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Illustrasjonskilde: www.internetdict.com 
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Illustrasjonskilde: slideplayer.no 
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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 



Jus – Etikk - Moral 
Jus - en 

redegjørelse/ 

tolkning av 
gjeldende rett 

Se Wilhelmsen og Woxholth, Gyldendal  
Akademisk, 2003 

Etikk – Læren om 
hvordan 

mennesker bør 
handle og opptre 

Moral - En norm 
for menneskers 

atferd og 
handling 



Etikkens fire grener 

Metaetikk 

Normativ 
etikk 

Anvendt 
etikk 

Deskriptiv 
etikk 

Kilde: http://snl.no/etikk 
Bilde: snl.no/sokrates 

Profesjons- 
etikk 

http://snl.no/etikk


Meta 
etikk 
 
 

Normativ 
etikk 

Deskriptiv 
etikk 

Anvendt 
etikk 

En teori om hva 
etikk er 
 
Metaetikk (gresk: «over» 
eller «etter» etikken) 
handler om 
grunnleggende etiske 
teorier. Her spør man seg 
om etikken skal være 
objektiv eller subjektiv, 
om man skal legge 
fornuft eller følelse til 
grunn for etikken, og 
hvordan etiske utsagn 
skal begrunnes. 

 
 

Formulerer 
grunnleggende 
moralske 
prinsipper 

 
Den normative etikken 

har som oppgave å 
formulere 
grunnleggende moralske 
prinsipper. Moderne 
normativ etikk er delt 
inn i tre hoveddeler: 

1. konsekvensetikk,   
2. pliktetikk,  
3. dydsetikk 

Undersøker hvilke 
moralske 
oppfatninger/ 
praksis mennesker 
har og hvor utbredt 
de er 

Anvendt etikk er 
refleksjoner rundt 
hva som er rett og 
galt i forhold til en 
konkret sak.  
 
Profesjonsetikk 

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Etikk#Meta etikk og http://snl.no/etikk 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk
http://snl.no/etikk


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. Klientlojalitetsprinsippet «Leiesoldatprinsippet» 

  

 2. Klientkontrollprinsippet 

  

 3. Nøytralitetsprinsippet 

  

 4. Uavhengighetsprinsippet 



Klientlojalitetsprinsippet 
«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 
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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


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


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


RGA PKT 1.2 
 Advokaten plikter å være rådgiver og talsmann for sin klient 

  
◦ Rådgiver 

 

◦ Talsmann 

Illustrasjonskilde: pixabay.com 
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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 
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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 
 

Rollemoral 



Adam Smith og den usynlige hånd 

 Et rettferdig og godt samfunn kan la 
aktører handle i tråd med ulike 
rollenormer og kan vekte noen hensyn mer 
enn det som ellers er akseptabelt, 
forutsatt at systemet som helhet er 
moralsk akseptabelt 

  

 Som ved en ”usynlig moralsk hånd” blir de 
grunnleggende moralske prinsippene og 
rettferdighetskravene ivaretatt selv om 
den enkelte fremmer egne mål, så lenge 
reglene og systemet som helhet samtidig 
sørger for at goder og byrder blir fordelt på 
en rettferdig måte 

  

Illustrasjonskilde: www.visdomsnettet.dk 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibkZn87ejOAhWD3CwKHYBvCCsQjB0IBg&url=http://www.visdomsnettet.dk/a-174-9/&psig=AFQjCNFz8B41vB6aCDPhMe1YClj4gwcBqw&ust=1472636854750970


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 



Å ha hele systemet for øyet 
”Det er enkelte råtne epler i politiet  

som ikke følger prosessen, men som  

presser klienten…” 

 

 

 Uttalelse fra en advokat i Advokatbladet 

 (Nr. 3, 2010) som respons på at en  

Innsatt ble nektet å ringe advokaten sin. 

Fotokilde: www.advokat-bahus.no 



Retningslinjer for forsvarere: 
  

Pkt. 1.3  «En advokat skal ikke på eget initiativ kontakte 
en mistenkt/siktet for å få forsvareroppdrag, og skal 
ikke ta initiativ til overtagelse av forsvareroppdrag fra 
annen advokat.”  

