JURIDISK PUBLIKATION 2/2013

CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
I din hand håller du nu det tionde numret av Juridisk Publikation. Det här
numret är, precis som tidigare nummer, resultatet av ett gediget arbete från
såväl författarnas som från redaktionens sida. Jag skulle därför i detta inledande ord vilja ta tillfället i akt och säga något om den process som ligger bakom
utgivandet av varje nummer av Juridisk Publikation.
De flesta som publiceras i tidskriften kontaktar redaktionen cirka 4-6 månader
innan tidskriften trycks och presenterar då en idé till en artikel eller ett utkast på en färdig text. Redaktionen gör då en första bedömning av om ämnet
eller materialet är intressant och om det är något vi vill gå vidare med. De
frågor vi härvid ställer oss själva är om materialet bidrar till den svenska rättsutvecklingen, om det har potential att refereras till och om det i övrigt känns
läsvärt. Besvarar vi dessa frågor jakande genomför ansvarig redaktion en formell granskning där språk och formalia bearbetas. Beroende på författarens
inställning kan redaktionen även ge konstruktiva synpunkter på hur innehållet
kan vässas ytterligare.
När kommentarerna kommunicerats med författaren och denne återkommit
med en slutlig version av texten skickas texten anonymt till en medlem av
Akademiska rådet som granskar dess akademiska kvalitet. Akademiska rådets
godkännande är en förutsättning för att vi ska publicera en artikel och beroende på svaret går vi alltså vidare med texten eller tackar nej till en publi
cering. Granskningen av Akademiska rådet, som består av framstående akademiker och praktiker, fungerar därmed som en säkerhetsventil och bidrar till
tidskriftens legitimitet. Som framgår är Akademiska rådets insatser ovärderliga
för oss och jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till dess medlemmar
för det arbete de lägger ner.
När samtliga artiklar har godkänts och övriga bidrag färdigställts kvarstår endast för oss att slutligt ”sätta” numret i designprogram och att skicka iväg det
för tryck. Sättningen av numret är något av en höjdpunkt under JP-året och ett
tillfälle då vi träffas över redaktionsgränserna för att gemensamt göra en sista
korrekturläsning. Arbetet under dessa intensiva dagar går till stor del ut på att
leta efter dubbla mellanslag och uteblivna kommatecken, men vi går därifrån
med känslan av att ha bidragit till något så stort som en del av den framtida
rättsvetenskapliga doktrinen.
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Med hänsyn till att vi i redaktionen på egen hand sköter hela processen – allt
från sållning av inkommet material till sättning av det färdiga numret – har vi
möjlighet att vara snabbfotade och flexibla. Det gör att vi har goda förutsätt
ningar att publicera aktuellt material i juridikens absoluta framkant, men det
ställer samtidigt höga krav på redaktionens medlemmar i fråga om analytisk
förmåga, noggrannhet och engagemang.
Avslutningsvis vill jag också å redaktionens vägnar rikta ett stort tack till
våra grundande sponsorer Delphi, PwC och Hammarskiöld som tidigt
trodde på vår idé samt våra senare tillkomna sponsorer Norstedts Juridik,
Gernandt & Danielsson, Roschier, Vinge och Lindahl. Utan era generösa
bidrag skulle det inte vara möjligt för oss att nå ut med tidskriften till majoriteten av Sveriges juriststudenter.
Trevlig läsning och God Jul!
Klara Wessman, chefredaktör
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