seats, Speaker, Linklaters Client 
Seminar, Stockholm, 13 October 2015

•  ●The Importance of International Arbitration and the Potential Impact of Lifting 
Sanctions, Key-Note Address at the First Annual International Arbitration Day 
celebrating the 10-year anniversary of the Tehran Regional Arbitration Centre, 
Tehran, Iran,  8 October 2015 

•  ●The Roles and Responsibilities of Arbitral Institutes, Moderator for round-table 
discussion seminar with Secretary-Generals of several prominent arbitration in-
stitutes, London, 11 June 2015

•  The Future of International Arbitration, Conference Key-Note Closing Speaker, 
GAR Live in Frankfurt, 3 June 2015

•  The Future of International Arbitration, a Nordic Perspective, Speaker at Roschier 
Annual Arbitration Forum, Stockholm, 2 June 2015

•  ●The Arbitrability of Sanctions, Speaker, The Impact of Sanctions on Commercial 
Transactions and Dispute Resolution, Kuala Lumpur Arbitration Week, Kuala 
Lumpur, Malaysia, 7 – 9 May 2015 

•  ●The Proliferation of Specialized Arbitration Programs, Speaker at QMUL SIA 
30-year anniversary conference: The Evolution and Future of International Arbi-
tration, London, 20 – 21 April 2015

•  Emergency Arbitration, Speaker at the Kings College “Transnational Arbitration 
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and Dispute Resolution in the Construction Industry” Conference,  London, 17 
April 2015

•  ●Implied Consent – the fiction of the group of companies doctrine; Emergency Ar-
bitration is not Arbitration, Moderator at the ICDR-YAS Coffee House Debate, 
Vienna, 29 March 2015 

•  ●Emergency Arbitrator Orders and Their Impact on the Arbitration Proceeding, 
Speaker at YIAG Conference, Vienna, 27 March 2015

•  The Impact of Soft Law Texts on the Interpretation of the New York Conven-
tion, Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement, Ljubljana,  24 
March 2015

•  Key Features of Successful Legal Advocacy, Panel Discussion, Penn State Univer-
sity, Law School, February 6, 2015

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Government-appointed expert in committee to revise the Swedish Arbitration 

Act

•  Vice-Chair, Board of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce

•  Member of the Rules Revision Committee (consisting of international experts) 
for the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce actively 
revising the Rules of Arbitration

•  Board member – Organizing Committee, Willem C  Vis Arbitration Moot

•  Editor, Journal of Technology in International Arbitration (Juris)

•  Advisory Board Member, Arbitrator Intelligence

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Scholar-in-Residence, Wilmer, Hale, Pickering and Dorr LP, London, Spring 2015

•  Active observer delegate to the UNCITRAL Working Group II (Arbitration and 
Conciliation) at the United Nations Commission on International Trade meeting, 
New York, February 2015. 

•  Consultant to SIDA-financed project administrated by NIR to design a program 
and provide teaching in commercial law and arbitration to professors, lawyers, 
and judges in North Korea.  Planned and conducted trainings in Pyongyang in 
July and November 2015  and organized a training week in Stockholm, May 
2015.

•  Consultant to SIDA-financed project administered by Chamber Trade Sweden to 
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design and provide training to academics, practitioners, and judges in arbitration 
in Addis Ababa, Ethiopia. 

•  Hosted one-week visit of Professor Weixing Shen, Vice-Dean, Tsinghua Law 
School, August 2015

Teresa Simon-Almendal
professor i finansrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Rättsvetenskaplig strategi, kreativitet och argumentation, doktorandkurs, 7,5 hp

• Internationell skatterätt, specialkurs, 15 hp

Lärare:
• Grundkurs i skatterätt, 15 hp

• Beskattningsrätt 1, grundkurs, 15 hp

• Företagsbeskattning, specialkurs, 15 hp

• Internationell skatterätt, specialkurs, 15 hp,

• Skattejuridisk metodkurs, specialkurs, 15 hp

• Straffprocess, specialkurs, 15 hp

•  Rättsvetenskaplig strategi, kreativitet och argumentation, doktorandkurs, 7,5 hp

Övrigt:
•  Sex stycken examinerade examensarbeten, ansvarig för processpel på grundkur-

sen i skatterätt, ansvarig för ett casemoment på specialkursen i företagsbeskatt-
ning

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i forskningsutskottet.

• Studierektor för forskarutbildningen.
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• Ledamot i Beredningen för utbildning på forskarnivå (BUF).

•  Avdelningsledare för Forskningsavdelningen för skatterätt, ledamot i Särskilda 
utskottet och Vetenskapliga rådet samt styrelseledamot i styrelsen för Stockholm 
Centre  for Commercial Law.

•  Ledamot i arbetsgruppen för planeringen av The Stockholm Oxford Law Sympo-
sium, huvudansvarig för konferensens skatterättsliga block.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografier

• Företrädaransvar, Norstedts Juridik, Stockholm 2015, 257 s. 

•  Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, supplement, Studentlitteratur, 
Lund 2015, tillsammans med Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Christer 
Silfverberg och Peter Melz.

Artiklar/bokbidrag

•  Taxpayer Advocate – den amerikanska skatteombudsmannen på besök i Sverige, 
Skattenytt, 2015, s. 641-647.

•  Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Svensk Skattetidning, 
2015, s. 527-549.

Pågående arbete
•  Rättsstaten – särskilt från en skatterättslig utgångspunkt, längre artikel, even-

tuellt monografi, beräknat slutförande hösten 2017, tillsammans med Mauro 
Zamboni

•  Oriktig uppgift som ett resultat av rättslig omkvalificering – var det verkligen 
meningen? Festskriftartikel, klar september 2016.

Andra forskningsaktiviteter
•  Avdelningsledare för Forskningsavdelningen för skatterätt, ledamot i Särskilda 

utskottet och Vetenskapliga rådet samt styrelseledamot i styrelsen för Stockholm 
Centre for Commercial Law.

Handledarskap
Huvudhandledare:

•  Caroline Nordklint, Bevisvärdering i skattemål, Stockholms universitet
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  2015-01-29 Låt oss tala om saken! – en fördjupad dialog med Skatteverket. 

SCCL-seminarium, initiativtagare, arrangör, moderator

•  2015-03-12, Ränteavdragsbegränsningsreglerna i ljuset av EU-rätten: ett föränd-
rat rättsläge? SCCL-seminarium, initiativtagare, arrangör, moderator

•  2015-04-22, Det skatterättsliga företrädaransvaret och förenligheten med Euro-
pakonvention, SCCL-seminarium, initiativtagare, arrangör, inledningstalare

•  2015-05-05, Det skatterättsliga företrädaransvaret och förenligheten med Eu-
ropakonventionen, Institutet Skatter & Rättssäkerhet, initiativtagare, arrangör, 
inledningstalare

•  2015-09-08, Ne bis in idem – flera gånger i samma sak. Praxis och lagstiftning, 
vad har hänt? SCCL-seminarium, initiativtagare, arrangör, moderator

•  2015-10-14, Skatteplanering och Corporate Social Responsibility, SCCL-semina-
rium, initiativtagare, arrangör, moderator

•  2015-11-11, Rättssäkerhetsdagen, heldagskonferens, Institutet Skatter & Rätts-
säkerhet, initiativtagare, arrangör, moderator

•  2015-12-15, Proaktivt Skatteverk – några konstitutionella frågetecken, föredrag, 
terminsavslutning, SCCL, talare

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Avdelningsledare för Forskningsavdelningen för skatterätt, ledamot i Särskilda 

utskottet och Vetenskapliga rådet samt styrelseledamot i styrelsen för Stockholm 
Centre  for Commercial Law.

• Ledamot i redaktionskommittéen för tidskriften Skattenytt

• Vice ordförande i institutet Skatter & Rättssäkerhet

•  Suppleant i styrelsen (”rådet”) för Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrå-
det (NSFR)

•  Medlem i European Tax Law Association och i den Stockholmsbaserade Skat-
terättsliga klubben

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Undervisning och kursverksamhet på Domstolsakademien (Domstolsverket)

•  Undervisning och kursverksamhet Blendow Group och FAR Akademi

•  Undervisning, dialog och annan samverkan, Skatteverket

•  Undervisning, dialog och annan samverkan, olika advokat- och revisionsbyråer
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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, även Svalner Skatt & Transak-
tion. Stödgruppen stödjer dels verksamheten vid skatteavdelningen genom årliga 
bidrag, 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 har utvecklats till att, utöver vad som nu nämnts, för ett år 
innefatta finansiering av en post doc- tjänst i Oxford. 

