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Verksamheten 2013

Verksamhetsberättelsen för 2013 informerar om Juridicums (Juridiska fakulteten och 
Juridiska institutionen) lärares och forskares aktiviteter för det gångna året.

Verksamhetsberättelsen visar att Juridicum är en mycket aktiv arbetsplats med kreativa 
kolleger, spännande forskning och utbildning samt intensiv samverkan med andra lä-
rosäten och samhället i övrigt. Juridicum bedriver också ett omfattande samarbete med 
utländska lärosäten, genom såväl studentutbyte som forskningsprojekt. De flesta fors-
kare och lärare vid Juridicum deltar i nätverk, bokprojekt eller forskningssamarbeten 
som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Juristutbildningen innehåller i dag omfattan-
de internationella inslag och utblickar och många utländska kolleger besöker Juridicum 
varje år.

Juridicum i siffror

Anställda
Professorer (inkl. adjungerade och återanställda): 38 (6 kvinnor, 32 män)  

Universitetslektorer: 25 (12 kvinnor, 13 män)  

Adjunkter: 16 (11 kvinnor, 5 män) 

Forskningsanställda: 49 (31 kvinnor, 18 män)  

Forskarassistenter: 1 kvinna (1 kvinna, 0 män)  

Teknisk/administrativ personal: 52 (38 kvinnor, 14 män) 

Totalt: 181

Ekonomi
Juridiska institutionen hade för 2013 intäkter på 187 mkr, varav 116 miljoner i anslags-
medel för utbildning på grund och avancerad nivå och 48 miljoner för forskning och 
forskarutbildning 48 mkr. Övriga intäkter avsåg främst externa forskningsbidrag och 
intäkter för uppdragsutbildning; se vidare tablån nedan. Den samlade verksamheten 
visade ett mindre överskott för institutionen, vilket innebar att ett betydande ingående 
kapital bibehölls. Intäkter och kostnader för verksamhetens huvudkomponenter förde-
lade sig på följande sätt (tkr):



4

Utbildning Forskning och forskarutbildning

Intäkter Intäkter
Anslag 116 868 Anslag 48 512

Uppdrag 3 893 Uppdrag 45

Bidrag Bidrag 17 425

Övriga 1 203 Övriga 49

Summa intäkter 121 964 Summa intäkter 66 031

Kostnader Kostnader

Personalkostnader 70 585 Personalkostnader 40 997

Lokalkostnader 16 315 Lokalkostnader 2 579

Driftskostnader 8 185 Driftskostnader 5 757

OH-faktura och förd indir kostn 24 534 OH-faktura och förd indir kostn 15 484

Avskrivningar 427 Avskrivningar 219

Lämnade medel 884

Summa kostnader 120 046 Summa kostnader 65 920

Årets kapitalförändring 1 918 111

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

Organisation

Några påtagliga förändringar i Juridiska fakultetens och Juridiska institutionens orga-
nisation, ledning eller ledande organ skedde inte under 2013. Däremot fick universi-
tetet våren 2013 en ny rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, och Område för 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap en ny vice-rektor, professor Karin Bergmark. 
Genom arbetet i Områdesnämnden har Juridicum fortsatt att stärka samarbetet med Hu-
manistiska fakulteten och Samhällsveteskapliga fakulteten.
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Fakultetsledning
Dekan: professor Jonas Ebbesson

Prodekan: professor Marie Sandström

Prodekan: professor Jan Rosén 

Institutionsledning:
Prefekt: professor Peter Melz

Stf. Prefekt: professor Christina Ramberg

Administrativ chef: civilekonom Ida Söderberg Tah

Studierektorer
Studierektor för grundutbildning: jur kand Charlotta Lindström

Studierektor för grundutbildning: docent Johan Schelin

Studierektor för forskarutbildning: professor Pål Wrange

Övriga uppdrag
Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare: docent Laura Carlson

En förteckning över ledamöter i fakultetens och institutionens organ finns på s 154.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Under 2013 har arbetet fortsatt med att genomföra de förändringar i Juristprogrammet 
som påbörjades 2012. Förändringarna syftar till att utveckla juristprogrammet ytter-
ligare som en akademisk professionsutbildning av högsta kvalitet. Den nya studieord-
ningen har därför givits en utformning som bättre avspeglar samhällets och arbetsmark-
nadens krav på jurister. I programmet framhävs betydelsen av rättsvetenskaplig metod 
och praktisk juridisk metod för juridiskt arbete, och studenten ges större möjligheter till 
fördjupning inom ramen för ett brett utbud av specialkurser. 

Till det pedagogiska utvecklingsarbetet hör arbete med införandet av en högskolepeda-
gogisk introduktionskurs med juridisk inriktning för lärare vid Juridiska institutionen. 
Kursen ger en ämnesdidaktisk grund för praktiskt lärande och utveckling av nya un-
dervisnings- och examinationsformer. Den nya studieordningen, och den ändrade ord-
ningen för examensarbeten som infördes hösten 2011, innebär sammantaget påtagliga 
förändringar i såväl innehåll som pedagogik jämfört med tidigare.
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I september 2012 beslutade Högskoleverket (HSV) efter granskningen av juristprogrammen 
vid samtliga lärosäten i Sverige att ge Juristprogrammet på Stockholms universitet den 
samlade bedömningen ”bristande kvalitet”. Det innebar att HSV ifrågasatte Stockholms 
universitets tillstånd att utfärda juristexamina. Stockholms universitet ålades därför att 
senast inom ett år efter HSV:s beslut (dvs. senast den 4 september 2013) inkomma med 
en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att uppnå hög kvalitet.

Fakulteten och institutionen beslutade under hösten 2012 och under 2013 att genom-
föra en rad förändringar i Juristprogrammet. Dessa redovisades för Högskoleverket 
hösten 2013. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) beslutade den 26 november 2013 att 
ge det samlade omdömet hög kvalitet för Juristprogrammet. Det innebar också att UKÄ 
inte längre ifrågasatte Stockholms universitets tillstånd att utfärda juristexamen.

Antalet sökande till Juristprogrammet i Stockholm var även 2013 högst bland samtliga 
juristutbildningar i landet: 11 386*

I december 2012 beslutade Högskoleverket även att ge magisterprogrammen i Euro-
parätt, IT-rätt, Internationell skiljemannarätt och Immaterialrätt den samlade bedöm-
ningen ”bristande kvalitet”. Ett omfattande arbete påbörjades under 2013 för att re-
formera magisterprogrammen. I syfte att kunna genomföra nödvändiga och önskade 
förändringar beslutade Juridiska fakultetsnämnden i oktober 2013 respektive  decem-
ber 2013 att med omedelbar verkan lägga ner magisterprogrammen för att genomföra 
nödvändiga åtgärder och på så sätt säkra mycket hög kvalitet och måluppfyllelse i ut-
bildningen. Avsikten var att därefter åter erbjuda magisterutbildning med början hösten 
2015. 

Forskning och utbildning på forskarnivå

Som framgår av verksamhetsberättelserna bedrivs en omfattande forskning vid Juridi-
cum i Stockholm. Forskningen bedrivs individuellt och i projekt, och i huvudsak inom 
ramen för anställningar som professorer, universitetslektorer och doktorander. Forsk-
nings- och/eller kompetensutvecklingsmöjligheter finns inom dessa anställningar genom 
institutionens anslagsmedel, men också genom fakultetens rörliga resurs och ett stort 
antal externa bidrag. Forskaranställningar finns även med särskild tidsbegränsad finan-
siering. Under 2013 har med finansiering från områdesnämnden tillsatts två internatio-
nella  post doktoranställningar och tre forskare. 

* HT 2013 Alla ansökningar 4167, VT 2013 Förstahandsansökningar 1368; HT 2013 Alla ansökningar 7219, 
   HT 2013 Förstahandsansökningar 1828
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Vid Juridicum bedrivs forskningen i väsentlig del genom centra och institut: Stockholms 
barnrättscentrum, Stockholm Center for International Law and Justice, Stockholm 
Centre for Commercial Law, Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt, Institu-
tet för Rättsinformatik, Stockholms Miljörättscentrum, Institutet för Social Civilrätt, 
Rättsgenetiska institutet, Institutet för europeisk rätt. och Sjörättsinstitutet.

Disputationer
Under 2013 försvarades tre doktorsavhandlingar vid Juridiska fakulteten.

•  Jack Ågren, ”Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbe-

stämning”

•  Thomas Ordeberg, ”The best there is? Best execution and order execution rules  in the 

United States and the European Union”

•  Elisabeth Ahlinder, ”Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag– Köp, pant, 

hyra och jordabalkens gränser”

Utlandssamarbete
Utöver det löpande utlandssamarbetet gjordes under 2013 särskilda insatser för att 
utvidga institutionens avtal om studentutbyte med lärosäten i USA och östra Asien. 
Nya samarbetsavtal om studentutbyte tecknades med Fudanuniversitetet i Shanghai, 
Pennsylvania State University och University of Illinois.

Juridicum har genom Stockholm Centre for Commercial Law träffat en överenskommelse 
med the 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 perioden 2012/13 av docent Gustaf Sjöberg och 
under perioden 2013/2014 av docent David Langlet.

Under 2013 tecknades dessutom ett avtal med University of Oxford som gör det möjligt 
för samtliga tillsvidareanställda professorer, lektorer och lärare vid Juridiska fakulteten 
att ansöka om sabbatstermin vid University of Oxford. Första utlysningen ägde rum i 
september 2013 med avseende på perioden 2014-2015 (beslut meddelades under våren 
2014). 

Juridiska fakulteten tecknade också genom Stockholm Centre for Commercial Law ett avtal 
om forskningssamarbete i civil- och kommersiell rätt med Tsinghuauniversitetet i Beijing.
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Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Juridicum skall präglas av öppenhet, tolerans och mångfald, och aktivt vidta åtgärder 
för att uppnå jämställdhet och likabehandling. 

Juridiska fakulteten antog 2013 för första gången – och som första fakultet på Stock-
holms universitet – en jämställdhets- och likabehandlingsplan samtidigt som Juridiska 
institutionen reviderade sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Genom dessa planer 
blir Juridicums ambitioner om öppenhet, tolerans och mångfald tydligare än tidigare. 
Planerna gör det också möjligt att på ett effektivare sätt än tidigare förhindra diskrimi-
nering, trakasserier eller annan kränkande behandling på grund av etnisk tillhörighet, 
socioekonomisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridan-
de identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder inom ramen 
för fakultetens och institutionens verksamhet. De två koordinerade jämställdhets- och 
likabehandlingsplanerna anger detaljerade riktlinjer avseende undervisning, anställning 
och arbetsförhållanden, som alla som är verksamma vid Juridiska fakulteten och in-
stitutionen – som lärare, student eller på annat sätt – förväntas efterfölja. Juridiska 
fakultetens dekan och Juridiska institutionens prefekt har det övergripande ansvaret 
för att försäkra att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inte 
förekommer. Arbetet koordineras av fakultetens och institutionens jämställdhets- och 
jämlikhetssamordnare.

För att juristkåren i sin helhet skall kunna återspegla samhällets mångfald fordras mång-
fald bland studenterna. Juridicum eftersträvar breddad rekrytering till Juristprogram-
met. Det sker inte genom kvotering, men bland annat genom aktivt arbete för sprida 
information om Juristprogrammet i områden som på olika sätt är underrepresenterade 
bland juriststudenterna och genom att vikten av mångfald på juristernas arbetsmarknad 
på olika sätt lyfts fram. För detta syfte arbetar Juridicum bland annat med Mångfalds-
projektet, där studenter på Juristprogrammet besöker gymnasier för att informera om 
utbildningen.

Under 2013 arrangerade Juridicum för första gången en jämställdhets- och likabehand-
lingsdag för alla anställda. 

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

Genom de många centra och institut som är knutna till Juridicum bedrivs en omfattande 
samverkan med övriga samhället. Det sker främst genom seminarier som uppmärk-
sammar pågående forskning, nya forskningsfrågor och rättsutvecklingen i Sverige och 
internationellt.

Juridiska fakulteten har en viktig och omfattande uppgift att avlämna remissvar
på remisser, huvudsakligen från regeringskansliet avseende nya lagförslag. Lärarna och 
forskarna på Juridicum lägger ned en betydande tid på att författa underlagen för dessa 
remissvar. Under 2013 lämnades 75 remissvar, vilket representerar den större delen av 
universitetets remissvar.

En förteckning över samtliga remissvar 2013 återfinns på s. 150.

Jonas Ebbesson, Dekan, Juridiska fakulteten

Peter Melz, Prefekt, Juridiska institutionen
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De anställdas 
individuella presentationer
Nedan anges presentationer för anställda professorer (även återanställda), lektorer, 
adjunkter, doktorander (även externfinansierade) och forskare. Anställningens inne-
håll av undervisning respektive forskning varierar mellan olika anställningsformer.

Kerstin Ahlberg
föreståndare

Undervisning
Föreläsningar i arbetsrätt på Jöken dagtid och kvällstid, föreläsning om Välvårdad 
svenska och examination av uppsatser i arbetsrätt på CC, examinator för två examens-
arbeten.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  “The Age of Innocence – and Beyond”, i Evju (red) Cross-Border Services, Pos-
ting of Workers, and Multilevel Governance, Institutt for privatrett, Universitetet 
i Oslo. Skriftserie 193

•  ”Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: 
En nordisk pilotstudie”, (rapport, tillsammans med Kline Eldring och Klaus Pe-
dersen) TemaNord 2013:523, Nordisk ministerråd 

•  ”Arbetsmiljölagen med kommentarer”, 10 upplagan, Prevent

Artiklar

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

• Jag är också redaktör och ansvarig utgivare för EU & arbetsrätt.

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

Föreståndare för forskningsinstitut etc.
• Föreståndare för Institutet för social civilrätt

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•   Chair of roundtable Rethinking Transnational Collective Bargaining vid Labour 

Law Research Network Inaugural Conference i Barcelona.

Samverkan med det omgivande samhället
• Ansvarig arrangör för sju öppna seminarier om Arbetsrätten i EU-perspektiv.

Elisabeth Ahlinder
doktorand i civilrätt (jur. dr. från den 12 december 2013)

Undervisning
• Central fastighetsrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

• ”Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag – Köp, pant, hyra och jor-
dabalkens gränser” (akademisk avhandling)

Andra forskningsaktiviteter
Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 

• Ledamot i Stiftelsen av den 28 oktober 1982
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Steven Anderman,
Guest Professor in European Law

Teaching
•  Competition Law (Special option) 

•  EU Competition Law 

•  IP European Masters

Research
Published works

Chapters in books

•  “Innovation, IPRs and EU Competition Law” in I. Lianos and D. Geradin, Hand-
book on European Competition Law: Substantive Aspects Edward Elgar 2013

•  “Consumer Welfare and Consumer Choice” in the Reconciliation of the Con-
flicts Between Competition Law and IPRs in P.Nihoul, Consumer Choice and 
Competition Law  submitted in 2013 but awaiting publication

•  “The Competition Perspective II” in J. Pila. (ed) The European Unitary Patent, 
Hart Publishing 2014

Current work
•  “Technology Transfer and the Competition Rules: Intellectual Property Licen-

sing” (Second Edition) co-authored with John Kallagher to be published by Ox-
ford University Press

Articles and Chapters in books

•  “Overplaying the Innovation Card:The Stronger Intellectual Property Rights 
and Competition Law” to be published in H.Ulrich, P.Drahos and G. Ghidini, 
Kritika Edward Elgar Online Publishing

•  “The Accommodation Between EU Competition Law and Intellectual Property 
Rights”

• Research Paper
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Andra forskningsaktiviteter 
Opponent, Member of Examination Board

• External Examiner for LLM Queen Mary, London

Helene Andersson
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning
• Europarätt

• Competition law (master- och specialkurs)

• Handledare för tre studenter på grundnivå och fyra studenter på masternivå

Egen Forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  “Judicial review after Menarini – Any need for reform of the EU System? I Ge-
neral Principles of EU Law and European Private Law”, (red. U. Bernitz, X. 
Groussot and F. Schulyok), Wolters Kluwer, 2013

Artiklar

•   “The Otis ruling – Allowing the Commission to take the elevator to the next 
level”, Global Competition Litigation Review, No 3, 2013

Pågående arbete
• “Dawn Raids under Challenge”, artikel till European Competition Law Review

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Presentation av ”paper” vid “5th Swedish Workshop on Competition Research” 

anordnad av Konkurrensverket i December 2013.
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Jan Andersson
professor i civilrätt, särskilt associationsrätt

Undervisning 
• Associationsrätt

• Bolagsrätt 

•  Börsrätt

• Law & Economics II

Egen forskning 
Publicerade arbeten

Artiklar 

•  “Two Lessons in Company Law for Europe – The Scandinavian Experience of 
Harmonisation”, available on SSRN to be published (tillsammans med Fredrik 
Westman)

•  “Nomination of Members for the Board of Directors – a Swedish Version of Wag 
the Dog?”, Published conference paper 2013

• “ABL och värdeöverföringar – en replik”, SvJT 2014 s 72 ff.

Pågående arbete 
•  “Kapitalskyddet i aktiebolag, En lärobok”, 6 upplagan 2010, LitteraturCompag-

niet AB, 300 s, ny upplaga planerad till 2014

•  (Under 2014-2015 medverkan i utgivning av “European Model Companies Act”, 
EMCA)

Handledarskap
• Katarina Strandberg, doktorand Stockholms universitet 

• biträdande handledare Jessica Östberg, doktorand Stockholms universitet

• Hanna Almlöf, doktorand JIBS (disputerar sommaren 2014)

• Anna Sellin, doktorand JIBS

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

• Århus respektive Hamburg, båda i bolagsrätt
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Malou Andersson 
doktorand i straffrätt

Undervisning
• Barnrätt (kursföreståndare)

• Rättspsykologi

• Straffrätt och samhälle

• Handledare för fem studenter på grundnivå

Egen forskning
Pågående arbete

• Avhandling

Simon Andersson 
doktorand i processrätt

Undervisning
• Grundkursen i processrätt

• Specialkursen migrationsrätt (kursföreståndare)

• Specialkursen förundersökning (kursföreståndare)

• Straffprocess

Egen forskning
Pågående arbete

• Avhandling (skälig misstanke)
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Mattias Appelberg 
adjunkt

Undervisning 
• Skatterätt

• Beskattningsrätt 

• Företagsbeskattning

Petter Asp
professor i straffrätt och (2011-2014) innehavare av Torsten och 
Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap. 

Undervisning 
Har på grund av Söderbergprofessuren undervisat endast sporadiskt. 

•  Deltar dock i straffrättskollegiet och har tagit ett övergripande bemanningsan-
svar

•  Deltagit i båda de grupper som tillsatts med anledning av Högskoleverkets 
granskning av juristutbildningarna i Sverige

•  Har vad gäller grundkursen (våren 2013) utvecklat ett diagnostiskt test som körs 
via en app, som har använts under våren 2013 och hösten 2013. 

•  Har tillsammans med Henrik Edelstam dragit igång uppsatskurs i straff- och 
processrätt; har nu givits två gånger (oktober 13 och februari 14)

•  Har tillsammans med Jack Ågren arbetat med grundkursens omstrukturering in-
för införandet av den nya studieordningen (bl.a. skrivande av undervisningsplan)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Samarbetsprojekt

•  “A Manifesto for European Criminal Procedure Law”. Publicering av det andra 
Manifestet för en europeisk straffrättspolitik, nu inriktat på internationell straff-
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processrätt. Lanserades vid en sammankomst i Bryssel där bl.a. kommissionären 
V. Reding deltog. 

Böcker

•  ”Kriminalrättens grunder.” 2 upplagan. (2013, 504 s.)

•  “The Substantive Criminal Law Competence of the EU. Towards an Area of 
Freedom, Security and Justice – part I” (2012, 258 pp.), utkom i januari 2013

Artiklar:

•  “Preventionism and Criminalization of Nonconsummate Offences.” i: Prevention 
and the Limits of the Criminal Law. Utg. av Andrew Ashworth, Lucia Zedner & 
Patrick Tomlin. Oxford 2013 s. 23-47.

•  ”EU-domstolen och förbudet mot dubbel lagföring.” Analys InfoTorg mars 2013.

•  “Blacklisting Sanctions and Principles of Criminal Law.” i: EU Sanctions: Law 
and Policy Issues Concerning Restrictive Measures. Utg. av Iain Cameron. Cam-
bridge 2013 s. 131-137.

•  “(More than) Two Decades Later – Does the Principle of Assimilation Still Have 
a Role to Play Within European Criminal Law?” i: Grundlagen und Dogmatik 
des gesamten Strafrechtssystems. Festschrift für Wolfgang Frisch zum 70. Ge-
burtstag. Utg. av Georg Freund, Uwe Murmann, René Bloy & Walter Perron. 
Berlin 2013 s. 1389-1401.

•  ”Vid vägs ände – vad säger HD om dubbelbestraffningen?” Analys InfoTorg juni 
2013.

•  “Sweden” [landsrapport om medverkan i svensk rätt] (tillsammans med Magnus 
Ulväng). i: Participation in Crime. Domestic and Comparative Perspectives. Utg. 
av Alan Reed & Michael Bohlander. Farnham 2013 s. 433-450.

•  ”Barnpornografibrottet och den svenska rättvisan.” i: Festskrift till Josef Zila. 
Uppsala 2013 s. 21-36.

•  “Harmonization of Penalties and Sentencing within the EU.” i: Bergen Journal of 
Criminal Law and Criminal Justice 2013 s. 53-62 (se https://boap.uib.no/index.
php/BJCLCJ).

Artiklar skrivna under 2013, under publicering

•  “General defences” (landsrapport, jfr ovan, tillsammans med Magnus Ulväng)

•  “Mutual Recognition qua Legal Principle” (bidrag till Österrikisk festskrift)

•  ”Barn(rätt) och straffrätt” (bidrag till antologi)

•  “Financial offences and crimes of corruption – Sweden” (bidrag till samlingsverk)
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Pågående arbete: 
•  “The International Criminal Procedural Cooperation within the EU. Towards 

an Area of Freedom, Security and Justice – part II” (flerårigt huvudprojekt för 
Söderbergprofessuren, denna bok blir den andra som ges ut inom projektet, pu-
blicering 2015)

•  “The Doctrine of Double Effect in a Criminal Law Perspective” (kortare bok, 
manuskriptet har presenterats på ett seminarium på Filosofiska institutionen i 
maj 2013 och i populärvetenskaplig version på Nordiska Kriminalistmötet au-
gusti 2013)

•  ”Sexualbrotten – en dogmatisk framställning” (en straffrättsdogmatiskt inriktad 
fortsättning till boken Sex och samtycke, 2010)

•  ”Svensk straffrätt – en introduktion” (introduktionsbok) – publicering planerad 
till sommaren.

•  Uppdatering av läroböckerna ”Internationell straffrätt” (ny upplaga till hösten 
2014), ”Brotten mot person och förmögenhetsbrotten” (ny upplaga till hösten 
2014) och ”Brotten mot allmänheten och staten” (ny upplaga till hösten 2014)

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Har inget institut eller liknande. Inom straffrätten arbetar vi dock mycket medve-
tet med att bygga upp en forskningsmiljö, bl.a. genom veckovisa lunchseminarier 
varje torsdag (s.k. punschseminarier) samt genom nära samverkan med det omgi-
vande samhället (nära samarbete med straffrättsenheten på justitiedepartementet 
och med praktiker från olika håll).

Handledarskap
•  Malou Andersson (huvudhandledare)

•  Dennis Martinsson (biträdande)

•  Frida Larsson (huvudhandledare)

•  Moa Ek (huvudhandledare) 

•  Axel Holmgren (huvudhandledare).

•  Under 2013 disputerade Jack Ågren (biträdande handledare), samt två doktoran-
der jag har haft ”hängande” sedan min Uppsalatid, Dominika Borg (huvudhand-
ledare) och Anna Wetter (biträdande handledare)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Opponent vid Markus Naarttajärvis disputation i Umeå den 6 december 2013.
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Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig med anledning av lektorat i Göteborg, Moa Bladini. 

•  Sakkunnig med anledning av Dan Helenius avhandlingsmanuskript (förhandsbe-
dömning, inskickad), 

•  Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om forskningsmedel för Ragnar Sö-
derbergs stiftelse

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. (urval) 
•  Mars, inlägg på seminarium om EU-domstolens dom i Åkerberg-Fransson

•  Maj, föredrag, Aristotele university of Thessaloniki, om förfältsdelikt och krimi-
naliseringsprinciper

•  Maj, föredrag, Aristotele university of Thessaloniki, om EU-straffrättens utveckling

•  Maj, föredrag om penningtvättsutredningen på Finansbolagens förening

•  Maj, presentation av manus om principen om dubbel effekt, Filosofiska institu-
tionen, Stockholms universitet

•  Augusti, föredrag om principen om dubbel effekt, plenarföreläsning, Nordiska 
kriminalistmötet 

•  September, föredrag om uppsåt och sexualbrott för nämndemän vid Svea hovrätt

•  Oktober, föredrag om harmonisering av straffbestämning inför kommissionens 
Expert Group on Criminal Policy

•  November, chair för delar av konferens där A Manifesto on European Criminal 
Procedure Law presenterades

Samverkan med det omgivande samhället
•  Särskild utredare, skärpta åtgärder mot organiserad brottslighet (pågående, del-

betänkande, SOU 2014:7 lämnat till justitieministern den 14 februari 2014, hu-
vudbetänkandet lämnas till justitieministern i augusti 2014).

