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År 2009 grundades Juridisk Publikation på initiativ av studenterna Robin 
Dangoor, Henri Stengård, Cecilia Stridsberg, Alexander Thams, Sofia Tunwall, 
Gustaf Almkvist, Marcus Erneholm, Kian Kiani och Dennis von Martens. 
Ambitionen var att vidga den svenska juridiska debatten, utveckla det kritiska 
tänkandet på landets lärosäten och möjliggöra en studentdriven rätts  -  
utveckling med utgångspunkt i ett helt nytt juridiskt forum – tidskriften  
Juridisk Publikation.

Grundarnas vision var att skapa en tidskrift där möjligheten att komma till tals 
aldrig skulle avgöras baserat på vem som begärde ordet, utan istället på grund-
val av de juridiska reflektionernas akademiska kvalitet. I Juridisk Publikation 
skulle både yrkesverksamma jurister och juriststudenter få chansen att bidra 
till den juridiska debatten genom publicering av högkvalitativa artiklar om 
spörsmål i juridikens framkant.

Sedan begynnelsen har Juridisk Publikation strävat efter att erbjuda jurist-
studenter en möjlighet att forma och uttrycka egna juridiska åsikter, förbättra 
sina språkkunskaper, och utvecklas i ett intellektuellt sammanhang av likasin-
nade – såväl genom publicering som genom redaktionellt engagemang. Med 
detta fokus som utgångspunkt har Juridisk Publikation utvecklats till en  
samlingsplats för akademiker, yrkesverksamma och studenter med den gemen-
samma ambitionen att föra det juridiska samtalet framåt. Tron på unga juristers 
förmåga och övertygelsen om att även deras åsikter bör värdesättas, spridas och 
uppmärksammas, utgör grunden för tidskriftens arbete.

Under de gångna tio åren har grundarnas vision förverkligats. I skrivande stund 
har 22 nummer av Juridisk Publikation publicerats och över 150 juriststudenter 
från landets lärosäten har valt att engagera sig i tidskriften. Tidskriftens redak - 
tionella arbete har genom åren utvecklats till en plattform för studenter som 
möjliggör möten över institutionsgränserna och bidrar till att skapa starka 
band mellan Sveriges juriststudenter. I dagsläget har tidskriften redaktioner 
i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå, och tillsammans arbetar 
redak  törerna outtröttligt med den gemensamma ambitionen att främja den  
juridiska debatten.



SIDA 122 SIDA 123

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Jubileumsåret till ära publiceras ett temanummer tillägnat rättsstaten. Som 
hommage till de nästan 80 artikelförfattarna under Juridisk Publikations his-
toria återpubliceras fem artiklar som belyser det valda temat.

Jubileumsnumret inleds med Moa Kindström Dahlins artikel som ursprung-
ligen publicerades i nr 1/2015. I artikeln analyseras den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningen utifrån principerna om legalitet, objektivitet och 
proportionalitet. I följande artikel, som publicerades i det första numret av 
Juridisk Publikation, nr 1/2009, undersöker Richard Bergflo de möjligheter 
som står till buds för leverantörer som vill överpröva Systembolagets beslut, 
och huruvida dessa möjligheter är tillräckliga för att uppfylla kravet på 
rätts säkerhet. Därefter följer en artikel ur nr 1/2013, skriven av Viktoria  
Hybbinette. I artikeln undersöker Viktoria privatiseringen av kommunala 
planprocesser samt hur detta förhåller sig till objektivitetsprincipen och  
kommuninvånarnas egendomsskydd. Sebastian Wejedal, vars artikel först pub-
licerades i nr 2/2018, behandlar sedan den rättsstatliga principen om rätten  
till effektivt biträde och problematiserar den rådande ordningen i migrations-
processen. Jubileumsnumret avslutas med Mårten Schultz artikel ur nr 2/2012 
som behandlar rätten att få vara ifred och möjligheterna att utkräva ansvar för 
integritetskränkningar i informationssamhället.

Eftersom Juridisk Publikation drivs på ideell basis är tidskriftens existens ber-
oende av våra sponsorers generösa bidrag. Ett innerligt tack riktas till våra 
grundande sponsorer Delphi, Hammarskiöld & Co och PwC, som från början 
trodde på vår idé, samt till våra nuvarande sponsorer Mannheimer Swartling, 
Vinge, Norstedts Juridik, Roschier, Cirio och Cederquist, vars bidrag möjlig-
gör vår verksamhet. Tack vare ert frikostiga stöd kan alla landets juriststudenter 
som önskar läsa Juridisk Publikation kostnadsfritt ta del av tidskriften – och 
inspireras till att komma med egna bidrag till rättsutvecklingen.

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla juriststudenter och jurister 
som varit delaktiga i tidskriftens utveckling, både som författare, redaktörer 
och läsare. För och tack vare er har Juridisk Publikation tagit sig igenom ett 
utvecklande, stormigt och fantastiskt roligt decennium. Tillsammans med er 
vet vi att vi har många fler att vänta.

Med hopp om trevlig och inspirerande läsning,

Tora Ljungberg      Paulina Veronica Stén 
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