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1. Etikklæren 

Etikk omhandler ifølge fagbeskrivelsen de rettslige og etiske normer som styrer juristers 

yrkesatferd. Etikklæren omhandler videre de utfordringer som for jurister generelt er knyttet 

til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon og opptreden, samt sentrale 

yrkesetiske krav i de vanligste juristprofesjoner.  

 

 

2. Læringskrav 

Kunnskapskravene som stilles til kandidatene er at de har god kjennskap til hvilke etiske 

regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner. 

 

Ferdigheter som stilles til kandidatene er at de i aktuelle situasjoner skal kunne reflektere over 

mulige etiske utfordringer i juristrollen, og hvorfor det både er etisk riktig og i det lange løpe 

faglig klokt å følge yrkesetiske normer. Videre skal kandidatene være på vakt overfor faktiske 

og mentale prosesser som kan påvirke jurister til å fravike de etiske krav. Kandidatene skal 

kunne oppfylle de yrkesetiske kravene i sitt virke som jurist.  

  

3. Pensum   
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4. Eksamensoppgavens plassering i forhold til pensum og undervisning 

Fagartikkelen til David Luban «Integrity – its causes and cures» og Regler for god 

advokatskikk er i kjernen av pensum i etikkfaget. Hans Petter Gravers bok «hva er rett?», som 

er en del av hovedlitteraturen, bidrar også med sentral kunnskap i forhold til de 

problemstillinger som skal drøftes. Fra tilleggslitteraturen går Wilhelmsen og Woxholth i sin 

bok Juristetikk noe inn på motstridende advokatidealer (side 18), samt at de drøfter 

uavhengighet i forhold til de faglige krav (side 53 flg.). 

 

Kandidatene har videre fått anledning til å følge en 2 timers fellesforelesning i etikk, hvor det 

redegjøres for ulike etiske regler og retningslinjer som gjelder for ulike juristgrupper. Det gis 

videre en fellesforelesning på 2 timer i rolleforståelse og integritet basert på David Lubans 

artikkel. Kandidatene har også gjennomgått 8 timers obligatorisk kurs i etikk, hvor sentrale 

etiske problemstillinger for ulike juristgrupper tas opp.  



 

Eksamensoppgaven er innenfor kjernen av pensum og undervisning i etikk, og er egnet til å 

prøve de ferdigheter studentene skal opparbeide seg gjennom studiet av nevnte fag. 

 

 

5. Krav til innhold i besvarelsen 

 

5.1 Oppgavens punkt 1. 

Oppgavens første punkt krever at kandidatene må kunne forklare begrepene integritet og 

kognitiv dissonans i sin redegjørelse av hva David Luban mener når han sier at kognitiv 

dissonans kan minskes ved å velge enten «the high road» eller «the low road». Kandidatene 

bør poengtere at David Luban benytter kognitiv dissonansteori i sin forklaring om hvordan 

mennesker søker å oppnå samsvar mellom sine handlinger og sine prinsipper/holdninger.   

 

Kandidatene må redegjøre for at David Luban forklarer integritet som helhet og indre 

overensstemmelse mellom handlinger og holdninger/verdier/prinsipper, og at kognitiv 

dissonans oppstår når det er motstrid mellom holdninger/verdier/prinsipper og handlinger hos 

et menneske. Kandidatene må redegjøre for at «the low road» innebærer at vi endrer våre 

prinsipper slik at de samsvarer med våre handlinger. Dissonansreduksjon ved valg av «the 

high road» innebærer at vi endrer våre handlinger slik at de samsvarer med våre prinsipper.  

 

Kandidatene bør i sin redegjørelse av de to formene for dissonansreduksjon vise til eksempler 

som kan forklare hvordan dissonansreduksjonen skjer ved henholdsvis «the low road» og «the 

high road». Kandidatene må også poengtere at Luban fremhever at ekte integritet krever at en 

person har prinsippene sine intakt ved valg av «the high road», men også at de 

verdiene/prinsippene som etterleves må tilfredsstille et visst minimum av blant annet soliditet, 

generaliserbarhet og respekt for andre. 

 

 

5.2 Oppgavens punkt 2. 

Innledning 

Oppgavens andre punkt har en todelt problemstilling. Kandidatene skal for det første lese 

avisartikkelen og drøfte de etiske problemstillingene teksten reiser ut fra Regler for god 

advokatskikk (RGA) som følger av kapittel 12 i advokatforskriften av 20. desember 1996 nr. 

1161 (hjemlet i domstolloven § 224), punkt 1 og 2. Deretter skal kandidatene vurdere teksten i 

lys av andre yrkesetiske normer for jurister. 

