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Etikk i fortid og samtid

I antikken var filosofene opptatt                                                                 av 
dyder og etikken var en                                                                        
ingrediens i selve yrkesutøvelsen. 

I dag: Finne løsninger på etiske                                                                   
spørsmål som ikke har noe rett                                                                eller 
galt svar ved hjelp av ulike                                                                     etiske 
teorier. 

Illustrasjonskilde: https://dawleyce.taw.org.uk/SitePages/Spiritual,%20Moral,%20Social,%20Cultural%20Development.aspx        



Tema

Advokater og integritet –
profesjonsetikk

•Rolleforståelse

•Kognitiv dissonansteori

•Kjerneprinsipper for advokatyrket



Profesjonsetikk

Normer for riktig 
og god 

yrkesutøvelse
(Tor-Geir Myhrer)

Hva bør jeg 
gjøre?

Spørsmålet handler ikke bare om hva det er mulig 
eller fordelaktig å gjøre, men om hva det er riktig 
og rett å gjøre.
(Svein Aage Christoffersen)



Eksamensløftet

Å fremme rett og hindre urett

Aldri vidende at ville vige fra Ret og 
Retfærdighed, mindre raade nogen til 
ufornøden Trætte eller i anden Maade
med Raad eller daad befordre nogen 
uretvis Sag eller Idræt



Fire prinsipper 

1. Partsprinsippet «Leiesoldatprinsippet»

2. Klientkontrollprinsippet

3. Nøytralitetsprinsippet

4. Uavhengighetsprinsippet



Partsprinsippet
«Leiesoldatprinsippet»

Kjernen i prinsippet: Å maksimere sin 
Klients interesser innenfor lovens 
ramme. Advokatens lojalitet er hos 
klienten og advokaten kan ikke legge 
vekt på hensyn utenfor klientens 
interessesfære

RGA pkt. 1.2: Advokaten plikter 
innenfor lovens ramme og etter beste 
evne å ivareta sine klienters interesser

Illustyrasjonskilde: www.med.uio.no

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6iMK56-jOAhWHFiwKHfuECsQQjB0IBg&url=http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/kek.html&psig=AFQjCNF0xMzny3ba4PBuN5uheSu1XLDF8w&ust=1472636128184829


Bildekilde: www.abcnyheter.no

Klientkontrollprinsippet
Det er klienten som definerer 
sine interesser

De interessene advokaten skal 
fremme for klient er hun eller 
han, etter aksept av 
oppdraget, ansvarlig for.

Oppdragsbekreftelse

Det må avklares både hva 
klienten ønsker hjelp til, og 
hva advokaten vil takke ja 
til å hjelpe klienten med.

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNnsKwiOvOAhVJIJoKHTGpBJUQjB0IBg&url=http://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2016/03/15/195205667/advokat-breivik-er-utsatt-isolasjonsskader&psig=AFQjCNGb-lQpU0nOTn2AsyvhmHs0WrzT5Q&ust=1472712657625676


Klienten «eier» sin sak

«- Han har hatt som overordnet målsetning å 
gjøre saken kjent. Den delen er viktigere for 
ham enn hvorvidt han får behandling på 
sykehus eller straff i fengsel, opplyser 
forsvarsadvokaten.»

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-
etterforskningen/lippestad-hvorfor-skal-vi-kreve-ny-rapport/a/10032145/ (lastet 
26.6.2017).

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-etterforskningen/lippestad-hvorfor-skal-vi-kreve-ny-rapport/a/10032145/


«Forsvarer Geir Lippestad gjør ikke jobben 
sin. Han dilter etter massemorderen»

- Advokat Per Danielsen

Kilde: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Lippestad-
svikter-153596b.html (lastet 26.6.2017).

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Lippestad-svikter-153596b.html


TV2 s nettside 14.10.2011
«I sitt såkalte manifest skriver Breivik selv at han ikke har hatt noen 
negative opplevelser i barndommen, og han fremstiller seg som en hellig 
kriger som har utført terrorangrepene fordi det var nødvendig.

