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Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo
Våren 2014
Denne masteroppgaven i rettssosiologi viser hvilket forhold advokater har til Reglene for god
advokatskikk. Gjennom bruk av kvalitativ metode baserer oppgaven seg på intervjuer med
åtte privatpraktiserende advokater i Oslo-området.
Advokaten spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av og reproduksjonen av den rettslige
orden i samfunnet. Reglene for god advokatskikk er derfor ikke uten betydning sett i en
samfunnsmessig kontekst. Å belyse advokatetikken er med på å frembringe kunnskap om en
viktig del av det etiske «sikkerhetsnettet» som skal verne om og beskytte både advokat og
klient. Brudd på etikken er derfor alvorlig. Det kan i verst tenkelige fall føre til uriktige
avgjørelser. Dersom etiske regler brytes, svekkes også tillitten til advokatstanden som helhet.
Alle parter vil lide av dette i et større perspektiv.
Oppgaven søker å avdekke det sosiale landskapet som reglene er en del av. Dette er
nødvendig for å si noe om reglenes betydning og for å peke på eventuelle endringer som kan
gjøres. For å belyse dette, har det vært nødvendig også å benytte relevant litteratur fra andre
disipliner.
Forhold som påvirker advokatens hverdag og virksomhet blir belyst i oppgaven, både i et
makro- og et mikroperspektiv. Det er viktig å påpeke at den rettslige utviklingen og den
økende globaliseringen har medført endrede vilkår for advokatbransjen. Økt arbeidspress,
økonomiske krav, forventinger, kommersialisering, kamp om klienter og økt lovverk er noen
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av faktorene som spiller inn. I dette landskapet skal Reglene for god advokatskikk favne alle
former for advokatvirksomhet. Dette er en utfordring.
Det empiriske materialet i oppgaven viser at advokatene har et relativt bevisst forhold til
advokatetikken. Interessant er det å merke seg at advokatene hadde et mer negativt syn på
«andre» advokaters forhold til etikk, forretningsadvokater ble spesielt fremhevet. Forøvrig
mente advokatene at Reglene for god advokatskikk utgjorde en del av «ryggmargsrefleksen».
Etikkbegrepet ble satt i sammenheng med begrepet folkeskikk. Materialet viser også at
reglene blir skjønnsmessig og ulikt praktisert av advokatene. I tillegg virker reglene ulikt i
ulike klientgrupper, firmastørrelse og juridisk område. Høy-status klienter er mer tilbøyelige
til å presse advokaten, og advokaten er også villig til å strekke seg lenger for denne
klientgruppen. Maktforholdet arter seg også annerledes hos høy-status klienter enn blant
mindre ressurssterke klienter.
Hva gjelder motivasjonen for å overholde reglene, er det å ivareta sitt gode navn og rykte,
spesielt viktig. Dette ses i sammenheng med endringene i advokatbransjen. Disiplinære følger
og sanksjoner blir i mindre grad ansett som en trussel av informantene.
Mulige årsaker til brudd på reglene kan sammenlignes med noen av årsakene til økonomisk
kriminalitet. Både rasjonalitet, straff og oppdagelsesrisiko er av betydning for regelbrudd.
Brudd på etikkreglene kan også fungere som en del av «moralske gråsoner», og kan være med
på å forklare årsaken til regelbrudd. Oppgaven kommer også med forslag til forebygging av
brudd på reglene.
Oppgaven vil kunne være med på å gi dem som befatter seg med advokatetikken, et bilde av
den virkeligheten som den befinner seg i. Den vil også bidra til å gi noe mer generell
kunnskap om temaet ved å frembringe noen tilstandsbilder og bidra til nye
forståelsesmodeller. Oppgaven vil kunne si noe om sammenhenger og mønstre som igjen kan
danne bakgrunnen for noen interessante slutninger. Disse slutningene fremkommer gjennom
det belyste, konkrete materialet. Den vil også være med på å fortelle noe om et større bilde av
virkeligheten. Det å belyse forholdet mellom ideal og virkelighet vil kunne være med på å
bidra til endinger, hva gjelder advokatetikken.
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1 Innledning og bakgrunn for
oppgaven
Media bidrar til at det stadig stilles spørsmålstegn ved den etiske siden ved noen advokaters
virke. Fra tid til annen trekkes det frem eksempler på tilfeller der advokater er på kant med
etikken. Dette mediafokuset er med på å underbygge at temaet advokatetikk, er viktig. Det
reiser seg spørsmål som har med etiske, grunnleggende verdier å gjøre. Dessverre er debatten
ofte preget av kunnskapsmangel og manglende empiri. Etiske diskusjoner starter ofte for sent,
og nesten alltid i etterkant. Dette danner noe av motivasjonen for å skrive denne oppgaven og
behovet for å ta opp dette temaet. Min nysgjerrighet strekker seg utover de enkeltsakene som
har dominert nyhetsbildet. I stedet har jeg et ønske om å avdekke advokatens forhold til
advokatetikken generelt. Advokatens forhold til etikken vil kunne si noe om etikkreglenes
funksjon og virkning.
Felles for alle advokater er at de må forholde seg til Reglene for god advokatskikk, som er
utarbeidet av Advokatforeningen. Advokatyrket er et kompetanseyrke som i tillegg til juridisk
kunnskap, forutsetter en del ferdigheter som igjen stiller spesifikke etiske krav. Ofte blir det
stilt spørsmålstegn ved enkeltadvokaters forhold til etikk. Dette kan igjen påvirke
advokatstandens omdømme på en negativ måte. Dette er en utfordring både for den enkelte
advokat, men også for samfunnet som helhet.
Det rettssosiologiske perspektivet innebærer å se jussen med samfunnsvitenskapelige
«briller». Forholdet mellom rett og samfunn er kjernen i rettssosiologien. Oppgavens
«omdreiningspunktet» er derfor reglenes funksjon, virkninger og forholdet mellom rett og
praksis.
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1.1 Problemstillingen
Hovedproblemstilling:


Hvilket forhold har advokaten til Reglene for god advokatskikk?

Underproblemstillinger:


Hva kjennetegner de forhold som påvirker advokatens virksomhet og hverdag?
Hvordan ser det sosiale landskapet ut?



Er det strukturelle forhold eller forhold knyttet til aktøren som er av betydning for
etikken?



Hva er advokatens motivasjon for å overholde Reglene for god advokatskikk?



Hva er mulige årsaker til at Reglene for god advokatskikk brytes, og hva kan eventuelt
gjøres annerledes?

1.1.1

Om problemstillingene

Masteroppgavens hovedproblemstilling er valgt fordi kunnskap om advokatens forhold til
Reglene for god advokatskikk vil kunne si noe om reglenes faktiske virkninger, og forholdet
mellom reglene og praksis. Kunnskap om advokatens virksomhet og hverdag vil være med på
å sette reglene inn i den yrkesmessige konteksten. Hvordan reglene faktisk virker, vil være
avhengig av advokatens hverdag. Kjennetegn knyttet til advokatbransjen og den rettslige
omverden, er også relevant for hovedproblemstillingen. I den forbindelse vil det være nyttig å
se på om det kan være strukturelle årsaker eller forhold tilknyttet advokaten som er av
betydning. Dette bringer oss over på advokatens motivasjon for å overholde Reglene for god
advokatskikk. Årsakene til regeloverholdelse og regelbrudd vil si noe om nytteverdien av
dem. Endringsforslag vil kunne være med på å bringe regelverket videre og gjøre det mer
hensiktsmessig og effektivt.
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1.2 Avgrensning
I masteroppgaven er ikke etikk i seg selv en del av temaet. En fullstendig behandling av de
advokatetiske reglene, blir heller ikke gjennomført. Det som behandles er hovedformålet med
reglene og yrkesetikken. Andre retningslinjer for advokater enn Reglene for god
advokatskikk, vil ikke bli behandlet. Oppgaven begrenser seg også til å behandle
privatpraktiserende advokater. Disse kommer fra ulike advokatfirmaer hva gjelder størrelse på
firmaet og juridiske områder.

1.3 Hvorfor er oppgaven viktig?
Advokatrollen befinner seg i skjæringspunktet mellom den enkelte advokats egeninteresse og
samfunnets interesser. I dette skjæringspunktet finner man markedet som den enkelte advokat
forholder seg til, hvor tjenestene skal omsettes og selges. Et idealistisk bilde av advokaten
som en våpendrager for det rettferdige, kan da komme på kant med virkeligheten. Dette
forholdet er med på å reise etiske spørsmål knyttet til advokatens rolle og funksjon.
Advokaten inngår i mange sentrale deler av det juridiske systemet. Advokaten og andre
juridiske funksjonærer spiller en sentral rolle i opprettholdelsen av, og i reproduksjonen av
den rettslige orden. På bakgrunn av dette er det derfor viktig å ha kjennskap til måten dette
gjøres på (Tomasic 1985:29-30). Advokatens forhold til etikk er derfor en viktig del av dette.
Felles etiske regler danner en viktig del av grunnlaget for advokatvirksomheten. Kunnskap
om hvordan disse faktisk virker, er derfor av interesse. Andre forhold og utfordringer som
også har relevans for etikken, er forhold knyttet til utdanning, sosiale forhold, kultur og mer
strukturelle og økonomiske aspekter.
Det å belyse advokatetikken rettssosiologisk, innebærer å sette søkelyset på en viktig del av
det etiske «sikkerhetsnettet» som skal verne om og beskytte både advokat og klient. Brudd på
etikken er derfor alvorlig. Dette kan i verst tenkelige fall føre til uriktige avgjørelser. Dersom
etiske regler brytes, svekkes også tillitten til advokatstanden som gruppe. Alle parter vil lide
av dette i et større perspektiv.
Rettssosiologiske perspektiver vil kunne bidra til å frembringe ny og nyttig kunnskap om
temaet advokatetikk. Selv om temaet i seg selv har lange historiske røtter, er det nyttig å se
feltet med «nye øyne».
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Oppgaven vil kunne være med på å gi dem som befatter seg med advokatetikken et bilde av
den virkeligheten som den befinner seg i. Den vil også bidra til å gi noe generell kunnskap om
temaet ved å frembringe noen tilstandsbilder og bidra til nye forståelsesmodeller. Oppgaven
vil kunne si noe om sammenhenger og mønstre som igjen kan danne bakgrunn for noen
interessante slutninger. Disse slutningene fremkommer gjennom det belyste, konkrete
materialet. De vil også være med på å fortelle noe om et større bilde av virkeligheten. Det å
belyse forholdet mellom ideal og virkelighet vil kunne være med på å bidra til endringer, hva
gjelder advokatetikken.
Forskning er en omfattende og komplisert prosess. De ulike fagfeltene representerer også
ulike måter å drive forskning på, i forhold til metode og teori. Forskning deles ofte inn i ulike
kategorier, selv om de også bruker av hverandres ulike fagtradisjoner og begrepsapparat. De
ulike samfunnsfagene varierer også hva gjelder metode og teori. Men sentrale klassiske
problemstillinger er grunnleggende og ofte felles for de ulike fagene. Derfor er det viktig å
tenke tverrfaglig når man forsker. Virkeligheten som man studerer er sammensatt og
kompleks. Zygmunt Bauman og Tim May skriver:
Et skille mellom kunnskapsfelter må reflektere skillene i den verden de utforsker. De
forskjellige fagene preges imidlertid av sine «forskjellige briller» (Bauman og May 2004:11).

1.4 Hvordan og hvorfor belyse Reglene for god
advokatskikk rettssosiologisk?
Det overgripende rettssosiologiske fokuset er innrettet mot det samspillet som eksisterer
mellom rettsregler og beslutninger på den ene siden, og den øvrige samfunnsstrukturen på den
andre (Aubert 1982:13). Å forklare og se retten i samfunnsmessig sammenheng, vil kunne
være med på å kartlegge rettens konsekvenser. En avdekking av bildet av den etiske
standarden, vil kunne frembringe årsaker til at reglene fungerer som de gjør.
Synet på forholdet mellom rett og samfunn og retten alene, varierer mellom rettssosiologer.
Deres ulike modeller har vært med på å gi rettssosiologien ulike retninger, selv om de
grunnleggende inngår i samme felleskap. Thomas Mathiesen har som utgangspunkt tre ulike
modeller som har påvirket rettssosiologien i stor grad. Den første modellen er tvangsmodellen
som har som utgangspunkt at atferd og samfunnsstruktur er et produkt av makt som
mennesker utøver mot hverandre. Denne modellen springer ut fra marxistisk teori. Den andre
4

modellen går ut på at atferd og samfunnsstruktur, er et produkt av menneskelig forståelse av
hverandre. Menneskelig kommunikasjon og interaksjon er i denne modellen viktig, og
springer ut fra en fenomenologisk filosofi (Goffman, Garfinkel, Husserl). Den siste modellen
er normmodellen. Dette perspektivet har fokus på de gjensidige, bestemte forventningene som
mennesker har til hverandre hva gjelder handlinger og atferd. Forventningene styrer atferden i
samfunnet. Dette perspektivet har sitt utspring i Durkheims positivistiske skole. Retten og
normene er bestemmende og styrende krefter i samfunnet som er med på å skape og drive
samfunnsmessig endring (Mathiesen 1973:9-14).
Normer binder samfunnet sammen. Rettsnormer har en historie, et utspring. Rettsnormenes
oppbygning, funksjon og effekt vil kunne avdekkes med et empirisk materiale. Rettsnormers
intensjonelle side kan rekonstrueres på samme måte som en historiker avdekker historisk
materialet. Den operasjonelle siden krever en annen mer empirisk tilnærming. Om normens
budskap etterleves eller brytes avhenger av andre normative budskap. Normens kontekst,
muligheten for å kunne etterleve normen og legitimitet, er faktorer som er av betydning. Om
man så avdekker normens utspring, etterlevelse og kontekst, sitter man igjen med verktøy for
bedre å kunne forstå forandringsprosesser (Baier og Svensson 2009:29-30).
Rettssosiologi har gjennom tidene blitt definert på flere ulike måter. Et vanlig fokus er å se
det rettslige systemet og dets aktører fra utsiden, gjennom et eksternalisert perspektiv. Faget
har sin opprinnelse fra sosiologer som uten å ha rettssosiologi som sitt hovedfelt, har belyst
rettslige problemer. Eksempler her er Durkheim, Marx og Weber. I nyere tid har sosiologer
som Habermas, Luhmann, Bourdieu og Foucault stått for den teoretiske inspirasjonen (Hydén
2011:125). Men faget har også sin bakgrunn blant jurister som har sett sosiologisk på retten,
som for eksempel Eugen Ehrlich.
Rettsvitenskapen i snever forstand er opptatt av hvordan rettslig tolkning og bruk virker i
konkrete saker. Den sosiologiske vitenskapen derimot er mer interessert i hvorfor vi har regler
og konsekvensene av dem. Rettssosiologien på sin side er interessert i den empiriske
relasjonen mellom normer. Fokus er rettet mot de rettslige normene og den virkeligheten de
opererer innenfor. Normer blir på denne måten et viktig bindeledd mellom det normative og
det empiriske (Hydén 2011:26).
Rettslige ideer må tolkes sosiologisk fordi de er en del av den sosiale verden. For å sette pris
på dem, gjenkjenne deres makt og begrensninger må jussen forstås sosiologisk. Cotterrell
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understøtter dette ved blant annet å hevde at rettslige ideer må tolkes gjennom sosial innsikt
fordi dette tillater en diskuterende utvidelse gjennom å se på ulike måter de rettslige
deltakerne tenker om den sosiale verden i rettslige termer. Ved å forene rettslige og
sosiologiske diskurser, vil det kunne fremkomme ny kunnskap om et tema eller felt. For å
forstå den intellektuelle og moralske makten eller styrken i jussen, er det nødvendig med et
sosiologisk perspektiv. For å forstå de prosesser som former rettslige doktriner, er sosiologien
helt nødvendig. En nytolkning av jussen både systematisk og empirisk er essensielt for å
forstå det sosiale fenomenet. Sosiologisk tolkning av rettslige ideer bygger på tre postulater:
jussen er et sosialt fenomen av relasjoner og grupper, et fenomen av kollektivt menneskelig
liv og den må forstås empirisk. Den må også forstås systematisk hvor målet er å generalisere
(Cotterell:1998).

1.5 Strukturen i masteroppgaven
Masteroppgaven består av kapitler og underkapitler, inndelt etter tema. Først vil en
gjennomgang av masteroppgavens metode presenteres. Forskingsetikk og kvalitetsindikatorer
er temaer i dette kapittelet. Analysemetode, forforståelse og kritikk av metoden blir også
presentert. Deretter følger en presentasjon av advokatens historiske bakgrunn og en
gjennomgang av ulike kategorier av advokater. Etterfulgt av advokatens profesjonstrekk og en
gjennomgang av rettslige utviklingslinjer. Videre følger en presentasjon av de etiske reglene
og håndhevingen av dem. Ulike konsekvenser av regelbrudd blir evaluert. Så kommer et
kapittel om etikk, normer og kommunikasjon av regelverket. Advokaten og utvalgte
teoretiske perspektiver blir så presentert. Deretter vil forskningsfunnene fremkommet
gjennom det empiriske materialet bli presentert. Dette kapittelet glir over i neste, som
omhandler andre forhold som kan påvirke etikken. I dette kapittelet utgjør ikke intervjuene
det empiriske materialet. Til slutt foreligger en kort diskusjon om nødvendigheten av etiske
regler, etterfulgt av avsluttende vurderinger.

1.6 Tidligere forskning
Gjennom blant annet historiske analyser, har rettsosiologien tradisjonelt frembragt ny
kunnskap. Studier om den juridiske profesjon har en lang tradisjon innad i faget, og
teoretikere som Auberbach, Bloomfield og Forbes er noen av dem. Studiet av advokater er i
selve hjertet av faget, og noe av årsaken til dette er den brede funksjonen advokatene og
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juristene spiller i rettssystemet. De utgjør en del av rettslige institusjoner, rettssaler,
lovgivning og tilsynsorganer (Tomasic:1985-29-31).
Dette har medført at kunnskap om den juridiske profesjonen, er godt dekket i litteraturen.
Vilhelm Aubert gjennomførte på 1950-tallet et større sosiologisk-historisk prosjekt om norske
jurister fra 1814 til 1950. Auberts utvalg var stort og analysen var nyskapende for sin tid, og
representerte et pionerarbeid innen rettsosiologien og sosiologien. Dommeres bakgrunn og
domstolenes virksomhet har vært skrevet om av Aubert1og Mathiesen2. Advokaters
virksomhet er også dekket av Albrechtsen3.
Kunnskapen som har fremkommet gjennom disse arbeidene, er gamle. De strekker seg 60 år
tilbake i tid. Dette gjør at de i stor grad danner et bakgrunnsbilde som må oppdateres av nyere
empiri for ikke å miste sin aktualitet. Juristprofesjonen og advokatbransjen har endret seg, og
utviklingen har gått raskt. Økende globalisering er ett slikt trekk. Økonomiske krav og økt
konkurranse er ett annet. Papendorf4 har i sin undersøkelse om advokaten i globaliseringens
tid sett på en slik utvikling.
Ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi i Oslo har det vært gjennomført flere prosjekter
om juristprofesjonen. I 1995 ble det gjennomført en undersøkelse om kvinnelige advokater, i
samarbeid med Den Norske Advokatforening5. 1 1999 ble det gjennomført en undersøkelse
om forvaltningsjuristene. Disse studiene bygde på kvantitative data, i form av
spørreskjemaer6. I 2001 skrev Marianne Klungland Bahus en rettssosiologisk studie av
advokatene i Norge. Der fokuserte hun på faglig og sosial bakgrunn, yrkesvalg,
arbeidserfaring, inntekt og likestillingsproblematikk. Studiene bygde på både kvalitative og
kvantitative data7.
Mer spesifikk forskning om advokatetikk finner vi blant annet hos David Luban «Lawyers
and justice» fra 1988. Luban har gjennomført en omfattende studie av juridisk etikk og
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1995.
6
Fjell, Elisabeth og Ring, Lillian. Jurister i forvaltningen. Særavhandling ved Det juridiske fakultetet, Institutt
for kriminologi og rettsosiologi. Oslo: Skriftserie nr. 68.
7
Bahus, Marianne. Advokatstanden i Norge. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Skriftserie nr 71. 2001.
2

7

konflikten mellom felles moral og advokatens «rolle- moral»8. Et annet viktig bidrag er
skrevet av Helle Blomquist ved Universitet i København våren 2000. Blomquists PhDoppgave heter «Advokaters etikk» med undertittelen «Den sosiale konstruksjonen av juristers
profesjonalisme. Danske advokater og noen forutsetninger for deres etikk». Blomquists
avhandling dreier seg om den danske advokatprofesjonen og deres etiske grunnlag. Blomquist
har sett på forhold som blant annet stigende kommersialisering, internasjonalisering og
samfunnsmessige endringer som skjer med den juridiske profesjonen. Gjennom bruk av
sosialkonstruktivistisk teori viser Blomquist hvordan profesjonen selv danner seg meninger
om hva som er akseptabel advokatatferd og god advokatskikk. Hun tar også opp forestillingen
om det frie skjønn og viser at denne er påvirket av et eksternt press9.

1.7 Begreper og begrepsbruk
I masteroppgaven er det flere begreper som blir brukt. En avklaring av de viktigste er
nødvendig for en felles forståelse.
Tittelen advokat er personer med advokatbevilling. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap, må
man ha to års godkjent juridisk praksis. Dette innebærer å jobbe som advokatfullmektig.
Annen juridisk praksis som dommer, dommerfullmektig, stilling ved påtalemyndigheten eller
som lærer i rettsvitenskap, er også godkjent. Relevant praksis består av å ha ført minst tre
rettssaker for domstolene. Det skal også gjennomføres et advokatkurs, og det er krav til
hederlig vandel (Advokatforeningen.no).
Med advokatetikk og god advokatskikk menes de etiske rammene for utøvelsen av
advokatyrket. Disse omtaler hva advokater kan foreta seg, og hvordan de i konkrete tilfeller
utøver sin advokatgjerning (Bernhardt 2002:246).
Regler for god advokatskikk sikter til de advokatetiske reglene som er nedfelt i kapittel 12 i
forskrift til domstolloven (Advokatforskriften).
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Med det sosiale landskapet menes den definisjonen som Mathiesen (2011) tar utgangspunkt i,
nemlig at lovens virkning er avhengig av det landskapet den lander i. Rettens sammenveving
med samfunnet ellers er av betydning for lovens virkninger (Mathiesen 2011).
Advokatbransjen brukes som en felles betegnelse for det fellesskapet som profesjonen,
stillingen, sysselsettingen og virket som advokaten er en del av. Yrkesgruppen som helhet er
en del av en felles bransje, til tross for ulikheter mellom advokater når det gjelder fagfelt og
spesialisering.
Advokatvirksomhet er enkeltpersonforetak som innehas av en advokat. Advokatbevilling gir
advokaten rett til å drive advokatvirksomhet. Selskaper som driver advokatvirksomhet kan
bare ha personer i styret som utfører en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste,
eier andeler eller innehar verv som styremedlem eller varemedlem. Foretaksnavnet skal
innholdet ordet advokat, jfr. domstolloven § 231.
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2 Metode
Dette kapittelet innledes med en kort diskusjon rundt rettsosiologisk metode. Her vil også de
utfordringene og styrkene som preger fagfeltet, bli omtalt. Deretter vil det redegjøres nøye for
metoden som er anvendt. Refleksjoner rundt forskningsetikk vil også bli tatt opp, etterfulgt av
en gjennomgang av forskningsmessige kvalitetskriterier. Forhold tilknyttet analysen,
forskningsnormer, forforståelser og kritikk av metoden vil også bli diskutert i dette kapittelet.