•  Deltagande som expert i Internationella straffrättsutredningen

•  Medlem i referensgrupp: Bevakning ombord på svenska fartyg (Ds 2012:15)

•  Deltar regelbundet med kommentarer och diskussioner i svensk massmedia, bl.a. 
Studio Ett, P1-morgon osv. 

•  Expert, EU-kommissionens expertgrupp för straffrättsligt samarbete (2012-)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Se under Samverkan med det omgivande samhället angående Utredningen om 
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organiserad brottslighet, Penningtvättsutredningen, Psykiatrilagsutredningen, 
Internationella straffrättsutredningen etc.

•  Ledamot i styrelsen för svenska avdelningen av AIDP

•  Medlem av samordningsgruppen för internationell rättslig hjälp

Johan Axhamn
doktorand i civilrätt (immaterialrätt)
Redovisning saknas.

Monirul Azam
doktorand i civilrätt (immaterialrätt)
Redovisning saknas.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt
professor i europeisk integrationsrätt

Undervisning
•  Ämnesföreståndare, Europeisk integrationsrätt

•  Koordinator för europarätten i juristutbildningen

•  Programföreståndare, Master of European Law (delad  med Ulf Bernitz)

•  Kursföreståndare,  Foundations of European Union Law, Master of European 
Law, Part I,  (delad med Sideek Seyad Mohammed)
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Undervisning i följande kurser

•  Europarätt

•  Law and Economics

•  The Union, the Market and the Individual, Master  of European Law, Part II

• Thesis writing and method, Master  of European Law, Part IV

•  Advanced Intellectual Property Law, Master of European Intellectual Property 
Law, Module 1

•  Copyright in the Information Society, Master of European Intellectual Property 
Law, Module 2b

•  Method and thesis, Master of European Intellectual Property Law, Module 3

•  Strategi, kvalitet och argumentation, doktorandkurs

Handledning och examination

•  Handledare av tre magisterstudenter 

•  Examinator av flera examensarbeten i europarätt, marknadsrätt och immaterial-
rätt

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker 

•  ”Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris”, Europaperspektiv 2013, Santérus för-
lag, Stockholm, 2013 (redaktör, tillsammans med Lars Oxelheim och  Thomas 
Persson)

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

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

Artiklar

• ”Institutionell teori och metod”, i  Juridiska metoder: olika argumentationslinjer 
i rättsvetenskap, Korling och Zamboni (red.), Studentlitteratur, 2013, 239-272.

• ”Designing institutions for copyright governance in the EU and beyond”, i  Ad-
ministrative Law Beyond the State, Reichel and Lind (red.), Liber and Brill, 2013, 
162-192.

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

Pågående arbete
•  Bokprojekt: “Copyright Governance in a Multilevel European Legal System: 

Actors, Interests and Institutional Design”, avslutning av forskningsprojekt fi-
nansierat av Vetenskapsrådet.

•  ” Law and Development”, Scandinavian Studies in Law, Vol.59 (redaktör, till-
sammans med Peter Wahlgren)

•  ” Legal and Economic Discourses on Legal Transplants: Lost in Translation?”, i  
Law and Development, Bakardjieva Engelbrekt & Wahlgren (red.), Scandina-
vian Studies in Law, Vol. 59.

•  ”The new rules on ADR: another step towards network governance in EU consu-
mer protection policy”, i Civil Justice in EU – Growing and Teething, Bergström, 
Storskrubb & Hess (red.),  Swedish Studies in European Law, Hart Publishing.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Föreståndare för Institutet för Europeisk Rätt

• Ordförande, Svenska nätverket för europarättsforskning 

• Viceordförande, Forskningsutskottet, Juridicum

• Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Juridicum 

Handledarskap
• Lovorka Jonic Kapnias,  huvudhandledare

• Katharina Voss, huvudhandledare 

• Addi Rull, huvudhandledare

• Maria Wiberg, biträdande handledare , disputerade februari 2013

• Liane Colonna, biträdande handledare 

• Johannes Wickbom, biträdande handledare

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Betygsnämndsledamot och opponent, Mette Ohm Rørdam, EU Law on Food 

Naming: the prohibition against misleading names in an internal market context, 
Copenhagen Business School, april 2013.

•  Inledande föreläsning, Om konsten att rättsvetenskapa;  kommentator samt av-
slutande reflektioner, Nationellt doktorandseminarium i  rättsvetenskap, Umeå, 
28–29 augusti 2013.
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Sakkunnig i tillsättningsärenden etc. 
•  Ansökan om antagning som docent, Johan Lindholm, Umeå universitet.

•  Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om forskningsmedel för Marianne och 
Marcus Wallenbergs Stiftelse  

•  Sakkunnig vid bedömning av ansökningar om forskningsmedel och konferens-
medel för Vetenskapsrådet

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

SU, projekt finansierat av Casselstiftelsen; förteckning över genomförda semin-
rier finns här: http://www.juridicum.su.se/Ier/seminar/lseminar.aspx 

•  Talare, “The new rules on ADR: another step towards network governance in 
EU consumer protection policy”; panelordförande, “Civil Justice in EU – Gro-
wing and Teething”, Nätverket för europarättsforskning, Uppsala universitet, 
17-18 oktober 2013.

•  Medarrangör av konferens, “Croatia’s Accession to the EU and the Future of EU 
Enlargement”, Institutet för europeisk rätt i samarbete med SIEPS, Stockholm, 
11 oktober 2013.

•  Talare, “Collective Action in Sweden , The Future of Collective Redress in Eu-
rope”, Rotterdam, 20 September 2013.

•  Arrangör och talare, “Interfaces between Civil Law and Consumer Law in Swe-
den”, seminarium “Interfaces between Civil Law and Consumer Law: Swedish, 
European and Japanese perspectives”, Institute of European Law, Stockholm 
University, 27 augusti 2013.

•  Kommentator, workshop “Comparative Institutional Analysis and Global Go-
vernance”, Global Governance Programme,RSCAS;  EUI Florence, 7 maj 2013. 

•  Medarrangör, Third meeting, “Nordic Network for European Legal Studies”; 
moderator, “Teaching EU Law in Law Faculties”, Helsingfors,  april 2013.

•  Panelordförande, “Harmonisation – the Future of European Private Law”, Nät-
verket för Europarättsforskning, Stockholm april 2013.

•  Talare, panelordförande, workshop “Judicial cooperation in European Private 
Law”, EUI Florence, 15-16 april 2013.

•  Arrangör och ordförande, “ACTA and the New Instituitional Balance in EU 
External Relations”, Nätverket för europarättsforskning, Stockholm, februari 
2013.

Forskningsvistelse 
• Visiting professor, Bond University, Australien, mars 2013
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Samverkan med det omgivande samhället
•  Ledamot i Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

•  Huvudtalare, “Workshop on Unfair Commercial Practices and Misleading Ad-
vertisements”, India, Delhi, GIZ consumer protection program in India, 1 april 
2013.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Medlem, SIEPS akademiska nätverk

•  Ledamot, Scientific Advisory Board, Munich Intellectual Property Law Centre, 
Max Planck

•  Institute for Intellectual Property and Competition Law

•  Styrelseledamot, Svenska konkurrens- och marknadrättsföreningen

•  Styrelseledamot, Svenska samfundet för jämförande rätt

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

•  Fellow, European Law Institute

Redaktionella uppdrag

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

•  Reviewer, International Review of Intellectual Property and Competition Law

•  Member of the Editorial Board, Scandinavian Studies in Law

•  Redaktionsledamot, Europaperspektiv

Utredningar

•  “Comparative Study on the law and practice of Member States on contractual ar-
rangement applicable to creators, project for the European Parliament, National 
report on Sweden” (i samarbete med Anna Hammarén), augusti 2013.

•  “Study on Best International Practices on Regulation and Enforcement of Unfair 
Trade Practices Law in the Area of Consumer Protection and their Adoption in 
India”, utredning för GIZ (German Agency for International Cooperation), till-
sammans med Prof. Hans Micklitz (EUI Florens) (2012-2013).
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Linn Bergman
doktorand i internationell privaträtt

Egen forskning
•  Linn forskar kring hur skiljemän bestämmer vilken lag som ska tillämpas i en 

tvist med gränsöverskridande inslag. Har inom ramen för detta område deltagit 
i två doktorandkurser inom juridisk metod och en tvärvetenskaplig doktorand-
kurs.

•  Har också haft uppdrag som talare på konferenser, bl.a. en konferens i Oslo som 
ordnades av Oslos universitet. 

Samverkan med det omgivande samhället
•  Har deltagit i samråd med näringslivet och övriga intressenter kring frågan om 

hur användandet av skiljeförfarande som tvistlösningsmetod kan öka i försäk-
ringsbranschen. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Två styrelseuppdrag i ekonomiska föreningar under året, dels i SWAN (Swedish 

Women in Arbitration Network), dels i YAS (Young Arbitrators Stockholm). 
SWAN är ett nätverk för kvinnor som arbetar med skiljeförfarande och har som 
ändamål att öka kvinnors synlighet på skiljedomsmarknaden, att bidra till att 
skapa kvinnliga ledare och att verka för lika villkor för män som för kvinnor. 
YAS är en förening för jurister under 45 år och syftar till att öka intresset för och 
kunskapen om skiljeförfarande bland yngre jurister och att stärka Sverige som 
säte i skiljeförfaranden.

Hedvig Bernitz
universitetslektor i konstitutionell rätt
Redovisning saknas.
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Ulf Bernitz
professor i europeisk integrationsrätt

Undervisning
•  Programföreståndare Master of European Law

•  Master of  European Law, undervisning i alla delar av programmet

•  Europarätt, grundkurs

•  Statsrätt, grundkurs

•  Skadeståndsrätt, specialkurs

•  Competition Law, specialkurs

•  Examensarbeten (tre)

•  Examination av examensarbeten

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

• Bernitz, Ulf, ”Svensk och europeisk marknadsrätt 2”, Marknadsföringsrätten

•  Bernitz, Ulf, ”Standardavtalsrätt”, 8 uppl.

•  Bernitz, Ulf, ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens”, 13 uppl. (tillsammans 
med G Karnell, L Pehrson och C Sandgren

•  ”General Principles of EU Law and European Private Law”. Wolters Kluwer 
European Monographs No. 84, 2013, editor

Artiklar

•  ”Commercial Norms and Soft Law”, Scandinavian Studies in Law, Vol. 58, 2013 
s 29 ff.

•  ”Förstärkt genomslag för europarätten – både unionsrättsligt och konventions-
rättsligt”, ERT 2013 s 413 ff.

•  ”Horizontal Effects of Private Law Rights Vested by Union Law on Damages to 
be Paid by another private Party: The Laval Case as Model”, i The Protection 
of Fundamental Rights in the EU After Lisbon (eds S de Vries, U Bernitz and S 
Weatherill), Hart Publ. Oxford 2013 p 139 ff.

•  ”Marknadsföring och försäljning till underåriga över internet”, JT 2013-14 s 373 ff.
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•  ”Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt”, NIR 2013 s 452 ff.

•  ”Åkerberg Fransson-domen: Om förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan 
om kombination skattetillägg/åtal för skattebrott”, Skatterätt 2013 s 584 ff.

Pågående arbete
•  Bokprojektet ”Rättsskyddet i europarätten”, Stöds av Institutet för Rättsveten-

skaplig Forskning

•  ”Europarättens grunder”, 5 omarbetade uppl., utges 2014 (tills. med Anders 
Kjellgren)

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

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

•  Medverkar I det europeiska forskningsprojektet Ius Commune. Casebook on the 
Horizontal Effects of EU Law. Deltagit i forskningsmöten vid Katolska universi-
tet i Leuven.

•  Leder Avdelningen för europarätt vid Stockholm Centre of Commercial Law

•  Ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Europarättslig Tidskrift

•  Ordförande i styrelsen för NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

•  Ordförande i styrelsen för Scandinavian Studies in Law

Handledarskap
•  Huvudhandledare för heltidsdoktoranden Helene Andersson

•  Huvudhandledare för heltidsdoktoranden Jaan Paju

•  Handledare för deltidsdoktoranden Pernilla Norman

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Betygsnämndsledamot vid Maria Wibergs disputation i europarätt vid Uppsala 

universitet

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig vid jur dr Johan Lindholms ansökan om docentur vid Umeå univer-

sitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Har organiserat ett flertal konferenser i Oxford inom ramen för the Oxford/

Stockholm Wallenberg Venture
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Samverkan med det omgivande samhället
•  Föredragshållare vid Institutet för Skatter och Rättssäkerhet

•  Ordförande i juryn för det årliga varumärkespriset Signum

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

•  Ordförande i styrelsen för Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen

•  Medlem av Comité Directeur för FIDE (Internationella europarättsföreningen)

•  Medlem i Nätverket för europarättsforskning

•  Medlem i styrelsen för Institutet för europarätt vid Stockholms universitet

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

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

Annika Blekemo
Gästadjunkt i civilrätt (arbetsrätt)
Redovisning saknas

Alf Bohlin 
professor i offentlig rätt

Undervisning
•  Förvaltningsrätt (kursföreståndare)

•  Kommunalrätt (specialkurs)

•  Handledare för fem studenter på grundnivå
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•  Examination  på grundkurs

•  Examination av sju examensarbeten

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  Kommentarer till kommunalrättsliga författningar, (Karnov)

Pågående arbete
•  Revidering av läroböcker och forskning (studier) inom speciell förvaltningsrätt

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Lena Sandström (huvudhandledare)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ordförande i stiftelsen Staten och Rätten

•  Ledamot av juridiska institutionsstyrelsen

•  Suppleant i juridiska fakultetens utbildningsutskott

Brita Bohman
doktorand i miljörätt

Undervisning
•  Miljörätt

•  Miljöskyddsjuridik
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•  Magisterprogrammet i miljörätt

•  Förvaltningsrätt

•  Internationell miljövård (Externt)

•  Tillämpad miljövård (Externt)

•  Handledare för fyra studenter på grundnivå

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Legal Regulation, Resilience and the Complexity of the Eutrophication in the 
Baltic Sea Region”, Roczniki Socjologii Morskiej. Annuals of Marine Sociology, 
XXI, 2012, (peer review)

Pågående arbete
•  Avhandling: ”Transboundary Pollution Control in the Baltic Sea Area – Eu-

trophication and the Role of Law for Social-Ecological Resilience”

Caroline Carlson
doktorand i finansrätt

Undervisning 
•  Grundkursen i skatterätt 

•  Specialkursen Internationell skatterätt. 

•  Handleder studenter som skriver examensarbeten. 

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  ”Osanna fakturor – några bevisrättsliga aspekter”, Skattenytt, nr 3, 2013. 
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Pågående arbete
•  Doktorandprojekt: ”Bevisprövning i skatteprocessen”

Laura Carlson
docent, universitetslektor, ämnesansvarig för arbetsrätt och familjerätt

Undervisning
•  Kursansvarig för och undervisning i Civilrätt C samt specialkurserna: 

•  Equality Law

•  European and Swedish Labour and Employment Law

•  Family Law Across Borders

•  American and English Business Law

•  Academic Director för doktorandkursen, Erasmus GRiM Winter School som 
gavs under våren 2013.

•  Civilrätt C undergick omfattande förändringar (från Civilrätt 1). Detta inklusive 
en längre uppsats medförde mycket jobb under höstterminen 2013.

•  Del II av kursvärderingsprojekt ang. lärarutvärdering gjordes under våren 2013.

•  Undervisning även i Allmän rättslära.

Egen forskning
Artiklar

•  Laura Carlson, Chapter 7. “The Law, Labour Unions and Information Techno-
logy: Enhancing or Restricting Democracy at the Workplace” i Wojciech Cyril, 
ed., Information Technology and Law (Jagiellonian University Press 2013), pp. 
103-126

•  Laura Carlson, Chapter 11 – “Critical Race-teori” i Fredric Korling & Mauro 
Zamboni, Juridisk metodlära (Studentlitteratur 2013) pp. 313-342

•  Laura Carlson, “Racism under the Law: Rethinking the Swedish Approach 
through a Critical Race Theory Lens”, Ragion Practica, vol. 41 (il Mulino Dec. 
2013) pp. 491-509
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•  Laura Carlson, “Creating Human Rights from Soft Law”, Scandinavian Studies 
in Law, vol. 58 (2013)

Pågående arbete
•  Laura Carlson, “The Delicate Balance Needed When Addressing Unlawful Dis-

crimination: The Swedish Journey” (draft presented at University Texas Austin 
2014)

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

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

•  Laura Carlson, “Borde barnets bästa godtas av Arbetsdomstolen?” i Antologi i 
Barnrätt (Norstedts juridik 2014)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Handledare till Paul Lappalainen och Ulrika Lind af Hageby 

•  Biträdande till Einar Prytz, Carolina Saf och Annika Blekemo

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Laura Carlson, Juridiska fakulteten, Internremissvar; ”Unga som varken arbetar 
eller studerar” (SOU 2013:74)

•  Laura Carlson, Juridiska fakulteten, Internremissvar; ”Åtgärder inom aktivitets-
stödet m.m.” (Ds 2013:59)

•  Laura Carlson Juridiska fakulteten, Internremissvar Ds 2013:61 ”Ökat fokus på 
arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus”

•  Laura Carlson Juridiska fakulteten, Internremissvar av ”PM från Utbildnings-
departementet med förslag till modell för framtagande av rekryteringsmål för 
jämnare könsfördelning bland professorer 2013”

•  Samordnare för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor vid Juridiska fakultetet och 
institutionen, få till stånd planer på både nivåerna och också diskrimineringsdag 
i nov 2013.



33

Mia Carlsson
docent i civilrätt, lektor

Undervisning
•  Juridisk introduktionskurs, 10 hp. (kursföreståndare)

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

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

•  Examinator för juridisk introduktionskurs och specialkursen i skadeståndsrätt

•  Uppsatshandledare för två examensarbeten i förmögenhetsrätt

•  Examinator för tre examensarbeten i förmögenhetsrätt

(Föräldraledig heltid 30 oktober 2012 – 1 augusti 2013; därefter 50 % året ut)

Egen forskning

Pågående arbete
•  Forskningsarbete om principalansvar, monografi, stipendiat Söderbergska stif-

telserna

•  Medförfattare till boken ”Människan i arbetslivet”, Studentlitteratur

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Avdelningsföreståndare för forskningspanelen i skadeståndsrätt, SCCL, Stock-
holms universitet

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

•  Styrelseledamot, Svenska avdelningen av AIDA

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

Handledarskap
•  Doktorand Sabina Hellborg, Uppsala universitet (biträdande handledare)
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Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig för Einar Bergsholm, förstelektor-docentärende, Norwegian Univer-

sity of Life Sciences, Department of Landscape Architecture and Spatial Plan-
ning, Ås, Norway

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “Intersections between commercial law and labour law: The way ahead, Lia-

bility and insurance for occupational injury in a company network context”, 
konferens, Cortona, Italien (föredragshållare)

•  ”Arbetsskador i dagens arbetsliv”, AFA Försäkring, Stockholm (föredragshållare) 

•  ”Ger en sjukdomslista en mer rättssäker arbetsskadeförsäkring?” Arbetsskade-
kommissionen, Uppsala (föredragshållare och paneldeltagare)

•  “Private-Public Enterprise Liability, Flerårigt forskningsprojekt”, Cevia forsk-
ningscenter, Köpenhamns universitet (extern expert)

Samverkan med det omgivande samhället
•  Ansvarig för den fördjupade lagkommentaren till arbetsskadereglerna i SFB, 

Lexino, Karnov Group

•  Utbildning, Skadeståndsrätt, Advokatsamfundet

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

versitet

•  Sekreterare i Arbetsskadekommissionen, Svensk Försäkring

•  Adjungerad styrelseledamot, Stiftelsen Fakultetskurser
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Kelly Chen
doktorand i civilrätt 

Undervisning
•  Affärsjuridik

•  Civilrätt A

•  International Law and Economy

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandlingsskrivande

Liane Colonna 
Doctoral Student at the Institute for Law and Technology 

Research
Published works

Articles

• Forthcoming: “Article 4 of the EU Data Protection Directive and the Irrelevance 
of the EU-US Safe Harbor Program?”, International Data Privacy Law (Oxford 
Journals) (2014).

•  Forthcoming: “PRISM and the European Union’s Data Protection Directive”, 
The John Marshall Journal of Information Technology and Privacy Law (2014). 

•  “A Taxonomy and Classification of Data Mining”, 16 SMU Science and Techno-
logy Law Review 309 (Fall 2013).

•  “Mo’ Data, Mo’ Problems? Personal Data Mining and the Challenge to the Data 
Minimization Principle”, Conference proceedings of Big Data and Privacy: Ma-
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king Ends Meet hosted by Stanford Law School and The Center for Internet and 
Society (2013). 

Current work
•  Doctoral thesis: “Privacy Implications of Data Mining in the European Union 

and the United States”

Other research activities
Contribution to Swedish/international conferences 

•  Speaker, The Nordic Conference in Law and IT: “The Proof is in the Digital Pud-
ding”, Oslo, Norway, 14-15 November 2013 – PRISM and the Extraterritorial 
Assertion of European Legal Authority 

Comission in board of directors 
• Member of the doctoral council from Fall 2012-Spring 2013 

• Member of editorial board of the Lund Student Law Review 

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

Undervisning
•  Civilrätt C 

•  Specialkurs i barnrätt

•  Specialkurs i migrationsrätt

•  Förvaltningsrätt

•  Statsrätt

•  Handledare för tio studenter på grundnivå

•  Undervisning på institutionen för socialt arbete (migrationsrätt och mänskliga 
rättigheter)
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Egen forskning
Pågående arbete

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

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

diska institutionen

•  Ledamot i doktorandrådet

•  Doktorandrådets representant i utbildningsutskottet

•  Doktorandrådets representant i lärarförslagsnämnden

•  Suppleant i Genusakademins styrgrupp

Maeve Dion
doktorand i rättsinformatik
Redovisning saknas.

Jonas Ebbesson
professor i miljörätt, dekan

Undervisning
• Magisterprogrammet i miljörätt (Programföreståndare)

•  Environmental Law Across State Borders (15 hp) på magisterprogrammet (Kurs-
föreståndare)
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•  Cross-cutting Issues in Environmental Law (15 hp) på magisterprogrammet 
(Kursföreståndare)

•  Thesis writing (with mock negotiation) (30 hp) på magisterprogrammet (Kurs-
föreståndare)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Kapitel i bok

•  “Global or European Only? International Law on Transparency in Environmental 
Matters for Members of the Public” i boken Transparency in International Law 
(Cambridge University Press, Cambridge, 2013), s 49-74

•  ”Juridik vid världstoppmöten om hållbar utveckling” i boken Miljörättsliga per-
spektiv och tankevändor: vänbok till Jan Darpö och Gabriel Michanek (Iustus, 
Uppsala, 2013), s 219-236

Artiklar

•  ”Hur kan juristutbildningarna möta kraven i ett alltmer förrättsligat samhälle?” 
i Dagens Juridik. Publicerad elektroniskt, www.dagensjuridik.se, 2013-04-26.

•  “Introduction: Where in Law is Social-Ecological Resilience?” med Ellen Hey i 
18 (3) Ecology and Society (2013) 25, Publicerad elektroniskt, www.ecologyand-
society.org  

•  “The Aarhus Convention, Access to Justice and Compliance by the UK” i 25 
Environmental Law & Management (2013) 56-60

Pågående arbete
Kapitel i bok

•  “Principle 10 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development”

•  “Social-ecological Security and International Law in the Anthropocene”

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Föreståndare för Stockholms miljörättscentrum

• Stockholms universitets representant i Havsmiljöinstitutets råd

Handledarskap
• Brita Bohman, handledare
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• Johanna Rosenqvist, handledare

• Mohammad Monirul Azam, biträdande handledare

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “Climate Change Law, Cosmopolitan Justice and Intergenerational Equity”, 

anförande vid internationell konferens, International Studies Association, San 
Francisco, 3-6 april

•  “Transdisciplinary Research on Law and Social-Ecological Resilience: Expe-
riences from Stockholm University”, anförande vid internationell konferens, 
Shanghai Forum 2013, Shanghai, 24-27 maj

•  “The Aarhus Convention, Access to Justice and Compliance by the UK” anfö-
rande vid UK Environmental Law Associations årsmöte, Cambridge, 12-13 juli

•  “Law and social-ecological resilience”, Redaktör för ”Special feature” i elektro-
niska tidsskriften Ecology and Society, www.ecologyandsociety.org, färdigställd 
i september

•  “The Aarhus Convention in the Nuclear Domain” anförande vid Asia-Europe 
Meetings seminarium on International Instruments for ensuring Nuclear Safety, 
internationell konferens, Vilnius, 5 november

•  “Corporate Responsibility and State Borders”, anförande på SMC:s miljörätts-
seminarium “Corporate Responsibility for Environmental Harm in Transboun-
dary Contexts”, Stockholm, 21 november

Samverkan med det omgivande samhället
•  ”Rättsligt skydd för skog och biologisk mångfald: myt eller verklighet?”, SMC, 

miljörättsligt seminarium, Stockholms universitet, 11 mars, organisatör och mo-
derator

•  ”Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden: den rättsliga hanteringen 
av målkonflikter”, SMC, miljörättsligt seminarium, Stockholms universitet, 24 
april, organisatör och moderator

•  “Corporate  Responsibility for Environmental Harm in Transboundary Con-
texts”, SMC, miljörättsligt seminarium i samband med SMC:s 10-årsjubileum, 
Stockholm, 21 november, organisatör och talare

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ordförande Juridiska fakultetsnämnden

•  Suppleant i Stockholms universitets styrelse

•  Ledamot Områdesnämnden för humaniora, juridisk och samhällsvetenskap
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•  Ordförande, Aarhus Convention Compliance Committee, UNECE, Genève

(http://www.unece.org/env/pp/cc.html) 

Henrik Edelstam
professor i processrätt.

