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Varmt välkommen till årets första upplaga av Juridisk Publikation! Oavsett 
om du har ett färskt exemplar i din hand eller om du har nått vår tidskrift 
digitalt är vi glada att du har hittat hit. Juridisk Publikation drivs med det 
bakomliggande syftet att främja den juridiska debatten, något som har format 
tidskriften sedan dess start år 2009. Vårens upplaga är inget undantag. Genom 
tre artiklar och lika många betraktelser behandlas vitt skilda rättsområden och 
frågor i juridikens framkant. Det är vår förhoppning att dessa ska väcka läsa
rens intresse och bygga vidare på tidskriftens rika tradition av att publicera 
relevanta och aktuella artiklar. Framförallt hoppas vi att de ska ge intresseväck
ande och njutbar läsning.

Bakom vårens upplaga ligger, som vanligt, våra redaktörers gedigna arbete. För 
detta vill vi rikta ett stort tack till redaktionen. Vi hoppas att den lust och det 
engagemang som har präglat arbetet med upplagan ska  avspeglas i läsningen 
av den. Dessutom vill vi tacka författarna som medverkar i vårens upplaga. 
Utan era bidrag vore tidskriften blott ett tomt skal och tack vare er är Juridisk 
Publikation 1/2021 fylld med intressanta och nytänkande synsätt på aktuella 
juridiska fenomen.  

Vårens nummer inleds med att Norea Normelli behandlar ett spörsmål 
som förväntas definiera framtiden, och juridiken, i sin artikel om artificiell 
intel ligens och rätten till en rättvis rättegång. Den artificiella intelligensens 
vara eller icke vara i domstolarna är en tidigare obehandlad fråga i Juridisk  
Publikation, varför vi tycker det är särskilt roligt att få introducera ämnet  
i detta nummer. Oskar Kieri tar sedan vid och problematiserar förvaltnings
beslutsbegreppet i sin artikel om vad som utgör ett förvaltningsbeslut. I numrets 
tredje artikel sätter Rebecca Söderström örat mot marken och diskuterar note
ring av specialförvärvsbolag med anledning av en kraftigt ökad användning av 
sådana bolag på den amerikanska, men även den svenska, marknaden. Anna 
Treschow, Eric Norén, Ingemar Bengtsson och Malin Sjöstrand låter oss van
dra in i skogen och diskuterar de pågående konflikterna mellan skogsägare  
och skogsvårdande myndigheter avseende tillämpningen av artskydds
förordningen. I en tid där många i allt högre utsträckning vänder sig till den  
vir    tu ella verk ligheten är Alexander Blom Vigsøs analys av virtuell egendom  
och dess verkliga värde högaktuell. Genom att undersöka förutsättningarna 
för att använda virtuell egendom som kreditsäkerhetsobjekt låter han den  
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juridiska och den virtuella verkligheten sammanstråla. Slutligen fördjupar 
Johannes Norrman diskussionen om diskriminering utan identifierbar klag
ande i sin betraktelse av bland annat mansfria festivaler och funkofobiska 
plats annonser inför ett kommande betänkande om effektivare tillsyn över 
diskrimineringslagen.

Artiklarnas rättsvetenskapliga kvalitet och relevans säkerställs av det Akademi
ska rådet genom deras noggranna granskning av texterna. Denna tillförsäkran 
av innehållets kvalitet är en grundbult i vår verksamhet och särskiljer Juridisk 
Publikation bland studentdrivna tidskrifter. Vi är oerhört stolta över deras 
bidrag till tidskriftens kvalitet och vill därför rikta ett stort tack till rådets alla 
ledamöter, samt hedersordförande Johan Munck. 

Om du som läsare finner en stor tomhet i slutet av detta nummer – känn 
förtröstan! Juridisk Publikation finns även att tillgå i ljudligt format i den mer 
lättsmälta formen JP Samtalar, som är Juridisk Publikations podcast. Där dis   
k uterar våra redaktörer aktuella juridiska frågor med intressanta intervjuobjekt.

Juridisk Publikation drivs av ideellt engagerade juriststudenter och saknar 
vinstsyfte. Utan stöd från våra trogna sponsorer hade publicering och tryck 
av tidskriften varit en omöjlighet. Genom deras stöd har vi detta år även kun
nat utöka upplagan för att nå ut till än fler läsare som önskar att förkovra sig  
i juridiken genom tidskriften. Ett hjärtligt tack riktas därför till Vinge, Cirio, 
Mannheimer Swartling, Norstedts Juridik, Roschier och Cederquist. Även till 
våra grundande sponsorer Delphi, Hammarskiöld & Co och PwC riktas ett 
särskilt tack för deras bidrag till redaktionens grundande och förtroende för 
Juridisk Publikation när idén om tidskriften ännu var i sin linda. 

Avslutningsvis vill vi önska alla läsare en trevlig sommar, med förhoppningen 
om att någon av artiklarna i numret kan få ackompanjera er ut i hängmattan, 
på klippan, eller i en skön fåtölj.

Med hopp om god läsning,
 

Vilma Odengard    Larissa Barhebréus
Chefredaktör    Vice chefredaktör 

 