  

Pkt. 1.5  ”En advokat skal ikke yte vederlag for 
forsvareroppdrag.” 

 

  



Klientkapring 
 «Klientkapring er når en advokat aktivt, på eget initiativ og 
med egeninteresse, kanskje økonomisk, tar kontakt med 
for eksempel varetektsfengslende for å overta et oppdrag 
en oppnevnt advokat har uten at klienten har uttrykt 
ønske om det» 

  

 (Fast forsvarer og leder i Forsvarergruppen i Bergen, Jostein Alvheim) 

  



«- Forsvarsadvokater stjeler klienter i fengslet» 
 

Bergensavisen 8. august 2013 

Flere stemmer i advokatmiljøet tar nå til 

orde mot det de mener er utnytting av 

fengslede i forsvarermiljøet. 



Klientkapring  
 Forsvarerne presses til å dele ut gaver 

 – Klientkapringen i Oslo er blitt så ille at advokater føler de må dele ut røyk, 
tidsskrifter og godteri for å beholde klientene sine. Advokat Vahid Ala’i 
foreslår en regelendring der fangene undersøkes etter klientbesøk. 

 
◦ Advokatbladet 18. august 2010, VG 7. sept. 2010 

 

 - Det er i Oslo at konkurransen er hardest, og det er tydelig at konkurransen 
om straffesaker har blitt tøffere og hardere. Tendensen har vært helt klar, 
med mer bruk av etisk tvilsomme metoder. Når man yter tjenester til 
innsatte, kan dette ha karakter av bestikkelser, sier Stabell. 
 

 Harald Stabell til VG 7. sept. 2010 
 



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 



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


Milgram1963 (illustrasjon fra Wikipedia.org) 



Kritikk av Milgram 
av A. Halslam og S. Reicher 

 Milgram identifiserte et fenomen av stor betydning, men han klarer ikke 
å forklare fenomenet fullt ut. Milgrams tilnærming har en for ensidig 
fokus på forholdet mellom deltaker og forsøksleder. 

  

  

Alexander Haslam 
Bildekilde: 

http://haslam.socialpsychology.org/ 

Stephen Reicher 
Bildekilde: 

http://www.bbcprisonstudy.org/ind
ex.php?p=137 

Stanley  Milgram  
(1933-1984) 

Bildekilde: www.geni.com 
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Haslam og Reicher 
 Kraften i lydighetsparadigme ligger i det faktum at 
deltakerne er fanget mellom to ulike valg: 1) forsøksleders 
pådrive om å fortsette og 2) elevens ønske og bønn om å få 
slippe.  

  

 Spørsmålet er derved hvem deltaker velger å la seg lede av  

  

 Svaret på spørsmålet avhenger av hvem deltakeren 
identifiserer seg mest med, forskningens sak eller 
situasjonen til den vanlige borger 

  

  



Haslam og Reicher 
 I et slikt perspektiv: 

 
◦ Mennesker gir ikke elektrisk sjokk fordi de er ignorant til 

effekten, men fordi de tror på kvaliteten/betydningen til 
forskningsprosjektet 
 

◦ Mennesker gjør ikke skade fordi de ikke er bevisst på at 
de gjør noe galt, men fordi de tror at det de gjør er rett. 
Det vi må frykte er fanatikere 
 

◦ Sosial identifikasjon, ikke lydighet, forklarer unevnelige 
handlinger 



Lubans hovedpoenger 
 1) Holdningsmotstridende forsvar  

 2) Ansvarsforvirring  

 3) Gjentatt forsterkning 

 4) Overdrivelse som forsvar 

 5) Gruppe polarisering 

 6) Å skylde på offeret 

 7) Å spille roller 



«Counterattitudionally» 
 Counter-attitudinal Advocacy 

 Counter-attitudinal advocacy is a process where publicly 
communicating a belief which runs counter to a belief that 
the individual holds, can cause a change in the belief of the 
individual. 

 Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2010). Social Psychology (7th 
ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.  