Undervisning 
• Processrätt (kursföreståndare).

• Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning.

• Examinator vid ett flertal examensarbeten i processrätt.

• Ämnesföreståndare för processrättsämnet.

Har under år 2013 arbetat deltid.

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  Ekelöf, Edelstam & Pauli, ”Rättegång I–V”, Supplement, 12 uppl., Norstedts 
Juridik, Stockholm 2013.

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

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

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

Samverkan med det omgivande samhället
•  EMR-utredningens betänkande En modernare rättegång II – en uppföljning (SOU 

2012:93).(remissvar)

•  Nämndemannautredningens betänkande Nämndemannauppdraget – breddad 
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rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) (remissvar)

•  Har hållit föredrag, bl.a. på Justitiedepartementet. 

•  Deltar regelbundet i forskarseminarier vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

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

Mårten Edenroth
doktorand i rättsinformatik

Undervisning
•  Rättsinformatik (Grundprogrammet)

•  Law & ICT (Specialkurs)

•  Law and Information Technology (Masterprogrammet)

Egen forskning
Pågående arbete

•  Informationsverifiering – legala aspekter (Avhandlingsarbete)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Masterprogrammet, uppsatsstudenter

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

•  Arrangör av doktorandworkshop. 

•  Arrangör planeringskonferens Rättsinformatik.
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Samverkan med det omgivande samhället
 Forskningsrelaterade fältstudier hos ledande myndigheter och privata bolag inom 
samtliga industrigrenar. Syfte: Skapa praktisk orientering kring hur ledande in-
formationshanterare arbetar med informationsverifiering inom digitala processer, 
vilka regelverk de anser tillämpliga, andra interna policys/direktiv, ansvarsfördel-
ning, ev proaktiva metoder, konkreta åtgärder på operativ nivå, etc.  I arbetet 
ingick att presentera/informera om forskningsprojektet, dess mål/syfte inklusive 
tilltänkta värden för samhället. 

Moa Ek
doktorand i processrätt

Egen forskning
Pågående arbete

• Avhandling: bevisfakta för uppsåt beträffande fyra brott.

Jonas Ekfeldt
doktorand i rättsinformatik

Undervisning
• Specialkursen Straffprocess
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Egen forskning
Pågående arbete

Mitt avhandlingsprojekt ”Värdering av informationstekniskt bevismaterial” har 
som huvudsyfte att identifiera problemområden som framträder vid viss rättsligt 
påbjuden hantering och värdering av informationstekniskt bevismaterial. Informa-
tionstekniskt bevismaterial ges i avhandlingen en vidsträckt generisk definition, 
rättsligt och tekniskt anknuten, innefattande vad som i allmänna ordalag ofta be-
skrivs som ”digitala bevis”, ”elektroniska bevis” och ”it-forensiska bevis”. I av-
handlingen görs även bevisrättsliga analyser av aktuellt förekommande civila och 
polisiära s.k. ”it-forensiska analysprotokoll”. Avhandlingen avser bland annat att 
belysa utmaningar som rättsliga bedömare av informationstekniskt bevismaterial 
ställs inför. Även sådana praktiska konsekvenser som felaktig hantering och värde-
ring av informationstekniskt bevismaterial kan leda till avses åskådliggöras. Forsk-
ningsresultaten avses kunna sammanställas till utvecklande av en metodologiskt 
inriktad analysmodell för ökad precision av värdering av informationstekniskt be-
vismaterial. Studien bedrivs interdisciplinärt tvärvetenskapligt genom karakteris-
tiska rättsinformatiska resonemang om bevisrättsligt orienterade frågeställningar, 
grundade i data- och systemvetenskapliga observationer.

Samverkan med det omgivande samhället
Forskningsprojektet har under året uppmärksammats från massmedialt håll och 
väckt intresse hos företag, myndigheter, advokatsamfundet och advokatbyråer. Ett 
tjugotal presentationer av forskningsprojektet har efterfrågats och hållits på begä-
ran. 

Forskningsuppgiften har även möjliggjort ett insiktsfullt samarbete med Polis-
högskolan Sörentorp i dess mål att inom ramen för vidareutbildningen förmedla 
aktuell spetskompetens till polisens civilanställda IT-forensiker. Delar av mina 
forskningsresultat har utgjort viktiga inslag i Polishögskolans undervisning, ge-
nom att tillföra olika perspektiv på juridiska frågeställningar som uppkommer i 
IT-forensikernas dagliga arbetssituationer. Min forskning har på detta sätt kunnat 
integreras med Polishögskolans lärandemål och utbildningsplan, och komma po-
lisverksamheten till nytta. Detta har lett till en praktisk omsättning av universite-
tets mål att direkt samverka med det omgivande samhället och att informera om 
en, i ett internationellt perspektiv exklusiv del av universitetets verksamhet.
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Ronnie Eklund
professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt

Undervisning
•  Civilrätt C (både undervisning och examination)

•  European and Swedish Labour & Employment Law (undervisning, examination 
och kursföreståndare)

•  Law & Economics II (undervisning)

•  Handledare för tre studenter på grundexamensnivå.

•  Biträdande kursföreståndare i Rektorsprogramet (en uppdragsutbildning som 
finansieras av Skolverket).

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  ”Rättsfallssamling i arbetsrätt”, 5 uppl. (tillsammans med Kent Källström)

•  Recension i Europische Zeitschrift für Arbetsrecht nr 4/2013 av Eduardo Ales 
&Tonia Novitz (red.), “Collective Action and Fundamental Freedoms in Euro-
pe”, published 2010

Pågående arbete
•  ”En jämförelse av rättsordningen för bemanningsföretag i Europa och Filippi-

nerna” 

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

• Verkställande ledamot i Stiftelsen Folke Schmidts Minnesfond.

Handledarskap
• Huvudhandledare för jur.kand. Annika Blekemo.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Vice ordförande i Arbetsrättsliga föreningen.
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•  Svensk företrädare i exekutivkommittén inom International Society for Labour 
and Social Security Law (som arrangerar världs- och de regionala kongresserna 
var tredje år)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Ordförande i styrelsen för Stiftelsen Aktiverum (Frescatihallen)

• Medlem i redaktionsrådet för EU & Arbetsrätt.

Ulrik von Essen
professor i offentlig rätt

Undervisning 
•  Förvaltningsrätt, 15 hp, Kursföreståndare

•  Förvaltningsprocessrätt, 15 hp, Kursföreståndare

•  Kommunalrätt, 15 hp, Kursföreståndare

•  Juridisk metodlära, 15 hp

•  Skattejuridisk metodkurs (15 hp)

•  Examensarbeten: Handledning, 12 st; Examination, 13 st.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•   ”Förvaltningsprocesslagen – En kommentar”, Lagkommentar, 603 sidor 

Artiklar 

•  ”Prövningstillstånd i kammarrätt”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 s. 19-32 

•  ”Besluts överklagbarhet”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 s. 147-171
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Pågående arbete
•  ”Arbete i offentlig förvaltning” (ges ut våren 2014)

•  ”JO:s tillsyn över domstolarna”

•  ”Affärssekretess”

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

•   Tre doktorander

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
• Tre sakkunniguppdrag

Samverkan med det omgivande samhället
•  Kurser i bland annat förvaltningsprocessrätt, upphandling samt offentlighet och 

sekretess för främst domstolar, men även myndigheter och advokatbyråer.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Redaktör för Förvaltningsrättslig Tidskrift

•  Ledamot av Smittskyddsinstitutets styrgrupp för biobanker

•  Styrelseledamot i Stiftelsen Fakultetskurser

•  Ledamot av Insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

•  Ledamot i den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena

•  Diverse interna uppdrag; Lärarförslagsnämnd, utbildningsutskott, remissvar etc. 

•  Expert i utredningen; Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av för-
valtningsprocessen 
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Svante Fagerlund
doktorand i associationsrätt

Undervisning
•  Associationsrätt

•  Handledare för studenter  på grundnivå

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandlingsprojekt,  Statlig bolagsstyrning

Henric Falkman
gästlektor
Redovisning saknas.

Katarina Fast
doktorand i offentlig rätt
Redovisning saknas.
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Ija Fink Lundgren
universitetsadjunkt
Redovisning saknas.

David Fisher
professor i internationell rätt

Undervisning 
•  Statsrätt

•  Human Rights in a Global Perspective 

•  Constitutional Law of the European Union

•  Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan

•  Civilrätt C (examinator)

•  Handledare för två studenter på grundnivå

Egen forskning
Pågående arbete

•  Extraterritoriell jurisdiktion vid åtal för barnsexturism

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Gästforskare, Chulalongkorn University Faculty of Law (Bangkok) oktober-
december i samband med projektet ”Extraterritoriell jurisdiktion vid åtal för 
barnsexturism”.

Handledarskap
• Carolina Saf (huvudhandledare) 

• John Ubena (biträdande handledare)

• Linnéa Kortfält (biträdande handledare)
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Samverkan med det omgivande samhället
•  Sakkunnigutlåtanden för mäniskorättsorganisationen Legal Aid Network (Burma)

•  Föredrag om barnsexturism, ECPAT, Stockholm

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

Ulf Färjare
universitetsadjunkt i rättsinformatik
Redovisning saknas.

F.W.J. van Geelkerken. 
LL.M, M.Phil – doktorand i rättsinformatik

Undervisning
•  EU-rätt och internationell rätt (7,5 hp)

•  Två gästföreläsningar privacy och dataskydd

•  Handledare för två studenter på masternivå

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  F.W.J. van Geelkerken, “Proposal for the Dutch Computercrime Act III; A cri-
tique”, in Proceedings of the 1st International Conference of Young Scientists 
LPS-2013, L’viv:L’viv Polytechnic Publishing House, 2013, p.8-14. (peer review)
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Pågående arbete
• Avhandlingsarbete

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Handledare för två studenter på masternivå

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
• Föredrag i L’viv vid “1st International Conference of Young Scientists LPS-2013”.

Olga Glukhovska
doktorand i processrätt
Redovisning saknas.

Claes Granmar
lektor i europarätt 

Undervisning
•  Lärare på Civilrätt B

•  Lärare på grundkursen i Europarätt

•  Lärare på specialkursen i Swedish Law

•  Lärare och ansvarig för en kurs på masterprogrammen i EU-rätt

•  Lärare och ansvarig för två kurser på masterprogrammet i immaterialrätt

•  Handledare för fem studenter på grundnivå

•  Handledare för 15 studenter på masternivå
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Egen forskning
Artiklar

•  ”Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet”. Nordiskt Immate-
riellt Rättsskydd (NIR) 3:2013.

Pågående arbete
•  Avsnitt om marknadsreglering och miljöfrågor i transportsektorn i en antologi

•  Omarbetning av avhandling

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

•  Talare på Hässelby Colloquium in Maritime and Transport Law på Svalbard, 
augusti 2013. 

Samverkan med det omgivande samhället
•  Remissvar: (Ds 2013:15) ”Gemensamt konsumentskydd i EU” 

•  Remissvar: (Ds 2012:50) ”Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och 
tillskottsnäring” 

•  Remissvar: (Ds 2012:48) ”Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fo-
gas till EU-fördraget och EUF-fördraget”

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Representant i referensgruppen om det enhetliga patenskyddet och den enhetliga 

patentdomstolen mm

•  Representant i referensgruppen om revision av varumärkessystemet inom EU

•  Ordförande i Bostadsrättsföreningen Vanadis 2
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Stanley Greenstein
adjunkt och doktorand, rättsinformatik

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

•  Master Programme in Law and IT (Stockholms universitet)

•  Business Law for IT Project Managers (DSV)

•  Media Law (KTH)

•  Swedish Law in Context (Stockholms universitet)

•  Workshops inom ämnet rättsinformatik

•  Handledare/examinator för tre uppsatser på magisternivå

• Handledare för två studenter på grundnivå

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  Jerker B. Svantesson & Greenstein, Stanley (red.), “Internationalisation of Law 
in the Digital Information Society – Nordic Yearbook of Law and Informatics 
2010-2012”, Copenhagen, 2013.

Pågående arbete
•  Winter School (GRiM doktorandkurs)

•  Lars Heumans kurs för doktorander

•  Kursen Lärande och undervisning i högre utbildning med juridisk inriktning (pe-
dagogik)

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

•  Ansvarig för att arrangera en IRI studieresa till Kapstaden, Sydafrika, februari 2013. 
Ensam ansvarig för planering och administration av studieresan inklusive följande: 
resplaner, boende, upprättande av en vecka långt schema med University of Cape 
Town Dept. Of Law, University of Cape Town Business School of Economics samt 
advokatbyråer och intresseorganisationer som jobbar med juridik och IKT.
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•  Föredrag på Nordic Conference on Law and IT i Oslo (14-15 november 2013).

•  Föredrag  om sociala medier på ett IFIM seminarium

Samverkan med det omgivande samhället
•  Kontaktperson mellan Institutet för rättsinformatik (IRI) och Svenska Fören-

ingen för IT och Juridik (ADBJ).

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Fram till april 2013 ledamot i styrelsen för Svenska Föreningen för IT och Juridik 

(ADBJ).

•  Sitter i ADBJ:s valberedning sedan april  2013

Annelie Gunnerstad
doktorand i rättshistoria, gästadjunkt

Undervisning
•  Rättshistoria

•  Juridisk metodlära

•  Handledare för två studenter på avancerad nivå (examensarbete)

Egen forskning 
Pågående arbete 

•  Statssuveräniteten och dess gränser
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Ronney Hagelberg
universitetslektor i civilrätt
Redovisning saknas.

Michael Hellner
professor i internationell privat- och processrätt

Undervisning 
•  Kursföreståndare och lärare: Internationell privaträtt, 4,5 hp

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•   ”Lagvalsregler på obligationsrättens område – Rom I- och Rom II-förordning-
arna”, Ds 2013:21 (73 s.)

•  ”Rom II-förordningen: Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser”, Nor-
stedts Juridik, Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning CCV (369 s., manus 
inlämnat 2013, trycks, kommer 3 april 2014)

Artiklar

•  ”Private International Law and Collective Redress: The Case of Antitrust Damages 
Claims”, Essays in Honour of Michael Bogdan, Juristförlaget i Lund 2013, s. 105-120

•  ‚Probleme der allgemeinen Teil des Internationalen Privatrechts‘, i A. Dutta 
(red.), Der neue Erbrechtsverordnung, Becks Verlag (6 s. under tryckning).

Pågående arbete
•  ”Partsautonomin på den internationella underhållsrättens område”, artikel, fär-

dig 2014

•  “Maintenance obligations, kapitel i European Encyclopedia of Private Interna-
tional Law”, färdig 2014
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•  “Set-off”, kapitel i European Encyclopedia of Private International Law, färdig 
2014

•  “Sweden”, kapitel i European Encyclopedia of Private International Law, färdig 
2014

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

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

•   ”Rom I-förordningen”, bok, färdig 2017

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

Huvudhandledare

•  Linn Bergman (internationell privaträtt, Stockholms universitet)

•  Marcus Grahn (internationell privaträtt, Uppsala universitet)

•  Vian Quitaz (europarätt, Uppsala universitet)

•  Julia Tavaststjerna (internationell privaträtt, Stockholms universitet)

•  Laima Vaigé (internationell privaträtt, Stockholms universitet)

Biträdande handledare

•  Erik Sinander (arbetsrätt, Stockholms universitet)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  7.3 “Mediation in Maintenance Matters” (ordförande), International Recovery 

of Maintenance in the EU and Worldwide, Heidelberg

•  6.5 ”Sverige, EU och den internationella privaträtten” (föredrag), Justitiedepar-
tementet, Stockholm

•  6.6 “Succession: The Swedish Experience” (föredrag), Jean Monnet Workshop 
on Cross Border Litigation, Brunel University

•  11.10 ‚Probleme des allgemeinen Teil des Internationalen Privatrechts‘ (före-
drag) Symposium om ‚Die Europäische Erbrechtsverordnung‘, Würzburg

•  17.10 “Avoiding Torpedoes and Forum Shopping” (föredrag), Civil Justice in the 
EU – Growing and Teething?, Uppsala

Samverkan med det omgivande samhället
•  Biträder Justitiedepartementet i internationellt privaträttsliga frågor (Ju 2005:S)
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•  Utbildar om Bryssel II-förordningen på Domstolsakademin

•  Flera kurser i internationell privaträtt på Blendow och Fakultetskurser

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

•  Expert i utredningen om en ny Bryssel I-förordning (2012:15)

•  Medlem i redaktionskommittén för Journal of Private International Law

•  Ledamot av forskningsutskottet 

Lars Heuman
professor

Undervisning 
•  Kursförståndare för doktorandkurs,

•  Undervisning i masterkurs i International Commercial Arbitration, svensk skilje-
mannarätt och civilprocessrätt 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker 

•  ”God advokatsed”, Jure förlag 344 sidor, och 

•  ”Specialprocess, Utsökning och Konkurs”, Sjunde upplagan, Norstedts Juridik, 
317 sidor (utkom i början av januari 2014)

Artiklar

•  ”I vilken omfattning kan en part enligt LSF 5 § förlora rätten att åberopa ett 
skiljeavtal om han handlar i strid mot detta avtal?”, JT 2013-14 s. 423 ff

•  “The New York Convention and Suspending the Enforcement of an Arbitral 
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Award on the Basis of Pending Setting-Aside Proceedings”, Essays in Honour of 
Michael Bogdan, Juristförlaget i Lund 2012, page 121 ff. 

Pågående arbete
• Rättsteori

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

•  “Mastering the challenges in international arbitration”, Conference 29-30 au-
gusti in Stockholm, Dealing with arbitrability and mandatory law in arbitra-
tion: do new regulatory approaches require new solutions? 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Ledamot av redaktionen för juridisk tidskrift och SCCL:s avdelning för tvistlös-

ning

Axel Holmgren
doktorand i straffrätt

Undervisning
• Specialkurs: Straffrätt och samhälle

Egen forskning
Pågående arbete

• Straffvärde – betydelser och bedömningar, akademisk avhandling
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Fredrik A. Holst 
doktorand i internationell rätt 
(med placering på och finansiering genom Försvarshögskolan)

Undervisning
• Enligt avtal på FHS. Dessutom terminsvis enstaka undervisning på Juridicum.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Kapitel i bok

•  Huvudförfattare i kapitel “A legal view on NATO’s campaign in Libya” ingå-
ende i boken “The NATO Intervention in Libya – Lessons learned from the 
campaign”, sammanställd av Kjell Engelbrekt, Marcus Mohlin och Charlotte 
Wagnsson. Förlag: Routledge

Pågående arbete
•  Avhandlingsarbete: “Legal Aspects of Military Rules of Engagement” (tentativ titel)

Anders Hultqvist
adjungerad professor i finansrätt

Undervisning
•  Skattejuridisk Metodkurs (kursföreståndare)

•  Företagsbeskattning

•  Handledare för tiotalet studenter som skriver examensarbeten

•  Examinerat drygt tio examensarbeten i skatterätt.

•  Föreläsningar i skatterätt (Skövde högskola)



59

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Legalitetsprincipen och lagtolkning – Några reflexioner med anledning av 
5/6-delsmålet.” Skattenytt 2013 s. 10-21. 

•  ”Skattefria stipendier – särskilt som forskarfinansiering.” Skattenytt 2013 s. 
496-525. 

•  ”Skatteflykt och EU-rätten”, Blendow Lexnova Expertkommentar – Skatterätt, 
maj 2013. 

•  ”Rätt skattesubjekt”, Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, februari 
2013. 

•  ”Nytt förslag om tredjemansrevision – revision eller fishing expeditions?” Blen-
dow Lexnova Expertkommentar – Skatterätt, oktober 2013

Pågående arbete
• Om beredningen av skattelag (rapport, artiklar)

• “Transfer Pricing” (bok)

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Leder tillsammans med professor Peter Melz och professor Robert Påhlsson Skat-
telagstiftningsprojektet, som pågått sedan 2008, och som 2014 kommer att av-
slutas med en antologi.

Handledarskap
•  Francesco Farri, doktorand vid Sapienza, Univ. Di Roma (handlett vid kompara-

tion med svensk rätt)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare/panel, Bankföreningens konferens, ”Aktuella skattefrågor för den finan-

siella sektorn”, 19 nov 2013.

•  Moderator, Momsinstitutets konferens Moms 2013, 18-20 sept 2013.

•  Talare, Institutet för Skatter & rättssäkerhet, Seminarium om tredjemansrevi-
sion, 3 okt 2013.

•  Talare, Institutet för immaterialrätt & marknadsrätt, Seminarium om immateri-
alrätt och skatterätt 22 okt 2013.
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Forskningssamverkan
•  Var i Oxford (Tax center, Said Business School, Oxford University) i oktober 

2013 och gjorde några jämförande studier avseende rättsliga metodfrågor vid 
Tax Avoidance och beskattning i den finansiella sektorn. Etablerade ett samar-
bete som fortsätter framöver.

•  Inlett samverkan med VTI (KTH) med rättsliga frågor i trafikforskningen.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Var med i TV4 ”God morgon Sverige” 5 augusti 2013 och diskuterade Skattever-

kets befogenheter att undersöka blogg-  och Facebook-inlägg.

•  Ordnade seminarium (den 15 oktober) för Skatteverket och berörda forskare vid 
fakulteten om SKV:s befogenheter att samla in uppgifter via internet.

•  Var kursledare på en IBC-kurs om den senaste utvecklingen inom Transfer Pri-
cing (för praktiker), 26-27 aug 2013.

•  Arrangerade och medverkade på SCCL-konferens om skatteflykt, 6 maj 2013.

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

Svante Johansson
adjungerad professor i associationsrätt

Undervisning 
•  Bolagsrätt, specialkurs

•  Handledare åt uppsatsskrivande studenter

Egen forskning 
Publicerade arbeten 

Böcker 



61

•  Andersson, Sten, Johansson, Svante och Skog, Rolf, ”Aktiebolagslagen en kom-
mentar”, med supplement 8, Norstedts, Stockholm 2013

Pågående arbete
•  ”Bolagsstämma” (monografi)

•  ”Aktiebolagslagen en kommentar”, med supplement 9 (lagkommentar)

•  ”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, 11 uppl. (monografi)

•  ”Associationsrätten. En introduktion”, 5 uppl. (lärobok)

•  ”Bolagsstämmoordföranden”, i SSCL:s skrift om bolagsstämman (artikel)

•  ”Ren ekonomisk skada”, recension, i JT (artikel)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap 

•  Biträdande handledare åt Katarina Strandberg

Samverkan med det omgivande samhället
•  Anställd vid universitetet sedan 1 juni 2013. Arbetar endast 20 procent. Övrigt 

arbete inriktat på juridisk rådgivning till allmänheten

Ubena John
Doctoral student

Teaching 
•  Teaching Special IT Law course, Winter School, & Comparative law course:

VT13 Automation of Law- Special course IT Law April 23rd April 2013

VT13 Legislative Techniques and Its future-Special course IT Law 26th April 2013

VT13 WinterSchool  (PM, and Automated/Embedded Legislation) 20th and 21st 
February 2013
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HT13 African Customary Law System (Comparative Law Course) 3rd Dec. 2013

•  Teaching Master in Law and IT:

HT13– Introduction to Course A 2nd Sept. 2013

HT13– Introduction to :online master student forum, computer labs; university 
administrative system, etc. 3rd September 2013

HT13– Basic Concepts of Information Technology 4th September 2013

HT13– Introduction to Information & Technology Law 9th September 2013

HT13– Block 2 Introduction & PA1  9th September  2013

HT13– International ICT Legal Framework  11th September  2013

HT13– Q&A PA1  13th September  2013

HT13– Block 2 Discussion 13th September 2013

HT13– Block 3 Introduction & PA2  16th September  2013

HT13– Block 3 Discussion 20th September 2013

HT13– Block 4 Introduction 23rd September 2013

HT13– Block 4 Discussion 27th September 2013

HT13– Block 5 Introduction & PA3  30th September 2013

HT13– Block 5 Discussion  4th October 2013

HT13– Block 6 Introduction 7th October 2013

HT13– E-Government in Practice 7th October 2013

HT13– Individual feedback on PA1  10th October 2013

HT13– Block 6 Discussion 11th October 2013

HT13– Block 7 Introduction 14th  October 2013

HT13– Electronic Evidence 16th  October 2013

HT13– Block 7 Discussion 18th October 2013

HT13– Block 8 Introduction 21st October 2013

HT13– Legislative Techniques 22nd October 2013

HT13– Block 8 Discussion 25th October 2013

HT13– Q&A, Course A Examination

•  Course Manager: Master Course A (IT Law)

•  Supervision: I supervised theses of four master (in Law & IT) students – Gregoire 
Himpens  Course  B Thesis, Rajiv Rahman Course B Thesis, Yingqiu Cao Course 
B Theses, and  Enton Drogu Course B Thesis.
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Research
Published works

Books

•  1 book chapter “Application of Legislative Techniques” in ICT regulation: In 
(Greenstein, S. & Svantesson, D. (eds.), Nordic Year Book 2013, pp371-379..

