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CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Juridisk Publikation grundades med ambitionen att skapa ett forum där 
studenter kan delta i den juridiska diskussionen. En bärande tanke bakom 
tidskriften var att studenter har förmågan att författa artiklar av hög akademisk 
standard, som kan komma till användning inom den praktiska juridiken och 
bli en del av den juridiska doktrinen. 

I skrivande stund har Juridisk Publikation utkommit med fem nummer och är 
därmed Sveriges yngsta juridiska tidskrift. Sedan första numret har vi publicerat 
över tjugo artiklar skrivna av bland annat professorer, doktorander, advokater, 
biträdande jurister och studenter. Att publicera material av erfarna jurister, 
som är ledande inom sina rättsområden, är givetvis viktigt för en akademisk 
tidskrift.  Det som vi i redaktionen är allra stoltast över är emellertid de otroligt 
välskrivna och intressanta studentartiklar som vi har haft möjligheten att 
publicera. 

Inför det första numret av Juridisk Publikation skrev den grundande 
chefredaktören Robin Dangoor att ”Svenska juriststudenter har länge saknat ett 
forum för att engagera sig i juridiska frågor utanför utbildningen”. Målet med 
Juridisk Publikation var att ändra på detta och bereda studenter möjligheten 
att nå ut med juridiska analyser som kan bidra till rättsutvecklingen. Till detta 
nummer av Juridisk Publikation har upplagan ökats till 5 000 exemplar och 
tidskriften når ut till mer än hälften av Sveriges juridikstuderande, många 
av landets domstolar, universitetsbibliotek och större advokatbyråer. Vi har 
kommit en bit mot målet att skapa ett nytt forum för juridisk diskussion, 
något som aldrig skulle ha varit möjligt utan det stöd som Juridisk Publikation 
har fått, både från näringslivet och från den akademiska världen.  

Redaktionen vill således rikta ett stort tack till våra grundande sponsorer 
Advokat!rman Delphi och PwC för deras generösa bidrag och förtroende för 
tidskriftens potential. Vidare vill vi tacka Advokat!rman Vinge, Nord & Co., 
Norstedts Juridik och våra övriga sponsorer för deras visade stöd och intresse 
för Juridisk Publikation. 

Att etablera en akademisk tidskrift med anspråk på att bli en del av den juridiska 
doktrinen ställer givetvis höga krav på det redaktionella granskningsarbetet 
och redaktionen vill rikta ett särskilt tack till akademiska rådet och dess 
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grundande ordförande Mårten Schultz, vars engagemang har varit ovärderligt 
för redaktionsarbetet och Juridisk Publikations legitimitet som akademisk 
tidskrift.  Till detta nummer av tidskriften avgår Mårten Schultz som ordförande 
och efterträds av Johan Munck, som även har utnämnts till hedersordförande 
för Juridisk Publikation. Det intresse och den tilltro som Johan Munck har 
visat tidskriften har varit otroligt inspirerande och redaktionen vill rikta ett 
stort tack i form av denna hedersutnämnelse. 

Med hopp om en intressant och givande läsning.

Fredrik Morawetz, Chefredaktör     

            

 

      