 

Kandidatene bør drøfte den første problemstillingen både konkret i forhold til regler for god 

advokatskikk, og i forhold til advokatenes forståelse og opplevelse av egen rollemoral, 

herunder mulig opplevelse av kognitiv dissonans, samt hvilke faktiske og mentale prosesser 

som kan gjøre seg gjeldende. 

 

 

Regler for god advokatskikk punkt 1 og 2. 

Kandidatene bør som en innledende del av den første problemstillingen nevne 

hjemmelsgrunnlag og trinnhøyde for Regler for god advokatskikk, samt at manglende 

etterlevelse kan resultere i disiplinære følger, uavhengig av om en advokat er medlem av 

advokatforeningen eller ikke, jfr. RGA pkt. 1.1. 

 



Kandidatene må ta opp at teksten utfordrer advokaters overordnede oppgave om å fremme rett 

og hindre urett slik det følger av RGA pkt. 1.2, første setning. Å bidra til aggressiv 

skatteplanlegging kan i et etisk perspektiv være lite forenelig med prinsippet om å fremme rett 

og hindre urett, samtidig som det kan være innenfor partisanprinsippet, jfr. RGA pkt. 1.2 

annet ledd første setning. En advokat skal ifølge partisanprinsippet etter beste evne 

ivareta/maksimere sine klienters interesser. Kandidatene bør derfor fremheve at Deloittes 

rådgivning kan begrunnes profesjonsetisk ved å vise til forpliktelsen til å ivareta sine klienters 

interesser. Dersom kandidatene kan vise til eksempler hvor advokatens forpliktelse til å 

ivareta sine klienters interesser er brukt i andre sammenhenger, bør dette gis uttelling. Et 

eksempel som ligger noe tilbake i tid er BAHR-saken fra 2003, hvor dette profesjonsetiske 

argument ble brukt til å begrunne irregulære faktureringsteknikker.  

 

Kandidatene bør ta opp nøytralitetsprinsippet, jfr. RGA pkt. 1.2 tredje ledd, som innebærer at 

advokaten ikke er moralsk ansvarlig for de interessene som partisanprinsippet pålegger ham 

eller henne å fremme. Partisanprinsippet og nøytralitetsprinsippet kan skape kognitiv 

dissonans hos advokater som har en holdning om/ser verdien av å fremme rett og hindre urett.  

Dersom kandidatene evner å problematisere uheldige utsalg av nøytralitetsprinsippet og 

partisanprinsippet praktisert i sin absolutte form i møte med sannhet som en overordnet 

moralsk verdi i rettssystemet, så bør det gis betydelig uttelling. 

 

Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt det foreligger et klientforhold mellom Deloittes 

advokater og kursdeltakerne. Det fremkommer av avisartikkelen at kurset Deloitte holder er 

rettet mot skatteansvarlige i norske bedrifter med internasjonal virksomhet. Det kan tilsi at 

Deloitte har henvendt seg til eksisterende eller potensielle klienter. Å invitere til kurs om 

nyheter innen internasjonal skatt må antas å være en del av Deloittes rådgivende arbeid 

overfor eksisterende og potensielle klienter. Avisartikkelen gir således et bilde av hvordan 

Deloitte rådgir og ønsker å profilere seg i forhold til klienter.  

 

Det er positivt om kandidatene problematiserer hva som er i klients interesse, og her peke på 

hvorvidt klientene er tjent med å få rådgivning i gråsonen av loven. Klients interesse, som i 

utgangspunktet defineres av klienten selv (klientkontrollprinsippet), kan vurderes i et snevert 

perspektiv og i et mer helhetlig perspektiv. I et snevert perspektiv er klienten tjent med å 

betale minst mulig skatt. I et mer helhetlig perspektiv kan det stilles spørsmål om noen er tjent 

med å leve på kanten av loven med risiko for både indre og ytre negativ selvopplevelse. 

Kandidatene skal gjennom oppgaveløsning på de obligatoriske etikk kursene være kjent med 

at vurderingen av hva som er klientens interesse ofte er sammensatt, og at det for en stor del 

beror på hvilket perspektiv man har.  

 

Kandidatene bør drøfte om advokatenes rådgivning er egnet til å skade advokatstandens og 

advokatyrkets anseelse, jfr. RGA pkt. 1.3. Kandidatene bør i denne sammenheng komme inn 

på at det dreier seg om en stor aktør i advokatbransjen som synes å utøve rådgivning i lovens 

gråsone. Kandidatene kan med fordel trekke fram at en sammenslutning som OECD ønsker 

denne form for skatteplanlegging som Deloitte gir rådgivning i til livs, slik det fremkommer 

av avisartikkelen. 