•  “A critique of legal framework facilitating access to government information in 
Tanzania.“In  Bwalya, K., et al. (eds.)(forthcoming March 2014), Digital Access 
and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging Countries,   IGI.

Current work
Articles

•  “Automation of Law”,The Tanzania Lawyer Journal, August 2014; (peer revie-
wed)

•  “A dilemma of Mobile Commerce regulation in Tanzania,” Research ICT Africa, 
Cape Town, South Africa., September 2013; (peer reviewed)

•  “Theory of Legislation in Tanzania”, Journal of Theory and Practice of Legisla-
tion, Hart Publishing (forthcoming), 2014

•  PhD thesis (in progress)

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

•  I conducted the halftime seminar for my doctoral project  (10th October , 2013);

•  On 19th April 2013 I made a pro bono contribution  on Overview of (1) Privacy 
and Data Security Laws Applicable to Healthcare Data; and (2) Ethical Code and 
Policies Applicable to Healthcare Data relevant to Mobile Health in Tanzania. 
My views were added to Baker & Mckenzie, Thomson Reuters,  and United 
Nations Foundation Health Alliance’s Report titled “Patient Privacy in a Mobile 
World” submitted to the UN; 

•  I participated in several of general jurisprudence and legal theory (allmän rätts-
lära) seminar series at the faculty (e.g. Andreas Maurer, Transnational Law, 22nd 
October 2013; Torben Spaak, Globalization and Nature of Law: A case of Trans-
national Law, 17th September 2013).
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Other contributions to the Faculty’s outreach to society
•  I am coordinating collaboration between IRI, Faculty of Law, Stockholm Univer-

sity and, Faculty of Law, Mzumbe University, Tanzania.

•  Under the collaboration several volumes of Scandinavian Studies in Law were 
sent to the Faculty of Law, Mzumbe University, Tanzania (in 2012 and 2013).

Lovorka Jonic Kapnias,
Doctoral Candidate in European Integration Law

Teaching 
•  Foundations of European Union Law (Master of European Law)

•  Comparative Law

Research
Published works

Articles

•  “Institutional Twinning: Undiscovered Effects of Administrative Trinity”, Croa-
tian and Comparative Public Administration, No. 2/2013 (peer review)

•  “Theoretical Puzzle and its Consequences: Institutional Twinning Equals Techni-
cal Assistance?”, Scandinavian Studies in Law, Forthcoming June 2014 

Current work
•  Research Stay at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and In-

ternational Law in Heidelberg

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

•  Conference Organizer, “Croatia’s Accession to the European Union and the Fu-
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ture of EU Enlargement”, The Institute of European Law in cooperation with 
SIEPS, Citykonferensen Stockholm

Comission in Board of Directors, Investigations etc.
•  Secretary, the Institute of European Law (Institutet för Europeisk rätt)

Anna Kaldal
docent i processrätt
Redovisning saknas.

Moa Kindström Dahlin
doktorand i offentlig rätt

Undervisning 
•  Förvaltningsrätt

•  Allmän rättslära

•  Civilrätt C

•  Terapeutisk juridik (specialkurs)

•  Rättspsykologi (specialkurs)

•  Juridik och etik i skolans värld/Rättsliga dilemman i skolan (lärarutbildningen)

•  Handledarskap för uppsatsstudenter i förvaltningsrätt, allmän rättslära och ci-
vilrätt.
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  Moa Kindström Dahlin & Anna Nilsson, ”Lagförslaget om särskilda skydds-
åtgärder bryter mot grundläggande fri- och rättigheter”, Psykisk ohälsa (Tema: 
Rättspsykiatri), Nr. 1, 2013, s. 40

Pågående arbete
 •  ”Autonomi, vårdbehov, samhällsskydd: Psykiatrirättens intressen, rättigheter 

och principer”

Samverkan med det omgivande samhället
•  Expert/sakkunnig i Barnombudsmannens årsrapport med fokus på mänskliga 

rättigheter för barn med psykisk ohälsa.

•  Undervisning om tvångsvård vid psykologlinjen, KI.

Christine Kirchberger
doktorand och universitetsadjunkt i rättsinformatik

Undervisning
•  Juridisk informationssökning inom Juridisk introduktionskurs (grundkurs) 

•  Rättsinformatik, stf kursföreståndare (grundkurs)

•  Civilrätt C (specialkurs)

•  Medie- och marknadsjuridik (specialkurs)

•  Law and Information Communication Technology (specialkurs)

•  Master Programme in Law and Information Technology (magisterkurs)

•  Examensarbeten inom rättsinformatik och magisteruppsatser inom magisterkursen
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Egen forskning
Publicerade arbeten

•  Lista med länkar på iinek.net/publications.html 

Pågående arbete
•  Avhandlingsprojekt Legal Information as a Tool

Andra forskningsaktiviteter 
•  Co-editor-in-chief för VoxPopuLII, gästblogg av The Legal Information Institute, 

Cornell Law School (blog.law.cornell.edu/voxpop/)

Samverkan med det omgivande samhället
•  Tävlingen Law as an App inom ramen för magister programmet, med domare 

från advokat- och affärsvärlden. Läs mer på blawblaw.se/2013/03/competition-
lawasanapp/

•  Data Protection Blog blogg.delphi.se i samarbete med Delphi Law Firm

•  Bloggen sökarätt.se (tips för juridisk informationssökning)

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

Jan Kleineman 
professor i civilrätt

Undervisning
• Kommersiell avtalsrätt

• Skadeståndsrätt 
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• Rådgivaransvar

• Doktorandkurserna (såväl  Heumans som Petersons)

• Handledarseminarier för uppsatsarbeten

Egen forskning
Publicerade arbeten 

Böcker

•  Avsnitt i den nya boken ”Juridisk metodlära” (avsnitt om den rättsdogmatiska 
metoden)

Artiklar

•  Artikel i Minneskrift till Viggo Hagström

Pågående arbete 
•  Uppsats; ”Dworkin och den praktiska juridiken” (arbetstitel) 

•  ”Revisorers skadeståndsansvar” 

•  Festskrift ; ”Varför 1915 års avtalslag kan få hundra år till”

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc. 

•  Ordförande vetenskapliga rådet Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

•  Ordförande särskilda utskottet vid SCCL

•  Ordförande Oxford committee vid SCCL

Handledarskap 
•  Philip Mielnicki 

•  fram till mars 2014 Aron Verständig

•  Stefan Sandén (halvtid) 

•  Kelly Chen (heltid)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Anordnade och föreläste vid centrets Wallenbergkonferens augusti 2013 (revi-

soransvar)

•  Moderator the Stockholm-Oxford seminar september 2013

•  Föreläste vid Nordiska förmögenhetsdagar i Reykjavik april 2013. Ett stort antal 
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vetenskapliga seminarier vid SCCL under 2013.

•  Ett stort antal vetenskapliga seminarier vid SCCL under 2013.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Samverkan inom ramen för Stockholm Center for Commercial Law

Linnea Kortfält
doktorand i folkrätt
Redovisning saknas.

Adriana Krzymowska
doktorand i finansrätt

Undervisning
• Grundkursen i skatterätt

• Handledare för examensarbeten 

Egen forskning

Pågående arbete
•  Mitt avhandlingsprojekt ”Avyttringsbegreppet i inkomstskattelagen – En studie 

av det skatterättsliga avyttringsbegreppet främst vid beskattning av kapitalvinster 
enligt inkomstskattelagen”
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Antonia Krzymowska
doktorand i civilrätt

Undervisning
• Civilrätt 2 och A

• Civilrätt 4 och D

• Affärsjuridik

• Handledare för två studenter på grundnivå

Egen forskning
Pågående arbete

• Avhandlingsprojekt: ”Mäklarrättsliga principer”

Kent Källström

Undervisning
• Arbetsrätt (fördjupningskurs) 

• Familjerätt (civilrätt C)

• Handledning examensarbeten

• Handledning två doktorander

• Extern undervisning  på KI

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

• Publicerat fem artiklar på nätet (Blendow) i familjerätt
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Pågående arbete
• ”Testamentsförordnandet” (utkommer under våren 2014)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Handleder två doktorander.

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig i ärende om befordran till professor i Örebro.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Medverkar i ett antal intervjuer i tidningar och TV. Medlem i redaktionsråd för 

tidskriften Lag & Avtal

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Styrelseordförande i Edvard Cassels stiftelse.

Per Larsson
doktorand i civilrätt
Redovisning saknas.
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Katrin Lainpelto
jur.dr. och gästlektor i processrätt

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

riktning

•  Tillförordnad kursföreståndare för Juridisk introduktionskurs vt 2013

•  Juridisk introduktionskurs

•  Juridisk informationssökning

•  Processrätt

•  Förundersökning

•  Barnrätt

•  Rättspsykologi

•  Handledning och examination av examensarbeten i processrätt

•  Sedan år 2013 föreläsare i processrätt vid Juristprogrammet vid Umeå universi-
tet.

Egen forskning 
Publicerade arbeten

Artiklar

•  Diesen, C., Lainpelto, K., Vanwesenbeeck, I., “Youth Sexual Aggression and Vic-
timization: A European Agenda”, i International Perspectives, Socioeconomic 
Factors and Psychological Implications, (red. Pearson, M.H.), Nova Science Pu-
blishers, New York, 2013 (refereegranskad).

•  Otterman, G., Lainpelto, K., Lindblad, F., “Factors Influencing the Prosecution 
of Child Physical Abuse Cases in a Swedish Metropolitan Area”, Acta Paedia-
trica, 102:12, 2013 (s. 1199-1203) (refereegranskad).

Rapporter

•  Lainpelto K. & Lainpelto J., “Commun-AID: Mapping Community Resources, 
Allies, Interventions, and Policies. Preliminary Report on Partner Country Re-
sources.” DAPHNE PROJECT: Increasing the Capacity of Domestic Workers 
of Different Origins to Respond to Sexual Violence Through Community-Based 
Interventions,  augusti 2013. 
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•  Lainpelto, K. & Lainpelto, J., “Commun-AID: Mapping Community Resources, 
Allies, Interventions, and Policies.” Qualitative Interviews with Key Informants. 
Final Report Sweden. DAPHNE PROJECT: Increasing the Capacity of Domestic 
Workers of Different Origins to Respond to Sexual Violence Through Communi-
ty-Based Interventions, december 2013. 

•  Lainpelto K. & Lainpelto J., “Commun-AID: Mapping Community Resources, 
Allies, Interventions, and Policies. Final Report Sweden on Country Resources.” 
DAPHNE PROJECT: Increasing the Capacity of Domestic Workers of Different 
Origins to Respond to Sexual Violence Through Community-Based Interven-
tions, augusti 2013. 

•  Lainpelto K. & Lainpelto J., “Commun-AID: Review of Evidence on Migrants’ 
Sexual Victimization and Assessment of Victims’ needs. Report Sweden.” DAPH-
NE PROJECT: Increasing the Capacity of Domestic Workers of Different Ori-
gins to Respond to Sexual Violence Through Community-Based Interventions, 
december 2013. 

Pågående arbete
Ansvarig för forskningsprojekten: 

•  ”Brott mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – särskilt om 
utrednings- och bevissvårigheter” (finansierat av Brottsofferfonden och Stock-
holms Barnrättscentrum)

•  “Increasing the Capacity of Domestic Workers of Different Origins to Respond 
to Sexual Violence Through Community-Based Interventions” (finansierat av 
Europeiska kommissionen inom ramen för DAPHNE III-programmet) 

Övriga forskningsprojekt: 

•  “Y-SAV: Youth Sexual Aggression and Victimization” (finansierat av EAHC).

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

•  Katrin Lainpelto, ”Brott mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar – särskilt om utrednings- och bevissvårigheter”, Stockholms barnrättscentrum 
den 7 mars 2013.
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Samverkan med det omgivande samhället
•  Föreläsare Domstolsverkets vidareutbildning ”Värdering av muntlig bevisning”.

•  Föreläsare Polishögskolans vidareutbildning för barnutredare och utredare vid 
våld i nära relationer.

David Langlet
universitetslektor

Undervisning
•  Koordinator för miljörätten på juristprogrammet .

•  Kursföreståndare för International Law and the Economy 15 hp VT 2013.

•  Kursföreståndare för Miljörätt 15 hp VT 2013.

•  Utöver på ovanstående kurser föreläsare på bl.a. GK i straffrätt och specialkur-
sen i Migrationsrätt, samt handledare av masteruppsatser på mastern i miljörätt. 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  D. Langlet, ”Rätten och evigheten – om hållbarhet och slutförvaring av använt kärn-
bränsle” i Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö och 
Gabriel Michanek, L. Gipperth & C. Zetterberg (red.), Iustus, 2013, ss. 335-353.

•  ”Förnybar energi – den nya konfliktytan mellan miljöskydd och frihandel?”, 
analys publicerad i JP Miljönet 2013-03-12

•  ”Råvaror, handel och hållbarhet – nya realiteter utmanar den internationella 
ordningen”, krönika publicerad i Karnov Nyheter, 2013-01-25.

Pågående arbete
•  Var under året ansvarig för den juridiska delen i det av MISTRA och Energimyn-
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digheten finansierade projektet “Collaborative learning for urban energy Effi-
ciency” (ClueE) vilket integrerar företagsekonomiska, juridiska, statsvetenskap-
liga, sociologiska och tekniska perspektiv för att förbättra förutsättningarna för 
energieffektivisering i befintlig bostadsbebyggelse. Se vidare http://www.sp.se/sv/
index/research/effenergi/ongoing/cluee/sidor/default.aspx

•  Var under året huvudansvarig för den juridiska delen i det med medel ur Havs-
miljöanslaget finansierade projektet ”Åtgärder för att minska spridning av gifter 
(TBT, metaller, PAHer) från båtuppläggningsplatser”, ett tvärvetenskapligt sam-
arbete mellan naturvetenskap, juridik och psykologi med mål att minska fortsatt 
spridning av TBT och andra gifter från fritidsbåtar, få båtägare att ändra till ett 
mer miljövänligt beteende, samt utreda ansvarsfrågor rörande mark förorenad 
av ideella föreningars (båtklubbar) fritidsbåtverksamhet.

•  Under året avslutade jag arbetet med det av Torsten and Ragnar Söderbergs 
Stiftelse finansierade projektet ”En rättslig studie av rörledningar – folkrättsliga 
befogenheter och frågor om ansvar”. Projektet resulterade i två artiklar vilka 
kommer att publiceras i International & Comparative Law Quarterly respektive 
Scandinavian Studies in Law i början av 2014.

•  Var gästredaktör för vol. 59 (2013) av Scandinavian Studies in Law (publiceras 
i början av 2014).

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

• Bihandledare till Brita Bohman

Samverkan med det omgivande samhället
•  ”Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden (ClueE): Det ju-

ridiska perspektivet”, presentation vid ClueE-projektets slutkonferens, 20 mars 
2013, Handelshögskolan, GU (konferensen vände sig inte främst till akademiker 
utan till verksamma i kommunala förvaltningar och bostadsbolag). 

•  Tillsammans med Britta Eklund vid institutionen för tillämpad miljövetenskap 
arrangör av seminariet ”Föroreningar från båtuppläggningsplatser – vem ansva-
rar?” , 3 september, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ledamot av styrelsen för Stockholms Miljörättscentrum.

•  Nominerades av rektor för Stockholms universitet till Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse’s Wallenberg Academy Fellows 2013.
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•  Mottagare av 2013 års The Stockholm Centre Oxford Fellowship och därför 
tjänstledig från Juridicum från 1 oktober och resten av 2013.

Frida Larsson
doktorand i straffrätt

Undervisning 
•  Straffrätt (grundkurs)

Egen forskning 
Pågående arbete

•  Doktorsavhandling – Underlåtenhet av skyddsgaranter för barn

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  En uppsatsstudent 30 hp uppsats (juristexamen)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Presentation av mitt doktorandprojekt vid nordiska straffrättskonferenser i Bergen.
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Marianne Levin
jur. dr, dr h.c., återanställd professor i civilrätt

Undervisning
•  Magisterutbildning i europeisk immaterialrätt (programföreståndare) 

•  Kurs Advanced intellectual property law (kursförståndare)

•  Kurs Master thesis (kursföreståndare)

•  Handledare examensuppsatser i immaterialrätt

•  Examinator examensuppsatser i immaterialrätt

•  Handledare & examinator Magisteruppsatser

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  Uppdaterad lagkommentar: KARNOV Lag om namn och bild i reklam 
(1978:800)

•  Uppdaterad lagkommentar: KARNOV Marknadsföringslag (2008.486)

•  Uppdaterad lagkommentar: KARNOV Mönsterskyddsförordning (1970:486) 

•  Uppdaterad lagkommentar: KARNOV Mönsterskyddslag (1970:485)

•  Uppdaterad lagkommentar: KARNOV Produktsäkerhetslag (2004:451)

•  Uppdaterad lagkommentar: KARNOV Produktsäkerhetsförordningen 
(2004:469)

•  LEXINO lagkommentar: Marknadsföringslagen (2008:486)

Artiklar

•  Recension av ”I immaterialrättens gränsland”, Malin Forsman (red.), NIR 2013 
s. 321 - 325

Pågående arbete
•  ”Marknadsföringslagen – en kommentar” (bok)

•  LEXINO lagkommentar: Mönsterskyddslagen (1970:485)
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Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

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

Handledarskap
•  Monirul M. Azam (huvudhandledare)

•  Jonas Hellberg (huvudhandledare)

•  Åsa Hellstadius (huvudhandledare)

•  Lydia Lundstedt (huvudhandledare)

•  Frantzeska Papadopoulou (huvudhandledare)

•  Katarina Renman Claesson (huvudhandledare)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Förgranskare av jur. mag. Ana Norbergs PhD-avhandling Patenting Nanomedi-

cine in Europe:  Applying the ”medical methods exception” to emerging techno-
logies, inklusive ett seminarium vid Köpenhamns universitet för samtliga dokto-
rander i immaterialrätt den 21 augusti 

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Köpenhamns universitet, tillsättning av  lektor i immaterialrätt och innovations-

rätt

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  ”Praxisdagen” (januari) Stockholm, ordf. & konferensansvar

•  ”Vad hände med de immaterialrättsliga prövningstillstånden” (januari) Stock-
holm, ordf. & konferensansvar

•  ”Officialprövningen i immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål” (oktober) 
Stockholm, ordf. 

•  “File history estoppel”, (februari) Stockholm, ordf.

•  ”Patent inom telekom – miljarder, troll och frand” (mars) Stockholm, ordf.

•  ”Uppgradering av varumärkesskyddet”, Stockholm (maj), ordf. & konferensan-
svar

•  ”Justitiedepartementtet informerar om aktuella frågor” (september) Stockholm, 
ordf.

•  ”Officialprövningen i immaterialrätten” (oktober), Stockholm. ordf.

•  ”Kring geografiska namn som registrerade kännetecken.” (november) & konfe-
rensansvar
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•  “Design Law Round Table”, November München, deltagare/ skriftigt bidrag

•  ”Nya regler och nya satsningar i kampen mot piratvaror” (december) Stock-
holm, ordf.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Enväldig domare (jury) för  ELSA ( European Law Student’s association) Sweden 

vid uppsatstävling i medierätt (Upphovsrätt på internet)

•  Almedalen: Talare vid Fores seminarium om upphovsrätt

•  Två krönikor om immaterialrätt i Affärsvärlden Affärsjuridik

•  Radiodokumentär om Scientologmålen angående upphovsrätt och offentlighet 

•  Duellen; Naturvetarna Om lärarundantaget

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ordförande i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)

Pernilla Leviner
juris doktor, lektor i offentlig rätt (sedan 1 december 2013) 

Undervisning
•  C-C (biträdande kursansvarig familjerätten)

•  Statsrätt

•  Förvaltningsrätt

•  Handledare för åtta examensarbete på juristlinjen (samt examination av tio så-
dana exemensarbeten)

•  Högre seminarium för examensarbeten inom familjerätt

•  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  Leviner, ”The Ban on Corporal Punishment in Sweden – Outcomes and Chal-
lenges”, Alternative Law Journal, vol. 38, nr. 3, 2013 (peer-review)

•  Leviner, ”Child Protection Under Swedish Law – Legal Duality and Uncerta-
inty”, European Journal of Social Work, 2013, DOI:10.1080/13691457.2013.7
91249 (peer-review)

Pågående arbete
•  Leviner, ”Förbudet mot barnaga i Sverige ur ett jämförande perspektiv – effekter 

och utmaningar”, JT, in press, våren 2014 (peer-review)

•  Leviner, ”Hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som anhöriga – ett rättsligt 
perspektiv”, vilken kommer publiceras i en antologi som ges ut av Stiftelsen all-
männa barnhuset under våren 2014

•  Leviner, ”När kan och bör placerade barn flytta hem – en oklar balansering mel-
lan återförening och stabilitet i tre olika processer”, i Barnrätt – en antologi (Red. 
Warnling Nerep & Cederborg), kommande våren 2014

•  Uppdatering av tidigare publicerat kapitel ”Socialtjänstens ansvar för barn och 
unga”, i Juridik i socialt arbete – en introduktion, Red. Eneroth, Gleerups förlag, 
Lund, kommande i ny upplaga hösten 2014 

•  Leviner, “Legal Dilemmas and Challenges within Child Protection – Compara-
tive Observations on the Role and Function of Courts”, vilken kommer att ges 
ut i samband med konferensen Child Friendly Justice som anordnas av Barnrätts-
centrum maj 2014.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Biträdande föreståndare för Stockholms Barnrättscentrum från 1 oktober 2013.

Handledarskap
•  Biträdande handledare för Ulrika Winerdal, doktorand vid Barn- och ungdoms-

vetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare, “Legal Dilemmas within Child Protection”, International Academy of 

Law and Mental Health, Amsterdam, juli 2013
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•  Talare, “Law and practice in Sweden 34 years after the ban on corporal punish-
ment”, Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, juni 2013

•  Talare, ”Ett rättsligt perspektiv på barns delaktighet i socialtjänsten barnavårds-
arbete”, Konferens Barnrättsdagarna, Örebro april 2013. 

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

Gustav Lindkvist
doktorand offentlig rätt

Undervisning
•  Grundkurs förvaltningsrätt

•  Fördjupningskurs förvaltningsprocessrätt

•  Fördjupningskurs i förvaltnings- och skatteprocessrätt vid Uppsala universitet

•  Handledarskap uppsatsstudenter

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  Svensk Skattetidning 2013 s. 65 ff., ”Förbud mot reformatio in pejus efter åter-
förvisande – tillämpligt för Skatteverket?”

•  SkatteNytt 2013 s. 264 ff., ”En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess – några 
kommentarer angående skattemål.”

•  Svensk Skattetidning 2013 s. 220 ff., ”Vaga bevisteman, Europakonventionen 
och skatteförfarandet.”

•  Juridisk Tidsskrift 2013 s. 908 ff., ”Bevistema i skattebrottmål om s.k. osanna 
fakturor.”
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•  Svensk Skattetidning 2013 s. 518 ff., ”Bevissäkringsteorin i skatteprocessen.”

•  SkatteNytt Akademisk årsskrift 2013 s. 3 ff., ”Bundenhet vid inskränkningar i 
den fria bevisvärderingen i skatteprocessen.” (peer review)

•  Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 s. 377 ff., ”HFD om bevisbörda och beviskrav 
avseende samboförhållande vid återbetalning av bostadsbidrag.”

•  Svensk Skattetidning 2013 s. 709 ff., ”Omprövning med anledning av ny bevis-
värderingspraxis – något om rättstillämpningsbegreppet.”

•  SkatteNytt 2013 s. 34 ff., ”Objektivitet vid skatteutredning – en jämförelse mel-
lan skatte- och brottmål”, del 1. (medförfattare)

•  SkatteNytt 2013 s. 157 ff., ”Objektivitet vid skatteutredning – en jämförelse 
mellan skatte- och brottmål”, del 2. (medförfattare)

Pågående arbete
• Avancerat bevisteoretiskt samarbete med biostatistiker Arvid Sjölander.

