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Det här numret är mitt sista som chefredaktör för Juridisk Publikation. Jag 
skulle av den anledningen vilja ta tillfället i akt att beskriva Juridisk Publika-
tion bortom den färdiga produkt ni nu håller i handen.

Min bana som redaktör började i slutet av termin fem då jag blev rekryterad till 
tidskriftens Stockholmsredaktion. Det stod tidigt klart för mig att redaktionen 
bestod av studenter som länge hade sett fram emot juristprogrammet och som 
drömde om att påverka rätten och samhället. Vi var studenter som sökte ett 
sammanhang utanför skatterättsseminarium och tentamensvånda. På redak-
tionen fick vi diskutera språkregler, sexuellt samtycke och uppenbarhetsrekvisit 
in på småtimmarna och där fick vi bli osams och vänner igen.

Juridisk Publikation är förutom en akademisk tidskrift, en plattform för att 
bli en bättre student vare sig det är genom att läsa, granska eller författa texter. 
Om jag fick ge några råd till en nybliven juris studerande så är det att försöka 
hitta din roll som jurist, även utanför universitetets väggar. Använd åren till 
att spänna din intellektuella båge – till att samtala med och bli motsagd av 
människor som är lika smarta eller smartare än du. Om du är djärvt lagd kan 
du inbjuda till samtal över universitetsgränserna, till exempel genom att enga-
gera dig i Juridisk Publikation. Min tid i redaktionen har gjort mig till en mer 
mångsidig men framförallt modigare jurist.

Den senaste tiden har vi kunnat följa det juridiska samtalets ökade bredd och 
transparens. Tiden då bara några få i juridikens toppskikt uttalade sig i kontro-
versiella rättspolitiska frågor är över och idag bloggar var och varannan – fram-
förallt yngre – jurist. Vår förhoppning är att Juridisk Publikation ska kunna 
bidra till att det rättsvetenskapliga samtalet inte förbehålls en akademisk elit. 
Under början av nästa år lanserar vi ytterligare ett projekt som avhandlar juri-
dik i den aktuella samhällsdebatten, läs mer om detta på vår hemsida.

Tidskriften är och förblir emellertid Juridisk Publikations ryggrad. Joel Dahl-
quists artikel som baseras på författarens examensuppsats, vilken också vann 
Young Arbitrators Stockholms pris för bästa uppsats 2012, undersöker hur den 
folkrättsliga principen om att uttömma lokala rättsmedel tillämpats och bör 
tillämpas inom det växande rättsområdet investeringstvister.



sida 137sida 136

Joanna Drewert avhandlar i sin artikel företagsansvar och arbetet mot gränsö-
verskridande korruption i internationella affärstransaktioner. Vår grundande 
ordförande för Akademisk Rådet, Mårten Schultz, behandlar i sin artikel ”För-
tal och integritet” intresset av att ha en sfär skyddad från insyn men också av att 
kunna kontrollera information om sitt privatliv, särskilt på nätet.

Under våren arrangerade Juridisk Publikations Lundaredaktion en paneldebatt 
om BDSM och sexuell självbestämmanderätt. Moderator var Linnéa Weger-
stad och i artikeln ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social 
adekvans” som tar avstamp i paneldebatten, behandlar Wegerstad hur sexuella 
praktiker som kan utgöra straffrättsligt våld hanteras i straffrätten, särskilt mot 
bakgrund av det s.k. Malmöfallet.

Före detta artikelredaktör Magnus Wieslander behandlar i sin artikel möjlig-
heterna att på avtalsrättslig grund skapa en fungerande förvaltarfunktion på 
företagsobligationsmarknaden.

I den pedagogiska artikeln ”Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför 
avtalsfrihetens gränser” skriver David Frydlinger om vad som krävs för att bli 
en skicklig affärsjurist idag. Artikeln bygger på författarens bok i praktisk af-
färsjuridik som utkom under 2012.

Slutligen skriver Centrum för rättvisas Clarence Crafoord och Sebastian Schei-
man om skadeståndsskyldighet vid rättighetskränkningar på arbetsmarknaden, 
särskilt mot bakgrund av Arbetsdomstolens avgörande från den 24 oktober i år 
där domstolen fann att den som vägrar att följa en kollektivavtalsföreskrift som 
innebär att en enskilds rätt enligt Europakonventionen kränks, inte ska kunna 
bli skadeståndsskyldig för en sådan vägran.

Juridisk Publikations redaktion arbetar över universitetsgränserna och tidskrif-
ten publicerar material utan hänsyn till om författaren är student eller profes-
sor. Vår legitimitet garanteras av vårt Akademiska Råd till vilket vi vill rikta ett 
stort tack.

Redaktionen vill också tacka våra grundande sponsorer Delphi, PwC och 
Hammarskiöld & Co. Vidare vill vi rikta ett tack till Vinge, Norstedts Juridik, 
Gernandt & Danielsson, Lindahl, Roschier och våra övriga sponsorer för stö-
det för vår publikation.

Slutligen skulle jag å redaktionens vägnar vilja tacka alla som stödjer tidskriften 
genom att skicka in material. Det är på grund av er som vårt arbete är möjligt.

Patricia Otter, chefredaktör
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