 Kilde: http://www.psychologyconcepts.com/counter-attitudinal-advocacy/ 

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

http://www.amazon.com/gp/product/0138144788/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=psychon-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399369&creativeASIN=0138144788
http://www.amazon.com/gp/product/0138144788/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=psychon-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399369&creativeASIN=0138144788
http://www.amazon.com/gp/product/0138144788/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=psychon-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399369&creativeASIN=0138144788
http://www.amazon.com/gp/product/0138144788/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=psychon-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399369&creativeASIN=0138144788
http://www.amazon.com/gp/product/0138144788/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=psychon-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399369&creativeASIN=0138144788
http://www.amazon.com/gp/product/0138144788/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=psychon-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399369&creativeASIN=0138144788


Illustrasjonskilde: www.slideshare.net 
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       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. 

 



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 og  
sosiale kunnskaper 

  

 Vi responderer i forhold til situasjonen ved å sjekke 
hva mennesker rundt oss gjør, og deres måte blir i 
stor utstrekning bestemmende for  hvordan vi selv 
velger å respondere 

  

 Vi ser på andre og andre ser på oss. Vi forsterker 
hverandre både ved rett og gal opptreden 



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 



To teorier eller to sider av samme sak? 

 Social cognition theory 

◦ Vi tilpasser vår overbevisning til den overbevisning menneskene som 
omgir oss har 

 

 Cognitive dissonance theory 

 Vi tilpasser vår prinsipper til våre handlinger 

  

 Vi slutter fra vår egen overbevisning på samme måte som vi slutter fra 
andre menneskers overbevisning: vi observerer egen oppførsel og dens 
kontekst og resonnerer fra ytre erkjennelse til indre overbevisning 



Ønsket om å tilhøre den innerste ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Advokatfullmektiger 

 
                 Ansatte advokater 

Partnere 



         “The Firm” (1993):  

juristkollektivets korrumperende effekt 
Foto/illustrasjonskilde: Wikipedia.org 

  



Ullustrasjonskilde og tekst: braintweaks.blogspot.com 
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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 



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 
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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 



Melvin Lerner 
 Av over tusen forsøkspersoner i Lerners 
eksperimenter prøvde ikke en eneste å 
hjelpe offeret eller forlate forsøket i protest 

  

 Lerner forklarer dette med at vi nedvurderer 
offeret for å finne en avstand mellom oss og 
offeret. Dette gjør vi for å forsikre oss om at 
ikke vi blir det neste offeret 

  

  

  



Lubans innspill til Lerners studie 
 Deltakerne var i grupper da de observerte offeret, 
og grupper handler ikke like velvillig som 
enkeltpersoner 

  

 I henhold til dissonansteorien så vil deltakerne 
rettferdiggjøre deres egen passivitet i situasjonen 
overfor seg selv for å minimere urettferdigheten, 
og den enkleste måten å gjøre dette på er å rakke 
ned på/sverte offeret  

  

  



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. 

 

  



Haslam og Reicher 
 I henhold til sosial identitetsteori spiller ikke mennesker 
automatisk en rolle som blir gitt til de. Menneskers aksept 
av en rolle avhenger av hvor mye vi internaliserer 
medlemskapet i en gruppe samt hvordan vi ser på oss selv 

 

 Dersom vi er i en positiv verdsatt gruppe (f.eks voktere) vil vi 
ha en tendens til å identifisere oss med gruppen og opptre 
deretter. Og motsatt: Dersom vi er i en negativt verdsatt 
gruppe (innsatte) er vi mindre tilbøyelige til å internalisere 
verdiene. 



Personlighet 
 Hvordan et individ oppfatter, handler i forhold 
til og tenker på omgivelsene og seg selv, som 
viser seg i et bredt spekter av sosiale og 
personlige sammenhenger over tid.  

  
 Personlighet kan blant annet forklares som en 
persons individuelle, psykologiske særpreg og 
karakteristiske åndelige og moralske 
egenskaper 
 

◦Kilde: Wikipedia 

  
  
  

 
 



Person-situasjon debatten 
 Situasjonen kan påvirke atferd (jf forsøkene til Milgram, 
Zimbardo, Haney m.fler og Asch). Dette er 
sammenfallende med svake funn for individuell 
stabilitet av atferd mellom situasjoner 

  

 Dette førte til at personlighet ble avvist og betegnet 
som et unyttig begrep. Dette utløste en debatt som 
pågikk i flere tiår om person eller situasjon er viktigst 
for å forklare atferd 