Andra forskningsaktiviteter 
Samverkan med det omgivande samhället

• Undervisning vid Domstolsakademin, Domstolsverkets utbildningsenhet

Konrad Lundberg
universitetslektor i handelsrätt

Undervisning
•  Juridisk översiktskurs (kursföreståndare)

•  Civilrätt 2/Civilrätt A

•  Affärsjuridik

•  Juridisk metodlära

•  Handledare för en student på grundnivå



83

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  Lundberg m.fl., ”Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt,” 2 uppl, Sanoma, 
Stockholm, 2013, Kap 1-3 o 9-14

Artiklar

•  ”Avtalslagen 2010 – några synpunkter”, Juridisk tidskrift, nr 4 2012-13

Pågående arbete
•  Avtalets innebörd – Inkorporering, Tolkning, Utfyllnad

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

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ordförande ledningsgruppen för yh-utbildningen Paralegal, Påhlmans Handels-

institut

•  Ledamot ledningsgruppen för yh-utbildningen Offentlig upphandling, Påhlmans 
Handelsinstitut

Cecilia Magnusson Sjöberg
professor i rättsinformatik

Undervisning 
•  Ämnesföreståndare för rättsinformatik (och kursansvarig för grundkursen i 

rättsinformatik).

•  Programansvarig för magisterutbildningen i Law & IT.
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•  Ansvarig för magisterkursen i Arkivvetenskap med rättsinformatik, Historiska 
institutionen.

•  Kursansvarig för IT-rätten inom ramen för MSc/PG Diploma in Computing, IT 
Law and Management, vid King´s college London.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  “Administrative Data Protection in Global Networks”, i Internationalisation of 
Law in the Digital Information Society, red. Dan Jerker Svantesson och Stanley 
Greenstein. Nordic Yearbook of Law and Informatics, 2010-2012, s. 77-100. 
Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2013.

•  “Administrative Data Protection in Global Networks”, i Administrative law 
beyond the state: Nordic perspectives, red. Anna-Sara Lind och Jane Reichel, s. 
143-161. Stockholm: Liber, 2013

Pågående arbete
Aktuellt forskningsansvar omfattar följande projekt: 

•  E-learning (finansierat av Wallenberg), 

•  Legal Aspects of Public Sector Information, PSI (EU-project).

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Föreståndare för Institutet för rättsinformatik (IRI).

Handledarskap
• Handleder fem doktorander 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Gästforskare vid Bond University, Australien

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

ring
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Ordförande i Stiftelsen för rättsinformation (www.rattsinfo.se)

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

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

•  Expert: Statistikutredningen (Fi 2011:05)

•  Expert: E-delegationens grupp för juridiska frågor (Dir. 2009:9)

Said Mahmoudi
professor i internationell rätt

Undervisning 
•  Folkrätt 

•  International Criminal Law

•  Human Rights in a Global Perspective

•  Miljörätt

•  Handledare till sex examensarbeten

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  “State Immunity: A Swedish perspective” i Nerina Boschaiero et al (eds.) Inter-
national Courts and the development of International Law: Essays in Honour of 
Tullio Treves, Springer, 2013, s. 77-89.

Pågående arbete
•  “International Use of Force and Neutrality: A Swedish Perspective”, bokprojekt
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•   Uppdatering av läroboken ”Sverige och folkrätten”, femte uppl. 

•  Uppdateringen av uppslagsordet “Islamic Approach to International Law” i En-
cyclopedia of Public International Law, OUP.

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

•  Katinka Svanbergs avhandling ”Säkerhetsrådets praxis under FN-stadgans kapi-
tel VII” (huvudhandledare)

•  Fredrik Holsts avhandling ”Militära insatsregler” (huvudhandledare)

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

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

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

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

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Jag var opponent vid disputationsakten för Elise Karlsens avhandling ”Hvordan 

forhindre oljeforurensning fra utenlandsk skipstrafikk i transit”, som försvara-
des i Tromsö den 23 maj 2013. 

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Ordförande i bedömningskommittén för tillsättningen av professuren i interna-

tionell rätt, särskilt havsrätt, vid Köpenhamns universitet i september 2013.

•  Sakkunnig för bedömning av Sanja Bogovics ansökan om docentkompetens i 
miljörätt vid Lunds universitet i augusti 2013. 

•  Sakkunnig i befordransärendet angående docent Jaan Kleffners ansökan om be-
fordran till professor vid Försvarshögskolan i Stockholm oktober 2013. 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Ansvarade för två seminarier som hölls i Dubai, Förenade Arabemiraten. Det 

första seminariet handlade om “International Treaty Investment Arbitration” den 
13 juni 2013 och det andra om “Legal Responses to Vessel- Related Oil Pollution 
Damage”. 
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Samverkan med det omgivande samhället
•  Medverkar regelbundet i massmedia vad gäller diverse folkrättsliga frågor. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Styrelseordförande Stockholms miljörättscentrum 

•  Ledamot i Stockholm Center for International Law and Justice

•  Ledamot i Barnrättscentrum 

•  Ledamot i styrelsen för svenska avdelningen av International Law Association

•  Ledamot i redaktionskommittén för Atoms for Peace: An International Journal

•  Ledamot i redaktionskommittén för Scandinavian Studies in Law

•  Ledamot i redaktionskommittéen för Aegean Review of the Law of the Sea and 
Maritime Law

•  Ledamot i International Advisory Board of the Law of the Sea Institute, Univer-
sity of California, Berkeley 

•  Juridiska föreningens inspektor och styrelseordförande i Stiftelsen Juristernas 
Hus

Katak Malla
forskare

Undervisning 
 •  Environmental Law Across State Borders: International, Supranational, and 

Transnational

Egen forskning
•  “Nutrients Trading Scheme to Control Eutrophication in the Baltic Sea and its 

Legal Prerequisites”, Östersjöcentrum, Stockholms universitet
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Publicerade arbeten
•  “Climate Change Loss and Damage Compensation”, Nordic Environmental 

Law Journal, Issue 2013:2,>www.nordiskmiljoratt.se.

Pågående arbete
•  Handledare för sex masterstudenter:  Marina Zamora, Massimo Torsello, Kosit-

watanarerk Tunyawat (Tune), Ahmad Kalantari, Klara Erauw, Mathilde Crepy.
Handledningen omfattar fyra forskningsområden: Environmental law and hu-
man rights, Environmental law, corporate responsibility and trade, Environmen-
tal law, climate and energy Environmental law and Social-Ecological Resilience. 

•  Handleder även masterstudenter i ”förhandlingar om miljöansvar för transna-
tionella företag”.

Andra forskningsaktiviteter
•  Deltog i 4th Biennial Conference of the Asian Society of International Law, 14th 

- 16th November 2013 at India Habitat Centre, New Delhi, India och presente-
rade en artikel “Climate Change Loss and Damage Compensation”.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Har varit vice ordförande i Sverige-Nepalföreningen under tio år, och sakkunnig 

i styrelsen, och är nu ordförande i Sverige-Nepalföreningen.  

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Presenterade en inventering av lagarna—nationella, internationella och EU-di-

rektiv—som avser att förvalta ekosystem i Östersjön, den 10 september 2013, i 
Östersjöcentrum, Stockholms universitet.
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Dennis Martinsson
doktorand i straffrätt.

Undervisning
•  Straffrätt

•  Handledare för fyra studenter på grundnivå

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•   “The Law’s Fool or the Law’s Fool?”, Otago Law Review, no. 4, 2012 (peer 
review).

•  ”Högsta domstolen om miljöbrott genom oaktsamhet”, Juridisk Tidskrift, nr. 3, 
2012–2013.

Pågående arbete
•  Avhandlingsprojekt: Villfarelse som ansvarsfrihetsgrund (arbetstitel). Kort be-

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

 Samverkan med det omgivande samhället
•  Deltagande vid en sammankomst/utbyte mellan straffrättsenheten vid Justitiede-

partementet och ämnesområdet straffrätt vid de juridiska fakulteterna i Stock-
holm och Uppsala (31 januari 2013).

•  Deltagande och presentation av avhandlingsarbetet vid den nordiska worksho-
pen i straffrätt i Bergen (26-27 april 2013)

•  Deltagande vid flera s.k. högre seminarium i straffrätt under 2013, som arrang-
eras av Stockholms universitet och Uppsala universitet.
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Peter Melz
professor i finansrätt, prefekt

Undervisning
•  Fullgör undervisningen huvudsakligen i specialkursen i företagsbeskattning samt 

som examinator för examensarbeten.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  ”Mervärdesskatt – en introduktion”, sjuttonde upplagan 2013. Tillsammans 
med Eleonor Kristoffersson.

Artiklar

•   Skattenytt Rättsfallskommentarer i nr 6 2013

•  ”Svårt återinföra fastighetsskatten”, sid. 115 – 125 i En skattereform för 2000-ta-
let, red. Mats Berglund, under utgivning.

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

• Jesper Johansson (huvudhandledare)

• Adriana Krzymowska (huvudhandledare)

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
• Ledamot av Företagsskattekommittén

• Ordförande för Stiftelsen av den 28 oktober 1982

• Ledamot av TOR/Skattenytts stiftelse

• Prefekt för Juridiska institutionen
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Philip Mielnicki
doktorand i civilrätt

Undervisning
•  Civilrätt 2/Civilrätt A

•  Skadeståndsrätt

•  Handledare examensarbeten på grundnivå, nio studenter

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  Rapport: “Study evaluating the status quo and the legal implications of third 
party liability for the European security industry – country report” (Sweden), 
Annex III, s. 239 ff., Europeiska kommissionen 11 oktober 2013

Pågående arbete
•  Doktorsavhandling: ”En rättighetsbaserad skadeståndsrätt”

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

•  Föredrag: “Human rights, torts and ‚direkte Drittwirkung‘ – a comment, kon-
ferens: Intersections between commercial law and labour law: The way ahead”, 
med SCCL och Juridiska fakulteten i Florence, 25 oktober 2013

•  Medarrangör av konferens: “Functional or Disfunctional – The Law as a Cure?. 
Risks and Liability in the Financial Markets”, konferens med anledning av Ma-
rianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses 50-årsjubileum, Stockholm 29-30 au-
gusti

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

Commercial Law

•  Ledamot (peer-review-granskare) i Akademiska rådet för tidskriften Juridisk Pu-
blikation
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Göran Millqvist
professor i civilrätt

Undervisning
•  Finansmarknad och kredit, 15 hp 

•  Insolvensrätt med sakrätt, 15 hp

•  Kommersiell avtalsrätt, föreläsning 4 tim.

•  Civilrätt A, föreläsningar 30 tim.

•  Affärsjuridik föreläsningar 8 tim., seminarieundervisning 20 tim.

•  Examensarbeten tio st.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  Gösta Walin, Torkel Gregow, Göran Millqvist, Annina H. Persson, ”Utsöknings-
balken. En kommentar”, Version den 1 augusti 2013 (fjärde upplagan med till-
lägg och ändringar), Zeteo, Norstedts Juridik

Artiklar

•  “Cross-border Insolvency Agreements – Protocols from a Swedish Perspective”, 
Essays in Honour of Michael Bogdan, Juristförlaget i Lund 2013, s. 325-336.

•  ”Exekutiv auktion över stöldgods – är staten skadeståndsansvarig?”, JT 2013/14 
s. 167-172.

Pågående arbete
•  ”Revidering av EU:s Insolvensförordning och hanteringen av internationella 

konkurser”, artikel.

•  ”Sakrättens grunder”, reviderad 7 uppl. 2014.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Redaktör för Juridisk Tidskrift, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
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Handledarskap
•  Oskar Andrews

•  Elisabeth Ahlinder

•  Julia Tavaststjerna

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
• Eva Lindell-Frantz docentansökan Lund

Samverkan med det omgivande samhället
•  Sverige-Amerika Stiftelsen, anlitad sakkunnig för bedömning och rangordning av 

stipendieansökningar till Stiftelsen.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ledamot av Fakultetsnämnden, Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet

•  Suppleant i Forskningsutskottet, Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet

•  Suppleant Institutionsstyrelsen, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet

Jori Munukka
professor i civilrätt

Undervisning
•  Affärsjuridik (kursföreståndare)

•  Civilrätt 4 (kursföreståndare, ämnesföreståndare i fastighetsrätt) (vt)

•  Civilrätt A (kursföreståndare, ämnesföreståndare i förmögenhetsrätt) (ht)

•  Allmän rättslära

•  Kommersiell avtalsrätt (bitr. kursföreståndare)

•  Central fastighetsrätt (kursföreståndare)

•  Skadeståndsrätt
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•  Ämnesspecifik uppsatskurs i förmögenhetsrätt (kursansvarig)

•  Ämnesspecifik uppsatskurs i fastighetsrätt (kursansvarig)

•  Master of Laws in European Law, Part II, The Union, the Market and the Indi-
vidual

•  Handledare för åtta studenter på grundnivå (som avslutats inom perioden)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  Munukka, Jori, ”Avtalsrätt och standardavtal”, i IT-avtal. En kommentar till IT-
branschens standardavtal, Perméus, Anders, Lindberg Daniel under medverkan av 
Munukka, Jori, Myrhed, Anna, Schibler, Therése, Jure, Stockholm 2013, s. 1–62.

Artiklar

•  Munukka, Jori, “Transnational Contract Law Principles in Swedish Case Law 
– PICC, PECL and DCFR”, i Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok 
IV, Mielnicki, Philip, Verständig, Aron, Schultz, Mårten (red.), Jure, Stockholm 
2013, s. 123–152.

Elektronisk utgivning

•  Munukka, Jori, ”Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för-
mögenhetsrättens område”, Lexino Rättsanalyser, Karnov Group, 28, 29 och 31 
§§ (72 s.).

•  Munukka, Jori, ”Köplagen” (1990:931), Lexino Rättsanalyser, Karnov Group, 
6–16 §§ (133 s.).

Pågående arbete

Böcker

•  Munukka, Jori, “The Transfer of Immovable Property in Sweden”, i The Trans-
fer of Immovable Property in Europe, Oxford University Press, Oxford 2014, ca 
25 s.

•  Munukka, Jori, ”Fastighetsrättsliga studier”, Karnov Group, Stockholm 201?, 
ca 220 s. 

Artiklar

•  Munukka, Jori, ”Ansvarsbegränsningar och anspråk mot motparts kontraktsmed-
hjälpare”, i Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok V, Carlson, Caroline, 
Verständig, Aron, Schultz, Mårten (red.), Jure, Stockholm 2014, s. 165–184.
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Elektronisk utgivning

Munukka, Jori, ”Köplagen” (1990:931), Lexino Rättsanalyser, Karnov Group, 
2014, 17–21, 30–40 och 67–70 §§.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Avdelningsledare för Forskningsavdelningen för fastighetsrätt, Stockholm Centre 
for Commercial Law

Handledarskap
•  Huvudhandledare för doktoranden Antonia Krzymowska, Juridiska fakulteten, 

Stockholms universitet

•  Huvudhandledare för doktoranden Mattias Nilsson, Juridiska fakulteten, Stock-
holms universitet

•  Handledare (bitr.) för doktoranden Fredrik Morawetz, Juridiska fakulteten, 
Lunds universitet

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Organisatör

•  Seminariet ”Präglas tolkning och tillämpning av entreprenadavtalen alltför 
mycket av branschinterna synsätt?”, Avtackning av Rolf Höök, Stockholm Cen-
tre for Commercial Law (SCCL), Stockholm 2013-03-04

•  Seminarium Prisutdelning SCCL-Priset 2012, SCCL, Stockholm 2013-03-11

•  Seminariet ”Den sakrättsliga forskningsfronten förskjuts?” Presentation av två 
avhandlingar, Forskningsavdelningarna för förmögenhetsrätt och fastighetsrätt 
(SCCL), Stockholm 2013-03-25

•  Seminariet ”Entreprenadrättsliga frågor,” Forskningsavdelningarna för förmögen-
hetsrätt och fastighetsrätt (SCCL), Stockholm 2013-11-29

•  Seminariet ”HDK 10 år”, Hyresrättsliga diskussionsklubben  (SCCL) & Fastig-
hetsägarna Stockholm, Stockholm 2013-11-27

•  Heldagskonferensen ”Fastighetsrättsdagen 2013” och moderator under konferen-
sens gemensamma förmiddagspass, VJS/Karnov Group, Stockholm 2013-12-04

Föredrag

•  Seminariet ”När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal. Skiljer sig till-
lämpningen från andra avtalstyper? Del 1”, SCCL & Institutet för social civil-
rätt, Stockholm 2013-02-12
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•  ”Riskbegreppet i entreprenadrätten”, seminariet Präglas tolkning och tillämp-
ning av entreprenadavtalen alltför mycket av branschinterna synsätt?, Stockholm 
2013-03-04

•  Seminariet ”När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal. Skiljer sig till-
lämpningen från andra avtalstyper? Del 2”, SCCL & Institutet för social civil-
rätt, Stockholm 2013-03-18

•  ”Juridiska principer”, Seminarieserien i Allmän rättslära, Juridiska fakulteten, 
Stockholm 2013-03-19

•  ”Common European Sales Law”, tvådagarskonferensen Harmonization – the 
Future and European Private Law, Nätverket för Europarättslig Forskning, 
Stockholm 2013-04-22–23

•  ”Swedish Consumer Contract Law”, seminarium Swedish and Japanese Consu-
mer Law, Nätverket för Europarättslig Forskning, Stockholm 2013-08-27

•  ”Entreprenadrättslig praxis 2007–2013”, seminariet Entreprenadrättsliga frå-
gor, Stockholm 2013-11-29

•  ”Likhetsprincipen i bostadsrättsföreningar”, Hyresrådskonferensen 2013, Stock-
holm 2013-11-20

•  ”Tidpunkt och form för avtalsbundenhet vid fastighetsköp och lokalhyra”, semi-
nariet HDK 10 år, Stockholm 2013-11-27

•  ”Aktuell rättspraxis”, Fastighetsrättsdagen 2013, Stockholm 2013-12-04

•  ”Skadeståndsregleringens mysterier”, Fastighetsrättsdagen 2013, Stockholm 
2013-12-04

•  ”Om rättsprinciper”, doktorandseminarium Umeå universitet, Umeå 2013-12-11

Moderator

•  Moderator seminariet ”Nyttjanderättsliga frågor: Tillträdesrätt till lägenhet. Lo-
kalhyresgästs skadebegränsningsplikt. Preklusion av förverkandegrund”, Hyres-
rättsliga diskussionsklubben (SCCL), Stockholm 2013-10-22

•  Moderator för halvdagstemat ”Entreprenadrätt”, Fastighetsrättsdagen 2013, 
Stockholm 2013-12-04

Samverkan med det omgivande samhället
•  Intervju Uppdrag granskning om fastighetsbolaget Norrportens affärer

•  Intervju TV4 Uppland om vägglöss som vräkningsgrund för bostadsrättshavare

•  Intervju Mitt i om studentlägenheter i Vällingby

•  Intervju TV4 Stockholm om uppsägning av hyreskontrakt med MC-gäng

•  Intervju SVT om arrende av Stenhammars slott
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•  Intervju SVT Plus om fastighetssäljares ansvar vid rättsligt fel (okänt arrende 
sakrättsligt skyddat)

•  Intervju Värmlands Folkblad om uppsägning av hyreskontrakt med MC-gäng

•  Intervju Aftonbladet inför Lunds tingsrätts dom i målet mellan The Hives och 
Tambourine Studios rörande prisavdrag vid redovisningstjänst

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  V. ordf. i styrelsen för samt ordf. för kapitalförvaltningsutskottet  i Stiftelsen 

Juridisk fakultetslitteratur i Stockholm

•  Suppleant i styrelsen för Stiftelsen av den 28 oktober 1982

•  Rättsfallsredaktör för Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet

•  Ledamot i Vetenskapliga rådet, Stockholm Centre for Commercial Law

•  Ledamot i Juridiska fakultetens forskningsutskott, Stockholms universitet

•  Deltidsanställd vid Justitiedepartementet, enheten för förmögenhetsrätt och fa-
miljerätt (L2), vid förhandlingarna om en gemensam europeisk köplag

•  Ledamot i Hyresrättsliga diskussionsklubbens styrgrupp

•  Ledamot i Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt 

•  Ledamot i Forskningsavdelningen för förmögenhetsrätt 

•  Medverkande i nätverket Nordic Restatement of Contract Law

•  Medverkande och ämnesansvarig i nätverket Avtalslagen 100 år

•  Nationell rapportör för Common Core of European Private Law, Immovables 
Section

Mpoki Mwakagali
doktorand i civilrätt
Redovisning saknas.
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Annika Nilsson
post doc 

Undervisning 
•  Ca 600 klt fördelat på miljörätt och förvaltningsrätt: lektionsundervisning, hand-

ledning och examination av skriftliga arbeten på kursen Master of Environme-
ntal law, gruppövningar och examination på kursen Förvaltningsrätt på jurist-
programmet, seminarieundervisning för uppsatsstudenter i förvaltningsrätt, samt 
seminarieundervisning på specialkursen Miljörätt på juristprogrammet, mm

Egen forskning 
Publicerade arbeten 

Artiklar 

•  A. Nilsson, ”Forskning i miljöförvaltningens vardag. Behöver vi veta hur miljö-
rätten tillämpas?”, i Miljörättsliga perspektiv och tankevändor, Vänbok till Jan 
Darpö och Gabriel Michanek, Iustus Förlag, 2013, s. 355

•  A. Nilsson, “Enforcing Environmental Responsibilities – An Environmental Per-
spective on the Rule of Law and Administrative Enforcement”, in Voigt, Christi-
na, (Ed.), Rule of Law for Nature – New Dimensions and Ideas in Environmental 
Law, 2013, Cambridge University Press, s. 257

•  Nilsson, Annika K., “A Changing Environmental Context for National Regula-
tion of Nutrient Emissions”, i Studia i Prace, WNNEiZ, Nr. 29, Uniwersytet 
Sczcezinski, ZESZYTY KAUKOWTs Nr. 748, s. 121



99

Per Jonas Nordell
professor i civilrätt

Undervisning
•  Ämnesansvarig för immaterial- och marknadsrätt

•  Civilrätt B (kursföreståndare)

•  Master in European Intellectual Property Law

•  Juridisk översiktskurs

•  Affärsjuridik

•  Termin 2 (Lunds universitet)

•  Handledare för nio studenter på grund- och magisternivå

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  ”Juridik. Civilrätt, straffrätt, processrätt”, 2 uppl., Sanoma Utbildning, Stock-
holm 2013 kap. 17–18 (s. 357–396)

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

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

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

Handledarskap
•  Johan Axhamn (huvudhandledare)

•  Johannes Wickbom (huvudhandledare)

•  Ulrika Wennersten (biträdande handledare) (Lunds universitet)

 Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Organisatör och talare vid IFIM:s seminarium den 18 oktober 2013 ”Spelar 
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marknadsrätten och immaterialrätten i samma lag? Utveckling, gällande rätt och 
strategier”.

•  Organisatör och moderator vid IFIM:s seminarium den 22 februari 2013 ”Aktu-
ella upphovsrättsliga frågor med anledning av Högsta domstolens dom i ePhone-
målet”.

•  Moderator vid IFIM:s seminarium den 29 november ”Juridiska, samhälleliga och 
praktiska aspekter på marknadsföring i sociala media”.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Ansvarig för sex lunchseminarier andordnade av IFIM för praktiserande imma-

terial- och marknadsrättsjurister.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Ledamot i styrelsen för Stockholms universitetsbibliotek (tom 30 juni 2013).

•  Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Tore Alméns minnesfond.

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

•  Chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Nordiskt Immateriellt Rätts-
skydd (NIR).S

•  Redaktör för Studia Juridica Stockholmiensia (Stockholm University Press).

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

•  Adjungerad ledamot i styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU).

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

•  Ledamot i ICC Swedens Referensgrupp för immaterialrätt.

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

•  Expert, ”Utredningen om vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden” (Ju 
2011:15) (SOU 2013:4).
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Annika Noree
docent och universitetslektor i straffrätt
Redovisning saknas.

Siv Nyquist
universitetslektor

Undervisning 
• Skatterätt  (kursansvarig)

• Beskattningsrätt

• Företagsbeskattning (specialkurs)

 •  Handleder och examinerar studentuppsatser.

