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Ordinarie ledamöter 

 

(x) Professor Teresa Simon-Almendal 

(ordförande) 

Suppleanter 

 

(x) Universitetslektor Emil Elgebrant 

(gruppsuppleant) 

(x) Professor Pernilla Leviner (vice ordförande) () Universitetslektor Simon Andersson 

(gruppsuppleant) 

(a) Professor Mårten Schultz  

(x) Professor Frantzeska Papadopoulou  

(x) Universitetslektor Filippo Valguarnera  

(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  

(xx) Forskarstuderande Julia Dahlqvist () Forskarstuderande Samuel Carey 

(gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Johanna Eriksson () Forskarstuderande Daniel Pinheiro 

Astone (gruppsuppleant) 

(x) Forskarstuderande Amanda Lublin  

 

 

Deltagande fackliga representanter: 

() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 

 

(x) närvarande 

(xx) närvarade via Zoom 

(a) anmält förhinder 

 

Övriga närvarande: 

Studierektor Jaan Paju 

Vik. administrativ studierektor Amanda Thorell 

Utredare, tf. utbildningsledare Karolina Alveryd 

 

 

 

Ersättare: 

() vakant 

 

 

 

ÄRENDE 

 

 

ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse universitetslektor Åsa 

Örnberg. 

  

2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs. Professor Pernilla Leviner 

utses till ordförande för punkt 6. 

  

3. Anmälan av  

  

a) forskningsutskottets protokoll, 

2022-06-08.  

Läggs till handlingarna. 

  

b) forskningsutskottets delegationsbeslut,  

2022-06-01—2022-08-31. 

Läggs till handlingarna. 

  



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Protokoll nr 6, 2022 2(5) 

Juridiska fakultetens forskningsutskott  2022-09-20 

    SLUTGILTIGT 

  

c) fakultetsnämndens protokoll, 2022-06-07. Läggs till handlingarna. 

  

d) ordförande informerar. Ordförande informerar om att: 

• Arbetet med att ta fram 

fakultetens strategier för 

perioden 2023-2026 pågår. 

• Till den forskningskonferens 

som anordnas den 12-14 oktober 

har såväl forskningsutskottet 

som fakultets- och 

institutionsledningen bjudits in. 

• Doktorander ska efter 

genomförd konferens eller 

forskningsresa där medel 

beviljats av forskningsutskottet 

inkomma med en reseberättelse 

till utskottet. 

  

e) studierektorerna informerar. Studierektorerna informerar om att: 

• Forum för doktorander är ett 

pilotprojekt initierat av 

områdesnämnden för 

humanvetenskap vilket kommer 

att pågå under ett och ett halvt 

år. Projektet leds av docent Åsa 

Burman och ska fungera som ett 

stöd för samtliga doktorander på 

de tre fakulteterna. 

• Arbetet med att samla in ISPar 

pågår. 

• Institutionsstyrelsen har tillsatt 

handledare till alla nyantagna 

doktorander. 

• Institutionen ska till den 15 

oktober inom ramen för SUs 

kvalitetsgranskning av 

forskarutbildningen i 

rättsvetenskap inkomma med en 

återrapportering. 

  

f) st. prefekt informerar. - 

  

g) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar om att:  

• Humanvetenskapliga områdets 

välkomstdag för nyantagna 

doktorander har hållits den 15 

september. 
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• Årets omgång av SUs 

kvalitetsgranskning pågår där 

åtta forskarutbildningar och 17 

utbildningar inom grund-och 

avancerad nivå nu granskas.  

  

  

BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  

  

4. Kvalitetssäkring av doktorandkurserna genom 

dialogmöten.  

Diskussion. Forskningsutskottet är av 

uppfattningen att dialogmöten bör hållas 

med kursföreståndare för de respektive 

doktorandkurserna. 

  

5. Fråga om byte av disputationsdatum samt 

utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Fabricio 

Fortese, för avläggande av juris doktorsexamen 

med avhandlingstiteln ”Prima Facie or Full 

Review. A legal-interpretation exercise of 

Article 8 of the UNCITRAL Model Law” (dnr 

SU FV-1934-22).  

Beslutas att disputation ska äga rum den 

21 november 2022.  

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

professor George A. Bermann, Columbia 

Law School, USA. 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Patricia Shaughnessy, Stockholms 

universitet.  

 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Andrea Bjorklund, McGill 

Univeristy, Kanada, professor Catherine 

Rogers, Bocconi University, Italien och 

professor Antonina Bakardijeva 

Engelbrekt, Stockholms universitet.  

 

Till betygsnämndssuppleant utses Hrvoje 

Sikirić, University of Zagreb, Kroatien.  

 

Slutseminarium har hållits den 21 april 

2022. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

6. Fråga om utsättande av disputationsdatum 

samt utseende av opponent och 

betygsnämndsledamöter samt ordförande vid 

disputation för forskarstuderande Stina Bratt, för 

avläggande av juris doktorsexamen med 

avhandlingstiteln ”Alternativa anspråksvägar i 

skadeståndsrätten. Om förhållandet mellan 

kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden 

och kontraktskedjor” (dnr SU FV-3332-22). 

Beslutas att disputation ska äga rum den 

28 april 2023.  

 

Beslutas att till fakultetsopponent utse 

Justitierådet, docent Johnny Herre, Högsta 

domstolen. 

 

Beslutas att till ordförande utse professor 

Jan Kleineman, Stockholms universitet.  
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Till betygsnämndsledamöter utses 

professor Birgitte Hagland, Oslo 

universitet, Norge, professor Mads Bryde 

Andersen, Københavns Universitet, 

Danmark och professor Björn Sandvik, 

Åbo Akademi, Finland. 

 

Till betygsnämndssuppleant utses 

professor Christina Ramberg, Stockholms 

universitet. 

 

Slutseminarium har hållits den 23 augusti 

2022. 

 

Teresa Simon-Almendal närvarar ej vid 

beslutet.  

 

Punkten förklaras omedelbart justerad.  

  

7. Ansökan från forskarstuderanden Stina Bratt 

om bidrag om 50 000 kr avseende tryckning av 

avhandling samt språkgranskning m.m. (dnr SU 

FV-3173-22).  

Ansökan beviljas med upp till sökt 

belopp.  

  

8. Ansökan från professorerna Jane Reichel och 

Karin Åhman om kvalitetshöjande medel om 46 

201 kr avseende ämneskonferens den 10-11 

november 2022 (dnr SU FV-2.1.1-3433-22).  

Ansökan beviljas med upp till sökt 

belopp. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

9. Ansökan från forskarstuderande Daniel 

Astone om bidrag om 42 820 kr avseende 

deltagande forskningsvistelse den 18 oktober-30 

november 2022 vid University of Glasgow, 

Storbritannien (dnr SU FV-3417-22). 

Ärendet bordläggs för vidare beredning.  

 

Frantzeska Papadopoulou närvarar ej vid 

beslutet. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

  

10. Övriga frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Pernilla Leviner informerar om 

att Stiftelsen av den 28 oktober 1982 får 

in allt fler ansökningar om medel från 

unga disputerade forskare.  
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Vid protokollet  

 

 

Karolina Alveryd  

 

Ordförande     Justeras 

     

  

Godkännes per e-post 22-09-23  Godkännes per e-post 22-09-24 

 

 

 

Teresa Simon-Almendal   Åsa Örnberg 

 

 

Godkännes per e-post 22-09-24 

 

 

 

Pernilla Leviner, p. 6 

 