•  I syfte att effektivare hantera och administrera de ekonomiska transaktionerna 
stödgruppen och SCCL/Juridicum emellan har vi etablerat en stiftelse, Stiftelsen 
för stöd till skatterättslig forskning vid Stockholm Centre for Commercial Law. 

•  En effekt av de internationella engagemang som nu är under 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 där-
för utsetts till huvudansvarig för denna del av konferensprogrammet. Som ett led 
i det ökade internationella samarbetet och inför 2016 års konferens är jag också 
i färd med att mot skatteavdelningen på SCCL knyta upp The Tax and Business 
Centre vid universitetet i Oxford.

Erik Sinander
doktorand (civilrätt [arbetsrätt/internationell privaträtt])

Undervisning 
Lärare:

• Internationell privaträtt (7,5 hp)

Undervisning vid andra universitet:
•  Undervisning om internationell privaträtt och arbetsrätt på Uppsala universitet, 

Örebro universitet, Umeå universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  Ska svensk domstol utreda innehållet i utländsk rätt, SvJT 2015 s. 749-758 (till-
sammans med Gustav Lindkvist)

•  Kortare notiser och artiklar i EU & Arbetsrätt samt Lag & Avtal.

Pågående arbete
•  Min avhandling (preliminär titel: Kollektiv reglering av anställningsvillkor på en 

internationaliserad arbetsmarknad)

Gustaf Sjöberg
lektor, finansiella regleringar 

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Law and economics II, 7,5 hp 

Lärare:
• Finansmarknad och kredit

• International Financial Law

• International Law and Economy

• Ämnesspecifika uppsatsseminarier

Övrigt:
• Handledda 2 respektive examinerade examensarbeten 5

Undervisning vid andra universitet:
• Law and Economics, Uppsala universitet
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Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i Institutionsstyrelsen

Remisssvar:

•  Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (krav på kassaregister 
-Skatteverket) (44 sidor)

•  Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 (833 sidor)

• En fondstruktur för innovation och tillväxt SOU 2015:64 (132 sidor)

Egen forskning

Artiklar/bokbidrag

•  Försäkring av sanktionsavgifter – en kommentar,  Juridisk tidskrift Nr 3 2014/15, 
s. 712 (14 sidor).

•  Banking Special Resolution Regimes as an Efficient Governance Tool,  ny pock-
etupplaga av boken  Legal Challenges arising from the Global Financial Crisis: 
Bail-outs, the Euro and Regulation.  

Pågående arbete
• Monografi om bankregleringar

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Ledare för forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt vid Stockholms Centre 
for Commercial Law

•  Ledamot av Särskilda utskottet vid Stockholm Centre for Commercial Law

•  Deltog i grundandet det Nordiska nätverket för finansmarknads- och kapital-
marknadsrätt;  svensk kontaktperson

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Svante Fagerlund (tjänstledig)

• Tobias Johansson (inte aktiv under året)

Handledare:

• Charlotta Lindsjö (föräldraledig)
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• Alexander Unnersjö från 1/9 (föräldraledig)

• Aron Verständig (inte aktiv)

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ledamot av Finansinspektionens styrelse

• Ersättare i Revisorsnämndens Tillsynsnämnd

•  Ledamot av Juridisk Publikations akademiska råd, granskar artiklar om finans-
marknadsrätt

Övrig samverkan med det omgivande samhället 
• Skiljemannauppdrag

Maria Sjöholm
postdoktor
uppgift saknas

Marcus Skarpsvärd
PhD Candidate in EU Antitrust Law

Undervisning 
• EU Internal Market Law 

Övrigt:
•  Handledning av uppsatser:
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•  How Forceful is EU Merger Control? The SIEC test meets the five forces.

•  Utestängande missbruk: Marginalklämning – en deskriptiv rättsutredning av mål 
C-52/09, Konkurrensverket mot TeliaSonera, i from av en analys.

Egen forskning
• Dissertation.

Andra forskningsaktiviteter

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Talare, ”Nordic Academic Network for Competition Law Conference and PhD 

Course”, 2015 Köpenhamns universitet, Danmark.  

Jessika van der Sluijs
Professor i civilrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Försäkringsjuridik för aktuarier I, matematiska institutionen 7.5 hp

Lärare:
• JIK-intro (2 timmar)

• Ämnesspecifik uppsatskurs (12 timmar)

• Allmän rättlära (4 timmar)

• Försäkringsjuridik för aktuarier (hela kursen)

• Examinerat huvudtentan på JÖK:en. 

• Specialkursen i försäkringsrätt (2 timmar) 
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Övrigt:
• Handlett 2 uppsatsstudenter 

Universitetsinterna uppdrag
• Prodekanus

• Ordförande utbildningsutskottet

• Vice ordförande Lärarförslagsnämnden

• Vice ordförande Fakultetsnämnden

• Ledamot områdesnämnden

• Ledamot Biblioteksstyrelsen

• Ledamot NJUG

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  ”Trajectories – rättens rörelseriktning som relevant bedömningsinstrument”, JT 
nr 1 2015/2016 (s. 88 – 119, 31 sidor).  

•  ”Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren – historik 
och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt.” Artikel i antologin Uppsatser om 
försäkringsvillkor. (26 sidor).

•  “Regulatory Impact Assessment – The Swedish example”. Korea Legislative re-
search institute, Seoul. 15 sidor.   

Pågående arbete
•  Soft law-reglering av försäkringsrätten, monografi, beräknas färdigställd inom 

två-tre år, finansierat av Svensk Försäkrings stiftelse för försäkringsrättslig forsk-
ning vid Stockholms universitet.

•  Investeringsrådgivning med försäkring som skal (färdig artikel som publiceras i 
april 2016)

•  Hur påverkas direktkravsrätten av den nya preskriptions- och preklusionsreg-
lerna? (färdig artikel, Maj 2016) 

•  Festskriftsartikel – VD och styrelseledamöters ansvar (September 2016) 

•  Connectamålet, Färdig artikel, Ny Juridik, Augusti 2016

•  Soft law, normativa faktorer, Scandinavian Studies in Law 2016

•  Transparency in insurance Law and Regulation, samarbetsprojekt med Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore 
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Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Vice ordförande särskilda utskottet SCCL

• Vice ordförande vetenskapliga rådet SCCL

• Avdelningsledare för den försäkringsrättsliga forskningspanelen, SCCL

Handledarskap
Huvudhandledare:

• Dafne Barkestad, Kundskyddet vid beståndsöverlåtelser, Stockholm. 

Handledare:

•  Kelly Chen, Finansmarknadsrättsliga intressekonflikter i EU och Kina, Stokholm

• Antonia Krzymowska, Mäklarrättsliga principer, Stockholm 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Talare: 

•  Går det att ansvarsförsäkra administrativa sanktionsavgifter?”, advokatbyrån 
Zetterwalls, Stockholm, mars 2015.

•  ”Miljö och hälsofarliga produkter – ett försäkringsrättsligt perspektiv”, SCCL 
och miljörättscentrum, Stockholms universitet oktober 2015

•  ”Rådgivning om finansiella instrument  med försäkring som ”skal” – är det 
försäkringsförmedling enligt LFF?” Svenska försäkringsföreningen, Stockholm, 
November 2015

•  ”Tarifföreningarnas villkor och dess betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt”, 
Försäkringsjuridiska föreningen, Stockholm, november 2015. 

•  ”Regulatory Impact Assessment – the Swedish example”, Korea Legislative Re-
search Institute, Seoul, November 2015

•  “Validating Soft law through public trust”, Groningen university, Groningen 
Holland, December 2015

Arrangör: 

•  Oktober 2015 – ”Miljö och hälsoskadliga produkter: Risker, skyldigheter ansvar 
och kontroll” SCCL i samverkan med Stockholms miljörättscenter. 