Det ble denne uken kjent at barnevernet ble varslet om mulig 
omsorgssvikt allerede da Breivik var fire år gammel, og hans advokat, 
Geir Lippestad, sier barndommen vil bli et sentralt tema i forsvaret for å 
avdekke hvordan han ble som han ble.

– Jeg setter spørsmålstegn ved om Breivik kan være fullt informert om 
denne strategien, sier professor i rettsvitenskap og ekspert på 
strafferett, Alf Petter Høgberg, ved juridisk fakultet ved Universitetet i 
Oslo til NTB.

- Jeg synes det virker litt rart med tanke på hva vi vet om hvordan 
Breivik ønsker å fremstå. Hvis det er sånn at Lippestad så å si går bak 
hans rygg og gjør dette uten å informere ham, så vil det være dypt 
krenkende og et brudd på advokatforskriften. Jeg synes jeg har sett spor 
av dette også tidligere, sier Høgberg til NTB.»

http://www.tv2.no/a/3611409/ (Lastet 30.6.2017).

http://www.tv2.no/a/3611409/


Orderud-saken

Per Orderud som var sønn av det drepte ekteparet og som 
ble dømt for medvirkning til drapet på sin søster og sine 
foreldre hadde to forsvarere og gjorde det klart at han ikke 
ønsket at forsvarerne i utøvelsen av sin gjerning skulle 
argumentere på en slik måte at det gikk utover hans 
ektefelle Veronica Orderud som også var tiltalt for 
medvirkning til dobbeltdrapet. 

Per Orderuds to forsvarere, Advokat Cato Schiøtz og Harald 
Stabell valgte en ulik tilnærming til klients ønsker.



Illustrasjonskilde: pixabay.com

Nøytralitetsprinsippet

Å ikke bli identifisert med sin klients 
interesser

RGA (Regler for god advokatskikk) 
pkt. 1.2: «Advokaten bør ikke 
identifisere seg med sin klient og 
har krav på ikke å bli identifisert 
med de standpunkter han forfekter 
for sin klient og de interesser 
klienten har»

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie0uaCi-vOAhUkAZoKHV0QC54QjB0IBg&url=https://pixabay.com/no/brev-n-green-poligono-n%C3%B8ytral-moto-1351334/&bvm=bv.131286987,d.bGs&psig=AFQjCNHz2FFCfKQ65I6_4t6HQu-6FL6jWw&ust=1472713337429703


Rollemoral og nøytralitetsprinsippet

«- Hvis jeg blir statsminister i Norge, vil jeg sørge for at Siv Jensen blir 
satt i forvaring»

-Advokat Brynjar Meling

«- Vi kan ikke tillate at advokater opptrer som sannhetsvitner eller 
kommer med slike politiske uttalelser som forsvarer».

-Advokat Knut Skjærgård

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2009/06/Klager-Brynjar-
Meling-til-disiplinaerutvalget (lastet 30.06.17).

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2009/06/Klager-Brynjar-Meling-til-disiplinaerutvalget


En advokat er en uavhengig rådgiver

Uavhengighetsprinsippet kan utledes 
av  flere advokatetiske regler (f.eks.):

RGA pkt. 2.1 Det er nødvendig 
at advokaten er uavhengig slik 
at hans råd og handlinger ikke 
påvirkes av uvedkommende 
hensyn

RGA pkt. 2.1 Advokaten skal 
ikke la seg påvirke av egne 
personlige interesser eller 
press utenfra 

RGA pkt. 3.1.6 En advokat kan 
frasi seg et oppdrag på gitte 
betingelser

Uavhengighetsprinsippet

Bildeillustrasjon: www.infobilder.com

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiUuKn_jevOAhWJQpoKHc56CJYQjB0IBg&url=http://www.infobilder.com/bilde-advokat-i29777.html&psig=AFQjCNEJN8L9kLWB2zbwvalVkcGC7Q3d_A&ust=1472714182444368