2.1 Rettsosiologisk metode
Rettssosiologien blir ofte omtalt som en vitenskap med en fot i hver leir; henholdsvis den
sosiologiske og den rettsvitenskapelige. Dette har medført ulike problemer. Mangelen på et
klart paradigme har blitt kritisert av flere. Reza Banakar hevder blant annet at rettssosiologien
mangler teoretisk sammenheng, og er derfor ikke i stand til å produsere grunnleggende
paradigmer. Dette er med på å gjøre faget underutviklet i følge Reza Banakar. Banakar hevder
rettssosiologien er et stebarn av juss og sosiologi. Målet hans er å undersøke muligheten for å
lage et felles teoretisk rammeverk (Banakar 1998). Banakar har med sine artikler fått mange
reaksjoner. Nedenfor er det gjort rede for noen av «motsvarene». Dette er tatt med for å
plassere og perspektivere oppgaven.
Håkan Hydén har i sin artikkel «selv et stebarn vokser opp» svart Banakar. I stedet for å
snakke om paradigmer mener Hydén at man skal finne en omforent tematikk og et felles
kunnskapsfelt. Han mener det er mulig å finne fellesnevnere i feltet til rettsosiologien.
Normer utgjør denne fellesnevneren, og fra dette synspunktet er rettssosiologien en studie av
normer. Normene virker samlende for feltet. «Stebarn»- omtalen har noe uskyldig knyttet til
seg, som kan gi faget styrke. Rettssosiologien som en vitenskap av normer, er med på å
assimilere kunnskap fra ulike felt. På denne måten blir rettssosiologien hverken en assistent
for jussen eller en sub-kategori av sosiologi. Rettssosiologien er en egen vitenskap (Hydén
1999).
Thomas Mathiesen (1998) er langt på vei enig med Håkan Hydén når det gjelder synet på
paradigmer. Mathiesen hevder paradigmer kan fungere som tvangstrøyer. Mangelen på
paradigmer gir faget frihet. Frihet gir mulighet for nytekning og faglig kreativitet som kan
frembringe ny kunnskap.
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2.2 Metoden i oppgaven
Masteroppgaven gjør bruk av metodetriangulering. Den har bestått av delvis strukturerte
intervjuer, i tillegg til bruk av teori og litteratur. Metodetriangulering innebærer at man bruker
flere teorier, metoder og- eller data. (Holme og Solvang 1986: 81). Triangulering er
hensiktsmessig for å kryss-sjekke informasjonen, som kan gi en «balanse» til materialet.
Denzin (1978) skiller mellom fire former for triangulering. Det er teoretisk «triangulering»
som innebærer bruk av flere teoretiske perspektiver i tolkningen av data, som er benyttet i
denne oppgaven. Også metodologisk «triangulering» med bruk av flere undersøkelses
metoder, er anvendt (Yeasmin og Rahman 2012:157). Metodetriangulering medfører tre ulike
utfall. Det første er konvergens, det andre kan være inkonsistens og det tredje kan være
selvmotsigelse (Yeasmin og Rahman 2012:160).
Om metodetriangulering:
Good research practice obligates the researcher to triangulate, that is to use multiple
methods, data sources, and researchers have to enhance the validity research finding
(Mathison 1988:13).
Gjennom å kombinere ulike teorier, metoder og empirisk materiale, kan man som forsker
overkomme noen av de utfordringene som bruk av kun en metode, kan medføre. (Yeasmin og
Rahman 2012). Nå er ikke metodetrianguleringens eneste mål å bidra til validitet, men også å
utdype og utvide forståelsen (Yeasmin og Rahman 2012:161).
Utvalget bestod av 8 privatpraktiserende advokater, alle arbeider i Oslo. Det er ikke skjelet til
hvor de arbeider, struktur, eller juridisk felt. Denne variasjonen blant advokatene er en viktig
side ved datamaterialet. Dette har også vært med på å forme den brede problemstillingen for
oppgaven. Alle informantene har advokatbevilling og er medlemmer av Den Norske
Advokatforeningen. Informantene er mellom 30 og 70 år. Flertallet av advokatene er ukjente
for offentligheten, men noen er delvis kjente.
For å få tilgang til feltet, laget jeg en oversikt over firmaene i Oslo. Deretter foretok jeg et søk
gjennom ulike søkemotorer på internett. Søkeordene: advokat i Oslo, ga som forventet mange
treff. Trefflisten fra 1881.no ble utgangspunktet for utvalget mitt. De ulike advokatenes
hjemmeside ble et viktig verktøy for utvelgelse, da disse som regel var meget informative.
Gjennom hjemmesidene fikk jeg kartlagt hvilken del av det juridiske feltet advokatene hadde
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som hovedområde, størrelsen på firmaet, rollen og generell informasjon om advokaten. Til
slutt ble det satt opp en endelig liste over informanter.
Prosjektet ble meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste høsten 2012.

2.2.1

Etablering av kontakt med informanter

Etter utvelgelsen av aktuelle informanter ble det utarbeidet et informasjonsbrev om
masterprosjektet. Dette ble sendt ut til informantene via post, sammen med et anbefalingsbrev
fra veileder. Informasjonsbrevet ble sendt som prioritert post, og skulle derfor være fremme
dagen etter hos informantene. Brevene var også adressert direkte til den enkelte informant,
dette for å unngå eventuell «siling» av post som kan skje ved forværelset. Fire dager etter
sendt brev fulgte jeg opp med en telefonsamtale til den enkelte informant, for å avtale tid og
sted for intervju. På forhånd antok jeg det var lurt å følge opp forespørselen raskt for å sikre
positive svar. Etter råd fra tidligere studenter ble jeg anbefalt å ta kontakt med informanter
raskt. Dette viste seg å være svært vellykket da de fleste ønsket å stille til intervju. Intervjuene
ble foretatt i perioden april 2013 til begynnelsen av august 2013.

2.2.2

Intervjuet

Det kvalitative intervjuet kan ses som en «tapping» av hverdagssamtalen for den
informasjonen den kan gi. Styring rundt tema må ofte i praksis være sterkere enn i en vanlig
samtale for å overholde tema og lignende (Holme og Solvang 1986:103).
Intervjuene ble gjennomført på informantenes kontor. Den eneste informasjonen informantene
hadde fått før intervjuet, var informasjonsbrevet. Dette for at informantene ikke skulle
forberede seg på hva som ville være «riktige» svar i forhold til etikk. Ærlige, kontante og
impulsive svar er viktig for å avdekke den egentlige relasjonen informantene har til
advokatetikken.
Intervjuets form var en strukturert intervjuguide. Grunnen til at det ble benyttet en
intervjuguide, har sammenheng med at man ikke ønsker for stor grad av styring fra intervjuer.
Synspunkter som kommer til uttrykk skal være et resultat av informantenes egen forståelse.
Informantene skal i stor grad være med på å styre intervjuets utvikling (Holme og Solvang
1986:95). Spørsmålene var konkrete, men åpne slik at det var rom for informanten til å gjøre
refleksjoner. Åpne spørsmål ga også god mulighet til å se hva de ulike informantene valgte å
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vektlegge i svarene. Intervjuene var også individuelle. Dette fordi jeg antok at informantene
ville være mer komfortable og ærlige, dersom det ikke var andre enn meg tilstede.
Intervjuguiden var bygget opp av to deler; en generell del med spørsmål knyttet til
informanten som person, og en etisk del hvor advokatetikken var det sentrale. Intervjuene
begynte med en presentasjon av meg selv, hvor jeg også informerte om hva prosjektet og hva
de ville bli spurt spørsmål om. Deretter ble samtykke sikret gjennom samtykkeerklæringen,
hvor informantene ble gjort oppmerksomme på at alle opplysninger ville bli behandlet
konfidensielt. Informantene ble også gjort oppmerksom på at de når som helst kunne trekke
seg fra intervjuet, samt hvor lenge intervjuet var tiltenkt å vare.

2.2.3

Intervjusituasjonen

Intervjusituasjonen kan være krevende for både informant og intervjuer. Som forsker og
intervjuer må man ha evne til å sette seg inn i situasjonen til den som blir intervjuet. Man må
ha evne til å følge opp ulike problemstillinger og få med seg ting av interesse. Som intervjuer
må man også passe på og ikke la sine egne holdninger komme til utrykk. Det å være
oppmerksom gjennom hele intervjuet, er viktig for å få med seg alt. For intervjuobjektet er det
også en krevende situasjon da det forventes at man tar standpunkt og kan argumentere for
dette (Holme og Solvang 1986:100). Til slutt må det påpekes at hele intervjusituasjonen er
avhengig av hvor godt forskeren legitimerer intervjuet. Dette skjer i den innledende fasen, og
er derfor spesielt viktig for intervjuets informasjonsverdi (Johannessen et al: 2010:142).

2.2.4

Utbyttet av intervjuet

Utbyttet av intervjuet avhenger av utviklingen i samtalen. Det er fire hovedelementer som
spiller en rolle for hvordan utfallet av intervjuet skal bli; undersøkelsestemaet, rollene,
aktørene og kulissene.
Forskjellige undersøkelsestemaer kan på ulike måter være vanskelige å snakke om både for
intervjuer og informant. Den aller første intervjusituasjonen er ofte den mest krevende. I
tilknytning til rollene, er det ulike forventninger knyttet til aktørenes atferd. Disse
forventningene kan være personlige, slik som for eksempel opplevde statusforskjeller hos
aktørene. Det er viktig å være spesielt oppmerksom på svar som kan gis med tanke om hva
forskeren «forventer» av svar. For å unngå dette er det viktig å påpeke at det er informantens
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meninger, som er det sentrale. Dersom dette påpekes for sterkt kan det på det andre siden
igjen skape mistillit. Informantene må selv formulere sine meninger, og heller innta en
forskerrolle som forstående tilhører. En normativ diskusjon med informanten bør unngås. I
stedet er det hensiktsmessig å fremstå som engasjert, og litt naiv forsker. En kan også la
informanten gå igjennom intervjuet i etterkant for å sikre seg at forskeren har forstått det som
har blitt sagt riktig. En mulig fare ved dette er at informantene endrer sine meninger, uten at
de «reelt» sett er endret. Aktørenes evne til å gjennomføre den situasjonen som intervjuet
medfører er også av betydning for utfallet. Den rette «stemningen» under intervjuet er derfor
viktig for å kunne fange opp signaler som gis underveis i intervjuet. Til slutt er selve
kulissene viktig. Tid, sted, personers plassering, hvor uthvilt en er, tekniske forhold som
opptak har også mye å si for stemning og atmosfære (Holme og Solvang 1986:101-102).

2.2.5

Lydopptak av intervjuer og transkribering

Det ble foretatt lydopptak av de informantene som godkjente dette (seks av åtte). I etterkant
ble samtlige intervjuer også transkribert. Dette ble gjort kort tid etter at intervjuene var
avsluttet.
Lydopptakene var svært nyttige da de gir et mer korrekt bilde av intervjusituasjonen.
Lydopptak gir mulighet for en mer grundig eksaminasjon av hva informanten sier. Det åpner
også opp for sekundær analyse foretatt av andre. Selv om metoden er tidkrevende har den
vært svært nyttig i oppgaven. De intervjuene som ble foretatt uten lydopptaker, var
utfordrende. Det å stille spørsmål, skrive ned svar og komme med oppfølgingsspørsmål i de
tilfellene lydopptak ikke ble gjennomført, var en svært krevende prosess.
Intervjuopptakene ble transkribert fortløpende. Dette innebar at transkripsjonsprosessen ble en
læringsopplevelse i forhold til å bli en forskningsintervjuer. Brinkmann og Kvale (2009)
omtaler forskningsintervjuet som et håndverk, som læres gjennom praksis. Gjennom å
transkribere lærer man raskt hva som fungerer godt, og hva som ikke fungerer (Brinkmann og
Kvale 2009:105).
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2.3 Utvalgets bakgrunn
Samtlige informanter arbeider som privatpraktiserende advokater i Oslo-området. Advokatene
er oppvokst forskjellige steder i landet, med ulik alder og utdanningsbakgrunn. Informantene
hadde en aldersspredning fra 30 til 70 år. Utdanningsbakgrunnen utover den juridiske var
også forskjellig. De som hadde annen utdanning i tillegg, hadde den enten fra forvaltningen,
politiet, bank eller undervisning.
En del av intervjuspørsmålene dreide seg om å avdekke alder, inntektsnivå, oppvekststed og
nåværende bosted. I tillegg til spørsmål om foreldres yrke, praksis, utdanning og motivasjon
for å bli advokat. Alle disse faktorene kan ses på som forhold ved den enkelte aktør som kan
være med på å påvirke relasjonen den enkelte advokat har til etikken. Selv om utvalget er noe
begrenset kan det tenkes at det allikevel kan gi en viss indikasjon. De nevnte trekkene er noe
som vil bli behandlet senere i masteroppgaven.

2.4 Intervju med elitepersoner
Advokater er ressurssterke personer som kan sammenlignes med elitepersoner. De er ofte
ledere eller har sentrale posisjoner i advokatfirmaet, og er også eksperter på det juridiske
feltet. Elitepersoner er vant til å bli spurt om sine tanker og meninger. Intervjueren bør derfor
ha god kunnskap om temaet og mestre fagspråket. For å oppnå respekt og symmetri i
intervjusituasjonen, må intervjueren derfor demonstrere at vedkommende kjenner godt til
temaet (Kvale og Brinkmann 2009: 158-159). Det at advokaten er vant til å snakke og ikke
ser det som noen utfordring å bli intervjuet, gjør intervjusituasjonen atskillig lettere. Samtidig
kan det argumenteres for at advokaten er så profesjonell at temaer under intervjuet blir
forskjønnet. Dette spenningsforholdet har vært et viktig moment i forhold til analysen av
intervjuene. Dette vil bli behandlet senere i masteroppgaven.
Elitepersoner skiller seg altså klart fra vanlige folk. Mennesker på «toppnivå» kan i tillegg til
å være kunnskapsrike, også være sjarmerende og derfor inneha evnen til å overbevise andre
mennesker (Engelstad 2010:185). Et generelt trekk ved mennesker er at man ofte vil forsvare
sitt eget selvbilde. Elitepersoner har også en samfunnsmessig posisjon, som ledere. De er nødt
til å uttrykke konsistente synspunkter og man kan si at de lever sitt liv som på en «scene»
(Engelstad 2010:186).
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2.5 Forskningsetikk
Forskningsetiske krav er forbundet med det å intervjue i forskningssammenheng. Etiske
spørsmål er ikke bare knyttet til selve intervjusituasjonen, men følger alle fasene i
forskningsopplegget. Spesielt viktig for masteroppgaven er informert samtykke,
konfidensialitet og konsekvenser som følger av forskningen i ettertid. Etikk kan også knyttes
til forskerens rolle som person og til spørsmål knyttet til vitenskapelig kvalitet.
Det å opptre på en forskningsetisk forsvarlig måte, er viktig. Dette innebærer å søke og finne
det som faktisk eksisterer, samtidig som man skal ta hensyn til verdier og normer som inngår i
moralen. Den enkeltes personvern og integritet er også viktige hensyn. I tillegg må man stå
inne for de valgene man tar underveis i forskningsløpet. Individuell akademisk frihet er viktig
i et forskningsprosjekt, samtidig skal man være seg bevisst sin tilhørighet til et studiested.
På denne måten representerer man ikke bare seg selv og sitt eget prosjekt.

2.5.1

Informert samtykke

Informantene i masteroppgaven fikk alle skriftlig informasjon om prosjektet i forkant av
intervjuene. Informantene skrev også under på en samtykkeerklæring. På denne måten sikrer
man seg at deltakelsen er frivillig. Informantene ble gjort oppmerksom på at informasjonen
som gis er konfidensiell, og at man når som helst kunne trekke seg fra studien (Kvale og
Brinkmann 2009:89). Informert samtykke er særlig viktig dersom det dreier seg om
informasjon av sensitiv karakter, mindreårige eller generelt mindre ressurssterke grupper. I
dette tilfelle er advokaten å regne som en ressurssterk person, som er godt i stand til å vurdere
hvilke konsekvenser det har å stille til et slikt intervju.

2.5.2

Konfidensialitet

Konfidensialitet sikrer at deltakerne i undersøkelsen ikke kan identifiseres. Det spesielle med
kvalitativ metode er at deltakerens personlige utsagn brukes i forskningen. Det er derfor viktig
å beskytte deltakerens privatliv. Dette medfører at det kan oppstå et spenningsforhold mellom
etisk krav om fortrolighet og prinsipper for vitenskapelig forskning (Kvale og Brinkmann
2009: 90).
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2.5.3

Forskningens konsekvenser

Forskeren har ansvar for at informantene i studien ikke påføres skade. Man må derfor som
forsker reflektere over mulig konsekvenser ikke bare i forhold til informantene selv, men også
i forhold til gruppen som informantene representerer. Det er viktig å tenke på at informantene
representerer advokatstanden (Kvale og Brinkmann 2009: 91).
I forhold til forskjellen mellom talespråk og skriftspråk, er det viktig å tenke på at direkte
utdrag fra intervjuet kan virke mot sin hensikt i forhold til meningsinnholdet, da forhold
mellom tale og skrift er forskjellig. Direkte sitater med bruk av pauser, fyllord og lignende
kan virke fordummende, og bidra til at det substansielle meningsinnholdet går tapt.

2.5.4

Forskerens rolle

Forskerens personlige rolle har betydning for kvaliteten på den vitenskapelige kunnskapen
som fremkommer i kvalitativ forskning. Når forskningsprosjektet skal gjennomføres, er det
særlig spørsmål knyttet til pålitelighet, objektivitet, reliabilitet og validitet som gjør seg
gjeldende. Forskerens påvirkning og styring av forskningen kan reduseres gjennom å forholde
seg til disse kravene.

2.6 Pålitelighet
Det å stole på at informantene snakker sant, må ligge til grunn så lenge det ikke er forhold
som direkte taler for at de lyver. Den enkelte informant vil finne lite å tjene på å komme med
usannheter. Halvsannheter og småpynting på virkeligheten kan nok i større grad utgjøre et
problem. Dette kan være både ubevisst og bevisst den enkelte informant. Generelt kan man
argumentere for at det er et allmennmenneskelig trekk å forsøke å gi et best mulig inntrykk av
seg selv, bevisst eller ubevisst. Noen har heller ikke alltid så stor innsikt i seg selv.
Det kan også argumenteres for at selv intervjusituasjonen kan medføre at informantene holder
informasjonen tilbake eller fordreier virkeligheten. Generelt var det lite som tydet på dette da
mange av intervjuene med informantene var svært like med klare likhetstrekk til tross for at
informantene var svært ulike som personer. Generelt virket det som at de fleste av
informantene hadde et nøytralt bilde av meg, som en som samler informasjon, uten å ha en
egen agenda eller synspunkter.
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Som nevnt under avsnittet om objektivitet, er det viktig ikke å stille ledende spørsmål. Selve
intervjuguiden er formulert med nøytrale spørsmål, men utfordringen dukket opp når jeg kom
til oppfølgingsspørsmålene som måtte tas på sparket. Disse kan i etterkant bli sett på som noe
ledende. Dette er et reelt problem i denne typen undersøkelser da det kan være vanskelig å
skille mellom nødvendig respons fra intervjueren, og det å være ledende. I tillegg medfører
spørsmål også en respons fra intervjueren, som er det aller vanskeligste i forhold til det å være
ledende. Selv det å forsøke å reagere minst mulig på enkelte utsagn og bare registrere dem
med for eksempel bare et enkelt «Ja», uttrykker et standpunkt.

2.7 Objektivitet (bekreftbarhet)
Objektivitet som frihet fra ensidighet, dreier seg om at kunnskap som er etterprøvd og
kontrollert, skal være fri fra personlige holdninger og fordommer (Brinkmann og Kvale
2009). For å hindre at personlige holdninger og fordommer skal påvirke forskningsprosjektet,
har det vært viktig å utarbeide en intervjuguide som er nøytral og fri fra ledende spørsmål. I
tillegg er det viktig at forforståelsen man har i forkant av prosjektet ikke blir dominerende.
Det har også vært viktig å ha et bevisst forhold til det asymmetriske maktforholdet som
oppstår i kvalitative intervjuer. Denne maktasymmetrien har kommet til utrykk flere ganger
under intervjuene. For det første er ikke intervjuet en åpen og dagligdags samtale, men en
samtale styrt av den ene parten med fastsatte rammer for tema og spørsmål. I tillegg er det
intervjueren som velger hvilke svar som følges opp og også når samtalen skal avsluttes.
Intervjuet er på denne måten en enveisdialog. Intervjueren har også monopol på å fortolke
intervjupersonenes utsagn. Disse formene for makt kan bli møtt av mot-kontroll, der
intervjupersonene kan velge å holde tilbake informasjon som en reaksjon på intervjuerens
dominans (Brinkmann og Kvale 2009: 52-53).

2.8 Reliabilitet
Reliabilitet kan knyttes til hvor pålitelige målingene er. Høy reliabilitet innebærer at en ny
måling av et fenomen gir identiske resultater, det er små målefeil. I tillegg til at reliabilitet er
viktig, må dataene være valide. De må passe til problemstillingen. Høy reliabilitet er en
forutsetning for høy validitet (Halvorsen 2008:68).
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Reliabilitet kan ses i tilknytning til det å reflektere rundt sin egen rolle som forsker. Spørsmål
om hvorvidt resultatene kan reproduseres av andre forskere. Som beskrevet tidligere kan det
tenkes at det er trekk ved meg som forsker som kan påvirke informantene. På den andre siden
kan det også være trekk ved mine informanter som påvirker funnene.

2.9 Validitet
Validitet er også et begrep som er viktig i forskningen. Det å bruke en egnet metode til
forskningsprosjektet er viktig for å kunne belyse/besvare problemstillingen. For å kunne
avdekke advokaters forhold til etikk, har det vært nødvendig med kvalitativ metode og
intervju. Kvantitativ metode med spørreskjema for eksempel kunne ha vært en supplerende og
- eller alternativ metode, men grunnet oppgavens omfang, rammer og ressurser ble intervju
valgt som metode.

2.10 Validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning
Begrepene kvalitet og validitet er utviklet innenfor kvantitativ forskning. Dette kan medføre
at de ikke fungerer så godt for kvalitativ forskning. Årsaken til dette kan være at man på
forhånd ikke har bestemt seg for hva man skal måle. For å sikre validitet i forskning som er
mer åpen i sin tilnærming, sammenlignet med talldata, må man være saklig og pålitelig i bruk
av metodene for innsamling og analyse av dataene. For å sikre at informasjonen fra
informantene er riktig, kan man benytte seg av for eksempel metodetriangulering. Man er
opptatt av å unngå feilkilder, og legger vekt på at resultatene er troverdige og mulig å
bekrefte. Troverdighet knyttes til tilnærming, innsamling, analyse, tolkning og rapportering av
materialet. For å være troverdig må man være refleksiv. Det vil si at forskeren må erkjenne og
være åpen om at personlige verdier og interesser influerer hele prosessen. I kvalitativ
forskning ligger fokus på om resultatene er overførbare, istedenfor å være generaliserbare
(Halvorsen 2008:72).

2.11 Overførbarhet
Overførbarhet dreier seg om forskningsresultatene kan overføres til lignende fenomener.
Siden analyse innebærer forskerkonstruert kunnskap om et fenomen, med et typisk bilde av
virkeligheten vil det være interessent å se om fenomener også kan brukes på andre områder.
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Dersom den kvalitative forskningen kan brukes til å beskrive, fortolke eller forklare andre
områder enn det som studeres, har man oppnådd overførbarhet (Johannessen et al:2010:231).
Masteroppgavens tema er advokatens yrkesetikk gjennom Reglene for god advokatskikk.
Spesielle trekk ved advokaten og etikk for den juridiske profesjon er sentralt. Det kan tenkes
at funnene fra undersøkelsen kan bidra til å si noe om andre yrkesgruppers forhold til etiske
regler.

2.12 Verdinøytralitet
Selv om objektivitet, reliabilitet og validitet er viktig i forskningen, er det også viktig å
understreke at samfunnsforskning ikke kan være helt verdinøytral. I følge Halvorsen virker
våre verdier inn på store deler av forskningsprosessen. Dette kan spesielt komme til uttrykk
under utvelgingen av hvilke empiriske spørsmål som skal stilles, men også når man skal
analysere (Halvorsen 2008: 26). Det å tilstrebe kreativ tenkning og variasjon er mange ganger
nødvendig for å bringe forskningen videre og avdekke nye måter å se et felt på (Brinkmann
og Kvale 2009:250). Det kan også være vanskelig i denne typen intervju å være kreativ fordi
det er en formell situasjon man befinner seg i.

2.12.1 Vitenskap og etikk
Max Weber er kjent for sin verdifrihetstese, han mente forskningen burde være verdifri. Men
det kan være problematisk å forstå hva det innebærer. Vitenskapen kan ikke fremsette
kategoriske og absolutte verdinormer, men den kan si noe som er relevant for kategoriske og
absolutte verdinormer (Johansen og Vetlesen 2003:191). Det er viktig å påpeke at
verdifrihetstesen ikke i seg selv er fri for verdier. Det å befatte seg med vitenskap innebærer
visse verdier. Disse verdiene er beskrevet ovenfor.
Det å være vitenskapelig bygger i bunn og grunn på en allmenn egenskap som mennesker har;
ønsket om å avdekke dypere strukturer av virkeligheten. Forskerens rolle i tilknytning til
dette, er å systematisere. Alle mennesker har visse grunnleggende verdier og forståelses
rammer som preger ens oppfatning av samfunnet og menneskene. Forskeren er også preget av
disse forutsetningene. Forskning er derfor ikke verdifri. Samtidig er det viktig å vite at
forskeren ikke er prisgitt total subjektivitet, men være klar over at det tradisjonelle
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objektivitetsidealet. Dette synes nesten umulig. Derfor stiller det modifiserte
objektivitetsidealet store krav til saklighet og åpenhet (Holme og Solvang 1986:313).

2.12.2 Partiskhet, bias og bekreftelsesfeller
Når man går inn som forsker i et felt, har man med seg noen antakelser på forhånd. Dette
gjelder både i gamle og nye, ukjente felt. Å være helt uten oppfatninger om et felt, vil være en
umulighet. Dette er noe man skal være særlig oppmerksom på. Forskningsmessige
avhandlinger og fremstillinger skal være balanserte. Fremstillingen av materialet må bygge på
relevante faktaopplysninger. Videre vil forskningsprosessen bestå av vurdering av
betydningen til de ulike fakta, før man legger frem en begrunnet konklusjon (Gule 2010:36).
Det ligger allikevel en viss fare for partiskhet, dersom forutinntatte holdninger får betydning
for forskningen og dens resultater. Samfunnsforskningen har tradisjonelt, og som beskrevet
tidligere i oppgaven lagt til grunn et nøytralitetsideal. Forskeren skal være uavhengig og
upartisk i forhold til aktørene som er gjenstand for studien (Gule 2010:37).
Det kan stilles spørsmålstegn til dette idealet. Samfunnsforskning, og rettssosiologiske
spørsmål har som siktemål å avdekke, og finne løsninger på samfunnets utfordringer. Nå er
det som nevnt ikke først og fremt problematisk å ha en forforståelse av et tema, men det å
innta en posisjon som påvirker forskingsresultatene, er kritisk. Fenomenet confirmation bias,
innebærer en tendens til å fokusere på de forhold som bekrefter egne antakelser.
Psykologien lærer at årsakene (innebefattet motivene) til våre handlinger er mer eller mindre
skjult for oss, og at mange av våre årsaksangivelser er rasjonaliseringer i psykologisk
forstand. Dette får innvirkning også på verdien av hva vi opplyser om våre argumenter.
Normalt vil vi nemlig hevde at troen på holdbarheten av visse argumenter er en del av eller
hele årsaken til den avgjørelsen vi har tatt. Er det ikke noe nært forhold mellom årsaker og
grunner, er angivelsen av grunnene misvisende. Mange refleksjoner som vi selv tror
utspringer av vår vilje til åpen og fordomsfri avveining for eller imot en avgjørelse, vil ved
nøyere ettertanke lett avsløre seg som ensidige forsøk på å finne argumenter til fordel for en
konklusjon vi allerede har bestemt oss for (Næss 1975:90).
Det å unngå eventuelle bias eller bekreftelsesfeller er som vist et viktig anliggende, spesielt
hos forskere som er særlig engasjert, og som brenner for sitt prosjekt. En mulig strategi er
gjennomgående å forsøke og bruke pro et contra argumentasjon. I tillegg er det viktig å
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overholde forskningsnormer som saklighet, etterrettelighet, etterprøvbarhet, vurdering av
alternative hypoteser og begrunnende konklusjoner (Gule 2010:38).
Som student kommer man i kontakt med nye fag, tenkemåter og nye mennesker. Denne
formen for sosialitet kan være en kime til moraldanning. Moraldanning oppstår gjennom
samvær med enkeltindivider. En type moraldannende fellesskap kan være et studiemiljø. Det
å delta i et studiemiljø medfører at man får kjennskap til både skrevne og uskrevne regler. Når
dette får utviklet seg over tid, blir man mer eller mindre bevisst at man overtar de normene og
verdiene som preger miljøet (Karen Jensen 1998). Et mer radikalt samfunnsfaglig miljø
bringer med seg et annet teoretisk verdisett kontra et mer konserverende juridisk miljø.