•  November 2015 – ”Normativitet, rätt och etik”. Profilområdesseminarium. Arr. 
tillsammans med Jonas Ebbesson. 

•  November 2015 – “Brott och Straff” – profilområdesseminarium  tillsammans 
med Tytti Soila. 
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Moderator:

•  Oktober 2015 – Försäkringsjuridiska föreningens AIDA-dag. Med bl.a. JustR 
Stefan Lindskog, Prof. Jan Kleineman samt Kristoffer Haleen

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Lärarrepresentant i stiftelsen Juristernas Hus

• Föredragande, stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur

• Medlem i nätverket för pedagogiska pristagare, CeUL

• Ledamot Fastighetsägareföreningens forskningskommitté

• Ledamot Harry Ax:son Johnsons fond för rättsvetenskaplig forskning

• Ledamot i ICC:s handelsrättsgrupp

• Redaktionsråd, Ny Juridik, Karnov

• Peer reviewer Juridisk Tidskrift

• Peer reviewer Ny Juridik

• Styrelseledamot Försäkringsjuridiska föreningen (tom maj)  

• Sammankallande i valberedningen, Försäkringsjuridiska föreningen (from maj)

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Diverse legal opinions för advokatbyråer och försäkringsbolag

• Försäkringsrättskurser på försäkringsföreningen och Blendow

• Intervju i Sveriges radio beträffande administrativa sanktionsavgifter 

Övrigt
• Fullgjord halvdagskurs i hjärt- och lungräddning den 5 oktober 2015. 



165

Torben Spaak
professor i allmän rättslära

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Modern Approaches to Legal Reasoning

•  Vetenskapsfilosofi för humanister och samhällsvetare (Philosophy of the Cultural 
Sciences)

Lärare:
• Modern Approaches to Legal Reasoning

•  Vetenskapsfilosofi för humanister och samhällsvetare (Philosophy of the Cultural 
Sciences)

• Allmän rättslära

• Juridisk introduktionskurs

• ICAL Master

Övrigt:

•  Två stycken handledda och fullgjorda examensarbeten (Martin Schyberg och 
Max Hermansson)

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot av Utbildningsutskottet och Lärarförslagsnämnden

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  The Legal Philosophy of Ingemar Hedenius. In Enrico Pattaro and Corrado Ro-
versi, eds., Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. 
Tome 2, 435-442. Dordrecht: Springer. 2015.). 

•  Karl Olivecrona’s Legal Philosophy. In Enrico Pattaro and Corrado  Roversi, 
eds., Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Tome 2, 
365-378. Dordrecht: Springer. 2015).
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Elektroniska publikationer

•  Se min författarsida (author page) på www.ssrn.com [Social Science Research Net-
work] och på www.researchgate.net [Research Gate]. Artiklarna (i) ”Schauer’s 
Anti-Essentialism”, (ii) “The Canberra Plan and the Nature of Law” och (iii) 
”Ross on the Dualism of Reality and Validity” publicerades här under 2015. (i) 
och (iii) kommer att publiceras i tidskrifter och (ii) kommer att publiceras i en 
antologi på Hart Publishing under 2016.

Pågående arbete
Monografi

•  Legal Positivism and the Problem of the Nature of Law (Nästan färdig men kom-
mer inte att kunna slutföras på minst ett år p g a andra arbetsuppgifter)

Artiklar

•  1. Recension av Ingvill Helland and Sören Koch, red., Nordic and Germanic Le-
gal Methods (Nyligen publicerad i Nordicum-Mediterraneum 2016)    

•  2. Legal Realism and Functional Kinds: Michael Moore’s Metaphysically Reduc-
tionist Naturalism (Färdig till hösten)   

•  3 Legal Positivism, Conventionalism, and the Normativity of Law (nästan färdig)

• 4. Legal Positivism and the Claim to Correctness 

• 5. Legal Positivism and Theoretical Disagreement 

• 6. Global Legal Pluralism and the Nature of Law (Nästan färdig)

• 7. Lex Mercatoria and the Question of the Nature of Law (nästan färdig)

Prioritetsordning vid färdigställande: (2), (3), (6), (7), (4), (5).
(6) och (7) ingår i ett större projekt om globalisering och rättens natur, som har legat på 
sparlåga sedan jag började vid SU 2013. 

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

•  Båda mina doktorander – Cyril Holm (Uppsala) och Anne-Wietske Enequist 
(Groningen) –  disputerade under 2015. För närvarande är jag inte handledare 
för någon. Jag var huvudhandledare för Cyril och biträdande handledare för 
Anne-Wietske.

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Designated external examiner for nine applications for a position as a lecturer 

in law, especially jurisprudence at the Department of Law, Göteborg Univer-
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sity. [Ansökan om anställning som lektor i rättsvetenskap, inriktning rättsteori]. 
March 2015.

•  Designated external examiner for six applications for a position as a lecturer in 
jurisprudence at the Department of Law, Örebro University. [Ansökan om an-
ställning som lektor i rättsvetenskap, inriktning rättsteori]. March 2015. 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Jurisprudence and Conceptual Analysis: The Canberra Plan (Presenterades vid 

en workshop om the Methodology of Legal Philosophy vid the Legal Theory 
Festival, the University of Edinburgh, Skottland, 2 Juni 2015.) 

•  Jurisprudence and Conceptual Analysis: The Canberra Plan (Presenterades vid en 
konferens om the Meta-Philosophy of Analytic Legal Philosophy vid the Depart-
ment of Legal Theory, Jagellonian University, Krakow, Polen, 23-24 Maj 2015.)

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
Redaktörskap

•  Huvudredaktör för bokserien Springer Law and Philosophy Library (tillsammans 
med Francisco Laporta and Frederick Schauer) sedan 2010.

•  Ledamot av redaktionskommittén (the Editorial Board) för The Theory and 
Practice of Legislation (Editors-in-Chief: Professorerna Jaap Hage and Mauro 
Zamboni)

•  Ledamot av redaktionskommittén för the Journal of Law and Courts (Editor-in-
Chief: Professor David Klein)

•  Ledamot av redaktionskommittén för The Open Journal of Philosophy (OJPP is 
an open access journal published electronically by Scientific Research Publishing, 
at http://www.scirp.orh/journal/ojpp )

•  Ledamot av redaktionskommittén för bokserien Studies in Jurisprudence, which 
is part of The Value Inquiry Book Series. (The Series Editor is Vincent Luizzi, 
Professor of Philosophy and Dean at the Philosophy Department at South West 
Texas State University).

•  Ledamot av redaktionskommittén för the IVR Internet Encyclopedia of Jurispru-
dence, Legal Theory, and Philosophy of Law (Editor-in-chief of the Encyclopedia 
is Dr. Eveline Feteris, Department of Speech Communication, University of Am-
sterdam, The Netherlands).

• Uppdrag som expertgranskare (referee)

•  Jurisprudence (Artikel-manuskript, “Reconciling Legal Positivism and Human 
Rights: Hans Kelsen’s Argument from Relativism” (December 2015))

•  Revus – Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law (artikel-ma-
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nuskript, “Conceptual Jurisprudence: An Introduction to Conceptual Analysis 
and Methodology in Legal Theory”(Juli 2015))

•  The Theory and Practice of Legislation (artikel-manuskript, “Legal Design of 
Regimes for Experiments Concerning Technological & Governance Information 
– an Analytical Approach” (Juni 2015))

•  Ratio Juris (artikel-manuskript, “ Models of Constitutional Integration Norms,” 
(April 2015)).

Katarina Strandberg
doktorand
uppgift saknas

Andrea Sundstrand
docent i offentlig rätt. 

Undervisning 
Kursföreståndare: 

• Statsrätt 12 hp. 

• Offentlig upphandling 15 hp. 

Lärare: 
• Statsrätt 12 hp. 

• Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt 21 hp. 

• Miljörätt 15 hp. 

• Miljöskyddsjuridik 15 hp. 

• Juridisk introduktionskurs 15 hp. 
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• Juridisk översiktskurs 15 hp. 

• Juridisk översiktskurs kväll 15 hp. 

• Offentlig upphandling 15 hp. 

Övrigt: 
•  Handledare för 14 studenter på grundnivå. Examinerat 10 uppsatser på grund-

nivå. 