 

Kandidatene bør berøre at advokater er avhengig av tillit i sin virksomhet og at dette bare kan 

oppnås når advokatens hederlighet og integritet er hevet over tvil, slik det fremkommer av 

RGA pkt. 2.2. Teksten gir grunnlag for å drøfte om Deloittes advokater opptrer på en måte 

som sikrer at deres hederlighet og integritet er hevet over tvil.  Kandidatene bør videre ta opp 



at en advokat ikke skal gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin klient, og 

at advokaten må unngår at hans eller hennes uavhengighet svekkes, jfr. RGA pkt. 2.1.1. 

 

RGA punkt 2 gir sammen med blant annet pkt. 3.3.3 og 4.7 uttrykk for 

uavhengighetsprinsippet. Kandidatene bør berøre nevnte prinsipp og presisere betydningen av 

uavhengighet i forhold til de faglige krav, og betydningen av at advokater ikke strekker seg 

for langt i forhold til spørsmål som betyr mye for den aktuelle klient eller det aktuelle 

oppdrag. Teksten fra klassekampen kan gi inntrykk av at advokatene går for langt eller i det 

minste balansere på grensen av det som kan forsvares faglig i sitt arbeid for å nå «attraktive» 

klienter, og kandidatene bør problematisere det i forhold til kravet og faglig uavhengighet. 

 

Kandidatene må ta opp at all rådgivning skal skje innenfor lovens ramme, jfr. RGA pkt. 1.2. I 

teksten preges rådgivningen av en gråsone, og kandidatene bør utdype hva «innenfor lovens 

ramme» antas å innebære. Her bør kandidatene inkludere i drøftelsen advokatens egen 

presisering av at aggressiv skatteplanlegging må være at man ligger nærmere grensen av hva 

som er lovlig. Videre bør kandidatene i drøftelsen trekke inn Scheldrups presisering om at når 

man er helt i gråsonen av loven så er problemet at man av og til kanskje trår over streken, og 

vekte denne uttalelsen med uttalelsen fra advokaten i Deloitte om at han har vanskelig for å se 

at man har et moralsk ansvar for å være strengere enn norsk rett.  

 

Rollemoral 

I fellesforelesningen hvor David Lubans artikkel gjennomgås, introduseres kandidatene for 

forholdet mellom rollemoral og allmennmoral. Kandidatene bør problematisere advokatens 

rollemoral med særlig vekt på partisanprinsippet, og dens tilknytning til allmennmoralen 

(vanlige menneskers moral). Det er positivt og bør gis uttelling om kandidatene viser til at 

rollemoralen aldri må utøves på en slik måte at den ikke kan forsvares i forhold til 

allmennmoralen. Rollemoralen går utover allmennmoralen men er aldri løsrevet fra den, og 

må derfor aldri gå utover det nødvendige.   

 

Advokatene i avisartikkelen gir uttrykk for en snever forståelse av hva det innebærer å ta 

samfunnsansvar. Kandidatene bør problematisere dette i forhold til den kunnskap og 

kompetanse advokatene har gjennom lang formell utdannelse, og advokatenes rolle og 

betydning i samfunnet. I denne sammenheng bør studenten kunne vise til eksempler og teori 

som drøftes av Hans Petter Graver i boken «hva er rett?» (kap. 7). Graver fremhever med 

henvisning til Hannah Arendt at det er høyst vanlig og menneskelig å spille sin rolle i 

systemet, også når systemet utvikler seg i ekstrem retning, og bruker som eksempel blant 

annet nazitidens Tyskland.  

 

I David Lubans artikkel med henvisning til The Standford prison eksperiment er også det «å 

spille roller» fremhevet. Graver viser til at den amerikanske psykologen Zimbardo (som var 

med å lede The Standford prison eksperimentet) beskriver hvordan formelle systemer og 

roller kan forandre samvittighetsfulle folk til bare å være opptatt av at systemet fungerer, 

uavhengig av om det gjør onde ting. Advokatens uttalelse om at det å følge lover og regler er 

å ta samfunnsansvar, samt at han har vanskelig for å se at det skal være et moralsk ansvar å 

være strengere enn loven, kan vurderes i forhold til enkeltmenneskets tilbøyelighet til å spille 

roller. Graver viser også til flere eksempler i nyere historie hvor jurister er brukt til å 

legitimere uetiske handlinger. 

