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Arbetsliv 

Doktorand, Juridiska institutionen på Göteborgs universitet (sedan 2016) 

Forskar om hur lagstiftningen för föräldraskap tar sig uttryck i mönster av norm och avvikelse. Undervisar på 
juristprogrammet i familjerätt, arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Samverkar med samhället genom att föreläsa för 
bland annat Justitiedepartementet, Domstolsakademin och Diskrimineringsombudsmannen samt att upprätta av 
remissvar och vara anlitad som sakkunnig expert. Projektledare för normkritisk granskning av juristutbildningen. 

Politiskt sakkunnig, Regeringskansliet Statsrådsberedningen Samordningskansliet (mars-nov 2021) 

Anlitad för Miljöpartiet för att samordna regeringspartiernas politik genom att gå igenom förslag till regeringsbeslut 
samt förankra och förhandla ställningstaganden. Särskilt ansvar för inrikesministerns frågor om rättsväsende och 
krisberedskap och jämställdhetsministerns frågor om jämställdhet, segregation och diskriminering, bland annat 
åtgärdspaketet för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor juni 2021. 

Universitetsadjunkt, Juridiska institutionen på Göteborgs universitet (2015-2016) 

Undervisade i juridik på juristprogrammet, personalvetarprogrammet och socionomprogrammet. 

Jurist, Antidiskrimineringsbyrån Väst (2011-2015) 

Ansvar för juridisk rådgivning om diskriminering för allmänheten, utbildning för olika verksamheter samt 
opinionsbildning på antidiskrimineringsbyrå (dåvarande Göteborgs Rättighetscenter). Projektledare och 
handledare av praktikanter. 

Författare, föreläsare och jurist frilans/bisyssla (2010-2015) 

• Föreläsningar och konsultuppdrag (sedan 2010) 
• Gästföreläsare i arbetsrätt på juristprogrammet (2010-2014) 
• Författande av boken Stjärnfamiljejuridik (2010-2015) 
• Jurist på Jensplus juridik (feb-nov 2011) 
• Fackgranskning av andra upplagan av Arbetsrätt, Mats Glavå, Studentlitteratur 2011 (feb-mars 2010) 

Förhandlingssekreterare, SAC Syndikalisterna (2006-2009) 

Juridiskt ombud i domstol samt ansvar för rättsutredningar och den nationella samordningen av den fackliga 
förhandlingsverksamheten. Utbildning och arbetsledning av fackliga organisatörer. 

Domstolsnotarie, Förvaltningsrätten i Göteborg (aug-nov 2006) 

Beredning och föredragning av mål, upprättande av förslag till domar och förande av protokoll vid förhandlingar. 

Övrig arbetserfarenhet (1997-2006) 

• Idrott- och resurslärare på lågstadieskola samt handledare på folkhögskola och elevstyrt gymnasieprojekt 
• Rehabiliteringsledare, personlig assistent samt vårdbiträde på vårdhem och i hemtjänst 

Publikationer (urval) 

Lessons from a Study on Diversity and Equality in Legal Education  
(Nordic Journal on Law and Society, Vol. 04, no. 03, 2021) 

A summary and elaboration of  a norm-critical and intersectional study of  the legal education in Gothenburg, 
including reflections on the broader pedagogical project of  discussing the study among the faculty.  

Ändrad könstillhörighet och rättsligt föräldraskap (Juridisk Publikation 2/2021) 

Hur hanterar föräldrabalken att män föder barn och att kvinnor kan ha spermier? Rättsvetenskaplig artikel som 

beskriver och kritiskt analyserar hur den rättsliga regleringen för föräldraskap vid ändrad könstillhörighet har växt fram 
och hur den tillämpas i olika situationer. 
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Normkritisk granskning av övningsexempel på juristutbildningen i Göteborg  
(Juridiska institutionen, Göteborgs universitet 2018) 

Uppdrag att genomföra normkritisk granskning av hur undervisningen på juristprogrammet i Göteborg förhåller 
sig till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
förmåga, sexuell läggning, ålder samt klass/socioekonomisk tillhörighet. 

Nya förslaget om regler för adoptioner redan omodernt (DN Debatt 2018) 

Debattartikel om att lagreformen ”Modernare adoptionsregler” i vissa situationer fortfarande exkluderar 
föräldrakonstellationer, bland annat bonusföräldrar och familjehemsföräldrar. 

Stjärnfamiljejuridik – Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv (Gleerups 2015) 

Lärobok om familjejuridik för ett brett spektrum av familjer med analys av de sociala normer som lagstiftningen 
utgår ifrån. Författarna tilldelades Jörn Svensson-priset 2016 för deras arbete med HBTQ-personers rättigheter. 

Gatupolitikens lagar – juridisk handbok för politiska aktivister (Federativs förlag 2005) 

Gatupolitikens lagar ger juridisk kunskap om olika sätt att bedriva politik. Boken kan användas som en praktisk 
handbok men ger också en beskrivning av den svenska rätten ur ett maktkritiskt perspektiv. 

Utbildning 

Forskarutbildning och högskolepedagogik, Göteborgs universitet (2016-) 

Rättsvetenskaplig forskning, vetenskapsteori, samhälls- och beteendevetenskaplig metod, behörighetsgivande 
högskolepedagogik samt pågående författande av doktorsavhandling. 

Kommunikation, pedagogik och förändring, Studio Komfor (2010-2014) 

Intermediate level Kommunikologi - studier i struktur och dynamik i kommunikation och förändring. 

Juris kandidatexamen, Göteborgs universitet (2001-2006) 

Genomgående betyg Med beröm godkänd (AB). Fördjupningskurser i ersättningsrätt, straffrätt, diskrimineringsrätt 
samt ”Vardagens juridik i teori och praktik”. Examensuppsats inom arbetsrätt. 

Ideellt engagemang (urval) 

Förenings- och förtroendeuppdrag  

• Tillförordnad sammankallande för Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté JMK (2022-) 
• Ersättare i Beredningen för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen (2023-) 
• Sammankallande, Klimatnätverket för Göteborgs universitet och Chalmers (2019-2021) 
• Ordförande och vice ordförande, Doktorandrådet Juridiska institutionen Göteborgs universitet (2018-2020) 
• Ledamot, SAC Syndikalisternas rättskommitté (2012-2021) 
• Initiativtagare, Familjepolitiska nätverket (2010 och 2018) 
• Ledare och organisatör, Sustaining All Life och United to End Racism som använder ömsesidig handledning 

genom processen Re-evaluation Counselling, Omvärderande parsamtal (sedan 2002) 

Dans, rörelse och musik 

• Kontaktimprovisation och ContaKids – Ledare i dans och rörelse för barn tillsammans med vuxna (sedan 2014) 
• Folkdans – Lärare i folkdans och lanserat begreppet queerpolska (sedan 2006) 
• Musik – Trummis, gitarrist och låtskrivare i rockband (1993-1996, 2020-) 
• Gymnastik – Truppgymnast (1983-1994) inkl. guldmedalj i Ungdoms-SM 1994 samt barnledare (1992-1994) 

Externa profiler 

LinkedIn 

ResearchGate 

Facebooksida Stjärnfamiljejuridik 

Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

https://www.linkedin.com/in/erik-m%C3%A4gi-648b0ba4
https://www.researchgate.net/profile/Erik_Maegi
https://www.facebook.com/stjarnfamiljejuridik/
https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/erikmagi