2.13 Om analyse og tolkning av datamaterialet
Kvalitative data har en ustrukturert form, dette gjør at det ikke finnes noe standardiserte
teknikker for hvordan man skal analysere denne typen data. Når intervjuene i oppgaven har
blitt transkribert, har de også skiftet form fra det muntlige til det skriftlige. Det vil da være
mulig å foreta en tekstanalyse.
En tekstanalyse kan foretas som en helhetsanalyse eller en delanalyse. En kombinasjon er
også mulig. Poenget med tekstanalysen er å få oversikt over et ustrukturert materiale. Den
transkriberte intervjuteksten var kategorisert etter tema, dette fordi det strukturerte intervjuet
også var delt opp i temaer. Det kan være fristende å foreta en «sitat-plukk-metode», det
viktige er da å sørge for at sitatene er representative (Halvorsen 2008:210-211). Intervjuene
ble nummerert for å holde oversikt, og sitater henviser til nummeret på intervjuet i fotnotene.
En helhetsanalyse har som siktemål å beskrive helheter. Dette kan være miljøer, personer og
prosesser. Utfordringen til denne metoden er at man kan risikerer å gå glipp av
kompleksiteten. En kombinasjon av både delanalyse og helhetsanalyse vil være den beste
løsningen (Halvorsen 2008:211).

2.13.1 Tematisk analyse
Etterhvert som intervjuene fant sted, ble det tydelig at samme informasjon og mønstre dukket
opp. Intervjuene var svært informative, selv om de også var svært like på mange punkter.
Dette ga meg selvsagt sterk tro på prosjektet, problemstillingen og temaet. Et oppmuntrende
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materiale er i seg selv en drivkraft for forskeren. Kvalitative data er en prosess som medfører
at analytiske valg må tas fortløpende (Thagaard 2003). Egenforståelse fremkommer på et
tidlig tidspunkt, og det er derfor viktig at analysearbeidet kommer raskt i gang for ikke å gå
glipp av relevant informasjon (Thagaard 2003:109).
Da det begynte å avdekke seg mønstre i mitt datamateriale, ble jeg oppmerksom på at dette
kunne bidra til at jeg for lett kunne konkludere. Det var derfor viktig for meg å være tålmodig
for å avvente og se om det kunne være noen sammenhenger. Med andre ord, ikke å foreta
forhastede konklusjoner.
Tematisk analyse kan i følge Braun og Clarke (2006) innebærer bruk av seks steg for tematisk
analyse. Tre av disse var særlig aktuelle i dette prosjektet. Det første steget brukes under
transkriberingen av dataene/intervjuene. Ideer nedskrives og reflekteres rundt, i større eller
mindre grad. Dette steget i mitt analysearbeid, medførte noe nedskriving, men mest
understreking av sitater. Det neste steget innebar å finne koder for påstander og oppfatninger i
materialet. For å avdekke kodene, måtte intervjuene gjennomgås nøye. Likheter og relevante
påstander ble da uthevet. Disse kodene ble så linket opp til temaer. Dette var mindre
omfattende da intervjuguiden var tematisk oppsatt. Da dette var gjort, så jeg at det var en god
overenstemmelse med min «innledende» tolkning og den som forelå etter kodingen. Min
påvirkning kan selvsagt ha spilt en rolle for denne overenstemmelsen, det er ifølge Braun og
Clarke (2006) en uunngåelig del av tematisk analyse. Forforståelse og sosial bakgrunn spiller
også inn når datamaterialet skal tolkes og forstås..

2.13.2 Analyse som “kunst”
Intuisjon, spontanitet og innlevelse er viktige komponenter i kvalitative analyse. Som
Johannnessen (2010) skriver må man ha et visst element av kunst og teft, sammen med
teknikk og systematikk. Å gjennomføre en god kvalitativ undersøkelse, kan sammenlignes
med det å spille et musikkinstrument. Musikalske ferdigheter i samspill med teknikk er
nødvendig (Johannessen et al. 2010:236). Derfor kan ikke all form for analyse av den
empiriske undersøkelsen beskrives. Den er kontekstbasert og på mange måter «privat» for den
som gjennomfører undersøkelsen.
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2.14 Forforståelse, forståelseshorisonter og
hermeneutikk
Samfunnsforskning må fortolkes. Empiri må settes inn i en større sammenheng. Fortolkning
kommer inn med forskeren som studerer det aktuelle temaet. Forskeren og mennesket er et
fortolkende vesen.
Det hører med til den menneskelige væremåte å tolke. Dette gjelder universelt. Å forholde seg
til lys, bilde og tekst, til begivenheter og strukturer eller andre mennesker, er ikke mulig uten
å tolke, ja selve det å forholde seg, er en tolkning. Imidlertid tolker vi forskjellig, også når vi
tolker det samme. Vi tolker på forskjellig måte og med forskjellig resultat. Fordi den som
tolker alltid inngår i tolkningen, er tolkning noe det står strid om mellom tolkere (Dokka
2004).
Tidligere erfaringer utgjør referanserammen vår, som bidrar til å fortolke. Disse tidligere
erfaringene bringer med seg et subjektivt aspekt ved fortolkning. Det spesielle med
samfunnsvitenskap er at forskeren må fortolke en sosial virkelighet, som allerede er fortolket.
Alle som lever i et samfunn, har en egen forståelse av virkeligheten de lever i (Johannessen et
al 2006:74).
I samfunnsvitenskapelig sammenheng gir det derfor mening å snakke om forståelsesforklaringer eller horisonter. Hermeneutikk er en form for forståelseslære. Begrepet har tre
betydninger; å uttrykke, å forklare og fortolke. Hermeneutikken har gjennom tidene utviklet
seg til å bli en tolkningsvitenskap. Weber er den som har hatt størst betydning for betydningen
og forståelsen av handlinger. Weber skilte mellom aktuell og forklarende forståelse. Aktuell
forståelse innebærer den direkte, spontane forståelsen av en handling. Dette forutsetter empati
og felles sett av normer og regler. Den forklarende forståelsen forstår en handling ut fra dens
motiver. Dette fordi enhver handling må ha en subjektiv mening, for å være handlende.
Hensikter og motiver er det essensielle å avdekke i den forklarende forståelsen (Gule
2010:43-46). Sosiologiens emne er sosial handling som gjennom å tolke, forklarer
handlingenes årsaker og virkninger (Gilje og Grimen:1993:97).
En viktig og stor del av oppgaven bygger på informasjon fremkommet under intervju. Denne
informasjonen kan defineres som forklaringer. Forklaringene innebærer en forventning om at
de er sannferdige, altså at de stemmer overens med virkeligheten. Informantene i mitt prosjekt
ga uttrykk for at de synes prosjektet var viktig og ville gjerne bidra.
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I samfunnsvitenskapelig forskning søker en å besvare hvorfor-spørsmål. Hvorfor fungerer
ikke loven etter intensjonen? Hvorfor straffer vi enkelte typer forbrytelser strengere enn
andre? For å besvare slike spørsmål, må man vite hva som er motivasjonen for handlingen.
Hva er formålet bak? Gjennom en slik forståelse kan man plassere handlingen i en fornuftig
sammenheng. Hvem-, hva-, hvor- og når- spørsmål blir ofte utledet av et hvorfor-spørsmål.
De er presiseringer av hvordan-, og hvorfor-spørsmål (Gule 2010: 42-43).
Under kvalitative intervjuer kommer det som Anthony Giddens kalte for dobbel
hermeneutikk, til syne. Som forsker og intervjuer i kvalitativ sammenheng, forholder man seg
både til informantenes synspunkter, i tillegg til å fortolke intervjusituasjonen, spørsmålene
som stilles og den virkeligheten informanten beskriver (Johannessen et al. 2006: 74).

2.15 Max Webers forskningsnormer
Weber var opptatt av at verdier i forskning, må behandles på en særskilt måte for å bidra til
det empiriske materialet på en hensiktsmessig måte. Samfunnsforskeren må derfor forholde
seg til verdiene på bestemte måter. Disse innebærer å føle seg forpliktet til å formidle
«sannhet», og ikke la seg styre av andre forhold. Samtidig er det lite vitenskapelig å være det
Weber omtaler som «holdningsløs». Maskerte verdipremisser i form av tilsynelatende
nøytrale begreper må unngås. I tillegg bør man stille seg kritisk overfor dominerende verdier,
og gå i mot disse dersom det er nødvendig (Weber 1971:13). I intervjusituasjonen er
spørsmålene relativt holdningsløse, men i enkelt av oppfølgingsspørsmålene kan det være en
mulighet for at egne holdninger har kommet mer til synet. Dette er beskrevet tidligere i
oppgaven, men Webers bidrag er allikevel viktig å nevne i en oppgave som min.

2.16 Bruk av annen empiri
Utgangspunktet for masteroppgaven er empiri som er fremkommet gjennom intervjuene med
informantene. For å gi en helhetlig fremstilling av tema og svar på problemstillingen var det
hensiktsmessig også å bruke litteratur som empiri. Dette for også å støtte opp under, eventuelt
avkrefte datamaterialet i intervjuene. Derfor er empiriske funn avdekket gjennom litteratur
som artikler, avisartikler, rapporter og nettsteder også en del av analysen. Det er benyttet en
ekstensiv litteraturundersøkelse, litteraturen er valgt ut med tanke på å belyse temaet
ytterligere.
25

2.17 Kritikk av metoden
I etterkant av prosjektet ser jeg at det kunne vært flere informanter. Med et større utvalg, er
det alltid en mulighet for at man kunne fått med flere momenter. På den annen side er dette et
prosjekt på mastergradsnivå, og i forhold til tid, ressurser og størrelsen på prosjektet er det
holdbart med åtte informanter.
I tillegg fremkom det raskt etter å ha gjennomført et par intervjuer, at det ikke kom særlig
mye «ny» informasjon. Mange av intervjuene var bekreftelser på hva de andre informantene
hadde sagt. Dette var også med på å støtte opp under avgjørelsen om å foreta bare åtte
intervjuer. Forskning innebærer at man analyserer og beskriver en del av en helhet. Det er
viktig å få med tilstrekkelig med informasjon, og det kan alltid argumenteres for at mer skulle
vært tatt med. På den andre siden er det viktig ikke å ta med for mye da dette kan redusere
tilgjengeligheten for både andre forskere og allmennheten. Å finne en balanse mellom det
«tilstrekkelige» og det «overflødige», utgjør en viktig del av det å skrive en avhandling (Gule
2010:39).
Videre kan det kritiseres at jeg har intervjuet advokater, og at disse er «nærmest» jussen og
feltet som undersøkes. Dette er selvfølgelig med på å forme oppgaven. Et «innenfra» blikk
kunne vært supplert med et «utenifra» blikk. Men dette ville ha brakt oppgaven inn på et
annet spor, som det ikke var ressurser til.
Når det gjelder bruken av metodetriangulering, medfører denne metoden utfordringer. Det kan
diskuteres om de ulike metodene er like godt egnet til å benyttes på det fenomenet/temaet som
studeres. Metoden bringer med seg en viss form for «oppfinnsomhet» fra forskerens side.
Derfor må forskningsinstrumentet anvendes på en slik måte at det definerer og analyserer
temaet og problemstillingen i forhold til sin kontekst.
Utvalget i masteroppgaven var informanter med arbeidssted i Oslo-området. Advokater
lokalisert i Oslo er noe annet enn på for eksempel mindre steder, der avstanden mellom
advokat og klient kan være nærere. Dette er noe som i seg selv kan være med på å reise
utfordringer, men på grunn av oppgavens rammer ble Oslo valgt. Det kan argumenteres for at
Oslo skiller seg særlig ut på grunn av den høye tettheten med advokater i forhold til
innbyggere. Profilen til en såkalt «Oslo-advokat» skiller seg klart fra advokater i periferien.
En osloadvokat er i større grad forretningsorientert, og har ofte spesialkompetanse innenfor et
bestemt juridisk felt. Dette kan bidra til effektivitet og større økonomisk fortjeneste.
26

Det primære med oppgaven er ikke generalisering og overførbarhet. Prosjektet er av mer
eksplorerende karakter. Målet er å belyse et fenomen på nye måter og forsøke å se nye
sammenhenger.
Når det gjelder valg av kvalitativ metode og intervju, anså jeg dette som mest hensiktsmessig
for å få en dypere forståelse av etikken. Prosjektet kunne ha hatt en kvantitativ tilnærming.
Men da det er informantenes egne oppfatninger og synspunkter som er sentralt, ble intervju
valgt som beste metode for dette prosjektet. Hadde det vært mer tid og ressurser, kunne det
vært aktuelt med for eksempel et spørreskjema sendt ut til advokater fra hele Norge.

2.18 Om å studere rettens virkninger
Når man skal undersøke eller vurdere rettens virkninger, kan man støte på en rekke metodiske
utfordringer. Man må skille mellom ulike typer av årsaksforklaringer. For det første kan man
skille mellom en manifest eller latent påvirkningsfaktor. Den manifeste er åpen og kjent, den
latente er vanskeligere å avdekke. De latente faktorene kan si noe om eventuell motstrid
mellom det man sier åpenlyst, det man vil skal skje og det som faktisk skjer. Man kan skille
mellom direkte og indirekte årsaker til fremveksten av en rettsregel. Rettsregelens tilblivelse
må også ses i sammenheng med hvilken form for makt som ligger bak. Maktbegrepet kan
defineres på mange måter. Det kan skilles mellom viljesmakt og strukturell makt. Viljesmakt
er sjansene man har til å gjennomføre sin egen vilje, til tross for motstand. Makt utøves av
personer eller grupper. Med strukturell makt forstås visse strukturers tendens til å påvirke
utviklingen, og folks handlinger. Makten er noe upersonlig og ubevisst (Dalberg-Larsen
2005:209).
Latente virkninger av rettsregler kan være vanskelige å avdekke. Masteroppgaven søker å
avdekke den virkeligheten som Reglene for god advokatskikk er en del av. Forhold som
påvirker relasjonen til etikken, kan være mindre kjente. Derfor er også intervju valgt som
metode. Fremveksten av Reglene for god advokatskikk kan ses som et utrykk for
profesjonsmakt, dette blir behandlet senere i masteroppgaven.
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3 Advokatens historiske bakgrunn
I dette kapittelet presenteres advokatprofesjonens historie på en kortfattet måte.. En historisk
gjennomgang er med på å gi et bilde av hvem advokaten er, og har vært. Deretter vil
oppmerksomheten rettes mot de rettslige utviklingslinjene. Sammen vil dette dannet et
bakgrunnskapittel, som kontekstualiserer masteroppgaven.
Ordet advokat, stammer fra det latinske ordet advokare; som betyr å tilkalle. Advokaten er en
person som yter rettshjelp og som kan opptre i retten på vegne av sine klienter. Advokatyrket
er beskyttet av loven, og det er bare personer med advokatbevilling som kan yte rettshjelp, jf.
Domstolloven § 218 første ledd (Wilhelmsen og Woxholth 2003:18). Det må imidlertid
påpekes at andre også kan yte rettshjelp, slikt som for eksempel JURK10, Juss-Buss11 og
Gatejuristen12.
I Norge har advokatnæringen røtter tilbake til 1500-tallet. På dette tidspunktet begynte de
første tegnene på en advokatstand å ta form. Før denne tiden var det ingen begrensning for
hvem som kunne bistå en tiltalt på tinget. De som bistod på tinget ble kalt «tingstud»
(tingstøtte), men betegnelsen ble raskt erstattet av prokurator. Prokurator betyr «enhver som
varetar en annens tarv». På 1500-tallet ble rettshjelp regulert gjennom lov, og allerede i 1522
finner man spor av profesjonelle, betalte talsmenn (Bahus 2001, Halvorsen 1985).
Prokuratorene ble først tatt inn i lov ved forordningen i 1638. Forordningen ga prokuratorene
«hjemmelsbrev», og ga dem enerett til å opptre som talsmenn på vegne av andre.
Prokuratorene var ikke spesielt høyt verdsatt, og det krevdes ikke juridisk utdannelse for å bli
prokurator. Fra 1735 ble ordningen utvidet til også å gjelde utenfor byene. Fra 1736 ble det
gjort krav om juridisk embetseksamen for å virke som prokurator. I 1735 ble betegnelsen
prokurator erstattet med sakfører. Justisdepartementet ga autorisasjon, og
høyesterettsadvokatene fikk fra 1857 sin bevilling fra Justisdepartementet. I 1902 fikk også
kvinner adgang til å bli sakførere (Bahus 2001, Halvorsen 1985).
På bakgrunn av historien kan man si at advokatstanden har hatt monopol helt fra 1700-tallet,
hva gjelder å opptre som partsrepresentant. Den største utviklingen for advokatstanden

10

Juridisk rådgivning for kvinner, som drives av kvinnelige jusstudenter ved Det juridiske fakultet. De yter
gratis juridisk rådgivning til kvinner innenfor visse saksområder.
11
Gratis rettshjelptiltak drevet av jusstudenter ved Det juridiske fakultet.
12
Drevet av Kirkens bymisjon, og gir gratis rettshjelp til mennesker med rusproblemer.
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skjedde på 1800-tallet, der den industrielle revolusjon og næringsliberalismen var av
avgjørende karakter. Tidligere hadde advokatene et dårlig rykte. En viktig del av forbedret
utdanning og profesjonalisering på 1800-tallet, var derfor med på å gjøre advokater og jurister
til en aktverdig profesjon. Juristene var også en viktig del av nasjonsbyggingen på 1800-tallet.
Den første sammenslutningen av advokater og sakførere finner sted i 1860. Behovet for større
felleskap meldte seg. I 1894 blir sakførerordningen avløst av Den Norske Advokat- og
Sakførerforening, som i 1908 igjen ble avløst av Den Norske Sakførerforening. Ved
navnendring i 1965 endret foreningen navn til Den Norske Advokatforening (Halvorsen
1985).
En viktig del av foreningens arbeid har vært normene for god advokatskikk. Allerede før
århundreskiftet kom det uttalelser om god advokatskikk, men det ble ikke vedtatt nedskrevne
regler for god advokatskikk før i 1946. I 1973 ble et nytt foreningsorgan opprettet,
Disiplinærnemnden. Nemndens oppgave er å behandle anker i klagesaker, som tidligere ble
behandlet i foreningens hovedstyre (Halvorsen 1985).
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4 Ulike kategorier advokater
Begrepet advokat som samlebetegnelse, skiller ikke mellom de ulike kategorier av advokater
som eksisterer. Privatpraktiserende advokater er advokater som arbeider innenfor det private
næringsliv og er i kraft av dette i en litt «friere» stilling. Advokater i offentlig sektor har
oftere et annet «avhengighetsforhold» til sine arbeidsgivere. Det finnes også ulike bindinger
som for eksempel partner/medeier i et firma, som medfører andre forpliktelser enn om man
driver helt for seg selv. I dette kapittelet vil noen kategorier advokater bli beskrevet. Deres
samfunnsfunksjon, profesjonstrekk, utviklingslinjer og rettsliggjøring vil bli gjennomgått.

4.1.1

Advokatens samfunnsfunksjon

Advokaten skal ivareta klientens interesser. Det er hovedformålet. Men i mange tilfeller
driver også advokaten annen næringsvirksomhet, enten egen eller for andre. I tillegg snakker
man ofte også om samfunnsmessige interesser. At klientinteresser og samfunnsinteresser kan
komme på kollisjonskurs, er ikke uvanlig. I tillegg kommer også advokatens egne interesser.
Dette «krysspresset» eller «interessekollisjonen» kan være vanskelig å manøvrere i. Hva er
riktig? For hvem? Hvilke hensyn skal tas? Retningslinjene for god advokatskikk er med på å
være en rettesnor i vanskelige tilfeller.
I tillegg til de nevnte funksjonene fyller advokaten også en annen viktig rolle fordi samfunnet
er organisert gjennom rettsregler som danner normer for atferd, enten det gjelder
enkeltpersoner, virksomheter eller myndigheter. Et velfungerende rettssystem er viktig i et
velfungerende samfunn. Advokaten er da en viktig aktør i dette rettssystemet. Advokaten er
både rådgiver og aktør i straffe- og tvisteløsningssystemet. Disse rollene er avgjørende og
sentrale for at en moderne rettsstat skal fungere (Harlem 2002).

4.1.2

Advokatens funksjoner og mange roller

Advokaten ivaretar kort oppsummert følgende funksjoner; en informativ funksjon, som
innebærer en generell formidler av samfunnets regler og prosedyrer. En avtaleskapende
funksjon der advokater medvirker til avtaler. Rådgivningsfunksjonen bidrar til at advokaten
kan bidra til at konflikter og tvister løses, og dermed har en konflikt- og tvisteløserfunksjon
(Harlem 2002).
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Allmennpraktiserende advokater tar i hovedsak oppdrag fra «folk flest». Som
allmennpraktiserende er man heller ikke spesialist innenfor ett bestemt juridisk område. Dette
medfører at det stilles store krav til generell juridisk kunnskap hvor man må være villig til å
sette seg inn i de ulike rettsområdene (Thune 2002). Utviklingen de senere årene viser at det
har vært en utvikling mot at advokater blir mer spesialiserte, derfor er det den
allmennpraktiserende advokaten som det ser ut til å bli færre av.
Som forsvarsadvokat innebærer rollen at man blir kontaktet for å bistå en klient i en
straffesak. Forsvarerens oppgaver er knyttet til hvor i prosessen man er kommet. Rollen
endrer seg i forhold til om det er snakk om siktelse, pågripelse, hovedforhandlinger og eller
dom (Wiig 2002).
Forretningsadvokater er spesialiserte advokater innen områder som skatt, konkurranse, avtale,
selskap, børs og IT. Behovet for mer spesialisering har økt i tråd med stadig større
utfordringer og krav i næringslivet. Klientene er profesjonelle og oppdragene er av mer
økonomisk karakter. Rollen til advokaten innebærer i stor grad å være forhandler og
strategiplanlegger. Avtaleskriving utgjør en av forretningsadvokatenes viktigste oppgaver
(Krefting 2002).
Organisasjonsadvokater er advokater ansatt i organisasjoner som LO, NHO og VIRKE.
Denne typen av advokater har et helt annet forhold til «klienten» enn andre advokater.
Gjennom sin stilling har de et arbeidstakerforhold til sin klient, og dette skaper helt andre
bindinger. Advokater ansatt i næringslivet; bank, forsikring, industri og lignende har
tilsvarende arbeidsforhold og bindinger. Regjeringsadvokaten og kommuneadvokaten har
også en form for binding til sin klient.
Felles for de nevnte advokattypene er at advokaten har en tjenesteytende funksjon.
Tjenesteyting innebærer et forhold mellom ekspert (advokaten) og klienten. Klienten betaler
for tjenesten som kan innebære rådgivning og juridisk bistand. Klienten betaler, men det er
ikke snakk om ansettelsesforhold. Det er heller ikke et rendyrket «kunde» forhold. Advokaten
bruker sin ekspertise i klientens interesser, og selger fagkunnskapen sin. På denne måten kan
forholdet se likestilt ut, som ellers når det gjelder kjøp og salg av tjenester. Men i praksis har
advokaten som tjenesteyter mer kunnskap, og kan dermed utøve en form for makt over
klienten. Dette maktforholdet vil bli behandlet nærmere senere i masteroppgaven. Advokaten
som tjenesteyter skiller seg også i stor grad fra andre tjenesteytere som for eksempel en lege.
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En lege kan behandle en pasient uten at pasientens moralske status smitter over på legens.
Svært få vil stille spørsmålstegn ved å yte legehjelp til en syk straffedømt eller en med en
stigmatiserende sykdom. Dersom en advokat representerer en lovovertreder, må han eller hun
i noen grad identifisere seg med klientens moralske- og juridiske forståelse. Dette kan
medføre at klienter det knytter seg et sterkt negativt stigma til, kan «smitte» over på
advokaten. Det å identifisere seg med en klient, kan belønne den enkelte advokat økonomisk
godt. Samtidig er det også problematisk å holde for stor avstand fordi da kan forholdet
svekkes. Dette dilemmaet oppstår særlig i jussen fordi advokaten selger normative
resonnementer, i tillegg til å opptre på et marked (Aubert 1976:264).
Advokatens dobbelstilling er med på å gi tjenesteytingen et eget særpreg som skiller seg fra
andre profesjoner. Advokaten har et dobbelt forhold; på den ene siden å ivareta klientens
interesser og på den andre siden forholdet til statlige myndigheter. Advokaten skal forholde
seg til lov og praksis og dette må formidles til klienten. Dette kan medføre at advokaten
vektlegger statens normer, snarere enn å kjempe sammen med klienten mot de vedtatte
normene. Advokatens innsats er på denne måten i noen grad «bundet». En advokats innsats i
en rettssak kan derfor være vanskelig å vurdere. I enhver rettssak er det en vinner og en taper.
I tilknytning til et vellykket tilfelle av tjenesteyting er det også et mislykket. Dette medfører at
det velferdsmessige aspektet som jussen eventuelt bidrar med i befolkningen, er tvetydig
(Aubert 1976:264-265).