Maria Nääv
doktorand i civilrätt

Undervisning
• Allmän rättslära

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Deltog i framtagande av pedagogiskt material avseende den rättsliga regleringen 

av näthat för Ungdomsstyrelsen. 
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Jaan Paju
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning
•  Europarätt grundkursen, termin 1

•  Statsrätten, termin 1

•  Constitutional Law, specialkurs

•  Master of European Law, Social Law

Egen forskning
Pågående arbete

• Doktorsavhandling, prel dispuation våren 2015

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Redaktör, Europarättslig Tidskrift

Lars Pehrson
Professor i civilrätt 
(immaterialrätt, europeisk integrationsrätt och associationsrätt
Redovisning saknas.
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Roger Persson Österman
docent

Undervisning
•  Skatterätt 

•  Law&economics

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  ”Förhandsbesked i skattefrågor”, Iustus förlag

Artiklar

•  ”Underprisöverlåtelser”, i Svensk Skattetidning

Pågående arbete
•  Fortsatt forskning avseende möjligheterna att genom olika typer av förhandsbe-

sked stärka förutsebarheten för skattskyldiga personer

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Redaktör för Skattenytt

Handledarskap
•  Jesper Johansson (biträdande)

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
•  Opponent Martin Berglund, ”Avräkningsmetoden”, Juridicum Uppsala

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Värd för den internationellt kände professorn Daniel Shaviro (NYU) vid hans 

besök i Stockholm maj 2013.
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Claes Peterson
professor och ämnesföreståndare i rättshistoria

Undervisning
•  Grundkurs i rättshistoria, 9 hp, kursföreståndare

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

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  ‚Der allgemeine Teil und das römische Recht‘ (redaktörskap) Stockholm, under 
utgivning.

•  ‚Die idealistische Philosophie und die Juristen‘ (redaktörskap), Stockholm, under 
utgivning.

• Max Kaser, ”Romersk privaträtt”, Stockholm 2013 (redaktörsskap).

Artiklar

•  Понятие правовой догматики: от фикции к факту (Begreppet rättsdogmatik: 
från fiktion till fakta), i Правоведение (Rättsvetenskap), 2012:1 (2013). 

•  ‚Daniel Boëthius und das Kantsche Dilemma. Zur Frage der Entwicklung des 
juristischen Wissenschaftsbegriffes‘, i Festschrift für Jan Schröder zum 70. Ge-
burtstag, Tübingen 2013.

•  ”En god ämbetsman är bättre än en god lag.” Ett kapitel i justitiekanslersämbe-
tets 1700-talshistoria, i Justitiekanslern 300 år, Uppsala 2013.

•  ‚Zwischen natürlicher Trockenheit der Logik und selbständigem Schaffen der 
Rechtswissenschaft: Der allgemeine Teil nach Ivar Afzelius‘, i Der allgemeine Teil 
und das römische Recht, Stockholm, under utgivning. 

•  ‚Philosophie als die Wissenschaft der Wissenschaften. Carl Johan Schlyter und 
der deutsche Idealismus‘, i Die idealistische Philosophie und die Juristen, Stock-
holm, under utgivning.

•  “Natural Law Systematics. Is there a Grundnorm in Natural Law?”, i Law as 
Legal Science: Kelsenian Themes, under utgivning  (University of Lancaster)
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Pågående arbete
•  “Natural Law Systematics: Is there a Grundnorm in Natural Law”, publicering 

i Kelsenian Legal Science and the Nature of  Law, University of Lancaster 2015.

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

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. 

Andra forskningsaktiviteter 

Föreståndare för forskningsinstitut etc.
•  Prefekt för Rättsgenetiska institutet grundat av C.G. Bergman, Djursholm

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. 
Förmögenhetsrättens allmänna del

Förmögenhetsrättens allmänna del: Juridisk systematik, metodik och didaktik är 
arbetsnamnet på ett projekt som leds av professorerna i rättshistoria, Claes Peter-
son och Marie Sandström. Syftet med projektet är att i samverkan med forskare 
från en rad såväl europeiska som utomeuropeiska länder undersöka den allmänna 
delens funktion och betydelse. Projektet har en rättsgenetisk inriktning och syftet 
är att utreda förhållandet mellan rättsvetenskaplig teoribildning, den juridiska me-
todläran och den materiella rättens utveckling.

Inom ramen för projektet anordnades i maj 2011 en konferens på temat Förmö-
genhetsrättens allmänna del och den romerska rätten. I konferensarbetet fokuse-
rades följande aspekter: 1. den romerska rättens betydelse för det rättsdogmatiska 
studiet; 2. den romerska rätten ur komparativrättslig synvinkel; 3. förmögenhets-
rättens allmänna del ur metodologisk synvinkel; 4. förmögenhetsrättens allmänna 
del ur materiellrättslig synvinkel.

I konferensen deltog forskare från Sverige, Tyskland, Österrike och Japan. Kon-
ferensbidragen kommer att publiceras i bokform under 2014.

En andra konferens anordnas i Stockholm i maj 2014. Ett antal frågeställningar 
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på temat Om juridiska begrepp och rättens begreppslighet kommer att analyseras 
ur rättsteoretisk, rättshistorisk, rättsdogmatisk och komparativrättslig synvinkel. 
Även denna gång är konferensdeltagandet internationellt.

Den svenska förvaltningsmodellen

Ett samarbete mellan rättshistorikerna och företrädare för förvaltningsrätten in-
leddes under 2012. En interdisciplinär konferens med 35 deltagare ägde rum 12-13 
september 2013. Konferensens tema var den svenska förvaltningsmodellen. Orga-
nisatörer var prof Claes Peterson och doktorand Lena Sandström. En andra kon-
ferens tillsammans med företrädare för förvaltningsrätten kommer att äga rum i 
oktober 2014.

Den idealistiska filosofin  

Den period som brukar betecknas som rättsvetenskapens guldålder, 1800-talets 
professorsrätt, sammanfaller med den idealistiska filosofins blomstringstid. Detta 
är knappast en tillfällighet. Den rättshistoriska forskningen tyder istället på att den 
tidiga rättspositivismen har sina rötter i den tyska idealismen. Exakt hur detta infly-
tande har gestaltat sig i Tyskland och övriga europeiska länder är dock endast fläck-
vis klarlagt. Syftet med detta projekt – Den idealistiska filosofin och juristerna – är 
således att undersöka förhållandet mellan den efterkantianska eller eller romantiska 
idealismen och rättsvetenskapens utveckling under 1800-talet.

Projektet inleddes med en konferens i Stockholm i maj 2013 organiserad av mig 
och prof Marie Sandström. Temat för konferensen var idealismen och rättsbegrep-
pet. I konferensen, som ägde rum i Svea hovrätts lokaler, deltog rättshistoriker och 
rättsfilosofer från Canada, Ryssland, Tyskland, Italien, Japan, Sverige och Estland.

Konferensbidragen kommer att publiceras under 2014. En andra konferens 
kommer att äga rum i Stockholm i december 2014.

I september 2013 deltog jag i en internationell konferens vid University of Lan-
caster med temat Hans Kelsen and Natural Law. Titeln på mitt bidrag var Natural 
Law Systematics: Is there a Grundnorm in Natural Law?

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Permanent ledamot av styrelsen för Institutet för rättshistorisk forskning, Stock-

holm 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.
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•  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.

Marcus Radetzki
professor i civilrätt

Undervisning
•  CA

•  Skadeståndsrätt (specialkurs)

•  Försäkringsrätt (specialkurs)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  ”Juridik. Civilrätt – Straffrätt – Processrätt”, 2 uppl, 2013.

Artiklar

•  ”Frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd”, JT, 2012-13, s 523.

Pågående arbete
•  ”Tolkning av försäkringsvillkor” (monografi)

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Ledamot i forskningspanelerna för försäkringsrätt och skadeståndsrätt vid SCCL
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Christina Ramberg
professor i civilrätt, ställföreträdande prefekt

Undervisning
•  Civilrätt A

•  International Contracting (kursföreståndare)

•  Handledare för examensarbeten

•  Examinator för examensarbeten

•  Promotor vid promotionen Stockholms universitet

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

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

•  ”Lojalitet i engelsk och svensk avtalsrätt”, TfR 4-5/2013 s. 521

•  “Agreed form requirements in international construction contracts; is enrich-
ment irrelevant”, Uniform Law Review 2013 1-20

•  ”Preliminära skiljedomar”, (tillsammans med C Danielsson och E Runesson) JT 
2012-13 s. 452

Pågående arbete
•  Nya upplagor av ”Allmän avtalsrätt” och ”Civilrätt” (publicerade i januari 2014)

•  Ny upplaga av ”Avtalsrätten en introduktion”

•  “Emotional Non-Conformity in the International Sale of Goods, Particularly in 
Relation to CSR-Policies and Codes of Conduct”, för publicering i en samlings-
volym

•  ”CSR-villkor och avtalsrättsliga normer”, artikel som ska presenteras på det 
Nordiska Juristmötet i Oslo 2014 och publiceras i en samlingsvolym

•  “The UNIDROIT Principles as a means of interpreting domestic law”, för ett 
möte i Rom  i maj 2014 och publicering i Uniform Law Review

•  Artikel om Avtalslagen 1915 för publicering i en samlingsvolym till hundraårsju-
bileet av Avtalslagen

•  Artikel om rättsfall som rättskälla
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Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Vetenskapsrådet (ledamot i expertgruppen för juridik och filosofi

•  UNIDROIT Law Review, medlem i Advisory Board

•  Ledamot i Konsumentverkets vetenskapliga råd

•  Journal of European Private Law, medlem av redaktionen

•  Svensk Juristtidning, styrelseledamot

•  Den svenska nationalkommittén till de Nordiska Juristmötena, ledamot

•  Ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Talare vid “The annual Peter Schlechtriem CISG Conference”, Wien, om Emo-

tional non-conformity in the international sale of goods

•  Talare vid Young Arbitrators’ Associations konferens i Stockholm, Preliminära 
skiljedomar

•  Talare vid Försäkringsjuridiska föreningen i Stockholm, Nya HD-avgöranden

•  Talare vid Europarättsligt nätverks årliga konferens, Stockholm, DCFR on advice

•  Talare på Institutet för social civilrätt, Stockholm, Non-Solicitation-klausuler

•  Talare på Institutet för social civilrätt, Stockholm, Tolkning av kollektivavtal

Samverkan med det omgivande samhället
•  Förlikningsman hos Internationella centret för investeringstvister (ICISD)

•  Regelbundet anlitad som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaran-
den

•  Ledamot i kommittén för utseende av JUSEK:s uppsatspris

•  Ledamot i ICC:s referensgrupp för handelsrätt

•  Ledamot i ICC:s referensgrupp för konfliktlösning

•  Lärare för domare inom ramen för Domstolsakademin

•  Lärare för fiskaler inom ramen för Domstolsverkets fiskalsutbildning

•  Krönikör i Legally Business

•  Krönikör i LexNova

•  Lärare på Skiljemannautbildningen (anordnad av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsintitut)
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  FAR Akademi AB, styrelseledamot

•  Suppleant i Regelrådet

•  Ledamot i styrelsen för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Martin Ratcovich
doktorand i folkrätt (sedan oktober 2013)

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandling med arbetstiteln “International law and disembarkation of persons 
rescued at sea”

Michaela Ribbing
doktorand i offentlig rätt

Undervisning
•  Grundkursen i Förvaltningsrätt (bl.a. ansvarig lärare för rättegångsspelen till-

sammans med Moa Kindström Dahlin)

•  Specialkursen Förvaltningsprocess

Egen forskning
Pågående arbete

•  Doktorandprojektet
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Samverkan med det omgivande samhället
•  Biträdande redaktör Förvaltningsrättslig tidskrift

•  Medförfattare till Författningssamling Förvaltningsrätt

Jan Rosén
professor i civilrätt, prodekanus
Redovisning saknas

Johanna Rosenqvist
doktorand i miljörätt 

Undervisning
•  Masterutbildning i miljörätt

•  Fördjupningskurs i miljörätt

• Handledare för tre uppsatsstudenter på grundnivå

Egen forskning
Pågående arbete

•  Kapitel i bok.

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

•  Talare vid internationell konferens, Sustainable Companies, We make it happen, 
Oslo dec

•  Presentation vid miljörättsworkshop,  Båstad  maj
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Samverkan med det omgivande samhället
•  Domstolsakademien, undervisning i miljörätt

Theddo Rother-Schirren
advokat, universitetslektor i civilrätt (familjerätt)
Redovisning saknas.

Claes Sandgren
professor i civilrätt
Redovisning saknas.

Johan Sandstedt
post doc 
(anställd fr o m 2013-12-01 och tjänstledig under december månad, d v s verkligt tillträde 
först 2014)

Egen forskning
Pågående arbete

•  Säkerhetsrättsregister.

•  Indrivning av fordringar (främst skatteindrivning) och egendomsskydd enligt art. 
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1 P-1 och skydd för hemmet enligt och art. 8 EMK (skall publiceras som artiklar 
under 2014)

•  Dold äganderätt (skall publiceras som artikel under 2014)

Lena Sandström
doktorand i offentlig rätt (förvaltningsrätt)
Redovisning saknas.

Marie Sandström
professor i rättshistoria, prodekanus

Undervisning 
•  Juridisk metodlära, 15 hp, kursföreståndare

•  Legal Systems and Methods, 15 hp, kursföreståndare

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

• ‚Friedrich Carl von Savigny und die „juristische” rechtswissenschaftliche Met-
hode‘, i Festschrift für Jan Schröder zum 70. Geburtstag, Tübingen 2013.

•  “On the Outside, Looking in. Observations on the Weird and Wonderful World 
of Penal Law Scholarship”, i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Jus-
tice, bd. II, 2013 (open access)

•  ‚Jenseits der Philosophie. Friedrich Carl von Savignys Begriffswelt in der Über-
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setzung‘, under utgivning i Max Planck-institutets skriftserie för rättshistorisk 
forskning.

Pågående arbete
•  Monografi om Friedrich Julius Stahls stats- och rättslära med särskild fokus på 

hans rättsstatsideal.

•  Lärobok i rättshistoria (tillsammans med professor Claes Peterson)

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Adam Croon (handledare tillsammans med professor Claes Peterson)

•  Richard Nordqvist (handledare tillsammans med professor Claes Peterson)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Förmögenhetsrättens allmänna del

Förmögenhetsrättens allmänna del: Juridisk systematik, metodik och didaktik är 
arbetsnamnet på ett projekt som leds av professorerna i rättshistoria, Claes Peter-
son och Marie Sandström. Syftet med projektet är att i samverkan med forskare 
från en rad såväl europeiska som utomeuropeiska länder undersöka den allmänna 
delens funktion och betydelse. Projektet har en rättsgenetisk inriktning och syftet 
är att utreda förhållandet mellan rättsvetenskaplig teoribildning, den juridiska me-
todläran och den materiella rättens utveckling.

Inom ramen för projektet anordnades i maj 2011 en konferens på temat Förmö-
genhetsrättens allmänna del och den romerska rätten. I konferensarbetet fokuse-
rades följande aspekter: 1. den romerska rättens betydelse för det rättsdogmatiska 
studiet; 2. den romerska rätten ur komparativrättslig synvinkel; 3. förmögenhets-
rättens allmänna del ur metodologisk synvinkel; 4. förmögenhetsrättens allmänna 
del ur materiellrättslig synvinkel.

I konferensen deltog forskare från Sverige, Tyskland, Österrike och Japan. Kon-
ferensbidragen kommer att publiceras i bokform under 2014.

En andra konferens anordnas i Stockholm i maj 2014. Ett antal frågeställningar 
på temat Om juridiska begrepp och rättens begreppslighet kommer att analyseras 
ur rättsteoretisk, rättshistorisk, rättsdogmatisk och komparativrättslig synvinkel. 
Även denna gång är konferensdeltagandet internationellt och angreppssättet inter-
disciplinärt.

Den idealistiska filosofin  

Den period som brukar betecknas som rättsvetenskapens guldålder, 1800-talets 
professorsrätt, sammanfaller med den idealistiska filosofins blomstringstid. Detta 
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är knappast en tillfällighet. Den rättshistoriska forskningen tyder istället på att 
den tidiga rättspositivismen har sina rötter i den tyska idealismen. Exakt hur detta 
inflytande har gestaltat sig i Tyskland och övriga europeiska länder är dock endast 
fläckvis klarlagt. Syftet med detta projekt – Den idealistiska filosofin och juristerna 
– är således att undersöka förhållandet mellan den efterkantianska eller eller ro-
mantiska idealismen och rättsvetenskapens utveckling under 1800-talet.

Projektet inleddes med en konferens i Stockholm i maj 2013 organiserad av mig 
och professor Claes Peterson. Temat för konferensen var idealismen och rättsbe-
greppet. I konferensen, som ägde rum i Svea hovrätts lokaler, deltog rättshistori-
ker och rättsfilosofer från Canada, Ryssland, Tyskland, Italien, Japan, Sverige och 
Estland.

Konferensbidragen kommer att publiceras under 2014. En andra konferens 
kommer att äga rum i Stockholm i december 2014.

Den svenska förvaltningsmodellen: En förvaltningsrättshistorisk konferens

Ett samarbete mellan rättshistorikerna och företrädare för förvaltningsrätten in-
leddes under 2012. En interdisciplinär konferens med 35 deltagare ägde rum 12-13 
september 2013. Konferensens tema var den svenska förvaltningsmodellen. Orga-
nisatörer var professor Claes Peterson och doktorand Lena Sandström. Jag bidrog 
med dels ett föredrag om Friedrich Julius Stahls lära om konstitutionell funktions-
delning och rättsstatlighet, dels en genomgång av bevekelsegrunderna bakom sats-
ningen på förvaltningsprocessrätt inom ramen för det nya juristprogrammet. En 
andra konferens kommer att äga rum i oktober 2014 och jag har inbjudits att hålla 
ett föredrag.

•  Under den aktuella perioden har jag hållit gästföreläsningar i Tübingen och 
Münster.

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

•  Ordförande i juridiska fakultetens utbildningsutskott

•  Ledamot i juridiska fakultetens lärarförslagsnämnd

•  Ledamot i områdesnämnden (humaniora-samhällsvetenskap-juridik)

•  Ledamot av biblioteksstyrelsen

•  Ledamot i Vetenskapsrådets omfördelningspanel

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

Undervisning
•  Civilrätt

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  “On Maritime & Transport Law” 4 uppl. (tillsammans med Hugo Tiberg) (lä-
robok)

Pågående arbete
•  ”Lastskadeansvaret –en rättsekonomisk analys av lastskadeansvaret i lagen om 

inrikes vägtransporter”

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

• Föreståndare för sjörättsinstitutet.

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Sjörättsinstitutet arrangerade ett forskningsseminarium på temat sjöfart och miljö.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Har utrett frågan om tillsyn över statsfartyg för Regeringskansliets räkning (Ds 

2013:60 Tillsyn över statsfartyg)

•  Sakkunnig i Järnvägstrafikutredningen
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Johan Schüldt
advokat, universitetslektor i civilrätt (familjerätt)
Redovisning saknas.

Mårten Schultz
professor i civilrätt (skadeståndsrätt)
Redovisning saknas.

Monica Seifert Palmlund
doktorand i processrätt

Undervisning
• Handledare för två studenter på grundnivå

Egen forskning
Pågående arbete

•  Avhandling, “The Arbitration Agreement in Multi-Contract Relations ”

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Avdelningsledamot i Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvist-

lösning, Stockholm Center for Commercial Law
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Dr. Sideek Seyad, LLB, LLM,LLD. 
Associate Professor of EU Law

Teaching
1. master in EU law

2. course director:

A. EU Banking and financial law

B. EU Constitutional law

C. EU criminal Law

3. Comparative law 

4. Finansmarknad och kredit

5. Swedish Law in context

Research
Published works

Articles

•  “The impact of the proposed Banking Union on the unity and integrity of the 
EU’s single market” (2013) Journal of International Banking Law and Regula-
tion  49-58 (peer reviewed).

Andra forskningsaktiviteter 
Supervisor

• Supervise master and under-graduate students

Contribution to Swedish/International Conferences etc.
•  Enforcement of WTO Rulings under EU Law, 10th International Law Forum: 

“International Law in an Era of Globalization: New Structure, New Order and 
New Development” 9-10 November 2013 / Beijing, China.

Comission in Board of Directors, Investigations etc
•  Member, suppleant, utbildbingsutskottet

•  Member, Financial law unit, Stockholm Centre for Commercial Studies 
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Patricia Shaughnessy
docent, processrätt 
med inriktning mot internationell skiljemannarätt

Undervisning
•  Master of International Commercial Arbitration Law (program och kursföre-

ståndare)

•  International Commercial Dispute Resolution (kursföreståndare) 

• Svensk och internationell skiljemannarätt 

• EU Litigation 

• Vis Moot Arbitration

• FIAM Moot Arbitration

• ICC Mediation Moot

• Handledare för tre examensarbeten på grundutbildningen

• Examinator för ett examensarbete på grundutbildningen

• Handledare för 26 master theses  

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  “Interim Measures” (Chapter 5) in book: International Arbitration in Sweden 
(ed: Magnusson, et.al.) published by Kluwer

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Chair/föreståndare – SCCL Research Section for Arbitration and Other Dispute 
Resolution

• Styrelseledamot – SCCL  

Handledarskap
•  Handledare för doktorand  Olga Glukhovska 
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  “Standards, Training and Capacity-Building”, presentation for the Cape Cham-

ber African Arbitration and ADR Conference, November 2013

•  “Arbitrator Training Course Lectures”, 3 days of lectures for CIETAC Arbitra-
tors, in collaboration with Renmin University,  Beijing, November 2013

•  “Regulation of International Arbitration, Theories, Trends, Treasures and Traps”,  
University of International Economics and Law, Beijing, November 2013

•  “Party Autonomy, the Allocation of Authority between Parties, Arbitrators, Ar-
bitral Institutes and Courts”, Tsinghua University, November 2013

• “VQ Legal Knowledge and Strategy Forum 2013”, moderated the full-day pro-
gram, Stockholm, November 2013

•  “Determining and Applying Foreign Law”, presentation and commentator at 
SCCL – Oxford Symposium on Commercial Law, Oxford, September 2013

•  “Mastering the Challenges of International Arbitration”, chief conference orga-
nizer and moderated panel on mandatory law in arbitration, Stockholm, August 
2013

•  “Penn State University, summer course in Florence”, led arbitration 4-week cour-
se, Florence, June – July, 2013

•  “Arbitration and Mediation – should they be mixed?”, moderated debate for the 
Swedish Arbitration Association, Stockholm, May 2013

•  “Third-party Funding Agreements and Disclosure”, presentation for Atlanta In-
ternational Arbitration Association annual conference, Atlanta, April 2013

 •  “Application of Lex Mercatoria and Transnational Commercial Law”, modera-
ted debate for ICDR – YAS annual event, Vienna, March 2013

 •  “Waiver of the Right to Challenge an Award”, presentation for Columbia Arbi-
tration Days, New York, March 2013

 •  “Ensuring the Status-Quo: Interim Measures”, presentation for the Vienna Ar-
bitration Days, Vienna, January 2013

•  “Jurit Nova Curia and Internationalization of Arbitration”, moderated debates 
for West Sweden lawyers association annual meeting, Gothenburg, January 2013 

Samverkan med det omgivande samhället
•  Organized a number of seminars

•  Organized a large 2-day  international conference  to celebrate 10 year annivers-
ary of ICAL Master program, with over 30 internationally prominent speakers, 
300 participants.
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Vice-Chair, Board of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce

• Board member – Organizing Committee, Willem C  Vis Arbitration Moot

Teresa Simon-Almendal
docent i finansrätt

Undervisning
•  Grundkurs i skatterätt

•  Företagsbeskattning

•  Skattejuridisk metodkurs

•  Straffprocess

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-
Almendal, Teresa, ”Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt”, Student-
litteratur, 14 uppl., Lund 2013.

Artiklar

•  ”Civilrättens betydelse för skatterättsliga bedömningar, och tvärtom. Eller, vad 
är karta, vad är verklighet?”, Juridisk Tidskrift, nr 3 2012-13 (peer review)

Pågående arbete
•  ”Företrädaransvar – personligt betalningsansvar för juridiska personers obetalda 

skatter”, monografi

•  ”Den moderna rättsstaten och skatterätten”, artikel, Zamboni, Mauro och Si-
mon-Almendal, Teresa
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Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Avdelningsledare för Forskningsavdelningen för skatterätt, ledamot i Särskilda 
utskottet och Vetenskapliga rådet, Stockholm Centre for Commercial Law

•  Ledamot i Forskningsutskottet, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Handledarskap
•  Caroline Carlson

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Jag har ensamt ansvar för att arrangera och genomföra skatterättsavdelningens 

seminarie- och konferensprogram vid Stockholm Centre for Commercial Law. 
Jag genomför, antingen som talare eller som moderator, ca fyra seminarier och 
två konferenser per läsår. Till vår verksamhet kommer mellan 50-80 deltagare 
per gång. Motsvarande gäller för mitt engagemang och min medverkan i den 
seminarie- och konferensverksamhet som bedrivs inom ramen för Institutet Skat-
ter & Rättssäkerhet, jfr nedan. Under år 2013 har jag även arrangerat och med-
verkat som moderator vid Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådets årliga 
konferens, Beskattning av den finansiella sektorn, 23-24 maj 2013, Stockholm

Samverkan med det omgivande samhället
•  Undervisning och kursverksamhet på Domstolsakademien (Domstolsverket)

•  Undervisning och kursverksamhet Blendow Group

•  Undervisning och kursverksamhet Företagsekonomiska institutet

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Vice ordförande Institutet Skatter & Rättssäkerhet

•  Suppleant Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet

•  Ledamot, Tax Advisory Board, Söderberg & Partners

•  Revisor, Folke Schmidts minnesfond, Jur. fak., Stockholms universitet

•  Sakkunnig, Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet (RIS-utredningen), 
SOU 2013:62
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Erik Sinander
doktorand (påbörjad anställning 120901).