• Utsågs till Årets lärare vid Juridicum, Stockholm. 

Undervisning vid andra universitet: 
•  Undervisat på juristutbildningen i Uppsala, Masterprogram, 17 april -15. 

•  Undervisat på juristutbildningen i Uppsala, LOU-kurs, oktober -15. 

•  Undervisat på juristutbildningen i Lund, 20 maj -15. 

•  Undervisat på Södertörns högskola, 23 november -15. 

•  Undervisat på Tollare folkhögskola, 19 november 15. 

•  Undervisat på universitetet i Tallinn, Estland, juristutbildningen, den 3 mars -15. 

Egen forskning 
Publicerade arbeten 

Redaktörskap 

•  Upphandlingsrättslig Tidskrift, Stockholm, 4 nr år 2015, sammanlagt ca 500 
sidor. 

Artiklar/bokbidrag 

•  Offentliga byggentreprenadkontrakt – delbara kontrakt och hyresundantaget, 
UrT 2015 s. 48. 

• Sociala krav i offentlig upphandling – en introduktion, UrT 2015 s. 263. 

Elektroniska publikationer 

•  Skrivit 2 artiklar om offentlig upphandling i Blendows Nyhetsbrev under år 2015. 

Pågående arbete 
• Offentlig upphandling och tvingande hänsyn till allmänintresset. 

• Ideella föreningar och offentlig upphandling. 

• Speciell förvaltningsrätt. 

• Ny introduktionsbok, offentlig upphandling. 
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•  Internationell kommentar, Brussels Commentary, tillsammans med nio utländska 
forskare, avseende de nya upphandlingsdirektiven. 

Andra forskningsaktiviteter 
Betygsnämndsledamot 

•  Särskild granskare av Alfred Strengs avhandlingsmanuskript ”Offentlig upp-
handling inom social- och hälsovårdsområdet i Finland och Sverige, särskilt med 
beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn” i december 2015 vid Åbo aka-
demi, Finland. 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Nationella konferenser 

•  Talade på Juridiska Fakultetens i Uppsala konferens om offentlig rätt den 20-21 
oktober -15. 

•  Talade på Sveriges offentliga upphandlares konferens i Helsingborg i maj -15. 

•  Talade på Sveriges offentliga upphandlare Norrs konferens i Sollefteå i aug-16. 

•  Talade på Almegas årliga konferens om offentlig upphandling i maj -15 (och i 
maj 2016). 

Internationella konferenser 

•  Talade på Juridiska Fakulteten vid Århus universitets konferens om ramavtal i 
offentlig upphandling, januari -15. 

•  Talade på Europas största konferens om offentlig upphandling, Global revolu-
tion, i Nottingham, U.K., i juni -15.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc. 
• Ledamot av Upphandlingsmyndighetens insynsråd. 

•  Ordförande i styrelsen för Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tid-
skrift. 

• Medlem i det Akademiska rådet för Juridisk Publikation. 

•  Rättsutredning åt den statliga utredningen ”Utredningen för ett stärkt civilsam-
hälle”, se SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle. 

•  Rättsutredning åt Riksrevisionen avs. deras granskning av Migrationsverkets 
upphandling av asylboenden, ” Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att 
ordna boenden åt asylsökande (RiR 2016:10)”. 
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Övriga samverkan med det omgivande samhället 
•  Leder och driver det Juridiska nätverket för offentlig upphandling, vilket består 

av fler än 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, Konkurrensverket, Upphandlingsmyn-
digheten, statliga myndigheter, domstolarna och advokatbyråer. 

•  Leder och driver det Akademiska nätverket för offentlig upphandling, vilket 
består av jurister som forskar om offentlig upphandling. Nätverket bildades år 
2009, och innebär att deltagarna håller kontakt och deltar i varandras seminarier 
och konferenser samt debatterar forskningsfrågor. 

•  Medlem i PLAN, ett internationellt akademiskt nätverk för jurister som forskar 
om offentlig upphandling, se www.planpublicprocurement.org. 

•  Medlem av KNOU, ett kvinnligt nätverk för offentlig upphandling. 

•  Skriver rättsutlåtanden i rättsprocesser. 

•  Håller utbildningar i offentlig upphandling för praktiskt verksamma jurister och 
ekonomer. 

•  Deltar regelbundet i den allmänna opinionsbildningen avseende upphandlings-
frågor. 

•  Är aktiv på såväl Facebook och LinkedIn avseende upphandlingsfrågor. 

•  Är verksam som advokat med exklusiv inriktning på offentlig upphandlingsrätt.

Katinka Svanberg

Julia Tavaststjerna
doktorand
uppgift saknas 

Nils Wahl
professor
uppgift saknas
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Peter Wahlgren
professor i rättsinformatik

Undervisning 
Lärare:

• Allmän rättslära

• Skatterättslig metodkurs

• Metodkurs för doktorander

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  Awareness of Wider Societal Implications. Together with Monika Büscher, Mi-
chael Liegl & Lisa Wood, the Bridge Project 2015, 46 s. Available at http://www.
bridgeproject.eu/downloads/d12.4_wider_societal_implications.pdf

•  21st Century Social, Legal and Ethical Emergency Collaboration. Together with 
Monika Büscher & Michael Liegl, Deliverable for the Bridge Project 2015, 145 
s. Available at http://www.bridgeproject.eu/en/bridge-results/deliverables/d123

Redaktörskap

•  Law and Development, (red), Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stock-
holm 2015 (Scandinavian Studies in Law vol 60) 474 s.

•  Comparative Law, (red), Forthcoming. Stockholm Institute for Scandinavian 
Law, Stockholm 2015 (Scandinavian Studies in Law vol 61) 410 s.

Pågående arbete
• Lagstiftningslära: lärobok, avslutas HT16

• Legislative Technique: lärobok, avslutas HT16

•  BRIDGE: Bridging resources and agencies in large-scale emergency management, 
EU project http://www.bridgeproject.eu/en avslutat  juni 2015

•  AI, Privacy and Data Protection in Social Security Systems, Vinnova, avslutas 
2017

• Law Without State, Antologi (red) avslutas 2016

• Arbitration, Antologi (red) avslutas 2016
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Andra forskningsaktiviteter
• Föreståndare för Institutet för rättsinformatik

• Redaktör Scandinavian Studies in Law

•  Redaktör Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska institutionen vid Stockholms 
universitet

Handledarskap
Huvudhandledare: 

•  Ubena John, rättsinformatik, Stockholms universitet, disputerade mars 2015

•  Stanley Greenstein, rättsinformatik, Stockholms universitet

•  Maeve Dion, rättsinformatik, Stockholms universitet

Handledare
•  Christine Kirchberger, rättsinformatik, Stockholms universitet.

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Opponent, Jonas Ekfeldt, slutseminarium, rättsinformatik, Stockholms univer-

sitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Arrangerat (via IRI tillsammans med International Association for Legislation) 

Internationell konferens: New Ways of Engaging the Public: Crowdsourcing Le-
gislation, Stockholm mars 2015.

• Föredrag dito: Crowdsourcing – Risks and Opportunities.

•  Föredrag: Förvaltningsautomation – möjligheter och begränsningar, Inspektio-
nen för socialförsäkringen, mars 2015

•  Arrangerat & Ordförandeskap, Stiftelsen för rättsinformation – Workshop om 
Framtidens rättsinformation, Stockholm, april 2015.

•  Föredrag, ISFs heldagskonferens: Hur gör vi förvaltningen rättssäker? Stock-
holm, maj 2015

•  Föredrag: Legal Aspects of Disaster Management, Bridge Conference, Sargans, 
Schweiz, maj 2015.

•  Föredrag: Regeringskansliet, Hur gör vi förvaltningen rättssäker? Stockholm, 
maj 2015

•  Arrangerat & Ordförandeskap, Stiftelsen för rättsinformation – Konferens om 
Framtidens rättsinformation, Stockholm, november 2015. 

