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CHEFREDAKTÖREN HAR 
ORDET
Höstens nummer av Juridisk Publikation inrymmer artiklar av en bredd som 
illustrerar det vi uppskattar mest med vårt arbete med tidskriften – att vidga 
våra personliga juridiska horisonter. Detta genom den dagliga kontakten med 
olika intrikata rättsfrågor, framställda av författare som är såväl experter på sina 
områden som duktiga skribenter. Eftersom vi granskar texterna i !era faser 
åtnjuter vi dessutom inblick i något så personligt som författarnas skrivpro-
cesser. Arbetet är alltså inte bara juridiskt och intellektuellt stimulerande, det 
känns också som att vi får lära känna författarna. 

Just skrivandet behandlas i Maria Rasmussens bidrag, där hon på ett impone-
rande sätt vägleder läsaren genom det akademiska skrivandet och berör allt 
ifrån rubriksättning till metakognition. Hon diskuterar hur de pedagog iska 
in slagen av skrivande på juristutbildningen förhåller sig till den rättsveten-
skapliga respektive den yrkesverksamma juristens diskurs och lämnar oss 
med en stor skrivlust. David Johansson lägger an en kvick ton när han med 
trä"säkerhet behandlar komplikationerna som uppstår vid bestämmande av 
skadestånd avseende immaterialrättsliga intrång – hur ska man förhålla sig till 
skadeståndsrättsliga principer när de plötsligt börjar bete sig annorlunda? 

På ett helt annat tema har vi Isak Nilssons artikel, som är en vindlande 
odyssé över sjörättens och den universella jurisdiktionens framväxt, kantad 
av sjöröveri och namnkunniga romare. Artikeln avslutas med en re!ektion 
över statssuveränitetens och den universella jurisdiktionens fortsatta relevans. 
Elisabeth Ahlinder å sin sida lyfter !era konsekvenser av home sharing- 
plattformarnas intåg på marknaden och in i våra trapphus samt redovisar 
hur tillfällig uthyrning aktualiserar snåriga frågor i förhållande till både  
civilrätten och förvaltningsrätten. Vidare kommenterar Emma Pettersson 
rätts fallet  HFD 2020 ref. 13 om samkönade föräldrars rätt till fastställande 
av föräldra skap vid !ytt över nationsgränser inom Europa. Hon ställer sig 
bakom de skiljaktiga justitieråden, men lyfter även alternativa rättsliga  
argumentations linjer och får läsaren att tänka i nya banor. 

Även utbytet av tankar och idéer inom redaktionen är något som vi värderar 
högt. Utan denna gemenskap och våra ivriga diskussioner, hade varken vi 
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eller tidskriften varit desamma. Därför vill vi rikta vårt största tack till  
redaktörerna för Juridisk Publikation som ständigt inspirerar och motiverar oss 
till att utvecklas som jurister och som medmänniskor. 

Vi tackar även Akademiska rådet, dess ledamöter samt rådets hedersordförande 
och f.d. ordförande i Högsta domstolen Johan Munck, vilka alltid tar sig tid att 
komma med värdefulla synpunkter för att säkra artiklarnas rättsvetenskapliga 
relevans. 

Utan våra sponsorer hade Juridisk Publikation aldrig kunnat bedriva sin verk-
samhet eller fortsätta bidra till rättsutvecklingen. Därför vill vi också tacka 
Mannheimer Swartling, Cirio, Cederquist, Vinge och Roschier för generösa 
bidrag, givande möten och stöd under ett utmanande år. 

Slutligen vill vi rikta ett tack till läsaren som har plockat upp Juridisk Publika-
tion. Utan dig hade själva syftet med arbetet gått förlorat. 

Med hopp om intresseväckande läsning! 

Malin Petrén     Alexandra Tamm
Chefredaktör    Vice chefredaktör 