Undervisning
•  Civilrätt C

• Internationell privaträtt (grundkurs) 

• European and Swedish Labour and Employment Law (specialkurs)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  SvJT 2013 s. 807 ”Utredning av processuell bakgrund vid erkännande av utländ-
ska avgöranden”

•  Samt mindre artiklar/notiser i nyhetsbrevet EU & arbetsrätt.

Kapitel i bok 

•  ”Trade Unions in Sweden” publicerad i boken Labor Law in Sweden and Russia 
(redaktörer Olga Shevchenko och Kerstin Ahlberg).

Pågående arbete
• Avhandling

Andra forskningsaktiviteter
Handledarskap

• Ett examensarbete

Samverkan med det omgivande samhället
• Jag har undervisat i arbetsrätt på KTH och på Uppsala universitet. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ledamot i doktorandrådet sedan 2013.
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Gustaf Sjöberg
docent i civilrätt

Undervisning
•  International Financial Law

•  Finansmarknad och kredit

•  EU Master

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Lex specialis in absurdum”, (2013), 18 sidor, i Aktie, aktiebolag, aktiemarknad 
– en vänbok till Johan  Munck, Stockholm: Corporate Governance Forum.

•  “Banking Special Resolution Regimes as an Efficient Governance Tool” i anto-
login: Legal Challenges arising from the Global Financial Crisis: Bail-outs, the 
Euro and Regulation, Oxford: Hart Publishing,

Pågående arbete
•  Bankregleringar

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Avdelningsledare, Forskningsavdelningen för Finansmarknadsrätt, SCCL

Handledarskap
•  Thomas Ordeberg (disputerade i juni)

•  Svante Fagerlund

•  Tobias Johansson

•  Charlotta Lindsjö

•  Aron Verständig

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Gästforskare i Oxford under läsåret 2012/2013
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Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ledamot av Finansinspektionens styrelse

•  Ledamot i Finanskriskommittén (Fi 2011:02)

•  Ersättare i Revisorsnämndens Tillsynsnämnd

Maria Sjöholm
postdoktor i folkrätt
Redovisning saknas.

Jessika van der Sluijs
Docent i civilrätt, universitetslektor i rättsvetenskap,
studierektor för forskarutbildningen 

Undervisning
• JÖK:en (föreläsningar)

•  Allmän rättslära (föreläsning samt gruppundervisning)

•  Ämneskurs för uppsatsstudenter i förmögenhetsrätt (seminarier)

•  Juridik för aktuarier, matematiska institutionen (all undervisning)

•  Ämnesansvarig handelsrätten

•  Kursansvarig JÖK

•  Kursansvarig Juridik för aktuarier
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt 
och soft law” (ca 350 sidor)

Artiklar

•  ”Från ’att tänka som en jurist’ till ’att vara en jurist’: några förslag till reforme-
ring av juristprogrammet vid Stockholms universitet”, JT nr 3 2012/2013 (19 
sidor) tillsammans med Mauro Zamboni. 

•  ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt 
och soft law”. NFT 2/2013 (6 sidor). 

•  ”In dubio dubbla spår – normkonkurrens i preskriptionsrätten”, JT nr 3 2013-
2014 (6 sidor). 

•  “Soft law – an International Concept in a National Context.” Sc.St.L vol. 58 
(2012) (27 sidor).

Pågående arbete
•  ”Soft law.” Monografi som ska vara färdigställd 2016. 

Artikel

•”Kompetenskrav på försäkringssäljare – en rättsevolutionistisk approach”.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Ansvarig för forskningspanelen i försäkringsrätt, Stockholm Centre for Com-
mercial Law.

•  Ledamot, särskilda utskottet, Stockholm Centre for Commercial Law. 

Handledarskap
•  Kelly Chen

•  Dafne Barkestad

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  ”Från att tänka som en jurist till att vara jurist”. Lärarkonferensen den 15 fe-

bruari 2013 arrangerad av Stockholms universitet, inledare. 
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•  ”Hyresgästens och hyresvärdens ansvar ur ett skadestånds- och försäkringsrätts-
ligt perspektiv”, Hyresrättsdagen, VJS, mars 2013, Inledare. 

•  ”Soft law – ett internationell koncept i en nationell kontext”, Konferens ar-
rangerad av IVR:s (International Association for Philosophy of Law and Social 
Philosophy)  svenska avdelning, maj 2013, inledare. 

•  “Functional or dysfunctional – the law as a cure? Risks and liability on the fi-
nancial market”, internationellt symposium arrangerat SCCL tillsammans med 
FAM med anledning av Marianne och Marcus Wallenberg foundations 50-årsju-
bileum. Augusti 2013. Arrangör, Moderator och Panelist. 

•  ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt 
och soft law”, Försäkringsjuridiska föreningen, september 2013. Talare. 

•  ”Tar vi till vara på kompetensen i försäkringsbranschen?”, Svenska försäkrings-
föreningen, oktober 2013. Inledare. 

•  December 2013 – ”Särskilda regler vid skiljeförfarande vid försäkringstvister – 
reformbehov?” med bl.a. Birger Nydrén, William McKechnie, Annette Magnus-
son och Stefan Bessman. Arrangör och moderator. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
• Styrelseledamot, försäkringsjuridiska föreningen 

Torben Spaak
professor i allmän rättslära

Undervisning
•  Specialkurs i juridisk argumentation (Modern Approaches to Legal Reasoning, 

15 hp): Kursföreståndarskap samt i stort sett all undervisning på kursen (två fö-
reläsningar plus tio seminarier).

•  Allmän rättslära: Diverse föreläsningar, tolv metodseminarier (rättsfallsanalys) 
samt några redovisningsseminarier. Till detta kommer diverse föreläsningar för 
doktorander och uppsatsskrivare.
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  “Kelsen on Monism and Dualism.” In Marko Novakovic, ed., Basic Concepts of    
Public International Law – Monism & Dualism, 322-341. Belgrade: University 
of Belgrade Faculty of Law, The Institute of Comparative Law and the Institute 
of International Politics and Economics.

•  “Karl Olivecrona on Legislation.” The Theory and Practice of Legislation 1: 59-
76, (2013).

•  ”Rättspositivism och juridisk metod” [Legal Positivism and Legal Method] i: 
Fredric Korling and Mauro Zamboni, ed., Juridiska Metoder: alternativa argu-
mentationslinjer i rättsvetenskapen, 47-77. Lund: Studentlitteratur.)

•  “Naturalism and Non-Naturalism in Legal Philosophy: Hägerström vs. Kelsen” i 
Sven Eliaeson et al, red., Axel Hägerström and Modern Social Thought, 231 255. 
Oxford: The Bardwell Press, 2013.

Pågående arbete
•  Mitt stora projekt om globalisering och frågan om rättens natur. Jag arbetar dels 

med två artiklar, dels med en projektbeskrivning (som skall lämnas in till ERC i 
höst).

•  Artikel om Frederick Schauers bokmanuskript “The Force of Law”, som kom-
mer att presenteras vid en konferens i Milano i oktober 2014 om nämnda ma-
nuskript.

•  Förberedelser inför en konferens i Edinburgh i maj på temat “Normativity and 
Conventionalism”. Jag är en av talarna.

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Två doktorander från Uppsalatiden: Cyril Holm (avhandling om FA Hayeks 
kritik av lagstiftning) och Anne-Wietske Enequist, Groningen, om målnormer.  
Vi har just genomfört ett slutseminarium för Cyril. Jag är huvudhandledare för 
Cyril och biträdande handledare för Anne-Wietske.

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Sakkunnig när Ola Svensson, Lund, ansökte om att bli docent i allmän rättslära.
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Peer Review 
•  Ethical Theory and Moral Practice (Article manuscript, “Legal Coercion, Re-

spect & Reason-Responsive Agency”, (juli 2013).

•  Retfaerd (Article manuscript, ”Kan retsvidenskaben vaere empirisk? Om aktua-
liteten af Alf Ross’ empiriske vending i retsfilosofien”, mars 2013).

•  Journal of Law and Courts (Article Manuscript, “Rehabilitating the Declaratory 
Theory of the Common Law”, mars 2013)

•  Legisprudence (Article manuscript, “Conceptual Tools for Legislators. Part 2: 
Pathways Through the World of Law”, januari 2013)

Redaktörsuppdrag
•  Redaktör för Springers bokserie Springer Law and Philosophy Library book (med 

Francisco Laporta and Frederick Schauer) sedan 2010.

•  Ledamot av redaktörskommittén för Legisprudence (Editors-in-Chief: Professors 
Jaap Hage and Mauro Zamboni)

•  Ledamot av redaktörskommittén för The Journal of Law and Courts (Editor-in-
Chief: Professor David Klein)

•  Ledamot av redaktörskommittén 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 redaktörskommittén för Studies in Jurisprudence, som ingår i The Va-
lue Inquiry Book Series. (Huvudredaktör är Vincent Luizzi, South West Texas State 
University).

•  Ledamot av redaktörskommittén för the IVR Internet Encyclopedia of Jurispruden-
ce, Legal Theory, and Philosophy of Law (Huvudredaktör är Dr. Eveline Feteris, De-
partment of Speech Communication, University of Amsterdam, The Netherlands).

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  “Globalization and the Nature of Law: the Case of Transnational Law” (Presen-

ted at a seminar organized by the Jurisprudence Club, Stockholm University, 17 
September 2013)

•  “Alexy’s Dual-Nature Theory of Law”(Presented at a special workshop on 
Alexy’s Theory of law at the IVR conference in Belo Horizonte, 23 July 2013)

•  Hercules the Judge. Dworkin om tredjemansskador – från Spartan Steel via NJA 
1988 s. 62 och NJA 2009 s. 16 till frågan om “principles and/or policies” [Her-
cules the Judge. From Spartan Steel via NJA 1988 s. 62 and NJA 2009 s. 16 to 
the Question of principles and/or policies] (A joint presentation with professor 
Jan Kleineman at the Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholm Univer-
sity, 17 June 2013).
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•  “Alf Ross on the Concept of a Legal Right” (Presented at a seminar organized 
by the Law and Philosophy Group, the University of Maastricht, 6 June 2013)

•  “Globalization and the Nature of Law” (Presented at a seminar organized by the 
MEPLI Club, the University of Maastricht, 5 June 2013)

•  “Realism and Idealism in 20th Century Jurisprudence: Olivecrona vs Kelsen” 
(Presented at the conference Die Idealistische Philosophie und die Juristen at 
Stockholm University, 1 June 2013).

Pam Storr
adjunkt

Undervisning
•  Kursföreståndarskap på magisterkurserna i rättsinformatik – Master of Law & 

Information Technology

•  Kursföreståndarskap på Swedish Law in Context (introduktionskurs i svensk 
rätt för utbytesstudenter). Kursen omfattar 15 hp och ges två gånger under höst-
terminen.

Undervisning/Examination under 2013

•  Civilrätt C (Arbets- och familjerätt)

•  Comparative Law 

•  GRiM Global Legal Research & Information Management: Legal Scholars and 
New Technologies (intensiv winterschool för doktorander)

•  Master of Law & Information Technology:

•  Master Course A: Information and Technology Law (kursföreståndare)

•  Master Course B: Master Thesis in IT Law (kursföreståndare) 

•  Master Course C: Development and Management of Information Systems in a 
Legal Perspective (kursföreståndare)

•  Master Course D: Master Thesis in Development and Management of Informa-
tion Systems in a Legal Perspective (kursföreståndare)

•  Rättsinformatik 

•  Swedish Law in Context (kursföreståndare)
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Uppsatshandledning/Examination under 2013:

•  Master Course B: Master Thesis in IT Law 

•  Master Course D: Master Thesis in Development and Management of Informa-
tion Systems in a Legal Perspective 

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  Country report för Sverige: ‚Übersicht über die Regulierung des Datenschutzes 
und des Urheberrechts in der digitalen Welt‘ (Översikt över regleringen av da-
taskydd och upphovsrätt i den digitala världen), för Forschungsstelle für Ver-
braucherrecht (FfV) (Forskningscentret för konsumenträtt), Bayreuth Universi-
tät. Författad tillsammans med Christine Kirchberger.

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Forskningskoordinator inom ämnet rättinformatik. 

•  Redaktör för Institutet för rättsinformatiks (IRI:s) blogg, http://blawblaw.se. An-
svarig för IRI:s bibliotek, webbplats, blogg och twitterkonto (@IRI_blawblaw).

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

•  upphovsperson till och organisatör av tävlingen “Law as an App” (tillsammans 
med Christine Kirchberger) där studenterna föreslår idéer på juridisk tjänster 
eller appar till nytta för privatpersoner, företag och/eller jurister. Förslag presen-
teras inför en panel domare som består av verksamma IT-rättsjurister. Förslagen 
bedöms utifrån deras originalitet och genomförbarhet. Tävlingen rapporterades 
i media (http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article190410.
ece). 

•  anordnande av föreläsningar av experter inom området rättsinformatik (både på 
den juridiska och den tekniska sidan).

•  anordnande av studiebesök hos t.ex. advokatfirmor, företag verksamma inom 
området, riksdagen mm. (http://www.juridicum.su.se/iri/education/postgraduate/
visits.htm). 
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Inom ramen för kursen Swedish Law in Context:

•  anordnande av studiebesök på t.ex. advokatfirmor, domstolar, skiljedomsinstitut mm.

Katarina Strandberg
doktorand

Undervisning 
•  Associationsrätt

Egen forskning 

Pågående arbete
•  Avhandling: Komparativ studie, investeringsfonder och deras legala struktur. Fo-

kus på Sverige, England, Luxemburg och USA

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Handledare för uppsatsstudenter inom associationsrätt resp. bolagsrätt.

Andrea Sundstrand
forskare

Undervisning 
•  Kursföreståndare för specialkursen i offentlig upphandling.
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•  Därutöver undervisat på Kommunalrättskursen och Europarättskursen. Även 
undervisat i Uppsala och Lund.

•  Handledare för 14 studenter på grundnivå, examinerat 4 uppsatsstudenter.

Egen forskning
Publicerade arbeten

Monografi

• ”Offentlig upphandling – en introduktion”, Studentlitteratur 2013

Artiklar

•  ”Offentliga kontrakt – möjlighet till undantag från EU:s primärrätt”, FT 2013 s. 
67-78 (peer review-granskad)

•  ”Krav avseende vinstsyfte i offentliga upphandlingar”, JT 2013 s. 878-891, (peer 
review-granskad)

•  ”Aktuella frågor om offentlig upphandling”, ERT 2013 s. 201-216

•  ”Fråga om krav på viss information i offentlig upphandling är förenligt med 
unionsrätten”, ERT 2013 s. 536-554

Övriga vetenskapliga arbeten

•  ”Författningssamling i Offentlig Upphandling 1:13”, Karnov Group Sweden AB, 
2013

•  Två artiklar om offentlig upphandling i Blendows Nyhetsbrev under 2013

Pågående arbete
Monografi

•  Offentlig upphandling och tvingande hänsyn till allmänintresset, forskningspro-
jekt finansierat av Konkurrensverket

•  Speciell förvaltningsrätt, Norstedts juridik

Andra forskningsaktiviteter
Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer

•  Robert Moldén, Information Exchange Related to Public Procurement or Oth-
erwise Initiated by Public Authorities – An analysis of specific aspects under 
Swedish/EU competition and public procurement law, licentiatavhandling, Lunds 
universitet (betygsnämdsledamot).
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Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc.
•  Talat på inbjudan av Almega i Almedalen i juli 2013.

•  Som enda svensk talat på EU:s största konferens om offentlig upphandling, Not-
tingham i juni 2013, Universitetet i Nottingham.

•  Talat på Advokatdagarna i oktober 2013, Advokatsamfundet.

•  Moderator på konferens om offentlig upphandling vid Uppsala universitet i maj 
2013, Juridiska Fakulteten, Uppsala universitet.

•  Moderator på heldagskonferens om offentlig upphandling i Stockholm i maj 
2013, VJS/Karnov.

•  Inbjuden att ensam genomföra heldagskonferens om offentlig upphandling för 
Domarakademin i Göteborg i maj 2013, Domarakademin i Göteborg.

•  Inbjuden att ensam genomföra heldagskonferens om offentlig upphandling för 
Domarakademin i Lund i december 2013, Domarakademin i Lund.

•  Höll i en heldagskonferens om offentlig upphandling för Domstoslakademin i 
Stockholm i maj 2013, Domstolsakademin, Domstolsverket.

•  Höll i och genomförde en heldagskonferens om offentlig upphandling för Advo-
katsamfundet i september 2013, Advokatsamfundet.

Samverkan med det omgivande samhället
 Jag leder och driver två juridiska nätverk:

•  Juridiska nätverket för offentlig upphandling, vilket består av f.n. ca 300 med-
lemmar. Jag startade nätverket år 2007, och ordnar träffar två gånger per år se-
dan dess. Vid varje träff deltar mellan 80-100 jurister. Som deltagare kan nämnas 
jurister från regeringskansliet, tillsynsmyndigheten, statliga myndigheter, dom-
stolarna och advokatbyråer.

•  Akademiska nätverket för offentlig upphandling, vilket består av jurister som 
forskar om offentlig upphandling. Nätverket bildades år 2009, och består hittills 
i att deltagarna håller kontakt och deltar i varandras seminarier och konferenser. 
Nätverket består – tyvärr – ännu endast av ett fåtal forskare från de större uni-
versiteten, men min förhoppning är att antalet ska öka framöver.

•  Jag är medlem av ett internationellt akademiskt nätverk för jurister som forskar 
om offentlig upphandling, se www.planpublicprocurement.org

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
•  Jag är sedan starten medlem av det akademiska rådet för Juridisk Publikation. 

Jag granskar artiklar om offentlig rätt.
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•  Jag är ledamot av Konkurrensverkets råd för offentlig upphandling.

•  Medlem i redaktionsrådet för Ny Juridik/Karnov.

•  Jag satt under år 2013 med som expert i en utredning om miljökrav i offentlig 
upphandling under Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), Fi-
nansdepartementet.

Julia Tavaststjerna
doktorand i internationell privaträtt
Redovisning saknas.

Peter Wahlgren
professor i rättsinformatik

Undervisning
•  Allmän rättslära

•  Law and IT (Magisterutbildning)

•  Skatterättslig metodkurs

•  Rättsvetenskaplig strategi argumentation och kreativitet (Doktorandkurs)

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  “Legal Risk Analysis: A Proactive Legal Method.” Jure, Stockhom 2013 (Skrifter 
utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet nr 80).



136

•  “Soft Law” (red), Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm 2013 
(Scandinavian Studies in Law vol 58).

Artiklar

•  ”Automatiserade juridiska beslut.” i Korling, F., Zamboni, M. (red) Juridisk 
Metodlära, Studentlitteratur, Lund 2013.

Pågående arbete
•  “Bridge: Bridging resources and agencies in large-scale emergency management” 

(EU Seventh Framework Programme) http://www.bridgeproject.eu/en/about-
bridge (forskningsprojekt).

•  ”AI-metodik för ökad effektivisering och kvalitetssäkring inom socialförsäk-
ringssystemet” (forskningsprojekt).

•  “Current Legal Practices in Multi Agency Emergency Collaboration.”, Report 
for the Bridge Project 2014, tillsammans med Bücher, M., Liegl M.

•  “Environmental Law.” (red), Forthcoming. Stockholm Institute for Scandinavian 
Law, Stockholm 2014 (Scandinavian Studies in Law vol 59).

• “ Law and Development”, (red), Forthcoming. Stockholm Institute for Scandina-
vian Law, Stockholm 2014 (Scandinavian Studies in Law vol 60).

•  ”Lagstiftning: problem, teknik, möjligheter”, Norstedts 2 u 2014 (bok).

•  ”Juridisk skrivguide”, 4 u, tillsammanns med Warnling Nerep, W, Wrange, P. 
(lärobok).

• ”Decision Juris”, recension för Svensk Juristtidning

• ”Tre perspektiv på skattelagar”: artikel i antologi. 

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Redaktör, Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms uni-
versitet.

•  Redaktör, Scandinavian Studies in Law.

Handledarskap
•  Maeve Dion (huvudhandledare)

•  Stanley Greenstein (huvudhandledare)

•  Ubena John (huvudhandledare)

•  Moa Kindström Dahlin (huvudhandledare)

•  Christine Kirchberger (huvudhandledare)
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Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
•  Programkommitten IRIS, Internationales Rechtsinformatik Symposion, Salzburg.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Fellow, George Mason University, School of Law, Arlington, USA.

•  Ledamot Styrgrupp, Future Learn universitetsövergripande projekt för att för-
bättra IKT-stödd undervisning (informations- och kommunikationsteknik) vid 
Stockholms universitet.

•  Legal Advisory Group, International Electrotechnical Commission, TC 56.

•  Styrelseledamot Institutet för rättsinformatik.

•  Styrelseledamot Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms 
universitet.

•  Ordförande Juridiska institutionens IT-grupp.

•  Riksidrottsförbundets skiljenämnd.

Wiweka Warnling-Nerep 
professor i offentlig rätt

Undervisning
•  Statsrätt 

• Förvaltningsrätt 

• Straffätt 

•  JIK

•  JÖK

• Förvaltningsprocessrätt (specialkurs)

• Barnrätt (specialkurs)
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Egen forskning

Pågående arbete 
•  Bok om tillsyn, uppdatering av fyra läroböcker, en artikel i en antologi för vilken 

jag även är redaktör

Andra forskningsaktiviteter 
Föreståndare för forskningsinstitut etc.

•  Stockholms Barnrättscentrum

Handledarskap
•  Moa Kindström Dahlin

Opponent, betygsnämndsledamot vid disputationer
2

Sakkunnig i tillsättningsärenden etc.
2

Aron Verständig
doktorand i civilrätt

Undervisning
•  Juridisk introduktionskurs

•  Civilrätt A

•  Civilrätt B

• Skadeståndsrätt (specialkurs)
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  “Perspectives on Credit Rating Agencies”, Stockholm Centre for Commercial 
Law. 2013 (redaktör)

•  ”Stockholm Centre for Commercial Law”, Årsbok V 2014 (redaktör)

Artiklar

•  ”EU- rättslig reglering av kreditvärderingsinstitut”, SvJT 2014 s. 9

•  ”Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel”, JT 2013-14 nr 3

•  “The Civil Liability Regime of the CRA-Regulation and the Requirement of Cau-
sation”, International and Comparative Corporate Law Journal Issue 11.2, 2014

•  “Civil Liability for Credit Ratings Agencies: A Swedish Perspective”, European 
Business Law Review Issue 2, 2014

Pågående arbete
•  Doktorandprojekt: ”Kreditvärderingsinstitutens rättsliga ställning och ansvar”

Andra forskningsaktiviteter 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
Föredrag

•  “The Regulation of Credit Rating Agencies in the EU and the US”, Visiting Re-
searcher Colloquium, Harvard Law School, 9 oktober 2013, Cambridge.

•  “The Civil Liability of Credit Rating Agencies and the Problem of Causation”, 
Seminar on the Civil Liability of Credit Rating Agencies, Universitetet i Oslo, 3 
juni, 2013, Oslo.

•  ”Kreditvärderingsinstitutens skadeståndsrättsliga ansvar”, Nordiska Förmögen-
hetsrättsdagarna, Islands universitet, 17-19 april, 2013, Reykjavík.

•  “The Civil Liability of Credit Rating Agencies”, The Oxford-Stockholm Seminar, 
Christ Church College, Oxford University, 14 mars 2013, Oxford. 

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Medförfattare till Juridiska fakultetsnämndens remissvar avseende promemorian 

”Användning av kreditbetyg i riskhantering” (Ds 2013:76). 
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Daniel Westman
doktorand i rättsinformatik

Undervisning
•  IT-rätt (kursföreståndare)

•  Rättsinformatik

•  Law and ICT

•  International Master Programme in Law and Information Technology

•  Master of Laws in European Intellectual Property Law

•  Handledare för fem studenter på grundnivå

Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  ”Avbildning av konstverk och byggnader på internet”, Nordiskt Immateriellt 
Rättsskydd, häfte 6  2013, s. 602-608.

Pågående arbete
•  ”Access till myndighetsinformation – en informationsrättslig studie” (avhand-

lingsprojekt)

Samverkan med det omgivande samhället
•  Anordnat seminarier för jurister och icke-jurister om it-relaterad juridik (Inter-

netdagarna, VJS, Fakultetskurser etc., Svenska föreningen för upphovsrätt).

•  Har regelbundet medverkat som expert i media (t.ex. Svt:s Aktuellt).