•  Föredrag: A Locksmith Approach. Nordic Conference on Legal Informatics: “Di-
gitalization: Our Door to the Future. The Legislative and Scientific Challenges.” 
Rovaniemi, November 2015.
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
• Ordförande, styrelsen för Institutet för rättsinformatik

• Ordförande, styrelsen för Stiftelsen för rättsinformatinon

•  Ledamot, styrelsen för Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska institutinen vid 
Stockholms universitet

Övrig samverkan med det omgivande samhället
Remissvar (i något fall tillsammans med andra)

• Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015:23).

•  Konsumentverkets granskning av elektroniskt lagrat material (Promemoria Nä-
ringsdepartementet).

•  E-delegationens slutbetänkande – en förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

• En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).

•  Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om stat-
liga myndigheters rapportering av it-incidenter (MSB 2015:5108).

Daniel Westman
doktorand i rättsinformatik

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Specialkursen i IT-rätt, 15 hp

Lärare:
• Rättsinformatik, 6 hp

• Specialkursen i IT-rätt, 15 hp

• Master in European Intellectual Property Law, 60 hp 
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Övrigt:
• Handledare för sex uppsatser i rättsinformatik

• Examinator för en uppsats i rättsinformatik

• Handledare för två uppsatser i European Intellectual Property Law

Undervisning vid andra universitet:
• Uppsala universitet, kursen Information och rätt, 8 timmar.

Egen forskning
Pågående arbete

•  Doktorandprojekt Access till myndighetsinformation – en informationsrättslig 
studie

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

• ”Upphovsrättslig praxis”, IFIM:s praxisdag, Stockholm

•  ”Service providers and copyright in the Nordic countries – Sweden”, The XV 
Nordic Copyright Symposium 2015, Reykjavík 

•  ”Towards a modern, more European copyright framework”, Svenska föreningen 
för upphovsrätt, föredrag och ordförandeskap 

• ”IT-rätt 2015”, VJS, föredrag samt ordförandeskap

•  ”Nyhetsuppdatering: Internets styrning och rättslig reglering”, Internetdagarna 
2015

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Expert i Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)

•  Expert i Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17)

•  Ledamot i Sveriges författarfond (utsedd av regeringen)

•  Sekreterare i Svenska föreningen för upphovsrätt

•  Svensk redaktör för Lov&Data (nordisk IT-rättslig föreskrift)

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Seminarier för jurister och icke-jurister om IT-relaterad juridik (Internetdagarna, 

VJS, Fakultetskurser, Svenska föreningen för upphovsrätt, Almedalen m.fl.).
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•  Har regelbundet medverkat som expert i media.

• Twittrar om IT-relaterad juridik.

Carl Magnus Uggla
doktorand
uppgift saknas

Johannes Wickbom
doktorand i civilrätt

Undervisning 
Lärare:

• Civilrätt B 7.5 hp

• PAO – Rättskunskap 4.5 hp

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i IS, FoU, UtbU.
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Katharina Voss
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

• EU Moot Court, del 2, 7,5 hp

Lärare:
• EU Moot Court, del 2, 7,5 hp

• Competition law, 15 hp

• EU Internal Market Law, 15 hp

Övrigt:
• Handledare för 3 examensarbeten

•  Tränare för ett lag i European Law Moot Court Competition

Undervisning vid andra universitet:
•  Undervisning i EU konkurrensrätt (4 timmar), Högskolan i Skövde

Universitetsinterna uppdrag
•  Vikarierande Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare för Juridiska fakulteten 

och Juridiska institutionen 

• Ordförande i Doktorandrådet 

• Ledamot i Fakultetsnämnden

• Ledamot i Lärarförslagsnämnden

Egen forskning

Pågående arbete
•  Doktorsavhandling med arbetsnamn ”A New Approach to Deterrence and Com-

pliance in EU Competition Law”
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Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

•  Forskningsvistelse vid Generaldirektoratet för konkurrens, Europeiska kommis-
sionen, september-november 2015

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Samarbete med advokatbyrå Delphi gällande deltagande i European Law Moot 

Court Competition

Pål Wrange
professor

Undervisning 
•  Ämnesföreståndare i folkrätt. Kursföreståndare för specialkurserna Human 

Rights in a Global Perspective och International Law and the Economy. Har 
därtill undervisat på grundkursen i folkrätt och specialkursen International Cri-
minal Law, handlett och examinerat uppsatser samt tillsammans med kollegor 
skapat den nya kursen Business and Human Rights (ges första gången 2016). 
Har dessutom undervisat på Försvarshögskolan, på institutionens universitetspe-
dagogiska kurs och på Stockholm Graduate School of International Studies (SIS). 
Är kursföreståndare för doktorandkursen ”Law beyond the Nation State” (som 
skall ges första gången 2016).

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  “Protecting which peace for whom against what? A conceptual analysis of col-
lective security” i  Promoting Peace Through International Law, redigerad av 
Cecilia M. Bailliet & Kjetil Mujezinovi● Larsen (Oxford University Press, 2015)
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•  “Land and development and the irrationality of international law”, Scandinavian 
Studies in Law, vol 60: Law and Development (2015)

Pågående arbete
 • “The Crime of Aggression and the Principle of Complementarity” och “The spe-

cificity of the Crime of Aggression” (tillsammans med Astrid Reisinger-Coracini), 
i en kommentar till aggressionsbrottet, redigerad av Claus Kress & Stefan Bar-
riga, Cambridge University Press. Båda artiklarna kommer att publiceras 2016

•  “Non-State Actors and the Use of Force Regime” Projektet pågår.

•  ”Law without the State?”, Scandinavian Studies in Law, vol 60, 2016, redaktör 
tillsammans med Mauro Zamboni och Peter Wahlgren

•  “För en internationell ordning där de mänskliga rättigheterna och friheterna till 
fullo kan förverkligas”, semivetenskaplig artikel ingiven till en skriften ”Frihet, 
jämlikhet och solidaritet. Svensk utrikespolitik inför framtiden” (Ulf Carmesund, 
red, Korpen förlag), 2016.

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc

•  Föreståndare och grundare, Stockholm Center for International Law and Justice; 
har inom den ramen arrangerat tjugo seminarier och paneldebatter i folkrätt.

Handledarskap
• Handledare för Carl Lebeck och Damon Barrett.

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc
•  Sakkunnig, docentärende, Miia Halme, Åbo universitet; docentärende Per Sevas-

tik, Uppsala universitet.

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “Nordic Tradition in Collective Security”, presentation vid konferensen A Nord-

ic Approach to International Law?, Oslo, 28 september

 •  “The right authority to do what?”, presentation vid konferensen “The Theory 
of Just War”, universitetet i Warszawa, 14 oktober

•  Fyra gästförelänsningar om aggressionsbrottet, cyberespionage, etc, Peking Uni-
versity Law School (3 st) inklusive the Wang Tieya lecture, China University of 
Political Science and Law (27-30 oktober)

•  The right to self-determination and Western Sahara, MR-dagarna, Göteborg, 10 
november
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Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Medredaktör för recensionsavdelning, Nordic Journal of International Law. Ett 

flertal referee-uppdrag för Nordic Journal of International Law och International 
Journal of Transitional Justice.

•  Suppleant,”Use of force committee”, International Law Association, London

•  Medlem av Advisory Board, Forum for Internnational Criminal and Humanita-
rian Law (Berlin)

•  Medlem av Advisory Board, Institute of International Peace and Security Law in 
the University of Cologne

Övriga samverkan med ”det omgivande samhället”
• En blogg (palwrange.blogspot.com).
Medverkan i offentliga paneldebatter:

•  Diskussion med Polly Higgins om Ecoside, Stockholm Environmental Institute, 
5 mars

•  Deltagande i paneldiskussion om Palestina och folkrätten, Alumnidagen, Upp-
sala, 7 maj

•  Lett paneldebatt arrangerad av SCILJ om Flyktingkrisen på Medelhavet, 4 juni

•  Hur nära Nato kan man gå, Almedalen, 30 juni; intervju i samma ämne för Bi-
ståndsdebattens poddradio

•  Anförande under paneldebatten Vägen framåt för Västsahara, Riksdagen, 15 
oktober

•  Anförande och deltagande i paneldebatt om Västsahara, Norska stortingen 6  
november

•  Presentation av det internationella regelverket om migration, Palmedagen, 8 no-
vember

•  Deltagande i paneldiskussion om Västsahara under MR-dagarna i Göteborg, 10 
november