4.2 Advokatenes profesjontrekkprofesjonssosiologi
Utdanningsbakgrunnen og det monopolet som advokatene representerer, innebærer også at de
er en egen profesjon. Begrepet profesjon brukes i sosiologien som en betegnelse på en form
for sosial gruppe (Aubert 1976: 253-255). Man holder ikke sammen på grunn av familie- eller
andre personlige grunner, men gjennom en tilhørighet til et felleskap med felles verdier.
Denne gruppen har stabilitet over tid. Gjennom langvarig utdannelse på akademisk nivå, har
advokatene monopol på visse arbeidsoppgaver der det eksisterer en egen intern kontroll i
forhold til normer. Med profesjonen forventes en form for ansvarlighet, og det er her
advokatetikken kommer inn (Dalberg-Larsen 2005: 89-90).
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Ordet «profesjon» brukes ofte i sammenheng med «yrke». Begrepet benyttes i ulik kontekst.
Ofte brukes det i forbindelse med bestemte yrker, hvor det knyttes spesielle egenskaper til
yrkesutøveren (Torgersen 1972:10). Ulf Torgersen definerer begrepet profesjon som en
kategori av yrker, der det er en relasjon mellom yrker og en bestemt utdannelse. Vi kan
snakke om en profesjon dersom det foreligger en bestemt utdannelse, som medfører at de med
denne utdannelsen søker seg inn i bestemte yrker, og at disse yrkene utelukkende rekrutterer
personer med denne utdannelsen (Torgersen 1972:10). I tillegg finnes det også en
organisasjon for de med den bestemte utdannelsen, og yrket som følger deretter. Den Norske
advokatforening er et slikt eksempel (Torgersen 1972:31).
I noen land har advokatene monopol på sine tjenester. Dette må ses i sammenheng med
profesjonalisering. Profesjonalisering henger sammen med den formelle utdannelsen. Jusutdanningen kan karakteriseres som en lang og formell utdanning. Dette er med på å støtte
opp under monopolordningen. En slik monopolordning er vanskeligere å bryte jo mer
omfattende utdannelsen er (Torgersen 1972:15). På den annen side kan det også argumenteres
for at den juridiske profesjonen ikke er så «rendyrket» som for eksempel den medisinske.
Personer med juridisk utdannelse har ikke nødvendigvis bestemte oppfatninger av eksakt
hvilke stillinger de ønsker seg etter endt utdannelse. En juridisk utdannelse åpner opp for
mange muligheter, men de gir adgang til stillinger som gir makt og status (Torgersen
1972:16).
Profesjonsutøvere har krav tilknyttet sin profesjon. Advokatens virksomhet er regulert av flere
lover13. Ulike krav gjelder av hensyn til samfunnet, klientene og kollegaene. Rettslige normer
håndheves ikke spontant av seg selv, men innenfor formelle rammer. Noe av håndhevingen
skjer innenfor den profesjonelle organisasjonen, resten i det offentlige systemet.
Advokatforeningens egne disiplinærutvalg er en indikasjon på advokatyrkets daglige
selvstendighet. Egne profesjonsetiske komiteer og utvalg viser profesjonaliseringen av
advokatvirksomheten.
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4.3 Rettslige utviklingslinjer- rettsliggjøring
I dette kapittelet vil det bli foretatt en gjennomgang av de rettslige utviklingslinjene som
forgår i dag, internasjonalt og nasjonalt. Et bilde av retten i dag kontekstualiserer advokatens
rolle. Advokatbransjens utviklingstrekk avhenger av den rettslige utviklingen, som igjen
påvirker etikken i samspill mellom rett, politikk og makt.

4.3.1

Viktige utviklingstrekk

Det utvikles rettslige normer som regulerer stadig større deler av samfunnet på mer
spesialiserte områder. Det såkalte «risikosamfunnet» er en årsak til utviklingen av retten. Der
det oppstår usikre og kompliserte konsekvenser, kan retten tas i bruk som et verktøy. Retten
påvirkes av mange forhold. En økende globalisering og internasjonalisering kommer til
utrykk gjennom internasjonale traktater, organisasjoner og domstoler. Retten preger en
betydelig del av det moderne samfunnet, og forholder seg derfor også til ulike sosiale
rasjonaliteter. Retten utvikler seg i interaksjon med samfunnet (Inger-Johanne Sand 2010).
Den moderne retten er preget av både rettslig pluralisme og polysentri. Begrepene utelukker
ikke hverandre, men brukes som kontrast til retten som enhet. Rettslig pluralisme innebærer at
flere systemer virker parallelt og samtidig. De kan derfor også komme til å kollidere. Dette er
ikke nødvendigvis et problem. Rettens polysentri innebærer variasjoner innenfor det som går
under det felles rettssystemet (Inge-Johanne Sand 2010).
Et annet trekk ved den moderne retten er den økende internasjonaliseringen. Økt globalisering
og internasjonalisering, medfører at statene blir mer avhengige av hverandre. Dette skjer
gjennom handel, kultur og datakommunikasjon. Denne felles interaksjonen medfører et
øktende felles behov for å løse problemer. Nasjonalstatene blir stadig mer forpliktet av
internasjonale rettslige traktater. Håndhevingen av disse traktatene kan medføre en
fragmentering av retten fordi den håndheves av ulike regimer hver for seg (Inger- Johanne
Sand 2010).
Statens rettsmonopol og spesielt lovgivningsmonopolet, er under press. Det er ikke bare et
government, men flere government regimes som påvirker rettssituasjonen. Dette medfører et
økt behov for privatrettslige avtaler, der fleksible løsninger er ønskelig. Advokatens rolle blir
derfor viktig i et globaliseringsperspektiv. Advokatene utgjør en stadig viktigere del av
transnasjonale nettverk fordi de er eksperter på det juridiske feltet, og viktige for å ivareta
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privatrettslige kontrakter. Advokatene som arbeider transnasjonalt er også medlemmer av en
spesiell advokatkultur. Denne kulturen er en trussel for statenes suverenitet, fordi den i stor
grad bedriver produksjon av rett som kan være i strid med nasjonalstatens interesser
(Papendorf 2002:120-121).
Gjennom den økende internasjonaliseringen blir også advokatens rolle endret. Deres
maktposisjon strekker seg utover landegrensene. Store, internasjonale selskaper har blitt
etablert og fusjonert, og gir mulighet for økonomiske fordeler. Flere transnasjonale fusjoner
på advokatmarkedet har bidratt til å danne større advokatkonsern som akkumulerer store
verdier (Papendorf 2002:133).
Advokatfirmaene har også endret seg over tid fra små og mellomstore organisasjoner, til en
utvikling med stadig flere større organisasjoner. Det har også blitt langt mer vanlig med
samarbeid innenfor advokatfirmaene, og flere advokater blir satt på saker der det tidligere var
vanlig med bare en advokat. Advokatfirmaer har endret karakter og det finnes flere
internasjonale selskaper som for eksempler PWC og Ernst og Young som tilbyr et bredt
spekter av tjenester, som trekker seg fra bank, fusjoner, oppkjøp, petroleumsrett, til skatt og
revisjon.
Globalisering kan beskrives som prosesser som bringer verden tettere sammen på flere ulike
måter. Liberalisering av frihet, frihandel og felles markeder er noen eksempler. Spesielt den
globale økonomien har endret seg som en følge av globaliseringen. Globaliseringen og dens
mange uttrykk har makt til å integrere ellers separate sfærer og skape en felles sfære og
diskurs. Selv om globalisering medfører mange fordeler har den også endret vilkårene for en
del prosesser. En globalisering av økonomien og markeder har medført en økt konkurranse i
økonomien. Dette påvirker firmaer, arbeidere og statene. Med dette har en global kulturell
endring oppstått og den overveldende «amerikaniseringen» påvirker oss og den
materialistiske- og symbolske diskursen (Bertilsson 2001: 245-246).
Globaliseringen bringer med seg en «second-order», retten globaliseres og dette påvirker den
juridiske profesjon. Menneskelig atferd og kommunikasjon endres. Den styres ikke lenger av
utvalgte hendelser her og nå, men er stedsuavhengige (Bertilsson 2001:246). Begrepet Lex
mercatorium refererer seg til transnasjonal rett som ikke er avhengig av den nasjonale
lovgiveren. «Mega-law» spres i stor skala og er av betydning for den rettslige kulturen i ulike
land. Den rettslige profesjon har endret seg på verdensbasis på grunn av «mega-law» og er
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relatert til fremveksten av store advokatfirmaer. Det som begynte som et amerikansk fenomen
som i hovedsak omhandlet forretningsjus, har ekspandert til resten av verden og til andre
jussområder. Jussen endret karakter til å bli mer teknisk og mer effektiv. «Gentlemanadvokaten» var blitt en retts tekniske administrator og konsulent. Det som gjør de store
firmaene så effektive, er at de strekker seg over store avstander, både gjennom kontakter og
ulike nettverk. I slike firmaer er advokatene høyt spesialiserte og jobber ofte i team
(Bertilsson 2001:258-259).

4.3.2

Utviklingstrekk i advokatbransjen

De siste årene har arbeidslivet endret seg markert. Advokatenes arbeidssituasjon og bransje er
preget av denne utviklingen i arbeidslivet. Det er vist i forrige avsnitt at samfunnet og retten
står overfor en rekke endringer som følge av blant annet globaliseringen. Næringslivet og
advokatbransjen blir i større grad lovregulert gjennom nasjonale og internasjonale lover og
forskrifter. Endringen i næringslivet har skapt behov for advokathjelp hos bedriftene.
Rettsområder er i endring og dette fører til økende krav til spesialisering og detaljkunnskap.
Denne utviklingen har medført at advokatvirksomheten også er i endring. Tidligere var den
tradisjonelle advokatvirksomheten bestående av små advokatkontorer hvor man arbeidet med
tradisjonell juss, som for eksempel familierett, skifterett, arverett, konkursrett og
kontraktsrett. Denne formen for advokatvirksomhet er mindre utbredt i dag, men finnes
fortsatt spesielt i mindre byer. Spesialiserte rettsområder kan resultere i mer spesialisering
fordi man frykter for å gjøre feil og få erstatningskrav mot seg (Bahus 2001:86).
«Fusjonsbølgen» med sammenslåing av advokatfirmaer til større internasjonale konsern, er en
virkning av utviklingen. Økningen i lovmengden og mer spesialisering har medført en
ekspansjon i klientmarkedet. Dette gjelder spesielt for forretningsadvokatene. Derfor har også
større firmaer blitt en viktig del av bransjen. Store selskaper kan konkurrere internasjonalt.
Dette kan gå på bekostning av de private klientene, og advokatterskelen for private klienter
blir enda høyere enn den allerede er. Salærstørrelsen påvirkes også av denne utviklingen.
Store klienter har ofte god ressurstilgang og det kan medføre at ordinære klienter ekskluderes.
Muligheten for rettshjelp blir skjevere (Bahus 2001:100-101).
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4.3.3

Rettsliggjøring

I sammenheng med avsnittet om viktige utviklingstrekk er det nødvendig å redegjøre for
rettsliggjøringen som har, og fortsatt finner sted i samfunnet. Begrepet rettsliggjøring kan
brukes på flere måter og i ulike sammenhenger. En definisjon er å bruke rettsliggjøring som
det å omdanne og innsnevre en konflikt til en rettslig ramme. I relasjon til rettslige
utviklingstrekk kan vi snakke om rettsliggjøring i form av at flere arenaer i samfunnet overtas
av jurister, advokater og domstoler. Rettsosiologien Voigt anvender tre kriterier for
rettsliggjøring. Disse kriteriene er lovgivningstekst, byråkratisering og «justisialisering».
Sistnevnte kriteriet innebærer at politiske initiativ flyttes til deler av rettsapparatet (Mathiesen
2011:204).
Den siste maktutredningen, Makt- og demokratiutredningen (1998-2003), tar også i bruk
begrepet rettsliggjøring. De hevder at det er en betydelig økning i nasjonale lover, og spesielt
innenfor rettighetslovgivning. Spesielt har økningen av internasjonal lovgivning ført til at
nasjonale folkevalgte organer, har mistet makt. Dette omtales som en maktforskyvning.
Overnasjonale domstoler og regelverk setter sitt preg på Norges domstoler og rettspraksis.
Maktutredningenes konklusjoner har vært gjenstand for debatt og diskusjon, og det har vært
diskutert om det norske folkestyret reelt sett er svekket slik maktutredningen hevder. Uten å ta
stilling til maktutredningens konklusjoner, kan man argumentere for at det har foreligget en
rettsliggjøring gjennom at stadig større områder av samfunnet blir lovregulert (Mathiesen
2011:204-206).
Rettsliggjøring har medført at profesjoner får mer makt. Gjennom det økende antall lover og
reguleringer, har etterspørsel etter juridisk kompetanse også økt. Dette gjør at den juridiske
profesjonen får betydelig makt i utviklingen av ny rett. Maktforskyvningen har medført at
«profilen» til den juridiske profesjonen endres. Lex Mercatorium, altså rett som er uavhengig
av landegrensene, blir i stor grad påvirket av advokatene i de større advokatvirksomhetene.
Advokatene i disse firmaene styrer rettsutviklingen gjennom klientenes interesser. Store
klienter som IBM, General Motors og Apple har helt andre agendaer enn statene. På grunn av
sin størrelse påvirker de i stor grad økonomien internasjonalt. Klientforholdet i de
internasjonale advokatfirmaene er av en helt spesiell karakter, og avhengighetsforholdet
skiller seg fra mer tradisjonell advokatvirksomhet. Lojaliteten ligger hos klienten som kan ha
som mål å omgå eksisterende lovgivning, finne «smutthull» og nye muligheter i jussen. Lex
mercatorium bringer frem en ny type advokat, som strukturerer og regulerer det internasjonale
37

finansliv. Advokatfirmaets lokalisering viser ikke nødvendigvis hvor lojaliteten ligger
(Bertilsson 2001).
Globaliseringen av rettshjelpsmarkedet, omtales av flere som en «amerikanisering» av jussen.
Transnasjonale økonomiske relasjoner skaper et behov for felles regler for å opprettholde
forutsigbarhet og stabilitet. Ekspansjonen av den økonomiske arenaen har medført et
ytterligere behov for felles regler. Nye globale «funksjonærer» bestående av advokater,
revisorer, finansrådgivere og konsulenter legitimerer den nye orden. De kan omtales som den
transnasjonale «ledende elite». Målet til den nye eliten er profittmaksimering (Bertilsson
2001).
Spesielt forretningsadvokatene har gjennom globaliseringen og den transnasjonale retten, fått
mer makt. De er med på å representere og påvirke bedrifters interesser og finansielle
eiendeler. Dette kan gå på bekostning av og pulveriserer tradisjonelle juridiske bekymringer i
forhold til sosial rettferdighet, fordi jussen får et annet fokus (Bertilsson 2001).
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5 Reglene for god advokatskikk og
håndhevingen av dem
I dette kapittelet vil det etiske regelverket og håndhevingen av dette bli presentert. Deretter vil
konsekvenser av regelbrudd bli presentert.

5.1.1

Regelverk

Reglene for god advokatskikk er utarbeidet av Advokatforeningen, blant annet. Dette fordi
advokatene selv ønsker å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske prinsipper. Med god
advokatskikk menes uskrevne og skrevne normer for advokatens handlemåte. Regler av etisk
og juridisk karakter er dannet med det formål at klientene skal føle seg trygge og ivaretatt når
de oppsøker advokat. Klienten skal føle seg trygg på at tjenesten innehar en viss faglig og
etisk kvalitet. Reglene er derfor med på å kvalitetssikre advokattjenestene. På grunnlag av
dette har man regler for god advokatskikk, krav til utdanning, praksis, kurs og lignende.
I 1995 ble reglene i domstolloven om rettshjelpsvirksomhet og advokater endret. Det ble også
vedtatt en ny bestemmelse i Domstolloven § 224 første ledd som lovfester at
advokatvirksomhet skal utføres i samsvar med god advokatskikk. Domstolloven § 224 andre
ledd gir grunnlag for at Advokatforeningen kan utarbeide nærmere regler om god
advokatskikk.
Den 8.6.2001 vedtok Advokatforeningen Regler for god advokatskikk, som ble inntatt ved
kongelig resolusjon som forskrift 20.12.1996, til Domstolloven (advokatforskriften) kapittel
12. Reglene gjelder for alle advokater i Norge, uavhengig av medlemskap i
Advokatforeningen. Brudd på reglene kan medføre disiplinære følger for advokaten.
Det foreligger ikke forarbeider til Reglene for god advokatskikk i Norge, men Council of
Bars and Law Societes of Europe (CCBE) har utarbeidet europeiske regler for god
advokatskikk, som harmoniserer med det norske regelverket. Disse reglene er bindende for
advokater som driver virksomhet i EØS-området. Siden forsvarere møter andre utfordringer
enn advokater som arbeider med sivile saker, vedtok Advokatforeningen egne retningslinjer
for forsvarere. Disse er et supplement til Reglene for god advokatskikk.
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5.1.2

Reglenes innhold

Den første delen i Reglene for god advokatskikk beskriver reglenes formål, advokatens
oppgaver og opptreden. Kapittel to omhandler alminnelige prinsipper der temaene er
uavhengighet, tillitsforhold, fortrolighet og advokaters forhold til reklame og media. Det
tredje kapittelet omhandler forholdet til klienten. Aksept og avslutning av oppdrag, ulike
former for interessekonflikter, salærberegninger, rettshjelpsordninger, klientmidler og
forsikring er temaer i dette kapittelet. Det fjerde kapittelet omhandler advokatens forhold til
domstolene og andre konfliktløsende organer. Kapittel fem dreier seg om forholdet mellom
advokater. Det siste kapittelet gjelder regler for advokatvirksomhet over landegrensene.

5.1.3

Håndheving av reglene

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager som gjelde brudd på Regler for god
advokatskikk. Disiplinærutvalget er første instans hvor innklaget advokat er medlem av
Advokatforeningen. Disiplinærutvalget er også førsteinstans dersom innklagde advokat ber
om at saken behandles av utvalget som første instans. Til sammen er det syv regionale
disiplinærutvalg. Dersom det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk, kan
disiplinærutvalgene meddele innklagde advokat kritikk, irettesettelse eller advarsel. Dersom
disiplinærutvalget finner at en advokat har krevd for høye salær, kan utvalget fastsette nytt
salær og pålegge advokaten å betale det overskytende til klager. De mest alvorlige tilfellene
kan ende med at advokaten ekskluderes fra Advokatforeningen og/eller mister
advokatbevillingen, slik at vedkommende ikke lenger kan arbeide som advokat. Hvis
disiplinærutvalget finner mistanke om at det foreligger kritikkverdige forhold vedrørende
advokatens forvaltning av klientmidler, skal Tilsynsrådet varsles. Dersom et disiplinærutvalg
får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal
disiplinærutvalget vurdere om Advokatforeningens generalsekretær skal varsles.
Beslutninger fra Advokatforeningens disiplinærutvalg kan påklages til disiplinærnemnden.
Klagefristen er tre uker. Nemnden består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
Nemndens leder skal være dommer av yrke, to medlemmer skal være advokater og de to siste
skal representere forbruker- og næringslivsinteresser. Disiplinærnemnden har samme
sanksjonsmuligheter som disiplinærutvalget. Disiplinærnemndens beslutninger er endelige og
kan ikke påklages, jf. Domstolloven § 227 syvende ledd. Søksmål mot avgjørelser truffet av
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nemnden, kan reises mot staten ved Disiplinærnemden, jf. Domstolloven § 227, siste ledd.
Klage på saksbehandlingsfeil kan påklages til Sivilombudsmannen.
Disiplinærnemden består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse er en
dommer, to advokater og to medlemmer som ikke er advokater eller dommere. Medlemmene
og varamedlemmene oppnevnes av Kongen for 2 år. Godtgjørelsen til medlemmer og
varamedlemmer fastsettes av Justisdepartementet og dekkes av Disiplinærnemnden.
Disiplinærnemden finansieres ved årlige bidrag fra advokater som utøver advokatvirksomhet i
eget navn. Disiplinærnemndens oppgaver er å behandle klager over advokater som har
opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov. Disiplinærnemnden
behandler også klager fra klienter som ikke får tilbakebetalt salær. Beslutningene er offentlige
med unntak av det som omfattes av Forvaltningsloven. Klager mot advokater som er
medlemmer av Advokatforeningen og som regionale disiplinærutvalg er kompetente til å
behandle, kan ikke bringes inn for Disiplinærnemden før den er ferdigbehandlet eller avvist.
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med alle praktiserende advokater
og rettshjelpere. Advokatbevillingsnemnden behandler spørsmål om tilbakekall eller
suspensjon av advokatbevillinger, jf. Domstolloven § 230.

5.2 Konsekvenser av brudd på de etiske reglene
5.2.1

Konsekvenser for advokaten

Brudd på Reglene for god advokatskikk kan som nevnt medføre disiplinære følger for
advokaten. Brudd på reglene gjør at den enkelte advokat setter sin egen eller den
virksomheten vedkommende er en del av, i fare. I dag er advokatbransjen i stor grad preget av
samarbeid og teamjobbing. Dette innebærer at brudd på reglene får konsekvenser også for den
som ikke direkte er involvert. Som beskrevet tidligere er det også en tøffere bransje preget av
økt konkurranse og kommersialisering. Et dårlig rykte og synliggjøring av etiske brudd, kan
bidra til at klienter velger andre advokater og firmaer. Klienten, den viktigste inntektskilden,
er dermed i fare.
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Dersom det kommer frem at den etiske samvittigheten er på vikende front, mister også
standen sin legitimitet. Tilliten mellom den juridiske profesjon og andre profesjoner svekkes, i
tillegg til tillitten mellom kollegaer. Faglige diskusjoner og debatter kan reduseres og faget
kan hindres i å utvikle seg (Torgersen 1972:59).

5.2.2

Konsekvenser for klient og motpart

Brudd på etiske regler kan medføre at motparten lider rettstap og går glipp av det som tilhører
vedkommende rettmessig. Urent spill kan også i et lengre perspektiv bli problematisk. Dette
gjelder også for klienter da det er svært uheldig hvis en avsluttet sak får søkelyset rettet mot
seg i etterkant. Det som kanskje den gangen ble ansett som «hensiktsmessig urent spill» for
den enkelte klient, kan i et lengre perspektiv endre seg.
En annen reaksjon mot brudd på reglene for god advokatskikk er utelukkelse og eksklusjon,
gjennom å miste bevillingen som advokat. Dette kan være av kortere eller mer langvarig
karakter.

5.2.3

Profesjonskontrollen

Kollegial kontroll av etiske regler foregår gjennom advokatenes felles organisasjon
Advokatforeningen, men også gjennom kollegial kontroll med hverandre. Kollegial kontroll
har som utgangspunkt å forhindre avvik fra viktige profesjonelle standarder. Når det gjelder
antall saker som bringes inn for Disiplinærnemden, er dette relativt få. I 2012 kom 440 saker
inn, dette er nedgang på 29 sammenlignet med året før. 157 saker ble avvist.
Medholdsprosenten var som i året før, på 38 prosent (Advokatforeningens årsrapport
2012:21). Antallet er relativt lite og mye tyder på at det eksisterer «mørketall», altså en
differanse mellom antall kjente brudd og det totale antall begåtte brudd (Torgersen 1972:64).
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6 Etikk, normer og kommunikasjon
av Reglene for god advokatskikk
I denne første delen av det teoretiske rammeverket vil ulike typer etiske kategorier bli
gjennomgått. Deretter vil advokatetikken og yrkesetikken bli presentert, etterfulgt av en
redegjørelse for profesjonsetikk og allmennetikk. Etikkregler som normer vil bli gjennomgått.
Til slutt følger en gjennomgang av hvordan reglene kommuniseres.

6.1 Etikk
Etikk stammer opprinnelig fra det greske ordet ethos som betyr holdning eller karakter. Sett ut
i fra etymologien, altså ordhistorien har etikken mye å gjøre med spørsmålet om hvilke
individuelle holdninger vi bør ha. Moral blir ofte omtalt i sammenheng med etikken, men
retter seg i større grad mot det mellommenneskelige og de sosiale normene. Den tradisjonelle
forståelsen av etikk og moral, har fått konkurranse av nyere definisjoner. Etikk defineres som
læren om moral. Denne læren eller definisjonen finner vi både i dagliglivet og mer
systematisk, slik som i moralfilosofien (Johansen og Vetlesen 2003:108).

6.1.1

Moral

Moral kan defineres som oppfatninger om rett og galt. Hva som er rett og galt kan defineres
gjennom å klassifisere handlingene. De kan enten være definert som plikt, et forbud eller som
tillatt. Holdninger er også en viktig del av moralen. Men disse er mer eller mindre varige
karaktertrekk ved en person. Dette kan være trekk som modighet, generøsitet og ærlighet.
Holdninger peker to veier, « innover» og « utover». Peker de « innover» er de et resultat av
den enkeltes dannelsesprosess, peker de «utover» virker de styrende for våre relasjoner til
andre mennesker (Johansen og Vetlesen 2003:110).