 

Kandidatene kan med fordel fremheve at advokatene i Deloitte kan, ved en slik form for 

rådgivning, bidra til å legitimere atferd på og over grensen av det etiske. Advokatene i 



Deloitte synes å unngå temaet ved å relativisere hva som et moralsk eller etisk rett, og 

relaterer rådgivningen til en økonomisk vurdering av omdømmetap, bøter med videre, og 

holder seg derved strikt til partisanprinsippet, uten å vurdere egen rådgivning i lys av andre 

sentrale etiske regler.  

 

Kandidatene kan med fordel gå inn på betydningen av gjentatt forsterkning slik dette er 

beskrevet av Luban. Rådgivning på grensen av loven kan fort bli rådgivning over grensen 

uten at advokaten reflekterer over det eller merker at det skjer. Et lite steg i feil retning kan 

fort bli to og så videre. Kandidatene bør også berøre betydningen av gruppepolarisering. 

Andre tror at advokater er enige i de interessene/synspunktene de fremhever for klient, og i en 

kombinasjon av forpliktelse og ved å ta signaler fra andre er advokaten tilbøyelige til å tro det 

samme selv. De kandidatene som nevner at nøytralitetsprinsippet, som følger av RGA pkt. 1.2 

tredje ledd, derved angripes i to retninger, bør gis uttelling for det. Gruppepolarisering og 

endring av overbevisning i retning av egen gruppe (ansvarsforvirring og sosial 

erkjennelsesteori) forsterker hverandre. 

 

Kandidatene bør ta opp at den kognitive dissonans advokatene kan ha opplevd når de startet 

sitt virke med aggressiv skatteplanlegging, og at denne kan ha blitt redusert ved å vise til at 

rollen som advokat krever at de maksimerer sine klienters interesser, eller at handlingen er 

etisk forsvarlig så lenge den er innenfor lovens rammer. I denne sammenheng bør kandidatene 

nevne at advokaten forklarer det moralske som et subjektivt tema som avhenger av hvem man 

spør. 

 

Kandidatene bør få frem at advokatenes argumentasjon, når de blir intervjuet i etterkant av 

kurset, kan sies å preges av dissonansreduksjon «the low raod», det vil si at 

holdningene/verdiene tilpasses handlingene (ved å vise til rollen og til at de rådgir innenfor 

det som Stortinget har bestemt). Valg av «the high road» ville her kreve at advokatene tok opp 

en mulig ukultur i deres rådgivning, og at de eventuelt også sa opp sin stilling for å markere at 

de ikke vil være en del av en ukultur. Det ville være å tilpasse handlinger i samsvar med egne 

holdninger og verdier. Kandidatene kan, for å illustrere valg av «the high road», vise til 

eksemplet med Elisabeth Wilmshurst som er beskrevet av Graver og som skal være kjent for 

dem.  

 

Andre yrkesetiske normer for jurister 

Avisteksten handler om advokater og det kan derfor være uklart for kandidatene hva som 

menes med andre yrkesetiske normer for jurister. Noen kandidater vil trolig se hen til etiske 

regelsett for andre juristgrupper enn advokater, mens andre antagelig vil velge et mer 

overordnet perspektiv hvor advokatens rolle i samfunnet blir sentral. Det kan ikke stilles høye 

krav til kandidatene i denne sammenheng, og det bør gis rom for ulik tolkning og disponering 

av denne delen av oppgaven. 

 

Helt sentralt i denne sammenheng er eksamensløftet som lyder «Aldrig vidende at ville vige 

fra ret og retfærdighet, mindre raade nogen til ufornødne trætter eller i anden maade med raad 

eller daad befordre nogen uretvis sag eller idræt». Eksamensløftet handler om de etiske 

rammene for utøvelsen av de ulike juristrollene. I innledningen til boken «Juss og etikk» har 

Henrik Syse uttrykt at når man skal utføre et yrke eller fylle en rolle «må man ha en idé om 

hvordan det kan gjøres slik at det kommer både en selv, ens medmennesker og samfunnet som 

helhet til gode» (se side 11). Eksamensløftet er en rettesnor for hvordan juristrollen skal 

utføres, og for hvordan den kunnskapen som er tilegnet gjennom studiet skal brukes. 