•  Nordegren och Epstein om utomrättsliga avrättningar 8 dec

•  Studio Ett om säkerhetsrådets resolution 2249 om ISIS och Syrien 16 dec

•  Diskussion om Palestinafrågan, Södra teatern, 21 december

Debattartiklar

•  Folkrätten hindrar inte ett erkännande av Västsahara (med Ove Bring och Said 
Mahmoudi), DN Debatt,  6 november

•  ”Gatuavrättningar” kan ha förekommit (med Bo Forsberg, Ove Bring, m fl), 
Aftonbladet 18 dec 
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Medverkan i medier

•  Medverkan i radioprogrammet Metropol om svenska krigare i Syrien, 27 januari

•  Medverkan i P1 i Göteborg om svenska terroristresor, 2 februari 

•  finska Yle om Internationella brottmålsdomstolen, 1 april 

•  Studio ett om Syrien, 28 september

•  Nordegren och Epstein, 8 december

•  Intervjuer för svenska och internationella tidningar och nyhetssajter, bl a för 
tidskriften Västsahara, 4/2015, Advokaten om ICC, TASS nyhetsbyrå om Sedel-
mayerfallet, New Matilda (australiensisk nyhetssajt) om Assangefallet, AFP ca 2 
februari och Metro ca 25 mars om svenska terroristresor.

Offentliga uppdrag

•  Studien ”Occupation/annexation of a territory: Respect for international huma-
nitarian law and human rights — and consistent EU policy” för Europaparla-
mentets kommitté för mänskliga rättigheter

•  Presentation av studien Occupation/annexation … i Europaparlamentets kom-
mitté för mänskliga rättigheter, 17 juni

•  Undersökning och rapport för SCILJ om historiska massövergrepp, på uppdrag 
av utrikesdepartementet

•  Expert i utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att 
förhindra och bekämpa terrorism

Övrigt

•  Rådgivning till advokatbyråer och åklagare samt samverkan med ett riksdags-
parti.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
Akademiskt relevanta uppdrag utanför universitetet

•  Suppleant i 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 Advisory Board, Forum for International Criminal and Humanita-
rian Law (Berlin)

•  Medlem av Advisory Board, Institute of International Peace and Security Law in 
the University of Cologne
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•  Medlem av en arbetsgrupp som verkar för att etablera en internationell NGO i 
internationell humanitär rätt

•  Ledamot av Utrikespolitiska samfundet

•  Expert i utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att 
förhindra och bekämpa terrorism 

•  Medlem av Svenska nätverket för övergångsrättvisa

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

•  Såsom ordförande för forskningsutskottet medlem av diverse därtill knutna ar-
betsgrupper, inklusive fakultetsnämndens strategigrupp och fakultetens lednings-
grupp

•  Medlem av områdesnämndens beredning för utbildning på forskarnivå samt 
forskningsberedningen

•  Medlem av styrgruppen för Stockholm Graduate School of International Studies 

Mauro Zamboni
professor i allmän rättslära 

Undervisning 
Kursföreståndare:

• Allmän Rättslära, 9.5 hp

Lärare:
• Allmän Rättslära, 9.5 hp

Övrigt:
• Antal handledda examensarbeten: 6  

• Antal examinerade examensarbeten: 10
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Undervisning vid andra universitet:
• 30 timmar, Luleå tekniska universitet

•  4 timmar, Institute of Advanced Legal Studies, University of London

• 4 timmar, Oslo universitet

• 4 timmar, Masaryk University, Brno 

• 4 timmar, Goethe University Frankfurt

Universitetsinterna uppdrag
• Ledamot i FakN, ämnesföreståndarskap för allmän rättslära.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar/bokbidrag

•  Dis-Incorporating Corporate Social Responsibility, in P. Wahlgren and Antonina 
Bakardjieva eds., Law and Development. Scandinavian Studies in Law. Vol. 60. 
Stockholm Institute for Scandinavian Law (2015), pp. 69-110.

•  “Makers” vs. “Markers”: Are Constitutional Courts Political or Legal Actors?, 
in S. Comtois and K. de Graaf (ed.), On Judicial and Quasi-Judicial Indepen-
dence, Eleven International Publishing (2015), pp. 69-99.

•  (together with Ole Hammerslev), Lovgivning, politik og ret, in O. Hammerslev 
and M. Rask Madsen (ed.), Retssociologi –klassiske og modern perspektiver, 
Hans Reitzels Forlag, pp. 711-744 (2015).

Elektroniska publikationer
•  ’A Legal Pluralist World’… or the Black Hole for Modern Legal Positivism. Av-

ailable at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2251017 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.2251017 

Pågående arbete
• Legal Theoretical Models of Legislation [monografi, 2018]

Andra forskningsaktiviteter
Forskningsvistelser vid andra universitet

•  Flera forskningsvistelser utomlands (bl.a. Korea, Norge, UK, Tyskland, Neder-
länderna, Belgien, Tjeckien, Schweiz)
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Handledarskap
Huvudhandledare:

• Christine Storr, Stockholms universitet

Handledare:

• Maria Nääv, Stockholms universitet

• Martin Edenroth, Stockholms universitet

• Gloria Golmohammadi, Stockholms universitet 

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Cyril Holm (våren 2015, betygsnämndsledamot, Uppsala Universitet)

•  Svetlana Tulaeva (våren 2015, betygsnämndsledamot, Joensu universitet, Fin-
land)

•  Maria Mousmouti (våren 2015, betygsnämndsledamot, Institute of Advanced 
Legal Studies, University of London)

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Flera sakkunniguppdrag, bl. a. för Lunds universitet (lektor och docent), Luleå 

tekniska universitet (professor), Göteborgs universitet (lektor)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.)
•  Föredrag vid och medarrangör i flera internationella konferenser i bl.a. Tyskland, 

Nederländerna, Korea, USA, UK, Frankrike, Belgien, Tjeckien.

Uppdrag i styrelser, utredningar, facktidskriftsredaktioner etc.
•  Editor of ”Theory and Practice of Legislation”, Hart Publishing, UK

•  Korea Legislation Research Institute Global Research Fellow (2012- )

•  Member of the Board for the International Association for Legislation (2014- ).

•  Executive Board of the European Academy of Legal Theory (2010- ).

•  Member of the Executive Committee for the International Association for Social 
and Legal Philosophy (I.V.R.) (2015- ).

•  Senior Associate Research Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies, 
University of London (2015- ).

Övrig samverkan med det omgivande samhället
• Talare vid Bolagsjuristernas förenings årsstämma
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Jeremy Zell
doktorand
uppgift saknas

Karolina Zurek
postdoktor
uppgift saknas

Jack Ågren
lektor i straffrätt

Undervisning 
Lärare:

• Grundkursen i straffrätt (15 hp) 

• Specialkursen: Straffrätt och samhälle (15 hp)

•  Specialkursen: Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning (15 
hp)

• JIKEN (10,5 hp)

Övrigt:

• Antal examinerade examensuppsatser: 6 st.

• Antal handledda examensarbeten: 4 st.
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Undervisning vid andra universitet:
• 18 undervisningstimmar (straffrätt), Polisutbildningen på Södertörns högskola

• 18 undervisningstimmar (straffrätt), Örebro universitet

Universitetsinterna uppdrag
• Gruppsuppleant, UtbU

•  Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare för Juridiska fakulteten och Juridiska 
institutionen 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Förbudet mot reformatio in pejus och val av påföljd”, Juridisk Tidsskrift, 
2015–2016 nr 3, s. 701-707.

•  ”Kan underlåtenhet medföra ansvar för mord? Några synpunkter i ljuset av ett         
hovrättsavgörande.” Analys JP Infonet  juni 2015

•  ”Abstrakt, konkret och fiktivt straffvärde.” Analys JP Infonet  februari 2015.

Läroböcker

•  ”Straffansvar”, 9 u, Wolters Kluwer, Stockholm, 2015 (övertagande av förfat-
tarskap från Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg). Erhöll uppmunt-
ringsbidrag om 20 000 kr från Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur.