6.2 Advokatetikk
Etikk i den verden advokater opererer i, har klare likhetstrekk med annen yrkesetikk, men
skiller seg også klart fra disse på flere områder. Etikk kan i mange sammenhenger fremstå
som et noe diffust begrep, uten klare retningslinjer. Advokatetikken er derimot ganske klar
siden den er nedfelt i lov. Den Norske Advokatforeningens etiske regler er grunnlaget for den
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læren som man finner om advokatetikk. De er etikk i materiell og formell forstand. De er også
av mer samfunnsmessig og generell karakter, som man må kunne anta samfunnsmedlemmene
stort sett støtter. Reglene er uttrykk for den enkelte advokats grenser, og er særegent for
advokater. De advokatetiske reglene setter grenser for utøvelse av advokatyrket, samtidig er
de også beslektet med allmenne normer i samfunnet (Bahus 2001).

6.3 Yrkesetikk
Yrkesetikken har å gjøre med moralske problemer og valgsituasjoner som oppstår i
sammenheng med utøvelsen av et yrke. Valg av yrke kan også være et moralsk valg. Når man
velger yrke, velger man samtidig å gå inn under en mer eller mindre etablert yrkesetikk. Man
aksepterer dermed visse gitte mål, verdier og normer. Yrkesetikken utgjør rammen for
yrkesutøvingen. Selv om advokatyrket består av mye frihet og selvstendighet, så er
autonomien også noe begrenset (Collste 1993:25).
Mer generelt kan man omtale yrkesetikk som en normativ etikk. Den gir veiledning for
hvordan yrkespraksisen skal gjennomføres. Yrkesetiske regler viser vei, og trekker på
grensene mellom hva som er innenfor og utenfor. Yrkesetikk er moralnormer knyttet til et
bestemt yrke. Normene knytter seg ofte til fagets og profesjonens oppgaver. For eksempel
heter det i Reglene for god advokatskikk; «advokatens plikt er å fremme rett og hindre urett».
Normene kan også være i negativ form slik som; «advokaten må unngå opptreden som er
egnet til å skade standens og yrkets anseelse». For at disse aktsomhetsreglene skal forstås
riktig, må de sees i relasjon til den positive orienteringen for faget. Dette innebærer å se
advokaters rettshjelpende og tjenesteytende funksjon.
Yrkesetikk oppstår ofte i skjæringspunktet mellom yrkesutøveren og omverden som
yrkesutøveren er i kontakt med. Denne kontakten kan være direkte og indirekte. Reglene for
god advokatskikk er viktigst i forholdet til klienter, fordi det er i denne relasjonen
advokatyrket har sitt utgangspunkt. Yrkesetikken er ofte en integrert del av fagkunnskapen,
som blir presentert både gjennom studier og i arbeidslivet forøvrig (Raaum: 1993:45).
Yrkesetikken er med på å legitimere det juridiske faget gjennom å stille krav til utdanning og
formelle krav for å kunne kalle seg advokat. Den beskytter, samtidig som den også avgrenser.
Dette medvirker til en profesjonalitet som har vært svært viktig for advokatstandens rykte og
plass i samfunnet. Advokater som en del av den juridiske profesjon, får gjennom etiske regler
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et bidrag til å legitimere blant annet maktbruk, men også tillitten til samfunnet og klientene
antas å ha en positiv effekt. Arbeidssosiologer støtter opp under yrkesetikkens legitimerende
funksjon. Utfordringer som kan knyttes til kontroll av yrkesutøvernes virksomhet,
kompenseres av at yrkesutøverne selv formulerer etiske regler for sitt eget yrke (Collste
1993:19).
Å utøve et yrke følger av stillingen. Gjennom denne må ulike beslutninger fattes hver eneste
dag. Mange av disse beslutningene har få eller ingen effekt som påvirker andre. Men det
finnes mange beslutninger som kan få store konsekvenser, særlig der makt, penger og følelser
spiller en rolle.
Yrkesetikk er relatert til resultatene av det arbeidet som utføres. Reglene for god advokatskikk
omhandler målene for advokatvirksomheten. Den beskriver hvilke metoder som kan og hvilke
metoder som ikke kan tas i bruk. I tillegg omtaler de hvilke konsekvenser brudd på reglene
kan medføre. På denne måten kan yrkesetikken til advokatstanden også omtales som
konsekvensetikk (Raaum 1993).
Utøvelsen av et yrke skjer innenfor en sosial kontekst. Det finnes dermed en sammenheng
mellom etiske normer og prinsipper for det enkelte yrket og etiske normer og prinsipper på
samfunnsnivå. Et eksisterende sosialt normsystem kan utgjøre rammen for utformingen av en
spesiell yrkesetikk (Collste 1993:20).

6.4 Profesjonsetikk vs. allmennetikk
I den moderne profesjonsdebatten reises spørsmålet om det er nødvendig med overordnede
prinsipper og regler. Motstandere av fastsatte regler argumenterer med at de enkelte
profesjonsutøvere må foreta moralske handlingsvalg og at disse er kontekstavhengige.
Situasjonene er så forskjellige at overordnede regler har liten verdi. Motargumentet er at det
er nødvendig med et profesjonsetisk normgrunnlag som kodifiserer et minimum av
konsensus. Denne polariseringen er en gjenganger i etikkhistorien. Den kantianske
pliktetikken hevder det finnes en allmenn moralsk lov med universell gyldighet, og den
millske konsekvens- og formålsetikken ser handlingens konsekvenser som bakgrunn for
oppfatninger av hva som er rett og galt. Disse formene for etikk brukes noe om hverandre i
praksis. De aller fleste vil nok være enige i at enkelte handlinger er uakseptable, samtidig som
ulike situasjoner åpner opp for ulike handlingsalternativer (Leer-Salvesen 184-185). Reglene
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for god advokatskikk bærer preg av nettopp dette. De er spesifikke samtidig som de også
åpner opp for bruk av skjønn.
Enkelte hevder at profesjoner trenger en felles etisk kodeks, men at den har begrenset verdi
når man kommer opp i etiske dilemmaer. Påstanden er at etiske regler aldri kan bli for
omfattende. Etiske regler i kombinasjon med etisk teori og analyse kan være en nyttig
sammenkobling som kan gi aktørene nødvendige verktøy. Beyerstein argumenterer for en
kombinasjon av overordnede etiske regler og etisk teori. Vellykket etisk profesjonsarbeid bør
derfor bestå av kritisk refleksjon over etiske regler og kodekser, og øvelse i moralsk
dømmekraft (Leer-Salvesen 186-187). Men dersom den allmenne moralske dømmekraften er
svekket, hjelper det lite med en overordnet etisk kodeks.

6.5 Rollemoral og allmennmoral
Begrepet rollemoral kan defineres som moralnormer knyttet til en rolle med egne normative
forventninger. Gjennom advokatyrket beveger man seg fra allmennmoralen og inn i
profesjonsetikken og rollemoralen. Særegne rollemoraler kan forsvarers fordi rettsvesenet
begrunnes ut fra det gode det oppnår. Institusjonen blir rammen for den konkrete handlingen
og rollen som advokat hører også til denne institusjonen. De særegne rolleforpliktelsene er
nødvendige for rollen som advokat. Denne rolleforpliktelsen krever og legitimerer bestemte
handlinger (Bahus u.å).
Men selv om man pådrar seg nye roller gjennom det å være advokat, må man fortsatt kunne
legitimere de spesielle forpliktelsene overfor allmennmoralen. Rollemoralen medfører derfor
ikke egne «moralske fripass» (Halvorsen u.å). Reglene for god advokatskikk utgjør et eget
moralsk «område», men er fortsatt en del av allmennetikken. Dette er særlig viktig med tanke
på advokatrollen og dens mange funksjoner innenfor det juridiske systemet. I tillegg er
advokaten en del av flere sfærer og havner i mange tilfeller i et slags skjæringspunkt. Dette er
med på å vise at den mangefasetterte advokatrollen kan gjøre det ekstra utfordrende med
tanke på allmennetikken.

6.6 Etikkregler som normer
Normer er en sosiologisk betegnelse for intersubjektive og underforståtte oppfatninger om
menneskelig atferd og oppførsel (Aubert 1964). Det klassiske normperspektivet til Thomas
46

Mathiesen har fokus på menneskers sett av forventninger til hverandres atferd. Normene
påvirker folks atferd og er viktige krefter når samfunnet skal drives fremover.
Normbegrepet har vært gjenstand for diskusjon, og brukes ofte noe upresist i dagligtalen. Det
kan fremheves tre forfattere som har hatt stor betydning når det gjelder utviklingen av
normbegrepet innenfor sosiologien. Disse er Durkheim, Sumner og Cooley. Wiliam G.
Sumner er spesielt viktig. Sumner argumenterte for at folkelige sedvaner ga selvstendig makt
og legitimitet. Han hevdet at verdensbilder, livssyn, det riktige, rettigheter og moral til
sammen er et resultat av folkelige sedvaner (Hydén 2002:95-96). Flere andre sosiologer har
også egne normdefinisjoner. Georg Homans definerer normer på denne måten:
A norm is a statement made by members of a group, not necessarily by all of them, that is
members ought to behave a certain way in certain circumstances. The members who make the
statement find it rewarding that their own actual behavior and that the others should conform
to some degree to the ideal behavior described by the norm (Homans 1961:40).
Norm brukes i sosiologien som en form for kulturell regel som binder folks handlinger
sammen, med tilknytning til sanksjoner i form av straff eller belønning. Normer regulerer
atferd og skaper et mønster som skiller et sosialt system fra et annet. På denne måten er de
også med på å regulere hvem som er innenfor og hvem som er utenfor det sosiale systemet.
Normene forsterker forventningene knyttet til en bestemt atferd (Hydén 2002:98-99).
Vilhelm Auberts klassiske definisjon av normer er:
Sosiale normer er satt sammen av forventinger(Aubert 1964:30)
Rettsregler og andre normer er kontrollerende krefter som medfører mulighet for sosial
endring. I det følgende vil et bredere perspektiv lansert av Håkan Hydén, bli presentert. I
sosiologien blir normer ofte omtalt som forventninger som kommer fra individer. De er
relatert til en «avsender». Men forventninger må ikke nødvendigvis komme fra en spesiell
avsender. De kan også vokse frem som et resultat av en underliggende rasjonalitet tilknyttet et
system. Logikken bak for eksempel et spill gir normer for adekvat oppførsel, men denne
skiller seg fra selve spill-reglene. Normer kan brukes utover det å være et empirisk fenomen
som er bygget på andre menneskers forventninger. Som analytisk instrument kan de brukes
for å analysere menneskelig atferd. Forventninger er ofte knyttet til normer og disse finner vi i
ulike deler av samfunnet. Aktørene tar dem ofte for gitt fordi de er internalisert inn i den
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enkelte aktør. Normer er ikke bare til stede når mennesker er i interaksjon med hverandre,
men er en konsekvens av hvordan samfunnet er organisert, indirekte og direkte. Rettslige
normer som påvirker og eksisterer i yrkeslivet, slik som reglene for god advokatskikk gjør,
må sees i relasjon til de forhold til virker under, det lønnede arbeidet (Hydén 2011:123-124).
Rettsregler må sees som en spesiell kategori av normer (Hydén og Svensson, 2009). Det
spesielle med rettsregler er at de har en sterkere støtte bak seg. Dersom normen ikke fungerer
alene, setter «samfunnet» sanksjoner i relasjon med normen, slik at normen skal bli
forhåpentligvis fulgt. Georg von Wright hevder at normer som blir rettsregler får en bredere
mening og blir klarere uttrykt. Formaliseringen av normen bidrar til å gi den stabilitet, som
kan være en styrke. På den andre siden kan normen bli for rigid. Den kan lett oppfattes for
byråkratisk og bli mindre fleksibel når den blir rettsliggjort (Hydén 2011:133). Normer og
rettsregler kan drives fra hverandre og på denne måten «stivne». Mangel på fleksibilitet bidrar
til normens opprinnelige innhold blir utradert. Jo større forskjellen mellom normen i
samfunnet og rettreglen er, jo større bli kostnadene for å opprettholde regelen. Derfor er
rettsregler avhengig av bruk av makt. Bruken av makt krever igjen legitimitet.

6.6.1

Normens intra-system

Samfunnet består også av normkonflikter mellom ulike systemer. Det kalles for intra-system
konflikter (Hydén 2011: 142). Reglene for god advokatskikk skal virke innenfor hele
systemet til advokatvirksomheten. I tillegg virker og fungerer advokatens virksomhet i
relasjon med en rekke andre systemer. Det økonomiske systemet utgjør en vesentlig og
økende del av advokatens hverdag og virke. Kolleger og samarbeidspartnere innad i
advokatvirksomheten og strukturen, er også viktig for advokatens hverdag. På den ene siden
er det sterke krav til inntjening, stykkpris, effektivitet og rasjonaliseringsmål. På den andre
siden skal man ha et godt omdømme av hensyn til seg selv og andre. Krav fra klienter og
tilliten man er avhengig av kan skille seg fra de nevnte systemene.
På denne måten ser man at de mange systemene advokaten virker inn i og sammen med,
medfører ulike krav og forventninger som igjen springer ut av ulike normer. Dette
krysspresset kan medføre intra-system konflikter. Reglene for god advokatskikk er preget av
en «overordnet» karakter. Dette kjennetegnet og målet kan gjøre det utfordrende, da reglene
skal virke sammen med mange ulike og til dels motstridende systemer.
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6.7 Virksomhetsbegrepet og yrkesetikken
Den britiske filosofen Alasdair MacIntyres hovedtese var at moralens forankring er i en sosial
kontekst. Forståelsen av sentrale etiske begreper har forsvunnet i de moderne pluralistiske og
individualistiske samfunnene. Grunnen til dette er at mennesker ikke lenger tilhører en
moralsk tradisjon. Det er gjennom moralske samfunn og en moralsk tradisjon, den moralske
bevisstheten utvikles. Det er fra den moralske bevisstheten man forstår de moralske
begrepenes betydning, og hva som forventes av en og hvordan man bør handle. MacIntyre
definerer dydsbegrepet som menneskelig virksomhet. Formålet med visse typer virksomheter
kan ikke beskrives uten at det henvises til deres interne verden (Collste 1993:22).
MacIntyre definerer virksomhetsbegrepet slik:
By a practice I am going to mean any coherent and complex form of a socially established
cooperative human activity through which goals internal to that form of activity are realized
in the course of trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to, and
partially definitive of, that form of activity, with the result that human powers to achieve
excellence, and human conceptions of the ends and good involved, are systematically
extended (MacIntyre 1985:191).
Dette virksomhetsbegrepet kan sees i sammenheng med yrkesetikken. Et yrke har også
bestemte formål og mål, og er en hensiktsmessig virksomhet. Målene er blant annet formulert
i yrkesetiske koder og regelverk. Yrkesutøvingen kan være middel for å oppnå et mål. Det
overgripende målet kan også ses på som en form for legitimering i betydningen moralsk
legitimering, av en viss type yrkesutøving (Collste 1993:22).
Yrkesutøving kan ha utgangspunkt i ulike hensiktsstrukturer. Yrkesutøving kan ses på som
sosialt bestemte menneskelige handlinger som strever mot ypperlighet (excellence) eller som
strevende mot et overgripende mål. Disse aspektene komplementerer ofte hverandre (Collste
1993:22).
Å bli klar over målet for et bestemt yrke, er en kognitiv prosess. Det er ikke tilstrekkelig bare
å kjenne til reglene. Vedkommende må tilegne seg dem og integrere dem i han eller hennes
personlighet. Slike etiske karakteregenskaper omtales som dyder. Det kan skilles mellom
generelle dyder som rettferdighet og ærlighet, og yrkesspesifikke dyder. Den praktiske
fornuften spiller ifølge MacIntyre en viktig rolle når man skal velge en riktig handling.
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I en handlingssituasjon er det ikke tilstrekkelig med regler. Det kreves en evne til å bedømme
mulighetene (Collste 1993:23-24).

6.8 Hvordan meddeles og kommuniseres Reglene
for god advokatskikk?
For at en lov skal ha noen virkning, må den nå ut til dem den gjelder. Kommunikasjon er
sentralt for å nå ut til adressatene. Kommunikasjon forutsetter en avsender, mottaker og et
budskap. Kommunikasjon av lovsstoff innebærer ulike meddelelsesformer. Ulike lover
passerer ulike kanaler, og det er viktig å kartlegge disse kanalene. Rettsreglenes virkemåte må
ses som et kretsløp av normer i samfunnet. En lov blir gitt og forplanter sine virkninger utover
i samfunnet (Aubert 1976: 135).

6.8.1

Lovgiverens offisielle kunngjøring

Lovsstoff blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Leserne av Norsk Lovtidend er som regel jurister
og advokater, så det er lite trolig at denne plattformen har stor betydning for lekfolk. Reglene
for god advokatskikk blir sendt ut til alle medlemmer av den Norske Advokatforening, det vil
si de aller fleste advokater i Norge. Lovgivers mer generelle kunngjøring når sjeldent særlig
mange (Aubert 1976:130).

6.8.2

Disiplinærnemd

Hvilken meddelelse domstolen og disiplinærnemnden som er der hvor sakene bringes inn for
sender ut, avhenger av hvilke typer saker som blir bragt inn for nemnden. Dette er i en viss
grad utenfor nemdens egen kontroll, selv om de har bestemmelser for hvilke typer saker som
blir tatt opp. Et generelt trekk ved sakene som bli bragt inn for disiplinærrnemnden, er at de
ofte er tvilsomme saker. Avgjørelsene dreier seg derfor ofte ikke om noe representativt
utvalg av normer. De er normer som skaper tvil ved sin utforming og formulering, eller de
regulerer livsforhold der tvister og tvil lett kan oppstå (Aubert 1976:130-131).
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6.8.3

Pressen og massemedia

Pressen og media kan i mange tilfeller vike som et bindeledd mellom lovgiver og borgerne.
Dette gjøres ved å omtale loven dirkete i aviser, tv, radio osv. Men pressen som
samfunnsinstitusjon har også andre funksjoner en lovgivningen har. Pressen skal selge
nyheter og er avhengig av inntekter fra publikum; økonomiske incentiver er av vesentlig
betydning. I tillegg innehar pressen en rolle som portvakt og setter av dagsorden. De er med
på å bestemme hva som skal bringes inn for offentligheten og får en sterk innflytelse på
samfunnets dagsorden.
Pressen og media kan referere til rettssaker, rettsavgjørelser og lover, som både kan være i
tråd med eller i strid med rettsapparatets hensikter. Fokus i straffesaker ligger ofte på å
referere til de sakene som kan gi avisene lesere. Ofte ser man at de sakene som blir referert til,
er et lite utvalg av representative saker når det gjelder brudd på etiske regler. Ofte er det de
mer grove og tvilsomme sakene som kommer på trykk.
Det er en alminnelig oppfatning at massemedia i stor grad kan påvirke våre holdninger, tro og
smaksretning. Denne oppfatningen har det blitt stilt spørsmålstegn ved gjennom flere
sosiologiske undersøkelser. Dette gjelder ved for eksempel betydningen av politisk
propaganda (Aubert 1976:135).

6.8.4

Organisasjoner og kommunikasjon

Meddelelse av lover kan skje gjennom kommunikasjon fra en borger til en annen. Denne
meddelelsen kan være av generell karakter, eller mer konkret om lovers innhold. Meddelelse
fra organisasjoner kan også stå for kommunikasjon av lovsstoff. Den Norske
Advokatforeningen utgjør en viktig rolle i spredningen, meddelelsen og kommunikasjonen av
Reglene for god advokatskikk. Som advokatenes profesjon- og interesseorganisasjon arbeider
de for å øke den faglige standarden og fremme yrkesetikken. Mer enn 90 prosent av alle
norske advokater og fullmektiger er medlem i Den Norske Advokatforeningen. Utvikling av
Regler for god advokatskikk er en viktig del av foreningens arbeid. Sammen med Juristenes
utdanningssenter administrerer de videre- og etterutdanningskrav som påligger alle advokater
som er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen.

51

7 Advokaten og utvalgte teoretiske
perspektiver
For å kunne foreta en analyse av de empiriske funnene, er det nødvendig å ta i bruk teori.
Begrepet «teori» kan brukes på ulike måter. Teori forstås som det å utvikle og anvende
generelle orienteringer i forståelsen av samfunnet. I tillegg til å sammenfatte kunnskaper og
innsikt på et forskningsfelt (Kalleberg et al:2009:87-88).
Refleksjoner rundt valg av teori er nødvendig, da teorien danner grunnlaget for den
sammenhengen man ser det empiriske materialet i forhold til. Sammenligninger av
observasjoner i forhold til teori, modeller og idealtyper, danner noe av kjernen i
samfunnsvitenskapen for å kunne analysere de observasjoner som er foretatt (Kalleberg et al:
2009:91).
Teori sammen med valg av metode må tas av forskeren selv og sosiale fenomener kan derfor
tolkes på ulike nivåer (Thagaard 2003). Den overordnede problemstillingen i oppgaven er å
finne ut hvordan de etiske reglene fungerer. Dette kan innebære bruk av flere teoretiske
perspektiver. De ulike teoriene vil bli brukt både alene og supplerende. Utgangspunktet i min
bruk av teoriene vil være å beskrive det sosiale landskapet som Reglene for god advokatskikk
er en del av. Det sosiale landskapet er et bilde på den sammenvevingen som retten inngår i
sammen med resten av den sosiale virkeligheten. Å se på alle sidene og delene ved denne
sammenvevingen er en omfattende oppgave. Masteroppgaven vil se på advokatenes forhold
til Reglene for god advokatskikk. Dette forholdet er et resultat av den sosiale virkeligheten
som reglene virker sammen med, som igjen utgjør en del av det sosiale landskapet.
Advokaten vil derfor bli analysert i forhold til teoretiske perspektiver med både aktør og
systemfokus. Pierre Bourdieus aktør- og strukturteori, sammen med hans begreper om sosiale
felt, rom, kapital og habitus, vil også bli anvendt. Cyrus Tatas teori om etikk vil bli anvendt, i
tillegg til teorier om sosial kontroll. New Public Management og teorier om rasjonelle valg,
blir også omtalt. I tillegg vil andre rettssosiologiske og kriminologiske teorier bli brukt. De
nevnte teoriene vil være med på å besvare problemstillingene, og berører kjernen i det sosiale
landskapet reglene virker inn i.
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7.1 Pierre Bourdieu
Bourdieu var en moderne opplysningstenker, og en typisk konfliktteoretiker (Aakvaag
2008:148). Det som skiller Bourdieu fra andre sosiologiske tenkere, er hans kritiske holdning
til «ren» teori. Han har gjennom et langt forfatterskap studert blant annet utdanningssystemet,
smak og forbruk, kunst, stat, politikk, universiteter, mediene og boligmarkedet. Gjennom
tiden har han utviklet og revidert sin teoretiske posisjon, og har understreket viktigheten av
empiriske studier. Denne siden av Bourdieu er til særlig inspirasjon i forhold til mitt
masterprosjekt som har egen empiri som utgangspunkt, men som vil være avhengig av teori
for å bli vitenskapelig (Aakvaag 2008: 149).
Hans generelle samfunnsteori er i følge ham selv kun et forsøk på å løse de problemer han har
støtt på underveis i de empiriske studiene, og ikke teori laget bare for teoriens skyld. Men til
tross for hans kritiske holdning til «teoretisk» teori finner vi et generelt teoretisk system som
kan kalles for en samfunnsontologi. Denne lar seg fremstille løsrevet fra de empiriske
studiene som den er utviklet gjennom. I dette teoretiske systemet finner vi et forsøk på å løse
aktør/struktur – problemet, og som har bidratt til å videreutvikle sosiologien (ibid).
Bourdieu var opptatt av at det er bare når vi ser hvordan strukturer og aktører er bundet
sammen, at den kritiske tilgangen til samfunnet blir mulig. Selv om han var kritisk til ren teori
finner man et generelt teoretisk system som kan fremstilles uavhengig av hans empiriske
studier. Derfor er det legitimt å bruke hans bidrag for å belyse problemstillingen og empirien i
dette masterprosjektet.

7.2 Pierre Bourdieus teoretiske prosjekt
Bourdieu ønsker å overskride skillet mellom «subjektivistisk» og «objektivistisk» sosiologi.
De to retningene er i følge Bourdieu mangelfulle og utilstrekkelige. I stedet må man forsøke å
forene de viktige innsikter fra begge tradisjonene. Subjektivismen tar utgangspunkt i kreative
og selvstendige aktører som på en kompetent og fri måte konstruerer den sosiale verden
nedenfra og opp. Objektivismen tar utgangspunkt i objektive sosiale strukturer som eksisterer
utenfor og uavhengig av den enkelte aktør, og hevder at slike strukturer styrer aktørenes
handlinger ovenfra og ned. Ifølge Bourdieu må dette skillet mellom objektivisme og
subjektivisme overskrides og da må man foreta to epistemologiske brudd. Først må man
gjennom et objektivistisk brudd der man avdekker objektive sosiale strukturer.
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Nøkkelbegreper her er sosialt rom, felt og kapital. Deretter må det foreligge et subjektivistisk
brudd der man henter inn igjen den kreative og kompetente aktøren (Aakvaag 2008:149).