Uavhengighetsprinsippet og rolleblanding

Tønne – saken  

Finance Credit Skandalen



Å fremme rett og 
hindre urett

Parts-

prinsippet 

Klientkontroll-
prinsippet

Nøytralitets-
prinsippet

Uavhengighets-
prinsippet

Førende prinsipper for advokatrollen



Å fremme rett og hindre urett

Advokaten har en rollemoral som styres av regler for god 
advokatskikk (RGA) og retningslinjer for forsvarere (RF)

Advokaten deltar som en av flere aktører i et rettssystem hvor de 
ulike aktørene har spesifiserte roller

Illustrasjonskilde: levmotivert.no

Eksamensløfte og rollemoral

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigzrjT7OjOAhWHFywKHcikAYUQjB0IBg&url=https://levmotivert.no/2013/07/26/inni-meg-star-jeg-oppreist/&psig=AFQjCNHvSnyWMYtRDEYKOklZqBQ7I5DSAg&ust=1472636452254194


Allmennmoral 

Kilde: Knut Erik Tranøy «Det åpne sinn»

Evnen til å reagere og 
tenke moralsk og felle 

moralske dommer er en 
av menneskets 

fundamentale og 
grunnleggende 

egenskaper



Rollemoral og allmennmoral

Allmennmoral

RollemoralRollemoral



Et institusjonelt perspektiv
Det er rettssystemet som helhet som skal 
fremme rett og hindre urett

Hver aktør (advokat/forsvarer, aktor/advokat, 
dommer) har en avgrenset rolle i helheten

Den enkelte må ha hele systemet for øye i 
utøvelsen av sin rolle



Rettssystemet
i et institusjonelt perspektiv

Dommer

Aktor

Fremme 
rett og 

hindre urett

Forsvarer

Det er rettssystemet 
som helhet som skal 
fremme rett og hindre 
urett



Kognitiv dissonans teori
Foto: Aurora Nordnes

EN AVGRUNN: Det kan være en dyp 

avgrunn mellom verdiene våre og 

hvordan vi oppfører oss. 

Ifølge teorien om kognitiv dissonans 

vil vi forsøke å oppheve avstanden.



David Luban

Integrety: Its causes and cures
Fotokilde: law.georgetown.edu

Fordham L. Rev. 279 2003-2004

1) Holdningsmotstridende forsvar 
2) Ansvarsforvirring 
3) Gjentatt forsterkning
4) Overdrivelse som forsvar
5) Gruppe polarisering
6) Å skylde på offeret
7) Å spille roller



Integritet

Ærlighet

Helhet

«Uskaddhet», helhet, uavhengighet, ukrenkelighet (se snl.no)

Når en persons oppførsel og prinsipper er i harmoni



Kognitiv dissonans
Foto: Andy Schmitz / 2012books.lardbucket.org.

Begrepet ble presentert i 

1957 av Leon Festinger. 

Festingers teori om kognitiv 

dissonans omhandler i 

hovedsak inkonsistens 

mellom atferd og 

holdninger.



«The high road» - Vi kan endre praksis i lys av prinsippene

«The low road» Vi kan endre prinsippene i lys av praksis

Illustrasjonskilder: http://no.cutcaster.com/photo/100716106-High-Road-Low-Road-Green-Road-Sign/



Illustrasjonskilde: beslutningstaking.blogspot.com

«The low road»

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjo05zEpcfKAhWEqXIKHYf1CoAQjB0IBg&url=http://beslutningstaking.blogspot.com/&psig=AFQjCNHZpkOssKhljxiucJWwfOHmJwoGFQ&ust=1453891056555497


Elizabeth Wilmshurst

Elizabeth Wilmshurst er en tidligere 

assisterende direktør for den 

juridiske avdelingen i det britiske 

utenriksdepartementet. 