•  Twittrar om it-relaterad juridik.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc. 
•  Ledamot, Digitaliseringsrådet (rådgivande organ till regeringen i it-frågor)

•  Expert, Digitaliseringskommissionen (N2012:04)

•  Styrelsesuppleant, Sveriges författarfond (utsedd av regeringen)
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•  Svensk redaktör för tidskriften Lov & Data

•  Sekreterare i Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)

Johannes Wickbom
doktorand 

Undervisning
• Civilrätt 3/B, grupplärare

• Juridisk introduktionskurs, grupplärare

• PAO – Rättskunskap, kursföreståndare, huvudlärare, examinationsansvarig

• Handledare, examensarbete

Samverkan med det omgivande samhället
•  Sekreterare i IFIM

Katharina Voss
doktorand i europeisk integrationsrätt

Undervisning
•  EU Procedural Law, del I och II (kursföreståndare)

•  EU-rätt

•  EU commercial law

•  Juridisk metodlära
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Egen forskning
Publicerade arbeten

Artiklar

•  “The Principle of Equality: A Limit to the Commission’s Discretion in EU Com-
petition Law Enforcement?”, Global Antitrust Review 2013 (peer review)

Pågående arbete
•  Doktorsavhandling med arbetstitel “A New Approach to Deterrence and Comp-

liance in EU Competition Law enforcement”

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

•  Presentatör av en vetenskaplig affisch, “The Principle of Equality: A Limit to 
the Commission’s Discretion in EU Competition Law Enforcement?”, QMUL 
Postgraduate Legal Research Conference, Queen Mary University of London, 
London, 6/6 2013

•  Presentatör, “Goals of EU Competition Law Enforcement: A Moving Target?”, 
Nordic Meeting of Researchers in Competition Law, University of Helsinki, Hel-
sinki, 3/10 2013.

Samverkan med det omgivande samhället
•  Samarbete med advokatbyrå Cederquist i kursen EU procedural law. Advoka-

terna har hjälpt till med ”coaching” av studenterna i rättegångstävlingen.

Pål Wrange
professor i folkrätt

Undervisning 
•  Human Rights in a Global Perspective (kursföreståndare)

 •  International Law and the Economy. (kursföreståndare)
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•  International Criminal Law (undervisning)

•  Handledning och examination av uppsatser. 

•  Har dessutom undervisat på Försvarshögskolan. 

•  Organiserade och ledde en uppdragsutbildning för Marymount University 

Egen forskning
Publicerade arbeten

•  “The Limitations of International Law Expertise”, ESIL 2013 5th Research Forum: 
International Law as a Profession Conference Paper No. 6/2013, SSRN, (2013)

Pågående arbete
•  “Protecting which peace for whom against what? A conceptual analysis of col-

lective security” i  Promoting Peace Through International Law, Edited by Cecilia 
M. Bailliet & Kjetil Mujezinovi Larsen ( publicera i Oxford University Press, 2014)

•  “Intervention in national and private cyber space and international law”, to be 
published in a collection edited by the Lomosov State University of Moscow 
(Publiceras 2014)

•  “Land and development and the irrationality of international law”, to be publis-
hed in an edited volume of Scandinavian Studies in Law

•  “The Crime of Aggression and the Principle of Complementarity” och “The 
specificity of the Crime of Aggression”, i en kommentar till aggressionsbrottet, 
redigerad av Claus Kress & Stefan Barriga, Cambridge University Press.

•  The International Criminal Court and the Juba Peace Process or Global Go-
vernance and Local Friction, en samling artiklar inklusive min egen “A Long 
Journey the Implementation of the Juba Agreements on Accountability and Re-
conciliation” (Fountain Publishers).

•  “The Juba Peace Agreements and Transitional Justice” (monografi, ca 200 s, 
65% färdig)

•  “Non-State Actors and the Use of Force Regime” (finansierat av Riksbankens 
Jubileumsfond)

Andra forskningsaktiviteter
Föreståndare för forskningsinstitut etc

•  Föreståndare och grundare, Stockholm Center for International Law and Justice; 
har inom den ramen arrangerat tio seminarier i folkrätt, ett kollokvium samt en 
prominent gästföreläsning.
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Handledarskap
•  Handledare för Carl Lebeck

•  Biträdande handledare för Katinka Svanberg.

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
•  Aktiv medverkan vid “Nordic Expert Consultation on The Human Right to 

Peace”, Organised by the Norwegian Centre for Human Rights and the Institute 
for Public and International Law at the Faculty of Law, the University of Oslo, 
29-30 januari 

•  “The Limitations of International Law Expertise”, presentation vid 5th Research 
Forum, European Society of International Law, Amsterdam, 24 April

•  “The future of neutrality”, seminarieinledning, Wiens universitet, 16 maj

•  “Cyber security – espionage, counter-terrorism, intervention”, presentation vid 

•  “Seminar on International Information Security” på Rysslands ambassad i 
Stockholm i samarbete med Institute of Information Security of the Moscow 
State University, 2 april

•  “Cyberintrusions and international law”, presentation vid The 8th International 
Information Security Research Consortium (IISRC) Meeting, Baku 24 oktober

•  “Intervention in national and private cyber space and international law”, presen-
tation vid The Fourth Biennial Conference of the Asian Society of International 
Law, Delhi, 15 november 

Sakkunig i tillsättningsärenden
•  Medredaktör för recensionsavdelningen, Nordic Journal of International Law. 

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc 
•  Ett flertal referee-uppdrag för Nordic Journal, International Journal of Transitio-

nal Justice och Juridisk Tidskrift

Samverkan med det omgivande samhället
Deltagande i en rad paneldebatter:

•  Facilitator och ”discussant” vid Round Table Discussion with Pablo de Greiff 
(rapportör vid FN:s råd för de mänskliga rättigheterna), Fonden för mänskliga 
rättigheter, 19 mars

•  ”Varför genomfördes en intervention i Libyen men inte i Syrien”, och vilka är 
konsekvenserna?, Arbetarrörelsens tankesmedja och Palmecentret, 23 april 
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•  ”Gasattacken mot kurderna i Halabja – en internationell minnesdag mot an-
vändningen av kemiska stridsmedel”, Riksdagen 29 maj

•  ”Tragedins Syrien”, ABF och Palmecentret, 5 september

•  “Western Sahara and the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement (FPA)”, 
presentation vid hearing i Europaparlamentet, 26 november

•  ”Vem har rätt till Oljan?”, Riksdagen, 11 December

•  En ofta citerad blogg (palwrange.blogspot.com).

•  Ett antal intervjuer för tidningar och etermedier, bl a Studio Ett , God morgon 
Sverige, Svenska Dagbladet, Expressen, TT, Metro, Expo.

Uppdrag i styrelser, utredningar etc.
Akademiskt relevanta uppdrag utanför universitetet

•  Medlem av International Law Associations kommitté om folkrätt och våldsan-
vändning

•  Ledamot av styrelsen för Svenska avdelningen av International Law Association

•  Medlem av the Advisory Council of the Global Institute for the Prevention of 
Aggression

•  Medlem av en arbetsgrupp som verkar för att etablera en internationell NGO i 
internationell humanitär rätt

Uppdrag inom universitet
•  Föreståndare och ledamot av styrelsen, Stockholm Center for International Law 
and Justice at Stockholm University

•  Ledamot av styrelsen för Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace

•  Ledamot av utbildningsutskottet samt av dess internationaliseringsgrupp

•  Studierektor för forskarutbildning, som sådan adjungerad till forskningsutskot-
tet samt medlem av diverse därtill knutna arbetsgrupper

•  Medlem av styrgruppen för en forskarskola i internationella studier (Stockholm 
Graduate School of International Studies) 
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Mauro Zamboni
professor i allmän rättslära
Redovisning saknas.

Karolina Zurek
postdoc in European law (since September 2013) 

Teaching
•  Consumer health and safety within the framework of Master in EU law program

Research
Published works

Books

•  Zurek, K., “Unions within the Union: Contested Authority over Regulatory Re-
sponses to the Financial Crisis in Europe”, in: B. de Witte, A. Héritier and A. H. 
Trechsel (eds.), The Euro Crisis and the State of European Democracy, European 
University Institute, 2013;

•  Zurek, K., “Regulating food trade in the enlarged European Union”, in: M. Van 
Asselt, E. Versluis and E. Vos (eds.) Science and Politics in EU Risk Governance: 
Integrating Legal and Social Science Perspectives, Taylor & Francis/Routledge, 
2013;

Articles

•  Zurek, K., Regulating “Local Food: Lessons from Poland and Sweden”, Baltic 
Worlds, No. 3-4, 2013; (peer review)

•  Zurek, K., “Disembedding food markets in Asia: private organizations, risk and 
the promotion of international food standards”, Journal of Asian Public Policy, 
Vol.6, 2013; (peer review)
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Current work
•  Zurek, K., Öhlund, E., Hammer, M., “Towards Sustainable Agriculture? The EU 

Framework and Local Adaptation in Sweden and Poland”, under review with 
European Policy and Governance journal;

•  Zurek, K, “Legal and Institutional Framework for Implementation of EU Provi-
sions on Stakeholders Participation in Water Governance in Poland”, presented 
at the Nordic Environmental Social Science Conference 2013, Copenhagen, Den-
mark and at the 25th annual conference of the Society for the Advancement of 
Socio-Economics, Milan, Italy in June 2013;

•  Zurek, K., Mamlyuk B., “Political Economy of a 21st Century Corporate Mass 
Merger: Walmart-Massmart and the Future of Global Governance”, presented at 
the IGLP’s 2013 Conference: New Directions in Global Thought: IGLP at Five, 
June 3-4 2013, Harvard Law School, the USA;

•  Zurek, K., “Governing the Baltic: institutionalization of Baltic cooperation as 
public diplomacy?”, to be presented at conference on Baltic and Scandinavian 
Studies on March 13-15, 2014, Yale University, the USA;

•  Zurek K., “New ’Social Europe’ after crisis: how much of it is still social?”, to 
be presented at the ECPR Annual conference on September 3-7, 2014, Glasgow, 
UK;

Other research activities 
•  3-14 January, 2013 – Docent, Institute of Global Law and Policy: the Workshop, 

Doha, Qatar; 

•  3-4 June 2013 – speaker (paper presentation) at the IGLP’s 2013 Conference: 
New Directions in Global Thought: IGLP at Five, Harvard Law School, USA;

•  11-13 June 2013 – speaker (paper presentation) at the Nordic Environmental 
Social Science Conference 2013, Copenhagen, Denmark;

•  27-29 June 2013 – speaker (paper presentation) at the 25th annual conference of 
the Society for the Advancement of Socio-Economics, Milan, Italy; 

•  24 October 2013 – speaker at the seminar “Towards sustainable agriculture? 
–Valuation of ecosystem services related to food production,” Södertörn Univer-
sity, Stockholm;

•  17-19 October 2013 – speaker at the workshop “Polish Civil Society through 
Swedish Lenses. Mutual Learning in Practice” organised by the Institute of Phi-
losophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland;   

•  11 December 2013 – Organiser, moderator and discussant at the SIEPS semi-
nar “Regulating Lifestyles in Europe: Tobacco, Alcohol and Unhealthy Diets”, 
Stockholm.
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Jack Ågren
lektor i straffrätt

Undervisning
•  Straffrätt (kursföreståndare)

•  Migrationsrätt

•  Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdssystemet

•  Kriminologiska institutionen (rättskunskap på grundkursen i kriminologi)

•  Handledare för fyra uppsatsskrivare på grundnivå

Egen forskning
Publicerade arbeten

Böcker

•  Ågren, Jack, ”Billighetsskälen i BrB 29:5 berättigande och betydelse vid påföljds-
bestämning”, Jure, Stockholm, 2013 (akademisk avhandling)

Artiklar

•  ”Läroboken som medel för lärande – ett pedagogiskt perspektiv på straffrätten”, 
Festskrift till Josef Zila, Iustus Förlag, Uppsala, 2013, s. 239-253

Pågående arbete
•  Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne, Ågren, Jack, ”Straffansvar”, 9 

uppl., Norstedts Juridik, Stockholm. Beräknas vara klart 2014/2015

Andra forskningsaktiviteter 
Handledarskap

•  Axel Holmgren, doktorand i straffrätt (biträdande handledare)

Bidrag till/vid svenska och internationella konferenser etc. 
• Anförande vid Nordisk Workshop i straffrätt i Bergen

Samverkan med det omgivande samhället
• Presentation av min doktorsavhandling på forskardagarna
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Jessica Östberg
doktorand i civilrätt
Redovisning saknas.
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Remissvar 2013
•  Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering (dnr SU 522-3344-12). 
•  Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter, (Ds 

2012:41), (dnr SU 521-2952-12).
 •  Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring (Ds 2012:50), 

(dnr SU 522-3349-12).
•  Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-

fördraget (Ds 2012:48), (dnr SU 522-3346-12).
•  App to date – konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via 

telefonräkningen, m,m. (Ds 2012:31), (dnr SU 521-2951-12).
•  Förslag till organisatorisk förändring vid Stockholms universitet, (dnr SU FV-1.2.1-

0049-13).
•  Förslag på ändringar i besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (dnr 

SU FV-1.2.3-0077-13). 
•  Skyddet för företagshemligheter på EU-nivå, (dnr SU 523-3777-12).
•  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kom-

munala reningsverk, (dnr SU 524-3263-12)
•  Nya regler för finansiella konglomerat och grupper, (dnr SU FV-1.1.3-0281-12). 

Utkast till lagrådsremiss – Sekretess i det internationella samarbetet, (dnr SU 10-
2595-12).

•  Hyres- och arrendetvister i framtiden, (SOU 2012:82), (dnr SU FV-1.1.3-0161-13).
•  Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94), 

(dnr SU FV-1.1.3-0466-13).
•  WIPO:s diplomatkonferens avseende ett internationellt avtal om undantag i upphovs-

rätten till förmån för personer med synnedsättning/läsnedsättning, (dnr SU FV-1.1.3-
0814-13).

•  Överskottsinformation vid direktåtkomst, (SOU 2012:90), (dnr SU FV-1.1.3-0630-13).
•  Straffavgift vid bristande kreditprövning, (Ds 2013:17), (dnr SU FV-1.1.3-0959-13).
•  Utredning om inrättande och organisation av Stockholms universitets innovations-

kontor, (dnr SU FV-6.1.9-0264-13).  
•  Gemensamt konsumentskydd i EU, (Ds 2013:15), (dnr SU FV-1.1.3-0964-13).
•  Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014, (dnr SU FV-1.1.3-1278-13).
•  Viss kreditgivning till konsumenter, (dnr SU FV-1.1.3-1235-13).
•  EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem, (dnr SU FV-1.1.3-

1106-13).
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•  En modernare rättegång II – en uppföljning, (SOU 2012:93), (dnr SU FV-1.1.3-0626-13).
•  Processrättsliga konsekvenser av påföljdsutredningens förslag, (Ds 2012:54), (dnr SU 

FV-1.1.3-0628-13).
•  Tvingande regler om betalningstider i näringslivet, (dnr SU FV-1.1.3-0995-13).
•  Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet, (SOU 2012:95), (dnr SU FV-

1.1.3-0754-13).
•  Viss kreditgivning till konsumenter, (Ds 2013:26), (dnr SU FV-1.1.3-1581-13).
•  Prospektansvar, (Ds 2013:16), (dnr SU FV-1.1.3-0967-13).
•  Domstolsdatalag, (Ds 2013:10), (dnr SU FV-1.1.3-0918-13).
•  Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information 

vid straffrättsliga förfaranden, (Ds 2013:18), (dnr SU FV-1.1.3-1061-13).
•  Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning, (Ds 

2013:27), (dnr SU FV-1.1.3-1611-13).
•  E-röstning och andra valfrågor, (SOU 2013:24), (dnr SU FV-1.1.3-1579-13).
•  Effektivare konkurrenstillsyn, (SOU 2013:16), (dnr SU FV-1.1.3-1062-13).
•  Tillstånd och medling, (SOU 2013:4), (dnr SU FV-1.1.3-1105-13).
•  Åtgärder för ett längre arbetsliv, (SOU 2013:25), (dnr SU FV 1.1.3-1580-13).
•  EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell 

värld: tillväxt, skapande och värderingar, (dnr SU FV-1.1.3-1919-13). 
•  Vissa skattefrågor, (dnr SU FV-1.1.3-2126-13).
•  Skriftlig bekräftelse av vissa telefonsamtal, (Ds 2013:25), (dnr SU FV-1.1.3-1656-13).
•  Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktiv 2011/16/EU 

vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning.
•  Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån, (Ds 2013.38), (dnr SU FV-2123-13). 
•  Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering, (Ds 2013:31), (dnr SU 

FV-1.1.3-1920-13).
•  Förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12), (dnr SU FV-1.1.3-

2156-13).
•  Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49).
•  Riktlinjer för kommunikation och innehåll på internet där Stockholms universitet är 

avsändare. 
•  Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborga-

res ställning, (Ds 2013:32), (Dnr SU FV-1824-13).
•  Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag till dia-

log mellan regeringen och lärosätet, (U2012/2998/UH), (dnr SU FV-1.1.3-1778-13).
Brottmålsprocessen, (SOU 2013:17), (dnr SU FV-1.1.3-1914-13).
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•  Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53), (dnr SU FV- 1.1.3-2169-13).
•  Försämrad säkerhet som grund för betalning i förtid, (dnr SU FV-1.1.3- 2509-13).

Uthyrning av bostadsrättslägenheter. 
•  Rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvadrare på arbetsmarknaden (SOU 

2012:69), (dnr SU FV-1.1.3-1962-13).
•  Olovlig hantering av avkodningsutrustning, (Ds 2013:43), (dnr SU FV-1.1.3-2081-13).
•  Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (SOU 2013:39), (dnr SU FV-

1.1.3-2174-13).
•  Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkund-

marknad, (E R2013:09), (dnr SU FV-1.1.3-2115-13).
•  Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet, (SOU 2012:95), (dnr SU FV-

1.1.3-0754-13).
•  Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 

2013:49), (dnr SU FV-1.1.3-2172-13).
•  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

paketresor och assisterade researrangemang, (dnr SU FV-1.1.3-2394-13).
•  Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsä-

gande (Ds 2013:30), (dnr SU FV-1.1.3-2186-13).
•  Försäkring på transportområdet i krig och kris (SOU 2013:28), (dnr SU FV- 1.1.3-

2200-13).
•  Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av uppdraget att göra en utvärdering 

och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, (dnr SU FV-
3157-13). 

•  Ökat fokus på arbete för vissa invandrare och avveckling av sfi-bonus (Ds 2013:61), 
(dnr SU FV-1.1.3-2819-13).

•  Förstärkta kapitaltäckningsregler, (SOU 2013:65), (dnr SU FV-1.1.3-2816-13).
•  Förändrad instansordning för va-målen, (dnr SU FV- 1.1.3-3238-13).
•  Reviderad promemoria Viss kreditgivning till konsumenter, (Ds 2013:26), (dnr SU 

FV-1.1.3-1581-13).
•  En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur, (SOU 2013:73), (dnr SU 

FV-1.1.3-3145-13). 
•  Skärpt straff för mord, (Ds 2013:55), (dnr SU FV-1.1.3-2674-13).
•  Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m., (Ds 2013:59), (dnr SU FV-1.1.3-2921-13).
•  Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar, (Ds 2013:63), (dnr SU FV-

1.1.3-2999-13).
•  Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet, 

(SOU 2013:62), (dnr SU FV-1.1.3-2873-13)
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•  En ny lag om personnamn, (SOU 2013:35), (dnr SU FV1.1.3-2173-13).
•  Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37), (dnr SU FV-1.1.3-2445-13).
•  Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap, (SU FV-1.1.3-3575-13).
•  Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster, (dnr SU FV-1.1.3-3505-13).
•  Hushållning med havsområden, (dnr SU FV-1.1.3-3237-13).
•  Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter, 

(dnr SU FV-1.1.3-3711-13). 
•  Säkerhet vid clearing hos central motpart, (Ds 2013:68), (dnr SU FV-1.1.3-3419-13). 
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Juridiska fakultetsnämnden
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Professor Jonas Ebbesson, dekanus Professor Jan Andersson

Professor Marie Sandström, prodekanus Professor Claes Peterson

Professor Jan Rosén, prodekanus Professor Per Jonas Nordell

Professor Henrik Edelstam Universitetslektor Annika Norée

Professor Wiweka Warnling Nerep Professor Ulrik von Essen

Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Professor Peter Wahlgren

Professor Göran Millqvist Professor Jan Kleineman

Professor Mauro Zamboni Universitetslektor Teresa Simon Almendal

2012/2013

Forskarstuderande Brita Bohman Forskarstuderande Adam Croon

Juris studerande Lisa Boman Juris studerande Anna da Silva Börjesson

Juris studerande Filip Vujcic Juris studerande Nisse Hedman

2013/2014

Forskarstuderande Julia Tavaststjerna Forskarstuderande Katharina Voss

Juris studerande Therese Johansson Juris studerande Linnea Backman

Juris studerande Saga Wolf Juris studerande Jakob Jedemark

Forskningsutskottet
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Professor Jan Rosén (ordförande) Professor Mauro Zamboni

Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt, (vice ordf.) Professor Kent Källström

Professor Michael Hellner Professor Petter Asp

Professor Jori Munukka Professor Göran Millqvist

Professor Per Jonas Nordell Professor Christina Ramberg

Universitetslektor Teresa Simon Almendal Professor Peter Wahlgren

2012/2013

Forskarstuderande Brita Bohman Forskarstuderande Dennis Martinsson

Forskarstuderande Malou Andersson Forskarstuderande Adriana Krzymowska

Forskarstuderande Liane Colonna Forskarstuderande Olga Glukhovska

2013/2014

Forskarstuderande Erik Sinander Forskarstuderande Julia Tavaststjerna

Forskarstuderande Katarina Voss Forskarstuderande Olga Glukhovska

Forskarstuderande Johannes Wickbom Forskarstuderande Louise Dane
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Utbildningsutskottet
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Professor Marie Sandström, ordf. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor Ulrik von Essen Professor David Fisher

Professor Marcus Radetzki Vakant

Univ.lekt Hedvig Lokrantz-Bernitz Professor Jan Andersson

Professor Wiweka Warnling-Nerep Professor Alf Bohlin

Universitetslektor  Patricia Shaughnessy Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt

Professor Pål Wrange, vice ordf Universitetslektor Sideek Mohamed Seyad

Chefsrådman Catarina Barketorp Rådman Karin Benson

Advokat André Andersson Advokat Claes Langenius

Stadsjuristen Catharina Gyllencreutz Vice stadsjurist Agneta Widerståhl

2012/2013

Juris studerande Dhurata Hasani Juris studerande Lisa Boman

Juris studerande Fredrik Hansson Juris studerande Filip Vujcic

Juris studerande Nicole Adelsson Juris studerande Erik Wrisemo

2013/2014

Juris studerande Tommy Hallsten Juris studerande Saga Wulf

Juris studerande Therese Johansson Juris studerande. Emelie Andrén

Juris studerande Linnea Backman Juris studerande Ronny Nissan

 

Juridiska institutionsstyrelsen
Ordinarie ledamöter Suppleanter
Prefekt prof.essor Peter Melz Universitetsadjunkt Ija Fink Lundgren

Stf Prefekt Professor Christina Ramberg Professor Göran Millqvist

Professor  Alf Bohlin Universitetslektor  Annika Norée

Professor Mårten Schultz Universitetslektor Theddo Rother Schirren

Universitetslektor Patricia Shaughnessy Universitetslektor Claes Granmar

Universitetslektor Jessica van der Sluijs Universitetslektor Johan Schüldt

Kurssekreterare Agita Akule Larsson Magisterkoordinator Christian Todoran

Intentendent  Leif Johansson IT-tekniker Bengt Baeckmark

2012/2013

Forskarstuderande Johannes Wickbom Forskarstuderande Dennis Martinsson

Forskarstuderande Adriana Krzymowska Forskarstuderande Fredrik Holst

Juris studerande Nicole Adelsson Juris studerande  Dhurata Hasini

2013/2014

Forskarstuderande Johannes Wickbom Forskarstuderande Erik Sinander

Forskarstuderande Julia Tavaststjerna Forskarstuderande Katarina Voss

Juris studerande  Jakob Jedemark Juris studerande Tommy Hallsten
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Lärarförslagsnämnden
Professor Jonas Ebbesson,  dekanus (ordförande)
Professor Marie Sandström, prodekanus (vice ordförande)
Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Professor Ulrik von Essen
Professor Petter Asp (suppleant)
Professor Marcus Radetzki (suppleant)

2012/2013
Forskarstuderande Adam Croon (studentrepr.)
Juris studerande Alexander Rindö (studentrepr.)
Forskarstuderande Johannes Wickbom (suppleant)
Juris studerande Filip Vujcic (suppleant)

2013/2014
Forskarstuderande Louise Dane (studentrepr.)
Juris studerande Isabella Widjestrand
Juris studerande Jakob Jedemark (suppleant)
Forskarstuderande Johannes Wickbom (suppleant)

Miljörådet
forskarstuderande Michaela Ribbing 

Rådet för jämställdhet
Laura Carlson (ordinarie)
Pernilla Leviner (suppleant)

Universitetsbiblioteket
Per Jonas Nordell (ordinarie) 
Göran Millqvist (suppleant)

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

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