7.2.1

Det objektivistiske bruddet

Sosiologen som skal studere et utsnitt av den sosiale virkeligheten, må alltid ifølge Bourdieu
foreta et epistemologisk brudd med den kunnskapen aktørene man studerer har om seg selv og
sin egen situasjon. Dette er fordi aktørene selv ikke har adekvat kunnskap om de objektive
sosiale betingelser som de selv er underlagt. Det kan være tre hovedgrunner til dette. Det
første er at folks hverdagskunnskap er preget av uklarheter og direkte feiloppfatninger. For
eksempel er det mange som tror de er frie og uavhengige i forhold til yrke, utdanning, smak,
partivalg osv. For det andre er aktørenes hverdagskunnskap praktisk kunnskap som er
kroppsliggjort. Til slutt gjenspeiler aktørenes kunnskap deres posisjon i samfunnet. Den er
lokal og partiell. Man ser altså verden ulikt utfra hvilken posisjon man er i. Det hverdagslige
aktører ikke har kunnskap om, er individuelle objektive strukturer som eksisterer uavhengig
av om de er erkjent eller intendert av aktørene som produserer dem. (Aakvaag 2008: 150).
Advokaten i dag representerer en del av eliten i samfunnet sett ut ifra høyt utdanningsnivå,
status og økonomi. Historisk sett har advokatstanden gått fra å være en lite aktet stand, til å
vinne anerkjennelse. En av årsakene til dette er advokatorganisasjoner som fra 1860 hadde
som mål å øke respekten og anseelsen til advokaten (Halvorsen 2002: 42). Når det gjelder
Bourdieus epistemologiske brudd med aktørenes egne kunnskaper om egen situasjon, er dette
særlig viktig i masterprosjektet. Som nevnt er advokaten en del av en elite og med yrket inntar
man den delen samfunnet som ikke alle har tilgang til. Denne posisjonen bringer med seg
bestemte oppfatninger og man ser verden gjennom disse «brillene». Nå er det ikke slik at
denne posisjonen følger automatisk med advokatbevillingen, det er også andre forhold som
bidrar. I tillegg er ikke alle advokater i samme posisjon. Det er essensielt for oppgaven å
avdekke regelmessigheter og strukturer som advokaten er en del av, uavhengig av om
advokaten selv oppfatter og intenderer dem. Disse objektive, sosiale strukturene er ifølge
Bourdieu det sosiale rom og felt.
Det epistemologiske bruddet med aktørenes egne kunnskaper er særlig viktig i forhold til
intervju og observasjon av advokaten. Det kan argumenteres for at advokater har en
oppfattelse av seg selv som innflytelsesrike og kunnskapsrike aktører i arbeidsmarkedet. Når
det gjelder årsaker til at folk velger å bli advokater, er det flere faktorer som spiller inn. Dette
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er faktorer som eksisterer «inne i» advokaten og former vedkommende. Hovedgrunnene som
Bourdieu bruker om at advokaten ikke har adekvat kunnskap om seg selv, kan antas å være
treffende. Det vil gjennom intervjuene bli interessent å se om dette stemmer. Under
intervjuene vil det også være en utfordring å avdekke de strukturer som eksisterer, men som
advokaten ikke er klar over selv (Aakvaag 2008: 150).

7.2.2

Det sosiale rom

Det sosiale rom er samfunnet i stort og består av en hierarkisk struktur av objektive, sosiale
posisjoner basert på kapitalmengde. Bourdieu definerer det som knappe ressurser det er
konkurranse om. Kapital gir makt i egenskap av å være en ressurs som kan brukes til å oppnå
fordeler i det sosiale liv. Den er også ulikt fordelt mellom individer, noe som danner
grunnlaget for dominans og herredømme. Det er tre former for kapital; økonomisk, kulturell
og sosial. Økonomisk kapital er den viktigste. Den består av alle former for økonomiske
ressurser som for eksempel penger, aksjer, eiendom, redskaper og land. Kulturell kapital
består i å ha tilegnet seg og mestre den dominerende kulturelle koden i samfunnet. Det
forutsetter altså at det eksisterer en allmenn smak i samfunnet. Kulturell kapital gir makt
gjennom resultater i utdanningssystemet, tilgang på attraktive posisjoner i arbeidsmarkedet,
distingvert forbruk, tilgangs til eksklusive miljøer, osv. Den kulturelle kapitalen er
kroppsliggjort og eksisterer i motsetning til den økonomiske internalistiske. Den har også en
ytre form for eksempel i form av utdanningstitler, kunstverk og interiør. Den kulturelle
kapitalen kan deles inn i to hovedtyper. Den første kan omtales som en uformell type
bestående av «smak» og «dannelse». Dannelsen består i en generell dømmekraft og
vurderingsevne som viser seg i evnen til å kjenne igjen, sette pris på og beherske høykulturen
i samfunnet. Dannelsen tilegnes tidlig i livsløpet og familien er den viktigste
sosialiseringsagent (Aakvaag 2008: 151-152).
Den andre hovedtypen er mer formell og kan omtales som utdanningskapital, og består av
utdanningstitler tilegnet via skoler, høyskoler og universiteter. Den tredje hovedformen for
kapital er sosial kapital. Denne består av tilgangen til sosiale nettverk og medlemskap i
grupper som for eksempel familie, venner, kollegaer, medstudenter osv. Sosial kapital kan
medføre makt fordi man bruker sine sosiale nettverk til å oppnå noe (Aakvaag 2008: 153).
Mye kan tyde på at advokatstanden generelt innehar mye kapital. Både økonomisk, kulturell
og sosial kapital. Den økonomiske kapital er udiskuterbar da advokater generelt tjener godt og
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har tilgang gjennom sitt virke til å skaffe seg verdier. Det skille Bourdieu gjør ved å dele den
kulturelle kapitalen i to hovedformer er kanskje særlig viktig med tanke på advokatstanden.
Den uformelle kulturelle kapitalen som dannelse og smak, representerer som nevnt evnen til å
gjenkjenne høykulturen i samfunnet. Denne dannes tidlig i et menneskeliv, og selv om det er
mange likhetstrekk mellom de som utdanner seg til jurister og blir advokater, er det allikevel
individuelle forskjeller som blir synlige (Aakvaag 2008: 151-154).

7.2.3

Det sosiale feltet

Et annet begrep som Bourdieu bruker for sosial struktur, er sosiale felt. Et sosialt felt er en
sfære, arena eller institusjon innenfor det sosiale rom. Eksempler på felt er det økonomiske
felt, det politiske felt, det religiøse osv. Et felt er ikke like omfattende som det sosiale rom,
men har en del til felles allikevel. Det eksisterer en objektiv struktur av sosiale posisjoner som
en aktør kan inneha. Posisjonene er hierarkiske og basert på en under-overordning. Den
viktigste forskjellen på det sosiale rom og det sosiale felt er at der posisjonene i det sosiale
rom er basert på mengde og sammensetning av de generelle kapitaltypene økonomisk og
kulturell kapital, er posisjonene i et sosialt felt bestemt av den mengden en aktør besitter av
den feltspesifikke kapitalen. Hvert felt har sin egen kapitaltype. Det er bare feltets egen
kapital som gir innflytelse og dette gir autonomi og uavhengighet. Videre er alle sosiale felt
preget av konflikter som kan oppstå når feltets aktører vil forsvare eller forbedre sin egen
posisjon (Aakvaag 2008: 155-156).
Advokater utgjør en del av det juridiske feltet og i den sammenheng er det aktuelt å diskutere
om utdanning virker. Er det slik at de profesjonsutdannede i sitt arbeid er preget av sin
utdanning? Sosiale og kulturelle klasseforhold kan ha mye å si i forhold til om utdanningen
virker inn på dem som utdannes. Utdanningssosiologien kan sies å ha to hovedretninger. Den
ene retningen legger vekt på at verdier og ferdigheter tilegnet under utdanning, virker direkte
inn i profesjonsutøvelsen og vedlikeholdes gjennom kollegaer og arbeidsliv. Den andre
retningen fremholder at grad og vitnemål er en inngangsbillett til bestemte posisjoner i
samfunnet, der arbeidsoppgavene dannes i den enkelte arbeidskontekst. (Repstad 2002: 153).
Selv om yrkeslivet medfører en form for sosialisering, tiltrekker ulike utdanninger ulike
mennesker med ulik bakgrunn. Derfor kan det virke som at mange av de grunnleggende
holdningene og livsinnstillingene er fastlagt, før man begynner på en profesjonsutdanning.
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Samtidig viser enkelte studier at utdanning gjør folk i stand til å foreta reflekterte valg
(Repstad 2002:154).
Teorien om sosiale felt er treffende da advokater som har etablert seg «godt» i
advokatmarkedet og som har store klientgrupper kan ha større innflytelse på det
juridiske/advokatfeltet, enn mindre suksessfulle advokater. Dette er gjenstand for
maktutøvelse. Kapital er makt (Aakvaag 2008: 154-157). Konflikter i feltet kan tenkes å
oppstå når advokater kommer på kant med etikken for å forbedre sin egen situasjon som
advokat.

7.2.4

Det subjektivistiske bruddet

Samfunnslivet består ikke bare av strukturer, men også av kompetente og handlende aktører.
I det subjektivistiske bruddet bringer Bourdieu inn aktøren i sin teori. I følge ham er det to
grunner til at det objektivistiske bruddet må etterfølges av det subjektivistiske. Det første er at
man gjennom det objektivistiske syn kan hevde at objektive, sosiale strukturer fullt ut
determinerer aktørenes handlinger. Det er ikke slik at når man først har avdekket en persons
posisjon i det sosiale rom eller felt, at dette fullt ut kan forklarer vedkommendes handlinger. I
tillegg er det også viktig ikke å begå den «skolastiske feilslutning», der man som
forsker/sosiolog selv har en rasjonalistisk væremåte som ikke er representativ for
samfunnslivets aktører generelt. Man står da ovenfor to utfordringer knyttet til det
subjektivistiske bruddet: det å få frem aktørenes kreativitet og kompetanse, i tillegg til å
unngå den «skolastiske feilslutning». Svaret på denne utfordringen er habitusbegrepet
(Aakvaag 2008: 159). Posisjonen til advokaten er altså i følge Bourdieu i seg selv ingen
forklaring på hvorfor advokaten handler som vedkommende gjør i forhold til advokatetikken.
En kommentar til Bourdieus «skolastiske feilslutning» er å understreke viktigheten av at man
er representativ for samfunnslivets aktører i væremåte, og ikke blir grepet av en «kunstig»
rasjonalitet.

7.2.5

Habitus

Habitusbegrepet danner kjernen i Bourdieus handlingsteori og aktørforståelse. Habitus er et
integrert system av varige og kroppslige disposisjoner som er med på å regulere hvordan vi
oppfatter, vurderer og handler i den fysiske og sosiale verden. Habitus setter sitt preg på hvem
vi er, hva vi tenker og gjør. Habitus er kroppsliggjort og eksisterer uten at vi er klar over det.
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Den er instinktiv og førrefleksiv, vi bare «vet» hvordan vi skal handle i visse situasjoner
(Aakvaag 2008: 160).
Siden habitus er kroppsliggjort er den også varig og stabil, og med dette utgjør den selve
kjernen i en persons identitet. Den gir oss vår personlighet. Habitus har også et sosialt opphav.
Habitus blir inkorporert gjennom de sosiale betingelser vi vokser opp under. Ulike oppvekstmiljøer gir ulik habitus, og er klassespesifikk. Det vil si at den gjenspeiler personenes posisjon
i det sosiale rom. Habitus er et produkt av objektive, sosiale betingelser som setter
klassespesifikke grenser for handlinger og væremåte. Dette gir det utslag at vi fungerer godt i
noen miljøer og dårligere i andre (Aakvaag 2008: 160-161).
Habitus lar seg ikke uten videre endre. Habitus er også strukturerende og muliggjør vår
deltakelse i sosiale situasjoner. Habitus bidrar til at vi evner å orientere oss på en fornuftig og
selvstendig måte, den gir oss handlingskompetanse. Årsaken til at man er kyndig og
selvstendig er at man vil være i stand til å ivareta sine interesser. Bourdieu hevder at årsaken
til dette ikke er at folk har internaliserte normer og verdier som forplikter på bestemte
moralske idealer. Istedenfor gjør folk det fordi de tjener noe på å følge bestemte normer. Her
kan man se Bourdieu i sammenheng med teorien om rasjonelle valg, der handlinger er
motivert av interesser og nytte (Aakvaag 2008:161).
Hvordan man forholder seg til gjeldende normer, kan overføres til advokatens forhold til
advokatetikken. Ett av «råfunnene» fra intervjuene om motivasjon for å overholde de etiske
kravene, avdekket at den største motivasjonen var det å beholde sitt gode navn og rykte, da
man som advokat er avhengig av klienter. Advokaten «tjener» noe på å overholde reglene. I
de tilfellene der advokaten går på akkord med etikken, kan det også argumenteres for at dette
springer ut av et rasjonelt valg, der man vurderer situasjonen dit hen at det «lønner» seg å
bryte etikken.

7.2.6

Påvirkningen fra struktur til aktør

En aktørs væremåte er styrt av habitus, som er et produkt av posisjonen i samfunnet. Det
sosiale rom og struktur påvirker alle sidene ved en aktørs identitet. Advokatens posisjon med
økonomisk, kulturell og sosial kapital påvirker handlingstilbøylighetene hva gjelder etikk.
Posisjonen fastlegger hva som er fornuftige handlingsalternativer for en aktør. Oppsummert
kan man si at vi er formet av vårt sosiale miljø. Det foreligger en sosial reproduksjon. I denne
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sammenheng er det verdt å problematisere rundt Bourdieus samfunnsteori i forhold til den
sosial reproduksjonen, da han beskriver årsakene til sosial endring (Aakvaag 2008: 162).

7.2.7

Påvirkningen fra aktør til struktur

Objektive sosiale strukturer eksisterer fordi de blir anvendt og akseptert av aktørene.
Strukturen er et resultat av aktørenes handlinger. Et eksempel på dette er advokatfirmaets
organisering og valg av struktur. Formen for organisering er bestemt av aktørene selv.
Aktørene kan forme de sosiale omgivelsene. I tillegg er det mulig for aktørene å forandre
struktur i det sosiale rom og felt, gjennom politisk organisering og handling.

7.3 Pierre Bourdieus kapitalbegreper
Feltbegrepet og habitusbegrepet må forstås i sammenheng med kapitalbegrepet. Habitus
utgjør bindeleddet mellom sosiale strukturer og aktørenes handlinger. Med kapital refererer
Bourdieu til ressurser og kilder til innflytelse, som man kjemper om å få tilgang til. Dersom
man kjenner til folks habitus, kapital og felt, kan man forstå og forklare hva de gjør og deres
beveggrunner for å gjøre det de gjør. Bourdieus fire kapitalformer er: økonomisk, kulturell,
sosial og symbolsk kapital (Wilken 2011:57)..
Økonomisk kapital er materiell rikdom, verdipapirer, eiendom, jord osv. Begrepet kulturell
kapital er det mest kjente. Begrepet ble brukt i forbindelse med at Bourdieu skulle undersøke
hvorfor noen barn klarte seg bedre i utdannelsessystemet sammenlignet med andre barn. Han
kom frem til at forskjellene skyldes at noen familier fra bestemte sosiale lag brukte flere
ressurser og mer tid på å videreformidle kulturell kapital.
Bourdieu opererte med tre former for kulturell kapital: kroppslig, objektivert og
institusjonalisert. I kroppslig form er kulturell kapital en del av habitus. Den kroppslige
kulturelle kapitalen skjer i familien gjennom manerer, språkbruk og smak. Den formidles
gjennom alt fra matretter, politiske holdninger, diskusjoner og reiser. Den kulturelle kapitalen
som erverves gjennom den primære sosialiseringen i familien er av stor betydning for evnen
til å kunne erverve seg kulturell kapital andre steder i samfunnet. Kulturell kapital kommer
også til uttrykk i mer objektivert form, gjennom malerier, bøker, musikk og bygninger.
Tilgang til objektivert kulturell kapital får man gjennom økonomisk kapital og gjennom
habitus. Den institusjonaliserte kulturelle kapitalen eksisterer gjennom for eksempel
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eksamensbeviser, akademiske titler og priser. Institusjonalisert kulturell kapital danner
grunnlag for makt, gjennom at den legitimeres (Wilken 2011: 58-60).
Den sosiale kapitalen er i følge Bourdieu de fordeler, man kan forvente å få gjennom de
sosiale nettverk man er en del av. Man akkumulerer sosial kapital gjennom sosiale relasjoner,
disse pleies gjennom bruk av både tid og penger. Den er relatert til økonomisk og sosial
kapital og forsterker deres verdi (Wilken 2011:62).
Den symbolske kapitalen kan forstås som en symbolsk effekt av kapital. Den er et resultat av
merverdi som oppstår når andre kapitaler får anerkjennelse. Eksempler er ære, ry og prestisje.
Den er en form for profitt. Økonomisk kapital går over til symbolsk kapital i det øyeblikk den
omsettes til immaterielle verdier (Wilken 2011:63).
Bakgrunnen for Bourdieus utvikling av kapitalbegrepene er en forståelse av at samfunnets
spilleregler ikke er et resultat av en rekke tilfeldigheter, men et resultat av ulike mengder
forskjellige kapitaler (Wilken 2011:64).

7.3.1

Advokatstanden som klasse og kapitalbegreper

For å beskrive advokatstanden og forstå nærmere hva som kjennetegner denne gruppen, kan
man med fordel benytte seg av klassebegrepet. Klassebegrepet kan brukes for å kategorisere
mennesker som står i en felles posisjon i forhold til samfunnets grunnleggende maktstruktur,
og som utgjør et sosialt sett av normer, verdier og handlingsformer som igjen blir oppfattet
som en egen klasse av deltakerne (Mathiesen: 1997:150). Bourdieus klassebegreper baserer
seg på å inkludere relevante faktorer for å kunne gi en karakteristikk av individene. Dette gjør
at han i tillegg til for eksempel å se den enkeltes plassering i yrkeslivet, også bruker andre
faktorer som utdanning, fritid og eiendom. Disse egenskapene danner grunnlaget for
utviklingens av Bourdieus tre former for kapital: økonomisk, kulturell og sosial kapital.
Økonomisk og kulturell kapital er viktigst i følge Bourdieu fordi de er avgjørende og kommer
forut for den sosiale kapitalen.

7.3.2

Advokatens kulturelle kapital

Kulturell kapital knytter seg til uformell lærdom, som man for eksempel kan tillære seg i
barndommen. Den kan også under gitte omstendigheter konverteres til penger. Fellestrekk fra
barndommen kan si noe om advokatstandens felles kulturelle kapital. Generelt kan man også
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si at i Norge har en relativt ung advokatstand, og det foregår en stadig foryngelsesprosess.
Stadig flere kvinner trer inn i advokatyrket, dette henger tett sammen med den stadig økende
andelen universitetsutdannede kvinner. Hva gjelder fødested, er de fleste født i en by.
Rekrutteringen fra urbane strøk henger sammen med studietilgang. Muligheten for å
opprettholde sosiale nettverk er også større dersom man kommer fra en by, og man må i
mindre grad endre sitt sosiale miljø (Bahus 2001).
Når man ser sosial bakgrunn i relasjon til den kulturelle kapitalen, er det klare fellestrekk hos
advokatene som peker seg ut. Foreldrenes utdanning har en klar betydning for yrkesvalg.
Foreldreutdanning har en sterk styring over valg som foretas senere i livet også. Et trekk som
gjør seg gjeldende er at kvinnelige advokater generelt har foreldre som er høyere utdannet,
enn de mannlige advokatene. Det er allikevel flere mannlige advokater som har en far med et
juridisk yrke. Foreldrenes bakgrunn er derfor av stor betydning. Dette har også fremkommet
gjennom intervjuene. Samtidig er det viktig å påpeke at rekrutteringen til yrket er i endring.
Generelt er studentmassen mer sammensatt nå enn tidligere (Bahus 2001).

7.3.3

Advokatens økonomiske kapital

Generelt er det store variasjoner mellom advokater hva gjelder inntekt. Blant advokater er det
kvinnene som tjener minst. Man kan også se at mengden økonomisk kapital hos advokaten
kan variere, men generelt kan man si at de utgjør en av yrkesgruppene med gode lønninger og
inntektskilder. I tillegg har mange styreverv som gir økonomiske muligheter. Selv om
kulturell kapital kan ses i motsetning til økonomisk kapital, er kulturell kapital i stor grad
avhengig av økonomisk kapital. Den økonomiske kapitalen gjør det mulig å investere i
opplevelser, og i for eksempel utdanning. Det er ingen direkte sammenheng mellom
økonomisk og kulturell kapital, men den økonomiske gjør det lettere å akkumulere den
kulturelle (Wilken 2011:61).

7.3.4

Advokatens sosiale kapital

Advokatens sosiale kapital består av ulike typer av nettverk. Den sosiale kapitalen kan være
av mer eller mindre varig karakter. Den sosiale kapitalen er også avhengig av den
økonomiske og kulturelle kapitalen (Bahus 2011:34). Her har advokatstanden som klasse, stor
grad av både kulturell og økonomisk kapital som igjen medfører sterk sosial kapital. Kulturell
og økonomisk kapital kan medføre at man begynner på en juridisk utdannelse, og deretter tar
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advokatbevilling. Utdannelsen gjør at man investerer i kulturell kapital. Dette kan igjen føre
til viktig nettverksbygging, som igjen kan gi en god jobb.

7.3.5

Ulikhetsperspektiv

Som vist tidligere gjennom Bourdieus kapitalformer i lys av advokatstanden, er det en skjev
rekruttering til utdanningen. Den posisjonen man har innad i klassestrukturen er av
avgjørende betydning for valg av utdanning og arbeid. Habitus er viktig for den enkeltes valg,
og påvirkes av sosiale strukturer og forklarer den enkeltes handlinger. Den skjeve
rekrutteringen er med på å reise ulikhetsperspektiver. Juristutdanningen som en mulighet for
høy inntekt og sosial status, kan medføre makt. Denne makten utgjør noe av kjernen i den
juridiske kultur, og er av betydning for samfunnet. Advokater blir en egen elite, som brukes
av ressurssterke grupper. Siden gruppen utgjør en elite som er selvrekrutterende, kan det bli
vanskelig for andre og tre inn i denne gruppen. Maktposisjonene og kulturen får derfor bestå,
og den felles kulturen, med normer, regler og hierarkier blir i liten grad utfordret. En
opprettholdelse av status quo, gjør at gruppen også bestemmer hvilke saker som er viktige og
som skal settes på dagsorden (Hjort 2009).
Ulikhetsperspektivet møter ofte kritikk fra individualiseringsteser. Den tyske sosiologen
Ulrich Beck har lansert en individualiseringsteori, som kan brukes for å forstå den samtiden
advokatstanden er del av. Beck var særlig opptatt av at endringer i industrisamfunnets
institusjonelle struktur får konsekvenser for samfunnsmedlemmenes liv og identitet. Spesielt
tre institusjonelle endringer er av stor betydning; globalisering, reduksjonene av betydningen
av klasse og den postfamiliale familien. Globaliseringen medfører større grad av åpenhet,
mangfoldighet og grenseløshet. Nasjonalstatens territorielle grenser utvides. Betydningen av
arbeid og klasse reduseres fordi arbeidersamfunnet er blitt erstattet med det moderne
samfunn. I tillegg har industrisamfunnets kjønnsdelte familie blitt erstattet med mindre
tradisjonelle kjønnsrollemønstre, den postfamiliale familien. Disse endringene får betydning
for det enkelte samfunnsmedlem. Den nye moderniteten kjennetegnes av et mer uforutsigbart
landskap. Livsløpet er ikke like preget av forhold som klasse og kjønn. Forventninger og
sosiale posisjoner er av mindre betydning. Et resultat av dette er individualisering.
Strukturelle forhold tvinger den enkelte til selv å foreta valg (Aakvaag 2008: 269-270).
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Det er flere prosesser som bidrar til individualisering. Dagens arbeidsliv er preget av store
krav til fleksibilitet og dynamikk. Samtidig er det høy konkurranse og mobilitet. Et sterkt
utdanningspress, med mange valgmuligheter blir også møtt av en økende grad av usikkerhet.

7.4 Etikk og den enkelte advokat som aktør
Etikk og hvordan den enkelte advokat forholder seg til de etiske reglene er påvirket av forhold
som ligger hos den enkelte som advokat. Pierre Bourdieus habitusbegrep vil kunne forklare
advokatens etiske praksis. Habitus er mentale- eller kognitive strukturer som mennesker
bruker i sin interaksjon med den sosiale verden. Habitus er internaliserte «skjemaer» som
mennesket bruker når de oppfatter, forstår og evaluerer omverden. Dette
«klassifikasjonssystemet» organiserer aktørenes praksis. Handlingsevnen er ikke passiv, men
innebærer at aktørene må forvalte prinsippene fra situasjon til situasjon. Habitus er
situasjonsbestemt, og former verden, samtidig som den blir formet av verden. Dette kaller
Bourdieu for en dialektisk prosess. Habitus utrykker aktørenes kulturelle mestringsevne, og
opererer i handlingsfelt. Handlingsfeltene består av motsetninger som høy-lav, god-dårlig,
stor-liten osv. Habitus er evnen til å skille mellom opposisjoner. Alle mennesker har habitus,
men ikke lik evne til å skille mellom motsetningene. I følge Bourdieu er det den menneskelige
praksis som binder habitus og den sosiale omverden sammen. Menneskelig praksis skaper
habitus, og den sosiale verden er et resultat av menneskelig praksis. Den menneskelige
praksis er i et dialektisk forhold til habitus. Praksis skaper habitus som habitus rettleder og
skaper praksis (Nygaard: 1995: 128-130).