Fotokilde: wikipedia.org

Dissonansredusjon «the high road»



Rollemoral og rollefarge

”Da jeg var politisjef var jeg 

overbevist om at alle som 

ble dømt var skyldige, og at 

alle frifinnelser var 

forferdelige”

- advokat Ellen Holager Andenæs-

(Advokatbladet nr. 4, 2009)

Fotokilde: www.aav.no

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisuJL78ejOAhWDWSwKHesXAW0QjB0IBg&url=http://www.aav.no/menneskene/&psig=AFQjCNEw9dcOTx8Ou_DsS6VcqR8UwonThw&ust=1472637938202905


Overvåking av egne borgere uten 

domstolskontroll

NSAs hovedkvarter i Fort Meade, Maryland
Kilde: Wikioedia.org



Treholt-saken og 
holdningsmotstridende forsvar

Aftenposten 18.9.2010

Foto: PST / SCANPIX / HANDOUT

Tidligere leder for POT, 

Jostein Erstad, 

betraktet overvåkningen 

av Treholt 

som et nødstilfelle.

- Av hensyn til Rikets 

sikkerhet er det 

kanskje nødvendig at vi 

handler i strid 

med de reglene som vi 

har, uttalte Erstad.



Milgram1963 (illustrasjon fra Wikipedia.org)



Hannah Arendt
Ondskapens banalitet

◦ Når onde handlinger følger det å være deltaker i et samfunn og dette godtas 
uten refleksjon, så fremstår det utenkelige som normalt for de menneskene 
som utfører handlingene. Dette er ondskapens banalitet

I følge Arendt vil handlingene som Nazi byråkratene utførte oppstå fordi 
det er en tendens til at de som er plassert i en administrativ rolle er mer 
bekymret for om de oppfyller sin byråkratiske plikt enn konsekvensene 
av egne handlinger



Gruppeidentitet og sosial identifikasjon
1. Dersom forsøkslederen gir en direkte ordre, så mangler identifikasjon 
og lydigheten opphører.

2. Deltakerne trekkes mellom to konkurrerende stemmer, elevens og 
forsøkslederens. Nøkkelspørsmålet er derfor hvilken stemme de tar 
hensyn til på bekostning av den andre.

3. Endringene i lydighet er relatert til en rekke faktorer inkludert den 
fysiske avstanden mellom deltaker og forsøksleder. 



Ønsket om å tilhøre den innerste ring

Advokatfullmektiger

Ansatte advokater
Partnere



TV-serien «Bedrag»

Personlig ansvar
Fotokilde: stiften.dk

Juristkollektivets
korrumperende effekt
Foto/illustrasjonskilde: Wikipedia.org

Filmen “The Firm” (1993) 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyisT054vPAhUBGywKHZ6ECDUQjB0IBg&url=http://stiften.dk/aarhus/er-hovedpersonen-fra-drs-bedrag-i-virkeligheden-byraadsmedlem-i-aarhus&psig=AFQjCNGQYeaBieL0zQH9yQzi0mR5Lwur5g&ust=1473837794344816


Ullustrasjonskilde og tekst: braintweaks.blogspot.com

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYuoj9_ujOAhUFJ5oKHWuoBSIQjB0IBg&url=http://braintweaks.blogspot.com/2015/09/the-psychology-of-favors-ben-franklin.html&psig=AFQjCNGemdz753rBFlQ5Uil4iSRtb5hgFA&ust=1472641316632893


Å overdrive som forsvar

Francis Bacon tiltalte sin 

egen venn og beskytter 

Jarlen av Essex

En oppgave man på et 

tidspunkt må anta at han ikke 

kunne forstille seg å ha, men i 

situasjonen gjorde han ikke 

bare akkurat det nødvendige 

men langt utover dette på 

vegne av saken

Illustrasjonskilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon



«Counterattitudionally»

I følge forskere i sosial psykologi endrer vi vår tro/våre verdier i samsvar med 
vår oppførsel –uten at vi engang merker det

Counterattitudinally advocacy er en prosess der 
offentligheten kommuniserer en tro som går i 
motsetning til en tro som individet holder, kan føre 
til endring i individets tro.



Teorier om holdningsmotstridende forsvarsprosess

1. Dissonansteorien går ut på at advokaten vil prøve å oppnå samsvar 
mellom det som uttales og egne holdninger eller verdier. 

2. Insentivteorien handler om at advokaten vil forsøke å finne alle pro 
argumentene i favør av klients sak i tillegg til å undertrykke eller finne 
en forklaring knyttet til motargumentene, og denne arbeidsprosessen 
øker sannsynligheten for at advokatens holdninger endres i favør av den 
saken hun eller han jobber med.

