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CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
Juridisk Publikation grundades i Stockholm år 2008. Ända sedan dess har ett
av de uttalade målen varit att etablera en redaktion vid varje lärosäte i Sverige
med en juristutbildning. Allteftersom åren gått har studenter i Uppsala,
Lund och Göteborg fått möjligheten att engagera sig i tidskriften. Som den
uppmärksamme läsaren kanske redan har noterat i redaktionsangivelserna
på omslaget av detta nummer, har vi under denna termin utökat vår verksamhet med en redaktion i Umeå. Det är en stor händelse och en milstolpe
för hela redaktionen. Genom etableringen av Umeåredaktionen kommer fler
juriststudenter och yrkesverksamma jurister att få möjlighet att delta i den
juridiska debatten. Vi hälsar Umeåredaktörerna varmt välkomna och ser fram
emot att få lära känna dem bättre!
Juridisk Publikation är en fackelbärarorganisation där redaktörskap och
ansvarsposter går i arv från den ena generationen till den andra. Varje termin
är det redaktörer som slutför sina juridikstudier och kliver in i arbetslivet.
I och med detta lämnas även engagemanget i Juridisk Publikation över till nya
redaktörer, som får i uppdrag att bära tidskriften och verksamheten vidare.
Detta nummer är flera redaktörers, däribland undertecknads, sista som en del
av redaktionen. Personligen har min tid som redaktör i Juridisk Publikation
varit både fantastisk och utmanande. Jag kommer med stolthet att bära med
mig erfarenheten som den mest givande perioden under mina studieår. Det är
med stort förtroende till det engagemang och den kunskap som finns hos den
nya generationen redaktörer som jag nu lämnar facklan vidare.
Juridisk Publikations kärnverksamhet är, och har alltid varit, vår tidskrift.
I detta nummer kan jag gladeligen meddela att vi publicerar akademiska
artiklar och juridiska betraktelser inom en rad olika rättsområden skrivna av
såväl yrkesverksamma advokater, akademiker som nyexaminerade jurister.
Å redaktionens vägnar vill jag rikta ett stort tack till Akademiska rådet och dess
hedersordförande Johan Munck. Det är genom rådets akademiska granskning
av de texter som publiceras som vi kan säkerställa tidskriftens höga rättsvetenskapliga kvalitet.
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Utgivningen av Juridisk Publikation hade aldrig varit möjlig utan bidrag från
våra sponsorer. Därför vill vi tacka Gernandt & Danielsson, Mannheimer
Swartling, Roschier, Wolters Kluwer, Vinge och Lindahl samt våra mecenater
för deras generositet. Genom deras stöd kan vi fortsätta driva den juridiska
debatten framåt.
Med hopp om trevlig läsning,

Ludvig Berglönn, chefredaktör
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