7.5 Markedet som premissleverandør for moral
Et markedsbasert samfunn kan medføre store konsekvenser for hvordan moralske spørsmål
behandles, og for hvordan moralske verdier ivaretas. På den ene siden er markedet objektivt
ved at det avspeiler flere subjekters handlinger i ett felles marked. Markedet er demokratisk i
den forstand at en preferanse er en preferanse, på samme måte som en stemme er en stemme.
Markedet i seg selv er nøytralt, uten bestemte moral- og verdisyn. Samtidig er ikke denne
beskrivelsen helt riktig. Ofte tillegger vi markedet egenskaper av menneskelig og psykologisk
karakter. Man bruker ofte omtaler som «markedet reagerte med optimisme» og lignende.
Dette viser en motsetning mellom nøytraliteten og objektiviteten på den ene siden, og det mer
menneskelige aspektet på den andre (Henriksen og Vetlesen 2004:38-39).
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Et sentralt poeng hos Henriksen og Vetlesen er at den økonomiske rasjonaliteten er i ferd med
å overta for den moralske rasjonaliteten. Begge formene for rasjonalitet er berettiget innenfor
hver av sine samfunnsmessige kontekster. En sameksistens mellom de to rasjonalitetene er
mulig, men slik som intervjuene og empirien viser, er ikke dette tilfelle i dag. Den
økonomiske rasjonaliteten har overtatt på stadig flere arenaer (Henriksen og Vetlesen
2004:40).
Habermas teori om kommunikativ handling kan brukes. Kjernen i denne teorien er tendensen
som er å spore i moderne vestlige samfunn til at spesialiserte delsystemer i samfunnet, vokser
inn og overtar samfunnsområder som opprinnelig var organisert annerledes. Disse
delsystemene er kapitalistisk økonomi, statlig forvaltning og byråkrati. I Habermas livsverden
samordner individene sine handlinger gjennom verbal kommunikasjon med hverandre. Denne
formen for kommunikativ handling er en viktig måte for samfunnsmedlemmene til å få
gjennomført samfunnsmessige oppgaver. Den kommunikative handling er viktig for
individenes personlighet og påvirker deres kompetanse til å videreføre solidaritet som
eksisterer innad i den enkelte gruppen. Dette sikrer overleveringen av kulturell viten, og sikrer
at tradisjoner videreføres fra generasjon til generasjon (Aakvaag 2008).
Disse tre aspektene ved livsverden blir underlagt krav fra samfunnets økonomiske og
forvaltningsmessige faktorer. Penger og makt trenger inn i områder som tidligere var basert
på språklig samhandling. Personlighet, samfunn og kultur, sosialisering, solidaritet og
tradisjoner blir underlagt krav som ikke går overens med deres natur og opprinnelse
(Henriksen og Vetlesen 2004:40-41).
Den økonomiske rasjonaliteten er i stor grad dominerende i advokatens hverdag, den vokser
seg stadig inn på flere områder. Mye vurderes ut ifra ett sett med kriterier; økt effektivitet, økt
avkastning, individuell innsats og konkurranseevne. Dette viser også en undersøkelse av
(Papendorf 2002).
Denne utviklingen har medført et press som kan være vanskelig å forene med moral og etikk.
Mange ganger kan man se at den økonomiske rasjonaliteten prøver å gi seg ut for å være en
form for moral. Den forsøker å bli den enerådende målestokk for hva som tillegges verdi og
er ønskverdig. Den fremstår derfor som en slags surrogatmoral (Henriksen og Vetlesen
2004:46).
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7.6 Cyrus Tata om juridiske utgifter
Teorien om rasjonelle valg kan ses i sammenheng med et bidrag fra Cyrus Tata. Tata
diskuterer hvorvidt økningen i juridiske utgifter under straffesaker er drevet av advokatene
selv. Undersøkelser har funnet klare bevis på at saker har blitt håndtert annerledes etter at nye
betalingsstrukturer ble innført. Konseptet «etisk ubestemmelighet» er en måte å forstå
hvordan forsvarsadvokater forener økonomiske interesser og klientinteresser. Teorien om
etisk ubestemmelighet går ut ifra at tilfeller der ulike handlingsalternativer kan foreligge og er
til fordel for klienten, vil advokaten råde klienten til å foreta det valg som er i advokatens
interesser. Teorien kan deles mellom å avdekke hvem som er «etterspørselen» og «tilbudet»
av de juridiske utgiftene.
I tillegg til å være motivert av egen-interesse viser Tatas undersøkelse at advokater har en
kynisme mot de fleste klienter. Dette er med på at advokaten bruker en rekke ulike metoder
og tiltak for å dominere og påvirke klienten. I kriminalsaker har man sett at advokater har en
tendens til å skape etterspørsel og utøve arbeid som ikke er nødvendig, for egen økonomisk
gevinst. Advokaten «melker» i så måte rettshjelpsystemet. Et eksempel på dette er å
oppfordre klienten til å erklære seg skyldig «i siste minutt» fordi det er i advokatens interesse.
(Tata: 2007: 489-490).
Tidligere justisminister Knut Storberget mener at det i enkelte advokatmiljøer kan være et
problem at advokater anbefaler sine klienter å nekte å avgi forklaring. Han mener dette er
dårlig advokatråd, og det er misforstått å tro at det å nekte å gi politiforklaring skal kunne
lønne seg i det lange løp. Advokat Brynjar Meling mener at straffesaker spesielt kunne vært
løst langt raskere hvis advokaten rådet den tiltalte til å tilstå. Han mener man ser en tendens til
at enkelte advokater bevisst unngår tilståelsesdom og strafferabatt. En mulig årsak til dette er i
følge Meling at advokaten tjener på at klienten blir sittende i varetekt. Dette medfører at alle
parter taper: den innsatte sitter lengre inne, fengslene får økt kapasitetsutfordringer og politiet
og domstolene bruker unødig mye ressurser. Politiinspektør Gunnar Fløystad i Hordaland
politidistrikt stiller seg bak Meling, han viser til at i en del saker taper klienten på ikke å
tilstå14.

14

Hegnar: «Advokater tjener på dårlige råd». 21.09.2009. URL:
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article393319.ece (lesedato:28.03.2014)
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7.7 Sosial kontroll som kollegial kontroll
I tilknytning til Tatas bidrag kan man koble inn teorien om sosial kontroll. Sosial kontroll kan
defineres som kapasiteten et samfunn har til å regulere seg selv i henhold til ønskede
prinsipper og verdier. (Janowitz 1991: 73). Verdi refererer til målobjekter og tilstander det
knytter seg en tilfredsstillelse til. Verdier er gjenstander, tjenester og tilstander som aktøren
ettertrakter. Verdien er et fenomen utenfor aktøren, men verdifulle gjennom aktørens
preferanser. Verdi kan også være positive vurderinger som er lokalisert i aktørs bevissthet.
Dersom verdien refererer til et mål, blir normene en regulering av atferd som kan føre til
målet. Verdien er overordnet og normen følger av den. Normer blir ofte til gjennom de sosiale
omgivelsers forventninger. Normer og for eksempel rettsregler har den egenskap at de ofte
prøver å trekke et skarpt skille mellom det tillatte og det forbudte. Skillet mellom verdi og
norm kan brukes for å klassifisere lover. En lov kan gi uttrykk for en verdi, men ikke bli fulgt
opp av atferdsnormer. Årsakene til dette er sammensatte, men loven treffer ikke det sosiale
landskapet den havner i.
Reglene for god advokatskikk gjelder for alle advokater. Allikevel finnes det eksempler på
tilfeller der advokater har brutt reglene. Men en lov eller regel kan også ha hovedvekten på
verdiene snarere enn normen. Skillet mellom verdi og norm kan sees i sammenheng med
forholdet mellom skjønn og regel (Aubert 1976: 17- 23). Visse bestemmelser i Reglene for
god advokatskikk er skjønnsmessige og kan oppfattes utydelige, dette kan tenkes å være med
på vanskeliggjøre hva som er akseptabel atferd.
Ideen om sosial kontroll oppstod som en avvisning av den økonomiske egen-interesse teorien.
Sosiale organisasjoner kan forstås som påvirkningen i en populasjon av sosiale grupper.
Sosial kontroll er ikke det samme som sosiale organisasjoner, det er i stedet et perspektiv som
fokuserer på den kapasiteten en sosial organisasjon har til å regulere seg selv. Denne
kapasiteten innebærer et sett av mål, fremfor ett bestemt mål (Janowitz 1991: 73). Det
motsatte av sosial kontroll er tvangsmulkt-kontroll, eller trusselen om bruk av makt og tvang.
Sosial kontroll kan sees i sammenheng med frivillig handling (Janowitz 1991: 74) Med
handling menes interaksjon, samspill og konflikt mellom aktører eller individer. Handling er
atferd eller fysiske bevegelser (Aubert 1876: 11). Evnen til at gruppen kan regulere seg selv er
kjernen i teorien om sosial kontroll (Janowitz 1991: 83).
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Det kan argumenteres for at det er grad av sosial kontroll i for eksempel et advokatfirma
bestående av aktører som partnere, senioradvokater, fullmektiger og administrativt ansatte.
Selv om etikkreglene ligger til grunn for virksomheten, kan man argumentere for at atferden i
advokatfirmaet reguleres gjennom ønskede mål og verdier. For eksempel er godt omdømme
viktig for et advokatfirma da man er avhengig av klienter. Dette kan i seg selv være en
motivasjonsfaktor for å ha etiske standarder. På den andre siden kan kravet eller målet om
størst mulig inntjening, gå på bekostning av etiske standarder.

7.7.1

Sosial kontroll

For å forstå virkningen og betydning av sosial kontroll, kan det være lurt å gå til ordets
opprinnelse. Ordet kontroll er norsk utgave av order controll, som er etterkommer av contraroll. En mulig definisjon er motbølge eller motstand. I kriminologien skilles det mellom
primær og sekundær kontroll. Den primære kontrollen kommer fra dem som står oss nærmest;
foreldre, slekt og venner. Den sekundære kommer fra de som står enda fjernere for eksempel
arbeidskollegaer, bekjente, offentlige tjenestemenn m.fl. Den primære kontrollen er av
spesiell styrke. Den sekundære kontrollen derimot observerer en handling, blir
sekundærkontrollørens mening betydningsfull i handlingsbildet. Det moderne samfunn
kjennetegnes av at vi kjenner hverandre mindre, og den primære kontrollen avtar. Den
sekundære kontrollen har derimot økt, gjennom at stadig flere handlinger blir definert som
uønskede og får rettslige konsekvenser (Christie 1982).
Empirien viser at den sosiale kontrollen fra kolleger og potensielle og nåværende klienter er
av betydning for overholdelsen av de etiske reglene. Det er mye som tyder på at den
kontrollen kollegaene i et advokatfirma fører med hverandre, er særlig effektiv. Relasjonen
mellom kollegene kan også beskrives som en primærrelasjon, kjennetegnet av sterke og nære
bånd. Charles Cooley var den første som innførte begrepet i sosiologien. Han beskrev
primærgruppen som kjennetegnet av nært samkvem og samvirke, ansikt til ansikt. Et resultat
av nært samkvem er en viss sammensmelting av individualiteter til et felles hele (Østberg
2012:44). I slike primære grupper som i et advokatfirma, blir det også naturlig å si «vi». Den
sekundære kontrollen derimot som myndighetene og Advokatforeningen fører, er mindre
effektiv i følge informantene.

67

7.8 New Public Management i advokatbransjen
Advokatbransjen har i følge informantene, utviklet seg mye de senere årene. Det har generelt
blitt en tøffere bransje med økt konkurranse, selektive klienter og advokater brukes på stadig
flere områder i samfunnet. Det er en rettsliggjøring. I tillegg har advokatfirmaenes størrelse
ekspandert. Det er langt flere mellomstore og store firmaer i dag, sammenlignet med bare
noen år tilbake. Disse trekkene finnes det god støtte for i litteraturen.
Når det gjelder rene organisatoriske trekk som kan få betydning for bransjen, er reformbølgen
New Public Management (NPM) særlig aktuell. NPM brukes som en betegnelse på en
reformbølge som startet i offentlig sektor på 1980-tallet, der målet var å effektivisere offentlig
sektor ved hjelp av mekanismer fra privat sektor. NPM anses for å være motsatsen til
byråkratisk eller fagstyrt ledelse. Desentralisering av beslutningsmyndighet og oppsplitting i
mindre resultatenheter. Belønning etter måloppnåelse, prestasjonslønn og resultatfinansiering
skal kunne øke effektivitet og avkastning. Andre virkemidler er konkurranseutsetting,
privatisering og stykkprisfinansiering.
Det interessante med teorien er at den tidligere fikk mye kritikk fra jurister hvor argumentene
var at deres arbeidsmetoder og regelstyring ikke var forenelig med økonomenes mål- og
resultatstyring. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet var ikke forenlig med prinsipper for
rettssikkerhet og likebehandling. Den kritikken synes å ha avtatt med tiden og nå er mange
advokatfirmaer, om ikke fullstendig organisert etter NPM, så i hvert fall kraftig inspirert
(Christensen et al 2009).
Desentralisering av myndighet og organisering i team, der det enkelte team, eller den enkelte
advokat selv har ansvar for den enkelte sak, er inspirert av NPM. Krav til inntjening henger
sammen med belønning etter måloppnåelse, og er en form for resultatfinansiering. De fleste
av informantene er organisert i team, og mange har strenge krav til inntjening.
Inntjeningskravene har økt gjennom årene.

7.9 Advokaten som homo economicus og homo
sociologicus
Når motivasjon blant advokater for å overholde de etiske reglene skal evalueres, kan man ta
utgangspunkt i både økonomiske og sosiologiske aktørmodeller. Den økonomiske og den
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sosiologiske er svært forskjellige fra hverandre. Som gjennomgått tidligere tar den
økonomiske utgangspunkt i at alle handlinger er et resultat av et ønske om å maksimere
egennytte. Den sosiologiske aktørmodellen baserer seg på en forutsetning om at handlinger er
motivert ut i fra antakelser om hva som er rett og galt. Normene påvirkes av ytre og indre
forventninger. Handlingene kan være instrumentelle eller verdirasjonelle, slik som etiske
verdier. Den sosiologiske modellen er flerdimensjonal, noe som innebærer at man handler
forskjellig i ulike sammenhenger. Handlingene henger sammen med det sosiale feltet aktørene
befinner seg i. Økonomiske teorier derimot tar ikke hensyn til disse ulike feltene og overser
dermed kompleksiteten i samfunnet. (Aakvaag 2008).

7.9.1

Tillit

En forutsetning for et godt advokat-klient-forhold er tillit. Klienten må ha tillit til sin advokat,
og denne må vinnes av den enkelte advokat. I tillegg påvirkes også tilliten til advokatstanden
som gruppe. Det foregår også en maktoverføring i møte med en advokat. Klienten kommer til
advokaten med et rettslig problem, som advokaten påtar seg for å ivareta klientens interesser
på best mulig måte. På denne måten tar advokaten på seg rollen som homo sosiologicus. Hva
advokaten mener er rett og galt, blir sentralt for hvordan det rettslige problemet
løses/imøtekommes.

7.9.2

Virkemidler

Når det gjelder måter å styre advokatene på brukes juridiske, finansielle og rådgivende
virkemidler. Juridiske virkemidler gjennom bruk av for eksempel Regler for god
advokatskikk er etablert med tanke på å styre advokatens etikk. Finansielle virkemidler som
krav til inntjening, bonus og stykkpris er styringsinstrumenter. I tillegg til at advokatforeningen og andre juridiske aktører sender ut skriv, holder kurs og foredrag om etikk.
På den ene siden skal advokaten være «rådgiver» og «støttespiller» for klienten, på den andre
siden skal krav til inntjening, stykkpris og resultatorientering ivaretas. Dette spenningsforholdet medfører at advokaten dras mellom modellene og havner mellom rollen som homo
economicus og homo sociologicus. Dersom begge aktørmodellene hadde evnet å leve side om
side, hadde kombinasjonen ivaretatt begge roller. Problemet oppstår når den ene modellen
overkjører den andre, slik som økonomiske incentiver ofte gjør. Advokatrollen og
ivaretakelsen av reglene for god advokatskikk, kan komme i skyggen av de økonomiske
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målene. Dette bekrefter informantene når de forteller om lange arbeidsdager, strenge krav til
inntjening, høyt arbeidspress og generelt en stressende arbeidsdag.

7.10 Etikk og Max Webers lukkelsestese
Den utviklingen som er å spore i advokatbransjen, kan sees i lys av Max Webers lukkelsestese. Både Weber og Luhmann bruker begrepet autopoietisk system. Med autopoiesis
(selvreferens) menes at seleksjonsprosessene innenfor et system blir mer kompliserte.
Systemene er lukkede og organiserer seg selv. Siden advokatbransjen er preget av
konkurranse om økonomiske sjanser og stadig flere advokater kommer til markedet, kan det
derfor være en interesse for å begrense tilgang og dermed også begrense konkurransen.
Advokatmonopolet kan ønske å lukke seg fra omverden, både sosialt og økonomisk. Økende
grad av spesialisering, og muligheter for god inntjening er eksempler på dette. Generelt kan
man si at karakterkravet på jussen har økt, spesielt blant forretningsadvokater. Dette er med
på å danne avgrensingsmuligheter og lukker systemet ytterligere. Webers lukkelsestese kan
dekke en del momenter som er fremkommet gjennom empirien.
Selv om advokatbransjen er preget av lukkethet og spesialisering, er den også avhengig av
den verden som eksisterer utenfor deres eget system. De er tross alt avhengige av klienter som
befinner seg utenfor deres livsverden. Advokaten er avhengig av å nå ut til klientene. Dette
paradokset mellom å være både åpen og lukket, kjennetegner noe av den virkeligheten
advokaten i dag eksisterer i (Papendorf 2002).

7.11 Niklas Luhmanns maktforståelse
Niklas Luhmann var opptatt av at samfunnet ikke kunne beskrives på en objektiv måte. Synet
på samfunnet kan være mye avhengig av hvordan man observerer det. Dette beskriver han
som det polykontekstuelle samfunnet (Neumann 2000: 51). Det moderne samfunnet ifølge
Luhmann består av sosial kommunikasjon og systemer for kommunikasjon. Kommunikasjon
finner sted utenfor og mellom menneskene som bidrar til den. Eksempler på kommunikative
funksjoner er en pengebasert økonomi, et rettsvesen, politikk, vitenskap osv. (Neumann:
2000: 52).
Luhmanns teorier kan være egnet til å si noe om strukturelle forutsetninger for makt. Han
hevder makt er noe som kommer til uttrykk gjennom hverdagens valg. Maktutøvelsen
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kommer til uttrykk gjennom de valg vi hele tiden foretar i de sentrale sosiale funksjonene
eller systemene i samfunnet som penger, økonomi, rett, urett, politikk, vitenskap, sannhet,
religion, tro, massemedia, informasjon osv. De sosiale systemene er sentrale for samfunnets
funksjonsmåte og kunnskap om disse systemene er nødvendig for å forstå maktutøvelsen i
samfunnet. Mange av funksjonene er så nødvendige at man ofte kan ta dem for gitt. Dette
gjelder spesielt de sidene som er relativt elementære og uproblematiske. Maktutøvelse kan da
bli oppfattet som rutiner eller bli usynlige for oss fordi vi tar dem for gitt. Problemer ved
systemene og funksjonene kan være vanskelig å peke på, både fordi de «må» fungere sånn
eller at det ikke finnes noen reelle alternativer. Makten kan da inneha en form som
«nødvendighet». De nødvendige funksjonene tilslører de viktige problemene. Funksjonen blir
normalisert og bidrar til at makten som ligger i funksjonen blir utematisert (Neumann 2000:
55-56).
Luhmanns maktforståelse kan derfor knyttes til hvordan de enkelte kommunikative systemene
fungerer. Makt forutsetter også at det eksisterer frihet og usikkerhet. Eksistensen av bestemte
alternativer og fravær av andre er en form for makt, men også regulering av tilfeldigheter kan
være makt (Neumann 2000: 63-64). De kommunikative systemene blir ofte oppfattet som noe
positivt og er en sentral form for maktutøvelse. De kan være koder for å avgjøre noe. Det kan
for eksempel dreie seg om effektivitet og rettssikkerhet. Disse kodene kan bli problematiske.
Hva som er effektivt og rettferdig, avgjøres av en intern rasjonalitet. Denne prosessen kan
være med på å tilsløre uenigheter, dilemmaer, paradokser osv. De bakenforliggende
prosessene blir skjult idet vi har resultatet. Problematiske spørsmål utelates fordi systemene er
nødvendige, debatten blir aldri tatt. Det foreligger en slags systemmakt. Et eksempel er
rettsikkerhet, som er et sentralt element i det rettslige systemet. Egenskapen har en positiv
valør siden den skal beskytte enkeltindivider. Det som derimot ikke alltid kommer frem, er at
rettssikkerheten skal virke begge veier. Når det er flere parter for eksempel stat mot
enkeltindivid, vil resultatet kunne gå utover andre private interesser.
Rettsikkerhetsargumenter kan være en form for maktutøvelse, et eksempel er de såkalte
trygderettssakene (RT 1996, s 1415 og s 1440). Sakene handler om en gruppe pensjonister
som fikk sine trygdeytelser beskåret og staten argumenterte med at det var nødvendig for å
kunne beholde trygdesystemet som helhet. Rettssikkerhetshensyn til fordel for en av partene
kan ha et element av maktutøvelse i seg. I tillegg kan det være vanskelig for utenforstående å
gripe inn i diskusjonen (Neumann 2000:65-66).
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7.12 Rettslig og politisk makt
Luhmann definerer makt som koden til det politiske systemet. I det politiske systemet er det
viktig å ha makt, og makten henger sammen med «retten». Hva som er sant, etisk og
rettferdig henger ikke alltid sammen med makten i det politiske systemet, selv om man kan ha
programmer for åpenhet og demokrati. Problemer i politikken avgjøres gjennom
avstemninger og målet er å fatte beslutninger. Noe av det samme gjelder også for retten. Både
retten og politikken skal fatte beslutninger og «løse» problemer. Tidligere var det rettslige og
det politiske systemet mer stabilt gjennom en bred enighet om verdier og
virkelighetsoppfatninger. Deres plass i samfunnet var mer dominerende. I dag er denne rollen
mindre overordnet og stabil. Det er større grad av konkurranse om hvordan man skal beskrive
og vurdere samfunnet. Retten og politikken blir i større grad utfordret av økonomiske og
kunnskapsbaserte regimer og deres fortolkning av virkeligheten. Et eksempel er «velferd»
som er blitt et begrep det forhandles om og som det knytter seg ulike krav til. Til tross for
dette utgjør både retten og politikken en sentral del av beslutningssystemet i samfunnet og er
preget av stor grad av legitimitet. De innehar stabiliserende egenskaper og brukes i mange
tilfeller rent symbolsk uten relasjon til andre systemer og temaer (Neumann 2000: 67-70).
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8 Forskningsfunn om advokaters
forhold til etikken
I dette kapittelet vil det empiriske materialet fremkommet gjennom intervjuene, bli presentert.
Informantenes meninger tilknyttet etikkbegrepet, motivasjon for å overholde reglene, tvil
rundt etikken og etikkspørsmål tilknyttet klientyper og den enkelte advokat, vil bli
gjennomgått i dette kapittelet.

8.1 Personlige egenskaper
I spørsmål om hva som kjennetegner den enkelte som advokat, svarte informantene meget
forskjellig. Noen var mer tilbakeholdne i sine beskrivelser av seg selv, andre kom med mer
utfyllende svar. Det å kunne stå i mot press fra for eksempel klienter fordrer jo en viss
personlig styrke. Det var derfor interessant å se hva informantene valgte å vektlegge i
spørsmål om hva som kjennetegnet deres egen personlighet.
Dette for å danne meg et bilde av hvilke forhold ved den enkelte som kan være avgjørende for
den enkeltes håndtering av etisk vanskelige situasjoner.
Beskrivelser som arbeidsom, ambisiøs, utadvendt, ordentlig, ærlig, omsorgsfull, omgjengelig,
samvittighetsfull, nøysom og kreativ var noen av de positive karakteristikaene. Noen brukte
lengre tid enn andre på å besvare spørsmålet, og mengden av karakteristika varierte noe. En
informant svarte følgende:
Jeg er jo ansvarlig, arbeidsom og pliktoppfyllende. Også har jeg aldri vært sykemeldt, har få
fiender, vært gift i 42 år, og har mange gode relasjoner.
Det å arbeide som advokat innebærer at man har sosial kompetanse i tillegg til den juridiske.
God samarbeidskompetanse, empatiske evner og følelsesmessig kontroll er viktige
egenskaper. Det å omgås andre mennesker, er spesielt viktig. Som advokat møter man også
ofte mennesker som er i vanskelige og pressede situasjoner, å takle dette er helt essensielt for
å kunne fungere som en god advokat (Skuterud 2002:410).
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Jeg er blid, omgjengelig og ukomplisert, det er nok en fordel som advokat15.
Jeg er nok litt forsiktig, absolutt ingen Staff (advokat Tor Erling Staff)16.
Her ser vi at informantene setter personlige egenskaper og kjennetegn i sammenheng med
advokatyrket. Flere var klar over at enkelte personlige egenskaper kan være en fordel i møtet
med klienter.