3. Selvoppfattelsesteorien handler om at advokaten får sine holdninger 
ved å observere sine handlinger og konteksten de gjøres i.



Illustrasjonskilde: www.slideshare.net

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiinqrLk-vOAhVCDJoKHXnZDJgQjB0IBg&url=http://www.slideshare.net/sheenajose121/attitudes-37381121&bvm=bv.131286987,d.bGs&psig=AFQjCNFZlljPo325WH7Hk12Pf2j3wJoD_g&ust=1472715671478679


Solomon Asch om konformitetspress

Konformitet vil si at man tilpasser 

holdninger eller atferd ut fra hva som 

fremstår som sosialt akseptabelt.

(http://psykologisk.no/2014/03/en-studie-av-konformitet/)

◦ Asch ble kjent i 1950-årene, da han gjennom sosialpsykologiske 
eksperimenter viste at personer kunne fremsette åpenbart gale påstander 
som følge av gruppepress (Kilde Wikipedia)

◦ Polsk amerikansk psykolog, født 17. september 1907 i Warszawa, død 20. 
februar 1996 i Haverford i Pennsylvania

◦ Foto: webpages.mcgill.ca



Solomon Asch’ eksperiment
Illustrasjon fra Wikipedia.



Sier du ifra når du opplever at noe er galt?

Foto: James Good / Flickr.



Ansvarsforvirring
Dersom en student får et epilepsianfall i selskap av 
fem andre mennesker får han hjelp i en tredjedel 
av tilfellene

Dersom studenten får epilepsianfallet sammen 
med et annet menneske, får ha hjelp i 85 % av 
tilfellene



Ansvarsforvirring

Kitty Genovese-saken

«Big Dan’s rape»

Raymon Zack - saken



Vårt «moralske kompass»

Vårt moralske kompass kan peke 
mot nord når vi er alene, men 
sammen med noen få andre med 
kompass som peker mot øst, vil vår 
kompassnål falle i sammen med 
deres og influere andres 
kompassnåler 

Foto/illustrasjonskilde: 
http://activechoice.blogspot.com/2012/04/om-navigere-i-livet-
uten-ga-pa-grunn.html



Illustrasjonskilde: ucan.site

«Gruppepolarisering, det at medlemmer i en gruppe ofte 

ender opp med mer ekstreme synspunkter og tar mer 

ekstreme valg enn de ville gjort individuelt.

Kilde: https://snl.no/gruppepolarisering

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://ucan.site/2016/03/26/hva-forskning-sier-om-a-bekjempe-terrorisme/&psig=AFQjCNE_IKBQ-NVMSM4c-21T-cazVYUt6g&ust=1472645704442238


Å skylde på offeret
Melvin Lerner 

Professor i sosial psykologi

Jo verre et menneske blir behandlet jo mer 
tilbøyelig er menneskene rundt til å 
observere dette mennesket som en lite 
attraktiv og lytefull person



The Standford Prison Experiment 

Et sosialpsykologisk 

eksperiment utført av Philip 

Zimbardo, Craig Haney og Curtis 

Banks i 1971 på Universitetet i 

Standford, California, USA. 

Eksperimentet var utformet som 

et rollespill med fanger og 

fangevoktere, og skulle ta for seg 

mellommenneskelig dynamikk i 

et fengselsmiljø. (Kilde og foto: 

Wikipedia.org)



Kritikk av tolkningen av SPD 
eksperimentet
Milgram og Zimbardo benytter rolleteori

Haslam og Reicher benytter sosial identitetsteori

Haslam og Reicher, «Personality and Social Psykology Rewiev», «When prisoners 
take over the prison: A social psycology of resistance» (Personality and Social 
Psychology Review 16(2) 154–179).

◦ Det er individets kapasitet til å følge en leder som er 
avgjørende, ikke lydighet.



Selvsikker Trump: 
– Jeg kunne skutt noen og ikke tapt stemmer

Kilde: http://www.tv2.no/a/7973068/
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