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Akademisk grad 
Doktor i civilrätt (2015, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet) 
 
Utbildning 
Magisterexamen från Affärsrättsliga programmet med internationell inriktning (2009) 
Jönköping International Business School, Jönköping University  
 
Övrigt 

 Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp, Lunds Universitet (2010) 
 IT-rätt, 7,5 hp, Höskolan Väst (2009) 

 
Publikationer 
Böcker 

 Lagstiftnings ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk utvärdering av 
fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende, aka. avh., Jure, 2015, 
 

Artiklar (peer-review) 
 Creating trust by means of legislation – a conceptual analysis and critical discussion, 

publicerad i The Theory and Practice of legislation, Volume 6, Issue 1, p. 1-23, 2018 
 
Antologibidrag 

 Mötet mellan civilrättslig avtalsfrihet och offentligrättslig tillsyn över avtalets innehåll 
på fjärrvärmemarknaden, i red. Madell m. fl., Den nordiska välfärden och marknaden 
– Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext, Iustus 
förlag, 2011 

 
Forskningsrapporter 

 Fjärrvärmelagen och balanserade termiska nät, Energimyndigheten 2021 
 Kan man skapa förtroende med lagstiftning? En analys av fjärrvärmelagens potential 

att skapa förtroende, Fjärrsyns resultatrapport 2016:230 
 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – etapp två, Fjärrsyns resultatrapport 2013:13 
 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – etapp ett, Fjärrsyns resultatrapport 2011:12 
 Fjärrvärmelagens disposivitet i förhållande till näringsidkare, Fjärrsyns 

resultatrapport 2009:23 
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Recensioner 

 Recension av (eds.) De Benedetto, Lupo & Rangone, The Crisis of Confidence in 
Legislation, i The Theory and Practice of Legislation, 2021 

 Recension av Sokolowski, Regulation in the European Electricity Sector, i 
Europarättslig tidskrift, häfte nr. 3, 2016.  

 
Beviljad extern finansiering 

 2018, Energimyndigheten, forskningsprogrammet Termo – värme och kyla för 
framtidens energisystem, 4 998 731 kr (min del 587 000 kr) 

 2014, Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, 50 000 kr 
 2013, Forskningsprogrammet Fjärrsyn, 1 050 271 kr 
 2011, Forskningsprogrammet Fjärrsyn, 1 120 000 kr 
 2010, Forskningsprogrammet Fjärrsyn, 490 000 kr 
 2009, Forskningsprogrammet Fjärrsyn, 262 017 kr 

 
Expertuppdrag 
Peer-review-uppdrag 

 2019, International Journal of Public Law and Policy 
 
Expertbedömare forskningsprogram och utlysningar 

 2019, Expertbedömmare för Energimyndighetens forskningsprogram Människa, 
Energisystem och Samhälle (MESAM) 

 
Remissvar 

 Ei PM2020:02 Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet – 
Förslag till lagändring 

 Ei R2020:06 Kapacitetsutmaningen i elnäten 
 Ei R2020:02 Ren energi inom EU  - Ett genomförande av fem rättsakter 
 Ds 2017:44 Elmarknadslag 
 SOU 2015:61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (tillsammans med 

prof. Rolf Dotevall) 
 
Forskningsaktiviteter 

 Pågående forskningsprojekt: 
o Balanserade termiska nät, nydanande småskalig energidelning – rättsliga och 

ekonomiska förutsättningar (tvärvetenskapligt projekt i samarbete med 
Linköpings respektive Örebros universitet)  

o Elmarknaden som system: funktioner, aktörer och reglerade avtal.  
 Sedan 2009 har jag deltagit i en mängd aktiviteter såsom akademiska konferenser, 

tvärvetenskapliga forskningsträffar, resultatspridning vid branschträffar med mera. 
En detaljerad lista kan erhållas på begäran. 

 
Administration 

 Ledamot i Institutionsrådet för juridiska institutionen vid Handelshögskolan, 
Göteborgs Universitet (201910 – 202106) 
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 Sammankallande för civilrättsgruppen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet 
(20161117 – 20190101)  

 
Undervisning 
Grundnivå och avancerad nivå 
Jag har undervisat brett inom hela det civilrättsliga området sedan 2009 med tyngdpunkt på 
avtals- och kontraktsrätt samt kredit- och exekutionsrätt. En detaljerad lista kan erhållas på 
begäran. 

 År 2019 erhöll jag studenternas pedagogiska pris Paragrafen (årets lärare på 
juristprogrammet, Handelshögskolan, GU) 

 Pedagogisk meritering 
1. Teaching and learning in higher education, 7,5hp 
2. Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5hp 
3. Behörighetsgivande högskolepedagogik 3: Självständigt arbete, 5hp 

 
Forskarutbildning 

 Bitr. handledare för en doktorand (2020 – pågående) 
 Pedagogisk meritering 

1. Handledning i forskarutbildning (PIL201), 3,5 v. studier 
 
Språk 

 Svenska, modersmål 
 Engelska, flytande 
 Tyska, framkomligt 

 
Övrigt 

 Jag har bakgrund som tävlingssimmare med erfarenheter från både nationella 
mästerskap och internationella tävlingar. Jag var tävlingsaktiv i dryga 15 år med en 
femteplats på svenska mästerskapen som främsta merit.  

 Min magisteruppsats utsågs till bästa civilrättsliga uppsats 2008 av advokatbyrån 
Gärde Wesslau.  
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