Pågående arbete
•  Monografi om ”Social adekvans”, Projektet bedrivs med forskningsmedel (1 832 

006 kr) från Ragnar Söderbergs Stiftelse. Bokprojektet kommer att bedrivas på 
halvtid fram till 2019 (Jag beviljades anslag för projektet också av Torsten Sö-
derbergs stiftelse, men måste tacka nej med anledning av att Ragnar Söderbergs 
Stiftelse beviljade medel för projektet). Jag har också beviljats författarbidrag 
för projektet från Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning med  3000 kronor i 
månaden att utgå från den 1 juli 2016 t.o.m. 31 december 2016.

•  Artikel till en festskrift (att offentliggöras och publiceras 2017), ”Social adekvans 
och betydelse för gärningsculpabedömningen”.

•  Lärobok i juridik. Författare av ett kapitel (straffrätt). Utgivning är planerad till 
2017.
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Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Handledare

•  Handledare till doktoranden och forskarstuderande i straffrätt, Axel Holmgren, 
Stockholms universitet 

Övrig samverkan med det omgivande samhället
•  Remissyttrande: Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57), (dnr 

SU FV-1.1.3-2289-15).

•  Planering, upplägg och föreläsning på den interaktiva kursen (e-learning): 
”Brottsbegreppet enligt åttastegsmetoden”, Wolters Kluwer.

• Medverkan i dagspress vid olika tillfällen

Åsa Örnberg
lektor i offentlig rätt

Undervisning 
Kursföreståndare:

•  Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning, 7,5 hp

•  Kurs i svenska författningar, 7,5 hp, inom ramen för kunskaps- och lämplighets-
lyft för psykoterapeuter med utländsk examen vid ansökan om psykoterapeutle-
gitimation (beräknad kursstart ht 2016) 

Lärare:
•  Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning, 7,5 hp

•  Kurs i svenska författningar, 7,5 hp 

•  Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, 21 hp

• Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp
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Övrigt:
• Uppdragsutbildning för Riksrevisionen, Förvaltningskunskap 1

• 7 handledda examensarbeten

• 10 examinerade examensarbeten

Universitetsinterna uppdrag
• Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Egen forskning
Pågående arbete

•  Forskningsprojekt ”Delat ledarskap” tillsammans med pedagoger och statsve-
tare. Planerad publicering av två gemensamma artiklar och en egen under 2016.

•  Nordisk forskarsamverkan inom offentligt – privat, arbete pågår med att ut-
forma gemensam projektansökan

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Handledare:

• Michaela Ribbing, offentlig rätt (förvaltningsprocessrätt), SU

Övrig samverkan med det omgivande samhället 
•  DN Debatt. ”Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det”  Publicerad 

tillsammans med 18 andra jurister, 2015-09-16 

•  Telefonsamtal med journalister

•  Medlem i Nätverk för nordiska forskare i kommunalrätt 

•  Föredrag ”En kommunallag för framtiden” och deltagande vid Sveriges Kom-
munaljuridiska Förenings 100-års firande den 28-29 september 2015 

•  Utbildning i sekretess för Skolinspektionen den 3 december 2015

Jessica Östberg
adjunkt
uppgift saknas
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Remissvar 2015
•  Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hot (Dnr SU 

FV-1.1.3-3830-14)
•  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar 

över förorenade områden (Dnr SU FV-1.1.3-2831-14)
•  En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) (Dnr SU FV-1.1.3-2738-14)
•  En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) (Dnr SU FV-1.1.3-3046-14)
•  Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70) (Dnr SU FV-

1.1.3-3070-14)
•  Konkurrensverkets granskning av elektroniskt lagrat material (Dnr SU FV-1.1.3-

0027-15)
•  Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) (Dnr SU FV-1.1.3-2916-15)
•  Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46) (Dnr SU FV-1.1.3-0357-15)
•  Skatterverket hemställan om beskattning av utlänska socialförsäkringspensioner (Dnr 

SU FV-1.1.3-3792-14)
•  Handel med begagnade varor och med skrot- vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72) 

(Dnr SU FV-1.1.3-3767-14)
•  Grupp- och trafikförsäkringsfrågor (DS 2014:43) (Dnr SU FV-1.1.3-3523-14)
•  Utkast lagrådsremiss; ny påföljd efter tidigare dom Kompletterande remissbehandling 

(Dnr SU FV-1.1.3-0464-15)
•  Förslag till nedläggning av officiell statistik rörande familjerådgivning m.m. (Dnr SU 

FV-1.1.3-0475-15)
•  Patent och marknadsdomstol; Kompletterande överväganden (Dnr SU FV-1.1.3-

0360-15)
•  Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar (Dnr SU FV-1.1.3-

0793-15)
•  Internationella säkerheter i flygplan m.m. (SOU 2014:79) (Dnr SU FV-1.1.3-0026-15)
•  Värdepappersmarknader och kontoföring av finansiella instrument (DS 2015:2) (Dnr 

SU FV-1.1.3-0204-15)
•  Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 

2014:76) (Dnr SU FV-1.1.3-0119-15)
•  Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (DS 2015:1) (Dnr SU FV-

1.1.3-0179-15)
•  Remittering av förslag till förordningsändringar med anledning av COTIF 1999 (Dnr 

SU FV-1.1.3-1632-14)
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•  Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv automatiskt informationsut-
byte KOM (2015) 135 slutgiltig (Dnr SU FV-1.1.3-1076-15)

•  Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen 2016 (Dnr SU FV-1.1.3-
1114-15)

•  Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) (Dnr SU FV-1.1.3-0501-15)
•  Ett svenskt tonnageskattesysten (SOU 2015:4) (Dnr SU FV-1.1.3-0597-15)
•  Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet (Dnr SU FV-1.1.3-0861-15)
•  Rätten till försvarare m.m. (Ds 2015:7) (Dnr SU FV-1.1.3-0608-15)
•  Rättvisans pris (SOU 2014:86) (Dnr SU FV-1.1.3-0659-15)
•  Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om 

kupongskatt (Dnr SU FV-1.1.3-1379-15)
•  Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet del II (SOU 2015:38) (Dnr SU 

FV-1.1.3-1250-15)
•  Återföring av avsättning till säkerhetsreserv (Dnr SU FV-1.1.3-1418-15)
•  Kompletteringar av barlastvattenlagen (2009:1165) (Dnr SU FV-1.1.3-0835-15)
•  Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) (Dnr SU FV-1.1.3-

1313-15)
•  Överprövning av upphandlingsmål (SOU 2015:12) (Dnr SU FV-1.1.3-0991-15)
•  Patientrörlighet inom EES (Ds 2015:18) (Dnr SU FV-1.1.3-1218-15)
•  Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) (Dnr SU FV-1.1.3-1688-15)
•  Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18) (Dnr SU FV-1.1.3-0903-15)
•  Stärkt konsumetskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40) (Dnr SU FV-1.1.3-1350-15)
•  En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19) (Dnr SU FV-1.1.3-0876-15)
•  Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) (Dnr SU FV-1.1.3-1266-15)
•  Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29) (Dnr SU 

FV-1.1.3-1546-15)
•  Ändring regler aggressiv marknadsföring (Dnr SU FV-1.1.3-1687-15)
•  Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (Dnr SU FV-1.1.3-1886-15) 
•  Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser 

mot skatteflykt i fråga om kupongskatt (komplettering) (Dnr SU FV-1.1.3-1379-15)
•  Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) (Dnr SU FV-1.1.3-2283-15)
•  Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (Dnr SU FV-1.1.3-2161-15)
•  Promemoria om vissa frågor på området för indirekta skatter (Dnr SU FV-1.1.3-2223-15) 
•  Gränser i havet (SOU 2015:10) (Dnr SU FV-1.1.3-1376-15)
•  Datalagring och integritet (SOU 2015:31) (Dnr SU FV-1.1.3-1686-15)
•  Betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige, (SOU 2015:23) (Dnr SU FV-

1.1.3-1689-15)
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•  Skatteverkets hemställan konkurrens på lika villkor (Dnr SU FV-1.1.3-1419-15)
•  En modern reglering av järnvägstransporter (SOU 2015:9) (Dnr SU FV-1.1.3-1445-15)
•  En ny säkerhetskyddslag (SOU 2015:25) (Dnr SU FV-1.1.3-1503-15)
•  Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) (Dnr SU FV-1.1.3-

