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I skrivande stund lider 2014 mot sitt slut och Juridisk Publikation blickar 
tillbaka på ett till lika delar ambitiöst, intensivt och framgångsrikt år. Tidigare 
i höst gav vi för första gången ut ett temanummer, vilket utkom utöver våra 
två ordinarie nummer. I och med detta har vi under året givit ut nära på 500 
sidor rättsvetenskaplig litteratur, vilket är vida mer än vi gjort under något tidi
gare verksamhetsår. Mot bakgrund av våra höga krav på akademisk kvalité vad 
gäller det material vi publicerar samt vår hårda granskningsprocess vill redak
tionen härmed uttrycka sin stora glädje och stolthet över årets omfattande 
bidrag till rättsvetenskapen. 

Året 2014 har för vår del även inneburit större avtryck i svensk rätt än vad vi 
åstadkommit tidigare. Det värmer alltid i hjärtat när vårt publicerade material 
syns refererat i akademiska framställningar, offentligt tryck och domstols
avgöranden och när vi på så sätt får vara med och bidra till rättsutvecklin
gen. För oss är detta en otvetydig bekräftelse att Juridisk Publikation intar en 
självklar plats i den juridiska doktrinen.

Till ovanstående framgångar ska också räknas det hela tiden, från flera håll, 
tilltagande engagemanget för tidskriften; vi ser ständigt hur allt fler student
er vill ingå i redaktionen, fler författare väljer att publicera sitt material hos 
oss och kompetensen i vårt akademiska råd är större än någonsin. Alla dessa 
komponenter är avgörande för vår fortsatta utveckling, vår ambition att göra 
tidskriften än bättre och visionen att skapa nya förutsättningar för att föra det 
juridiska samtalet framåt. 

Juridisk Publikation är en fackelbärarorganisation och inför varje nytt verk
samhetsår finns en generation redaktörer som lämnar juristprogrammet och 
studielivet bakom sig och därmed även är tvungna att avsluta engagemanget 
i redaktionen, för att istället låta våra yngre förmågor bära tidskriftens arv vi
dare. Det nummer Du nu håller i Din hand är undertecknads, med flera an
dras, sista som verksamma i redaktionen och för oss återstår nu endast att tacka 
för oss, kliva åt sidan och lyckönska våra efterträdare. För egen del kommer 
detta att bli ett känsloladdat men ack så förtröstansfullt avslut; min tro och 
tillförsikt för tidskriften har aldrig varit starkare än i dag. 
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Avslutningsvis riktar redaktionen ett stort tack till Akademiska rådets samtliga 
ledamöter, dess hedersordförande f.d. justitierådet Johan Munck samt övriga 
akademiker som inför detta nummer ställt upp med att granska och revidera 
vårt material. 

Vi tackar även ödmjukast våra grundande sponsorer Delphi, Hammarskiöld 
& Co. och PwC, som från början trodde på vår idé; våra nuvarande sponsorer 
Gernandt & Danielsson,  Norstedts Juridik, Lindahl, Vinge och Roschier samt 
våra mecenater, för att Ni stöder vår verksamhet. Era generösa bidrag är en 
grundläggande förutsättning för vår verksamhet.  

Redaktionen önskar alla en trevlig och givande läsning,

Gustav Wiklander, chefredaktör


