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CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
För fem år sedan föddes en vision om att skapa ett forum där yrkesverksamma
jurister och juriststudenter skulle ges möjlighet att närma sig juridiska prob
lem och uttrycka juridiska åsikter. Genom debatt av hög akademisk kvalité,
om spörsmål i juridikens framkant skulle juriststudenters förmåga till juridisk
analys, argumentation och språkbruk utvecklas samtidigt som rättsutvecklin
gen skulle beredas en ny plattform att ta avstamp vid. Möjligheten att komma
till tals i forumet skulle aldrig avgöras baserat på vem som begärde ordet utan
på grundval av den akademiska kvalitén av de juridiska åsikterna.
Visionen var att vidga den juridiska debatten i svensk rätt, utveckla det kritiska
tänkandet på våra lärosäten och visa de företrädesvis yngre juristerna att deras
juridiska åsikter värdesätts, uppskattas och behövs. Inte längre skulle någon
tystnad i klassrummen hindra juridiska åsikter att spridas, diskuteras och kom
ma rättslivet till del.
Förverkligandet av denna vision blev Juridisk Publikation. Tidskriften har från
starten drivits helt av ideellt arbetande juriststudenter, vilka alla har strävat mot
det ovan anförda målet. Flera generationers redaktörer har sedan grundandet
engagerat sig i tidskriften och alla dessa har satt sin egen prägel på verksamhet
en. Tidskriftens grundläggande värderingar och ambitioner är och förblir dock
de samma: Vi publicerar akademiker och studenter sida vid sida, vi behandlar
spörsmål i juridikens framkant och vi strävar ständigt efter att finna nya sätt att
föra det juridiska samtalet framåt.
Vi har nu funnits i fem år och firar detta med att ge ut det jubileumsnummer
Du nu håller i Din hand. Detta är tillika vårt första temanummer någonsin
och vi har tillägnat det frågor om den juridiska metoden i stort; i numret be
handlas bland annat alternativa angreppsätt till nya juridiska problem, olika
juristrollers förhållningssätt till rättskälleläran och användningen av rättskällor.
Den rättsvetenskapliga kvalitén i de artiklar vi publicerar säkerställs genom
den fackgranskning som genomförs av Akademiska rådet och vi riktar därför
ett stort tack till rådets samtliga ledamöter, dess hedersordförande f.d. justitie
rådet Johan Munck samt övriga akademiker som inför detta nummer ställt
upp för att granska och revidera vårt material.
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Juridisk Publikation drivs, som anförts, helt på ideell basis och vårt arbete
skulle inte vara möjligt utan generösa bidrag från våra sponsorer. Jag vill därför
tacka våra grundande sponsorer Delphi, Hammarskiöld & Co och PwC, som
från början trodde på vår idé; våra nuvarande sponsorer Roschier, Gernandt &
Danielsson, Vinge, Norstedts Juridik och Lindahl samt våra mecenater, för att
Ni stöder vår verksamhet. Tack vare Er kan vi fortsatt distribuera tidskriften
kostnadsfritt till alla landets juriststudenter som önskar läsa Juridisk Publika
tion.
Med önskan om en trevlig läsning,
Gustav Wiklander, chefredaktör
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