1924-15)
•  En kommunallag för framtiden (SOU2015:24) (Dnr SU FV-1.1.3-1446-15)
•  Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44) (Dnr SU FV-1.1.3-2118-15)
• Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37) (Dnr SU FV-1.1.3-2046-15)
•  Genomförande av direktiv 29014/90 om marin utrustning (Dnr SU FV-1.1.3-2159-15)
•  Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) (Dnr SU FV-1.1.3-1949-15)
•  Betänkande En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64) (Dnr SU FV-

1.1.3-2222-15)
•  Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (Dnr SU 

FV-1.1.3-2239-15)
•  Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (Dnr SU FV-1.1.3-2049-15)
• Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering (Dnr 
SU FV-1.1.3-1809-15)

•  Promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Dnr SU FV-1.1.3-2224-15) 
•  Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57) (Dnr SU FV-1.1.3-2289-15)
•  För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67) (Dnr SU FV-1.1.3-2269-15)
•  Barns och ungas rätt vid tvångsvård Förslag till ny LVU (SOU 2015:71) (Dnr SU FV-

1.1.3-2395-15)
•  En Översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Dnr SU FV-1.1.3-2250-15)
•  Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) (Dnr SU FV-1.1.3-

2344-15)
•  Haikola Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70)
•  Ett ändamålsenligt minoritetskydd (Ds 2015:25) (Dnr SU FV-1.1.3-1760-15)
•  Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) och Sanktionsväxling på ex-

portkontrollområdet (SOU 2014:83) (Dnr SU FV-1.1.3-2450-15)
•  UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) (Dnr SU FV-1.1.3-2257-15)
•  Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Delrapport från 2015 års betaltjänstutred-

ning (Fi 2015:02) (Dnr SU FV-1.1.3-2577-15)
•  Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 

(SOU 2015:55) (Dnr SU FV-1.1.3-2278-15)
•  Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) (Dnr SU FV-1.1.3-2258-15)
•  Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:87) (Dnr SU FV-1.1.3-2812-15)
•  En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) (Dnr SU FV-1.1.3-2938-15)
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•  Kompletterande remissbehandling utkast lagrådsremiss straffrättsligt regelverk orga-
niserad brottslighet (Dnr SU FV-1.1.3-3176-15)

•  Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (Ds 2015:45) (Dnr SU 
FV-1.1.3-3065-15)

•  Promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar (Dnr SU 
FV-1.1.3-3397-15) 

• Komplettering av förslagen i SOU 2013:85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 
avseende olaga förföljelse (Dnr SU FV-1.1.3-3406-15)

•  Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden (Dnr SU FV-1.1.3-3443-15)
•  Promemorian Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) 

(Dnr SU FV-1.1.3-3487-15)
•  Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56) (Dnr SU FV-1.1.3-3154-15)
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Juridiska fakultetsnämnden
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Professor Jonas Ebbesson, dekanus Professor Mårten Schultz 

Professor Pål Wrange, prodekanus Universitetslektor Patricia Shaughnessy 

Professor Jessika van der Sluijs, prodekanus Universitetslektor Gustaf Sjöberg 

Professor Petter Asp

Professor Wiweka Warnling Nerep

Professor Christina Ramberg

Universitetslektor Pernilla Leviner

Professor Mauro Zamboni

2014/2015

Forskarstuderande Katharina Voss Forskarstuderande Caroline Nordklint

Juris studerande Adam Beck Juris studerande Fredrik Tingland

Juris studerande Peshwas Saadon Juris studerande Ana Rahbari

2015/2016

Forskarstuderande Emelie Kankaanpää Forskarstuderande Maria Refors-Legge

Juris studerande Sara Lilltheir Jarnestrand Juris studerande, Moa Björklund

Juris studerande Julia Demitz Juris studerande, Fredrik Tingland

Forskningsutskottet
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Professor Pål Wrange (ordförande) Universitetslektor Anna Kaldal 

Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt (vice ordf.)

Professor Jori Munukka

Professor Jori Munukka

Professor Per Jonas Nordell

Universitetslektor Teresa Simon Almendal

2014/2015

Forskarstuderande Caroline Nordklint Forskarstuderande Martin Ratcovich

Forskarstuderande Anders Fernlund Forskarstuderande Katharina Voss

Forskarstuderande Johannes Wickbom

2015/2016

Forskarstuderande Axel Holmgren Forskarstuderande Kelly Chen

Forskarstuderande Maria Refors-Legge Forskarstuderande Martin Ratcovich

Forskarstuderande Johannes Wickbom
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Utbildningsutskottet
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Professor Jessika van der Sluijs, ordf Professor. Roger Persson- Österman

Professor Ulrik von Essen Universitetslektor Claes Granmar 

Universitetslektor Laura Carlson Universitetslektor Jack Ågren 

Universitetslektor  Mia Carlsson

Universitetslektor Siv Nyquist

Professor Marcus Radetzki

Professor Pål Wrange, vice ordf

Chefsrådman Malou Lindblom Rådman Lena Aronsson

Advokat André Andersson Advokat Claes Langenius

Stadsjurist Catharina Gyllencreutz Vice Stadsjurist Agneta Widerståhl

2014/2015

Juris studerande Sara Lilltheir Jarnestrand Juris studerande. Adam Beck

Juris studerande Sara Törnqvist Juris studerande. Moa Björklund

Juris studerande Alfred Pucek

2015/2016

Juris studerande Hädil Abd-Elkader Juris studerande. Polly Kallos

Juris studerande Sara Hariri Juris studerande. Martin Falk Johansson

Juris studerande Charlotte Hell

 

Juridiska institutionsstyrelsen 2014/2015
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Prefekt, professor Peter Melz Universitetsadjunkt Cecilia Magnusson Sjöberg

Stf prefekt, professor Michael Hellner Professor Göran Millqvist

Professor Jan Andersson Universitetsadjunkt Christine Kirchberger

Universitetsadjunkt Annika Blekemo

Forskare Katrin Lainpelto

Professor Roger Persson - Österman

Professor Marie Sandström

Universitetslektor Gustaf Sjöberg

Byrådirektör Mia Lundgren Arkivarie Roger Nilsson

Studievägledare Jenny Nyman Hök

Forskarstuderande Johannes Wickbom Forskarstuderande Katharina Voss

Forskarstuderande Anders Fernlund

Juris studerande Peshwas Saadon Juris studerande  Sara Lilltheir Jarnesand
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Juridiska institutionsstyrelsen 2015/2016
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Prefekt, prof.essor,  Michael Hellner Universitetsadjunkt Cecilia Magnusson Sjöberg

Stf Prefekt, docent Laura Carlson Professor Göran Millqvist

Professor Jan Andersson Universitetsadjunkt Christine Kirchberger

Universitetsadjunkt Annika Blekemo

Forskare Katrin Lainpelto

Professor Roger Persson - Österman

Professor Marie Sandström

Universitetslektor Gustaf Sjöberg

Byrådirektör Mia Lundgren Arkivarie Roger Nilsson

Studievägledare Jenny Nyman Hök

Forskarstuderande Maria Refors - Legge Forskarstuderande Martin Ratcovich

Juris studerande Hanna Nathorst - Windahl Juris studerande  Sara Lilltheir Jarnesand

Lärarförslagsnämnden
Professor Jonas Ebbesson, dekanus (ordförande)
Professor Jessika van der Sluijs, prodekanus (vice ordförande)
Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Professor Torben Spaak
Professor Cecilia Magnusson Sjöberg (suppleant)
Professor Roger Persson Österman (suppleant)

2014/2015
Forskarstuderande Katharina Voss
Juris studerande Adam Beck
Forskarstuderande Johannes Wickbom (suppleant)
Juris studerande Sara Törnqvist (suppleant)

2015/2016
Forskarstuderande Emelie Kankaanpää
Juris studerande Charlotte Hell 
Forskarstuderande Maria Refors-Legge (suppleant)
Juris studerande Julia Demitz (suppleant)

Miljörådet
Universitetslektor Pernilla Leviner 

Rådet för jämställdhet
Laura Carlson (ordinarie)
Pernilla Leviner (suppleant)
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Postadress:
Stockholms universitet
Juridiska institutionen
106 91 Stockholm

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