 
◦ Kilde Wikipedia 



Person-situasjon debatten 
 Professor John Doris trekker den konklusjon at 
menneskets karakter, definert som et bestemt sett 
av tilbøyeligheter i retning av en gitt oppførsel, kun 
er en myte 

  

 Gilbert Harman, Lee Ross, Richard Nisbett -For 
den observerte variasjonen i menneskelig oppførsel 
forklarer forskjeller i situasjoner mye mer enn det 
forskjeller i personlighet gjør 



Person-situasjon debatten 
 I Milgrams basiseksempel føyde  

 2/3 av deltakerne seg etter  

 ordren, men 1/3 gjorde ikke 

  

 Mennesker er forskjellige og  

 dette kan ikke bare forklares  

 med endringer i situasjonen 

  

 Foto/illustrasjonskilde: http://www.philosophymatters.org/2012/11/moral-principles-
monday/ 



Person-situasjon debatten 
Luban: 

 Tilsynelatende små manipuleringer av 
miljøet kan forårsake store forandringer i 
hvor lett eller vanskelig en handling er å 
utføre 

  

 Små manipuleringer av miljøet 
tilrettelegger for forekomsten av «the 
high road» og «the  low road» 

  

 Situasjonen angir vilkårene for hvordan 
vi velger, men tallene viser at 
situasjonsvilkårene ikke gjør et valg 
umulig 

  

  

Foto/illustrasjonskilde: 

https://omgitsjez.wordpress.com/category/kohbe

rgs-stages-of-moral-development/ 



Integritet og dissonans 
reduksjon 

 Professor Deborah Rhode – 

 væremåte og prinsipper må  

 være konsistente. Integritet er  

 mer enn bare standhaftighet. 

 Fanatikere er lojale i forhold  

 til sine verdier, men vi  

 berømmer dem ikke  

 for integritet 

  

 Fotokilde: law.standford.edu  



Photo by 

Spencer 

Platt/Getty 

Images 



Integritet og dissonansreduksjon 

  

 Deborah Rhode har fremhevet at 
verdiene må tilfredsstille et visst 
minimum av blant annet soliditet, 
generaliserbarhet og respekt for andre.   

  

 Hva er riktige, gode og fornuftige 
verdier?  



Generaliserbarhet og respekt for andre 
Bilde hentet fra http://cronkitehhh.jmc.asu.edu/blog/2012/02/ethical-behavior-across-cultures-cultural-
relativism-vs-ethical-imperialism/ 



Moralske kompromisser 
  

 To personer – «det personlige jeg» og «det 
profesjonelle jeg»  

◦Schitzofreni-strategi 

  

 Ett jeg, men i stand til å utøve oppgavene 
uten at man gir noe fra seg selv 

◦ Begrenset identifikasjons strategi 
  

  



Fins det noen kur for 
integritet? 

  

 Antagelig ikke! 

  

 Dissonansreduksjon skjer ubevisst 

  

  



Å forbedre bevisstheten 
  

 Å forstå dynamikken til selv-korrupsjon 

  

 Robert Caldini – må forbedre bevisstheten 
◦Et krevende forsvar da det meste foregår 
ubevisst 

  



The Canary in the Mineshaft 
  

 «The formula is simpel:«Whatever else I 
do, and however else my views change, 
I will never, ever ….» You name it» 



Dødsstraff: finnes det en ”bøddel-etikk”? 



Når du skylder på andre… 

 Et varsel: 

  

 Når du benekter ansvar for 
handlinger du selv utfører  



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

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



Fins det noen kur for 
integritet? 

 Sokratisk skeptisisme 

  

 En holdning av vedvarende tvil mot egne krav/pretensjoner så vel 
som andres krav/pretensjoner 

  

 Formålet er å bekjempe vår egen grunnleggende driv til å tro på 
egen rettferdighet på en mest mulig enkel måte: Å forsøke å gjøre 
det til en vane å betvile egen rettferdighet, stille spørsmål ved 
egen moralske tro, og undersøke egen atferd 

  

 Å kjenne seg selv –med en viss hensynsløs ironi 



Den sokratiske jurist 
 

  

Bildeillustrasjonskilde: www.anderegg-web.ch 
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