  



Kandidatene kan videre vise til at det følger av RGA pkt. 6.1 at Den norske 

advokatforeningen har akseptert CCBE Code of Conduct. Det dreier seg om grunnprinsipper 

for advokatvirksomhet i Europa. I innledningen til CCBE Code of Conduct er det presisert at i 

et samfunn som bygger på respekt for rettsstatens prinsipper så har advokaten en spesiell 

rolle. Det følger i forlengelsen av dette at advokatens forpliktelser ikke bare dreier seg om 

gjennomføring av oppdrag innenfor lovens ramme, men at advokaten både må tjene 

rettferdigheten og «dem hvis rettigheter og friheter han eller hun skal gjøre gjeldende og 

forsvare». Innledningen er et uttrykk for at advokaten er forpliktet til å avveie forpliktelsene 

etter partisanprinsippet og forpliktelsen til å fremme rett og hindre urett. Det samme kan man 

lese ut av RGA ved at begge forpliktelser er hjemlet i samme retningslinje, pkt. 1.2. I 

avisartikkelen synes advokatenes svar i liten grad å samsvare med en forståelse av at det er en 

forpliktelse til å avveie partisanprinsippet med plikten til å fremme rett og hindre urett. 

 

Uavhengighetsprinsippet følger flere juristroller. Kandidatene kan vise til at også andre 

juristgrupper er pålagt en plikt til faglig integritet og uavhengighet. Etiske retningslinjer for 

statstjenesten pkt. 5.1 og etiske prinsipper for dommeratdferd pkt. 2 gir uttrykk for det 

samme. Generelt gir andre yrkesetiske normer for jurister samme føringer som RGA ved at 

man ønsker en jurister som er bevisst hvordan gruppepress, ansvarspulverisering, sosiale 

rollemodeller og ideologiske modeller virker ensrettende og får vanlige folk til å medvirke til 

fryktelige handlinger slik Graver beskriver sin bok «hva er rett?» (kap. 7). 

 

 

6. Vurdering av besvarelsene 

Det må kunne forventes at kandidatene har gode kunnskaper i det teoretiske grunnlaget for 

eksamensbesvarelsen. Utfordringen for kandidatene vil trolig være disponeringen av 

oppgaven, og anvendelse av flere deler av pensum på samme problemstilling. Kandidater som 

viser god oversikt i drøftelsen bør få uttelling for dette.  

 

Kandidatene bør kunne redegjøre på en klar og entydig måte for hvordan David Luban 

forklarer hvordan kognitiv dissonans kan reduseres «the high road» og «the low road». 

Dersom kandidatene ikke tilkjennegir tilstrekkelig klar forståelse i forhold til oppgavens 

første punkt bør de to beste karakterene normalt ikke gis. Dersom kandidatene har utelatt eller 

ikke lykkes med å redegjøre for problemstillingen i den første oppgaven, skal kandidaten 

normalt ikke gis en karakter til bestått. 

 

 

Oppgave 2 vil være vesentlig mer omfattende enn oppgave 1. Det bør være rom for 

variasjoner i hva kandidatene trekker frem fra teksten som vesentlig, men det forventes at de 

problematiserer forholdet mellom advokatenes forpliktelse til å fremme rett og hindre urett og 

til å maksimere klientens interesser. Videre bør kandidatene for å oppnå de beste karakterene 

problematisere rollemoralen i lys av advokaters samfunnsansvar, samt drøfte sentrale poenger 

fra David Lubans artikkel (å spille roller, ansvarsforvirring, gjentatt forsterkning og 

gruppepolarisering).  

 

Det bør som nevnt ikke stilles høye krav til kandidatene ved vurderingen av teksten i lys av 

andre yrkesetiske normer for jurister. Det bør være fullt mulig å oppnå beste karakter selv 

med en svak besvarelse på dette punktet. 

 

 



Vedrørende disponering av oppgaven, bør hovedtyngden av drøftelsen omhandle de etiske 

problemstillingene som teksten reiser i forhold til Regler for god advokatskikk, og i forhold til 

advokatenes forståelse og opplevelse av egen rollemoral, herunder mulig opplevelse av 

kognitiv dissonans, samt hvilke faktiske og mentale prosesser som kan påvirke jurister til å 

fravike de etiske krav.  

 

Oppgavens to hovedproblemstillinger er nært knyttet til hverandre, og en tilfredsstillende 

besvarelse av den første oppgaven vil normalt være en forutsetning for å kunne besvare 

oppgavens andre problemstilling på en god måte. De to hovedoppgavene kan således ikke 

vektes likt og uavhengig av hverandre i karaktergivningen. En helhetsvurdering av den 

enkelte kandidats besvarelse av begge hovedspørsmålene vil være avgjørende for den 

endelige karakteren. 

 

 

 

 

Kristiansand 03. juni 2014 

 

 

 

 

Marianne K. Bahus 

Advokat  


