
Tack så mycket för priset och för dem synnerligen vänliga orden! 

 

Advokatdagarna är något väldigt bra! Att samlas, så här många för organiserat kunskaps- 

och erfarenhetsutbytande är mycket värdefullt. Att få ta emot en utmärkelse av det här slaget 

inför denna skara av kollegor är minst sagt häftigt. Det känns lite som ”a life time 

achievement”, som ju finns i andra galasammanhang.  

 

I priset ingår att här få säga några ord. Först vill jag säga att jag aldrig har ångrat mitt 

yrkesval. Som advokat deltar man nästan alltid i något som är viktigt för den eller dem det 

rör, oavsett om man företräder en privatperson, ett företag eller en sammanslutning av något 

slag. Möjligheterna att göra yrket personligt och till en del av sin person finns det stort 

utrymme för. Yrket är också som sådant fritt från hierarki, åtminstone när man kommit in i 

advokatrollen ordentligt.  

 

En viktig del av mitt yrkesliv har innefattat stöd för yttrandefriheten. En motsatts till 

yttrandefrihet är tystnadskultur. Tystnadskulturen är drabbande och skadlig. Tystnadskultur 

är en del av översitteri. Den senaste tidens brytande av tystnadskultur – nu senast bland 

jurister – är mycket välkommet och värdefullt. Tystnadskultur ska motarbetas genom 

öppenhet och frimodighet. Vi måste på våra arbetsplatser stimulera öppenheten och 

frimodigheten. Det handlar inte bara om att inte tillåta sexuella trakasserier, det borde vara 

en självklarhet. Vi måste ha yttrandefrihet i mycket vid bemärkelse på advokatbyråerna. På 

det sättet blir vi bättre i vårt yrke. 

 

I den anglosaxiska världen talar man om advokatyrket som ett liberal profession. Det som 

kännetecknar ett liberal profession kan uttryckas som så att utövaren  

 Acts in the best interest of the client and the community 

 Is often subject to a code of ethics and specific legislation regarding the profession 

concerned 

 Is personally liable for his professional deeds 

Översatt till svenska är liberal profession fritt yrke. I översättningen tappar man något av de 

filosofiska, samhällsorienterade och ansvarsfulla och nog så betydelsefulla dimensionerna. 

Men fritt som värde kan vara gott nog; när man mot begreppet frihet ställer det som är 

frihetens motsättning; som olika slags förtryck, inskränkthet och fördomsfullhet. Vi kan se vår 

advokatroll som del i det som bygger det goda samhället. Den dimensionen finns oavsett om 

man är humanjurist eller affärsjurist. Utan egna reflektioner kring varför man är advokat 

missar man något som gör yrkeslivet mer meningsfullt, än att det ger en hygglig bärgning.  

 

Att se sin yrkesutövning som en viktig del av rättsordningen bör vara närliggande för en 

advokat eller en biträdande jurist. Och – det kanske blir lite högtidligt, men det må vara tillåtet 

just nu: en god rättsordning är fundamentalt i ett gott och öppet samhälle. Det är där vårt 

yrke har sitt berättigande. Det är inte bara de stora tagen som är av betydelse, utan varje 

dags medvetenhet, varje dags åtgärder och insatser i rättsordningens sammanhang är en 

del i det som gör vårt yrke meningsfullt.  

 

Tack igen för den fina utmärkelsen! Jag är mycket stolt och glad för den.  