8.2 Advokatens tanker om seg selv og personlig
bakgrunn
Informantene har ulike stillinger og kommer fra forskjellige firmaer. Oppvekststedet til
informantene er spredt over hele landet. De fleste har liten, variert arbeidserfaring utover å ha
arbeidet som fullmektiger. De som har annen relevant arbeidserfaring, har denne enten fra
politiet, forvaltningen eller undervisning.
Samtlige informanter arbeider i perioder svært mye, dersom man sammenligner med en
«vanlig» arbeidsuke på 37 timer. Informantene jobber i snitt 50 -60 timer i uken. Når det
gjelder inntekt oppga de fra 1, 5 millioner til 3 millioner.
Informantenes motivasjon for å utdanne seg til advokat, dreide seg om et ønske om å kjempe
for rett og hindre urett. Noen oppga en form for idealisme i begynnelsen av karrieren som
etter hvert avtok. Andre oppga en generell faglig motivasjon og gode økonomiske muligheter.
Det var vel det eneste studiet uten om prestestudiet som var åpent…neida..min eldre bror var
jurist så jeg hadde ikke mer fantasi.17
Jeg valgte jussen fordi jeg synes det er interessent å argumentere for et standpunkt18.
Jeg ble inspirert på ungdomskolen, også gikk det en serie på tv som het LA Law, og kanskje
den også hadde en betydning for valget mitt19.
Min motivasjon var det økonomiske i stor grad, menn kan jo heller ikke velge «moro-yrker»
slik som kvinner kan20.
15
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Å utdanne seg til advokat er en «familiesvakhet»21.
Det er klart det lokket med gode inntekter, men interessen for faget ble vekket gjennom
rettslæren på ungdomsskolen22
Rollen fasinerte meg, det var nok en del idealisme også, spesielt i begynnelsen23.
Informantens egne oppfatninger av oppvekst og sosialt miljøs betydning for utdanningsvalg,
var svært varierende. Enkelte hadde flere advokater eller andre akademikere i familien, og på
denne måten ble juss og advokatyrket det «naturlige» og avgjørende valget. Andre hadde en
oppfatning om at utdanningsvalget var mer «motstrøms», og selvstendig.
Jeg tror ikke min oppvekst hadde særlig betydning for utdanningsvalget mitt. Jeg var en av få
som tok utdannelse, ble motivert fordi jeg var skoleflink. De jeg vokste opp med er helt andre
steder enn meg i dag24.
Oppveksten hadde nok mye å si, min far var advokat25
Utdanning var selvsagt i mitt oppvekstmiljø, i tillegg vokste jeg opp i et advokatmiljø26
Usikker på betydningen, alle vennene mine begynte på økonomi. Jeg ville gjøre noe annet27.
Helt avgjørende for studievalget mitt, og yrkesvalget. Jeg kjente ikke til noe annet enn
advokater og prester28.

8.3 Holdninger til «andre» advokater
Under intervjuene var det svært få som hadde noe negativt å si om eget advokatkontor, seg
selv eller den delen av jussen de selv var innenfor. Derimot var det mange negative
oppfatninger og antakelser om «andre» advokater. Særlig forretningsadvokater syntes å ha et
dårlig rykte blant andre advokater. Dette var den gruppen de fleste av dem jeg intervjuet
hadde vanskelig for å identifisere seg med, og hvor det ble antatt at overholdelsen av de etiske
reglene var dårligst.
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Ryktet til advokatstanden opplever jeg som rimelig bra, kanskje har Lippestad noe med det å
gjøre. Det er jo klart folk merker seg hvis for eksempel klienten er en tulling, dette påvirker
også synet på advokaten. Staff tar for eksempel voldtektsforbrytere, og da identifiserer man
han med dem. Også har man selvsagt disse advokatene som er sleipe med skatterett og tjener
bra. Men ryktet i sin alminnelighet er nok ganske godt29.
En del advokater er motivert av å tjene penger, og sørge for sin egen lommebok. De er
pengestyrte. 30
Forretningsadvokater er nok i større grad utsatt for klientpress enn andre advokater-både
faglig og etisk. 31

8.4 Begrepet etikk og assosiasjoner
Samtlige av informantene refererer til etikken som en «ryggmargsrefleks», den bare ligger der
naturlig. Andre begreper som brukes i relasjon til etikken er «god folkeskikk», «oppdragelse»
og «magefølelse». Normer er ofte internalisert som «spinal cord», uten at man er klar over
det. De virker i det stille, uten mye refleksjon fra aktørene (Hydén 2011:140).
Ja, etikken bare ligger der, som en del av ryggmargen32.
Etikk er bare menneskelige normer, hva som er riktig her i livet, både for kone, barn og
klient.33

På bakgrunn av dette viser materialet at etikken langt på vei er internalisert i mine
informanter. De hevder i alle fall det.

8.4.1

Folkeskikk

Etikk settes av alle informantene i relasjon til folkeskikk. Andre refererte til etikkreglene som
en «ryggmargsrefleks». Advokatvirksomhet generelt reguleres av flere ulike lover, men det er
Reglene for god advokatskikk som setter standarden for etikken. De aller fleste av
informantene var fornøyde med reglene, men noen synes det kunne være rom for mer skjønn.
29
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Andre syntes igjen bestemmelsene var for «sekkete». Dette viser at reglene har sine styrker og
svakheter. Reglene er ikke uttømmende og må suppleres med uskrevne normer som er
tilpasset tiden. Peter L. Bernhardt har sagt følgende om advokatetikken:
Det er sagt at en advokat etisk sett kommer langt med alminnelig folkeskikk og sunt skjønn.
Noe sant er det i det, med det er nok alminnelig akseptert at både klientene, den enkelte
advokat og advokatstanden som sådan er tjent med noe mer konkrete retningslinjer for de
veivalg som må tas. Det er derfor en trygghet både for klientene og for advokatene selv, at vi
har skrevne regler og ikke minst en håndhevelse av de etiske regler som fungerer som en
rettesnor.
Etikkreglene innebærer stor grad av autonomi, som gir en frihetsmargin, det vil være
vanskelig å unngå at denne friheten ikke misbrukes. Streng kontroll vil redusere den
profesjonelle friheten (Torgersen 1972:64).
Det knytter seg utfordringer til at reglene er noe skjønnsmessige, alt er jo en tolkning. Det er
allikevel ikke så ofte dilemmaer oppstår fordi reglene er uklare. Det er greit med runde
beskrivelser fordi de skal være fleksible34.
Reglene kan virke litt plundrete35.
Manglende folkeskikk går helt tilbake til barndom og utdanning. Derfor har jeg heller ikke tro
på et kontrollregime, men det er det eneste vi som profesjon kan gjøre. Vi kan dessverre ikke
påvirke barndommen. 36
Reglene er litt tekniske, og da lurer man på om man er innenfor37
Sitatene fra informantene viser at de i stor grad har reflektert rundt Reglene for god
advokatskikk. Enkelte knytter også en sammenheng mellom god oppdragelse og høy etisk
yrkesstandard. Selv om reglene er vide og skal favne om mange sider av etikken, tyder mye
på at de i enkelte tilfeller er for tekniske. Hva som kan gjøres annerledes i forhold til dette, vil
bli tatt opp avslutningsvis i oppgaven.
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8.5 Motivasjonen for å overholde reglene
Motivasjonen for å overholde de etiske kravene er ikke primært sanksjoner fra
Advokatforeningen, men viktigheten av å ivareta sitt gode navn og rykte. Som advokat er man
avhengig av klienter, og det sprer seg raskt dersom en advokat har et dårlig rykte.
Egen moral er motivasjonen for å overholde Reglene for god advokatskikk38
Mitt gode navn og rykte, ikke så mye Advokatforeningen39
Det er ikke disiplinære følger, ligger i ryggmargen40
Er ikke redd for konsekvenser, det er det personlige som er motivasjonen.41
Det er det forretningsmessige som er motivasjonen, man ønsker å bli oppfattet som et seriøst
firma42.
Advokatmiljøet i Oslo er relativt lite når det gjelder de som arbeider innenfor samme del av
jussen. Viktigheten av et godt omdømme ble understreket av samtlige advokater og var høyt
prioritert av dem alle. Viktigheten av et godt omdømme har også blitt viktigere med årene.
Dette henger i følge informantene sammen med utviklingen i bransjen generelt. Klientene har
blitt mer selektive og kresne. Det er mer mobilitet i advokatmarkedet og klientene «shopper»
advokater i større grad enn før. Terskelen for å bytte advokat har sunket. I tillegg spiller
media en betydelig rolle. Det blir raskt synliggjort dersom man bryter etikken.

I tillegg til den utadrettede, omdømmerelaterte motivasjonen for å overholde etikkreglene, er
det også kollegiale og organisatoriske forhold som er av betydning. Som advokat jobber man
ofte i team og i relasjon med andre advokater. Et advokatfirma som helhet, er også avhengig
av et godt omdømme. Dersom enkeltadvokater stikker seg ut med et negativt omdømme, vil
dette kunne få konsekvenser for hele firmaet. Å være den som utsetter firmaet for dårlig rykte,
er noe de aller fleste ikke ønsker. Det blir derfor en slags sosial kontroll fra de andre i firmaet.
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8.5.1

Motivasjon og rasjonelle valg

Homo economicus-rasjonelle valg
Gjennom det empiriske materialet har det fremkommet at motivasjonen for å overholde de
etiske kravene, ikke primært er sanksjoner fra Advokatforeningen. Det er andre mekanismer
som er viktige når det gjelder å overholde de etiske kravene. Endringstrekk ved
advokatbransjen generelt som for eksempel økt konkurranse og at klientene er mer selektive
enn før, har større betydning
Konkurransen er betydelig skjerpet, sammenlignet med da jeg begynte. Man «shopper»
advokater, og etterspørselen har medført mer spesialisering43.
Det viktigste i et klientforhold er kommunikasjon. Man må ha samme verdier og mål. Det er
mer avgjørende enn pris og kunnskap. Når man betaler en høy pris for en forretningsadvokat,
så forventer også klienten kvalitet og stiller krav. De flytter på seg om de ikke er fornøyd.
Dette medfører større grad av serviceyting44.
Klientene er kresne og stiller krav. Her har det vært en markant utvikling over tid. Folk
forhører seg når de skal velge advokat, det er en fordel og er positivt. Man går kanskje til
advokat en gang i livet. Det er også langt lettere i dag å finne referanser.45
Mer kresne klienter ligger vel litt i tiden, de krever mer når enn før, så man må stå på litt46
Når det gjelder den økte konkurransen i markedet og det sterke fokuset på det gode navn og
rykte, er det naturlig å se dette i tilknytning til den enkelte advokat som aktør. Teorien om
homo economicus og rasjonelle valg, altså det å maksimere egennytte er særlig aktuell.
Konseptet til teorien er tanken om at mennesker er snevert selvinteresserte aktører som har
evnen til å ta valg. Valgene er styrt av egennytte, ofte økonomiske. Sammen med teorien om
det økonomiske menneske, følger begrepet rasjonalitet. Generelt kan man beskrive
rasjonalitet som at enhver handling er styrt av et ønske om maksimal personlig vinning og
utbytte. Innenfor rendyrkede, økonomiske sektorer gjør dette seg klart gjeldene. Jon Elster
skiller mellom to teorier om rasjonell atferd; den såkalt «tynne» og «brede». Den «tynne» går
ut på at en handling er rasjonell hvis den står i et bestemt forhold til aktørens
43
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virkelighetsoppfatninger og ønsker. Til sammen kan disse omtales som beveggrunner. Det
viktige med Elsters teori er begrepet konsistens. En rasjonell aktør har såkalte konsistente
preferanser og oppfatninger og handler i overenstemmelse med disse beveggrunnene.
Konsistens innebærer frihet fra intransitive preferanser, viljessvakhet og selvmotsigelser. I
den «brede» teorien stilles det strengere krav til aktørenes beveggrunner.
Virkelighetsoppfatningene må i tillegg til å være konsistente også være reflekterte. De kan
ikke være dannet løsrevet fra tilgjengelig dokumentasjon. Ønsketenkning og
dissonansreduksjon er ikke tillatt (Hovi 2008:18-19).
Når det gjelder de empiriske funn som er gjort i prosjektet, kan teorien om homo economicus
og rasjonelle valg, tolkes på ulike måter. På den ene siden kan det argumenteres for at
advokater overholder de etiske kravene først og fremst for å ivareta sitt gode navn og rykte da
de er avhengige av klienter. Her er det derimot et skille mellom klienttyper. Mye kan tyde på
at forretningsadvokater i større grad er villige til å strekke seg lengre for sine klienter, og til å
gå på akkord med etikken, enn det en advokat som driver med barnefordeling eller
utlendingsrett er villig til. Årsaken til dette er det økonomiske aspektet da klientgruppen til
førstnevnte gir større økonomisk avkastning, i tillegg til at klientforholdene ofte er lengre og
strekker seg ut over enkeltsaker og oppdrag. Den «tynne» delen er lett å avdekke. Den
«tykke» er nok også til stede, men det er vanskelig å tenkes seg at aktørene alltid er
konsistente, reflekterte, frie fra ønsketenkning og alltid tilknyttet tilgengelig dokumentasjon.
Dette viser at den klassiske økonomiske forståelsen av rasjonalitet, blir noe snever. Andre
forhold av sosiale faktorer teller også. Andre sosiale faktorer som har betydning vil bli
presentert i det følgende.

8.6 Etikkfokus i arbeidslivet og under studiet
Samtlige informanter hevdet at det etiske fokuset under studiet i rettsvitenskap var
mangelfull. De eldste informantene hadde ingen etisk skolering overhode. Etikken ble for
alvor presentert for informantene da de trådte inn i arbeidslivet. De aller fleste fikk en
«pakke» fra Advokatforeningen om temaet etikk. Noen få ble eksplisitt fortalt etikkreglene
når de begynte som advokatfullmektiger.
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Ingenting gjennom studiet, det er veldig rart for meg siden det er mange dilemmaer man kan
stå ovenfor. De advokatetiske reglene kom gjennom Advokatforeningen. Etikkreglene var noe
som kom gjennom firmaet. Vi hadde noen runder med intern skolering.47

8.7 Etisk tvil
Informantene hevdet de sjelden var i tvil om etikken. Dersom tvil derimot skulle oppstå, tok
de som regel kontakt med en kollega. En «åpen dør policy» ble beskrevet av samtlige. Til
tross for at det var liten tvil om etikken i følge informantene, er det interessant at de samtidig
etterlyser økt fokus på etikk, både under og etter studiet.
Når informantene ble spurt om hvordan de håndterte etisk utfordrende situasjoner svarte de:

Oppstår det vanskeligheter snakker jeg med kolleger eller avdelingsleder. Vi drøfter det
sammen, man sitter ikke alene med det. Man er jo et kollegium, pluss at man har den
forsikringsmessige delen av det48.
En advokat sitter ikke alene med vanskelige avgjørelser49.
Er jeg i tvil, går jeg til kildene. Ellers diskuteres det mye blant kollegaer50.

Flere av informantene hadde opplevd etisk utfordrende situasjoner og noen var villige til å si
litt om disse situasjonene:

Jeg opplevde en gang da jeg overtok en sak at klienten hadde sagt noe annet til den forrige
advokaten enn til meg. Synes det var vanskelig fordi det hadde stor betydning for utfallet. Den
gang var jeg fullmektig, men gjorde utredningen. Partneren fikk «fronte» saken da jeg var
usikker på hva som hadde skjedd. I dag ville jeg nok ha trukket meg fra saken51.

Har opplevd at klienten krevde ting i saken som ikke bare var litt, men veldig langt utenfor.
Da måtte jeg trekke meg. Husker spesielt fra en straffesak hvor klienten ville ha meg til å
47

Intervju nr. 4.
Intervju nr.4
49
Intervju nr.7
50
Intervju nr.5
51
Intervju nr.5
48

81

legge et pass på hybelen hans over i en annen bag. Da sa jeg til ham, at det ikke var vanlig
for advokater i Norge. Da mistet jeg ham som klient52.

Etisk vanskelige situasjoner har for eksempel dreid seg om når jeg har representert den svake
parten i forhold til forsikringsselskaper. Jeg opplever nesten ukentlig etiske dilemmaer når
forsikringsselskapet fremsetter lokketilbud som de skal lure den hardt skadde med. Skal jeg da
bruke tilbudet, presentere det å gjøre det kjent for domstolen? Hvordan forholder man seg til
at de holder tilbake opplysninger?53
Typisk etisk utfordring er å få info som kan komme til å skade saken til egen klient. Dette med
å legge frem all informasjon i retten, kan være utfordrende54.

Når en sak er ferdig og avsluttet, er det interessent å få kunnskap fra informantene om de i
ettertid hadde sett at de i kunne gjort en bedre jobb etisk sett:

Ja, det er klart man alltid har, kunne kanskje rådet klienten annerledes. Men ikke noe
alvorlig. Man må spørre seg om sin egen situasjon. Var målet å slippe å gå i retten for
eksempel55.

Jeg har blitt felt to ganger for å ha gjort et tilbud kjent for domstolene og fått irettesettelse av
Advokatforeningen for det. Men jeg står for det jeg da gjorde, jeg var uenig i reglene56.
Hmm, det kan jeg ikke huske57.

8.8 Valg av oppdrag og klienter
Det har skjedd en endring de siste 10- 15 årene i følge mine informanter. Klientene har blitt
mer selektive og kresne. De undersøker i større grad advokatmarkedet på forhånd, «sonderer»
advokatmarkedet før de kontakter advokat. En informant sa:
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Mange av mine klienter oppsøker advokat kanskje bare en gang i livet, og da er de opptatt av
å finne en dyktig en. Akkurat som man ønsker å gå til en flink tannlege, eller at en med
skikkelige malerkunnskaper skal male huset.
Når det kommer til valg og seleksjon av klienter hevder informantene at de i liten grad er
selektive så lenge saken passer under den delen av jussen de arbeider med. En informant sa
det var særlig viktig for ham at det ikke var noe «tull» med klienten, og dette forsøkte han å
undersøke før ha tok på seg eventuelle advokatoppdrag. Informantene svarte følgende om
valg av oppdrag og klienter:
Det er ingen klienter jeg bevisst unngår, så lenge de er innenfor jussen vi bedriver. Men jeg
sjekker at de er skikkelige folk, og vet hva de står for. Tvilsomme typer og virksomheter
holder vi oss unna, men det kan være vanskelig å vite på forhånd.58
Nei, ingen klienter jeg unngår. Galskap er selvsagt en utfordring, men også et krydder.59
Jeg tar ikke saker som dreier seg om barnevern og barnefordeling, det synes jeg er krevende.
Medfører ubehag60
Av hensyn til familien har jeg sagt nei til å påta meg blant annet en sak som dreide seg om
tobakksindustrien. Av hensyn til spesielt mine døtre ville jeg for eksempel heller aldri
involvert meg i en sak om pornografi61.
Før var jeg advokat for innvandrere, man må følge med i tiden. Tar noen innvandrersaker,
men ikke så mange som før62.
På spørsmål om hvordan informanten kom i kontakt med klientene, var det uenighet mellom
informantene i forhold til bruk av annonser og markedsføring av advokattjenestene:
Har mye annonser, det er viktig63.
Har ingen annonser, i min generasjon ser man skjevt til de som annonserer. Vi har i stedet
prøvd å profilere oss gjennom gode saker, artikkelskriving og foredrag64.
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Vi har annonser, men godt navn og rykte er viktigst65.
Ja, vi markedsfører oss. Er til stede gjennom kurs, foredrag og artikler. Lite annonser, det er
et bevisst valg66.
Klientene tar selv kontakt med oss. Får gjerne henvendelser fra andre advokater. Vi er godt
kjent gjennom leger og sykehus67
Klienten tar selv kontakt, men noen er jeg oppsøkende mot68
Disse ulikhetene knytter seg til at de juridiske områdene også er forskjellige. I tillegg var det
også noe forskjell i informantenes advokatvirksomheter, i forhold til blant annet størrelse.
Hva som anses som «akseptabel» markedsføring, oppfattes nok ulikt som et resultat av de
nevnte forskjellene.

8.9 Retningslinjer
Informantene valgte å besvare spørsmål om hva de anser som de viktigste oppgavene, men
flere la vekt på det å få til et minnelig forlik mellom partene. Andre vektla det å hjelpe de som
er svake og trenger assistanse. Noen trakk frem dette med å ivareta klientens beste.
Det viktigste prinsippet er redelighet og uavhengighet. Man må evne å si nei til oppdrag, og
til å råde klienten til å stoppe en sak. Selv om man da går glipp av inntekter. Jeg har sett
mange stygge eksempler på at advokater arbeider med saker de ikke burde arbeidet med.
Hvor de rett og slett har sugd klienten for penger69
Rollen innebærer å være talsmann for klienten, og ivareta klientens interesser innenfor de
rammene som er70
Viktigste oppgave er å løse problemer for klienten, og komme med gode råd. Se klientens
beste, og få til hva som er best for klienten71
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Det er viktig alltid å opptre anstendig og ordentlig ovenfor motpart. Reallinjeutdannelse er
grunnleggende. Man lærer seg ikke lenger dannelse, folk mangler oppdragelse72
Når det gjelder Reglene for god advokatskikk, henviste flere av informantene til formålet med
Reglene for god advokatskikk;
Regler for god advokatskikk har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske
prinsipper som er grunnlag for advokatens virke i alle siviliserte samfunn.
Gjennom materialet fremkommer det at enkelte har sett stygge brudd på etikken. Årsakene til
bruddene knyttes også opp til økonomi. Ellers har mange av informantene det samme synet på
hva som er deres viktigste oppgaver i yrket.

8.10 Klientforholdet og makt
Forholdet mellom advokat og klient kan beskrives som et forhold som er avhengig av
gjensidig tillitt for å kunne fungere optimalt. Klienten som oppdragsgiver kan i mange tilfeller
sitte på informasjon som advokaten er avhengig av å kjenne til, for å gjøre en god jobb. På
den andre siden er advokaten den juridiske eksperten som best kjenner jussen. Advokaten må
altså ha tillitt til at klienten gir fra seg all nødvendig informasjon, og klienten må stole på at
advokaten anvender denne informasjonen på best mulig måte.
Gjennom flere av intervjuene trakk informantene frem det problematiske ved at de ofte ble
identifisert med klienten av folk ellers. Dette føltes ubehagelig for den enkelte advokat, men
også for deres nærmeste. Problemet var størst i de sakene der media utgjorde en betydelig
rolle. Dette personfokuset som flere av informantene hadde opplevd, hadde for noen medført
at det var enkelte saker de ikke påtok seg.
Det problematiske blir altså når de to rollene rådgiver og talsmann kolliderer. En advokat
hevdet at motparten ofte opplevde at advokaten mener personlig det som for eksempel står i et
brev.
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Vanskelig for mange advokater er å forfekte standpunkter som man selv er uenig i. Når
standpunktene blir så vanskelige, pleide en advokat å si: «min klient vil at jeg skal anføre…»
Det er åpenbart at advokat-klientsituasjonen har elementer av makt i seg. Klienten søker
kunnskap, trygghet og veiledning. Hvis jeg sier hopp, ja da hopper klienten. De stoler mye på
oss. Men det oppleves ikke som makt. Vi vet vi har stor påvirkning, og føler derfor ansvar73.
Kunnskapsassymetrien medfører utfordringer. Faktum ønsker at man skal gå en vei, også kan
jeg fortelle om jussen. En kvinne som blir mishandlet av sin mann og så må dele boet, høres
ikke rimelig ut. Hun vet faktum, han har vært en jævel i ekteskapet. Motstrid oppstår da,
jussen blir feil74.
Klienten kan også nekte å honorere75
På spørsmål om maktforholdet endret seg i forhold til sakstype fremkom det at maktforholdet
kunne medfører press fra klienten, spesielt innenfor forretningsjusen.
I forretningsmessige forhold sitter klienten med mye kompetanse selv. I familiesaker,
straffesaker er erfaringen med advokat begrenset. Det oppstår en terskel. Når klienten kan
shoppe advokater, kan rollen som advokat bli satt på prøve. Da kan man bli presset til å tøye
grensene76.

8.11 Klientrelasjoner og etikk
Advokatens klientell og juridiske området, har stor betydning for etisk atferd. Dette ble
bekreftet gjennom intervjuene, da flere av informantene ytret at de var mer villige til å
utfordre etikken for ressurssterke klienter, enn mindre ressurssterke.

Det er klart man er villig til å strekke seg lenger for Fredriksen enn for Ali. Etikken er skjønn,
og den slår ulikt ut. Det er jeg helt sikker på. Det er bare slik.77
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Dette viser at klienter av lavere status har mindre makt overfor advokaten til å «presse»
gjennom forslag og meninger. Fra sitatet ovenfor mente informanten at etikken slår ulikt ut og
at man var mer villig til å gå på akkord med etikken overfor Fredriksen enn Ali fordi man
tjente mer på Fredriksen. Klientrelasjon og status henger da også sammen med hvorvidt
advokaten blir fristet til å utfordre etikken. En advokat med lav-status klientell har også ofte et
ustabilt klientell, det er mer gjennomstrømning i klientmassen. Høy-status klienter derimot
medfører oftere lengre klientrelasjoner, som kan strekke seg over flere år (Carlin: 1966).

Når det kommer til det å utnytte klienter, er lav-status klienter mer utsatt for dette. Det gjelder
tilfeller der advokaten har tilgang til konfidensiell informasjon om klientens «businessaffærer». Lav-status klienter har ofte lite kjennskap til jussen, sammenlignet med høy-status
klienter og er mer prisgitt advokatens kunnskap og avgjørelser. I slike tilfeller kan det være
lettere for en advokat å gi dårlige råd, for eksempel råde en klient til å gå til sak, når man vet
at den ikke kan vinnes. Lav-status klienten blir et slags «offer for etikken». Dette må også ses
i sammenheng med såkalt «klient-press». Flere av informantene hevdet at klientpresset var
større hos forretningsadvokater, enn for eksempel advokater som arbeider med utlendingsrett.
Det finnes også annen litteratur som hevder at lav-status klienter i større grad utsetter
advokaten for press. Årsaken til dette kan være at lav-status klienter i større grad lever på
marginen og har «alt» å tape (Carlin 1966). Det er viktig å påpeke at dette er eldre studier,
gjort i USA, og advokatbransjen har endret seg betydelig siden den gang. Samtidig skal man
heller ikke utelukke at noen av disse forskningsfunnene fortsatt kan ha aktualitet.

Hvilket juridisk område advokaten arbeider innenfor, har også betydning for etikken. Mye
tyder på at det er endring blant advokater, og den enkelte advokats syn på lovens
begrensninger og muligheter. De senere årene har det vært en utvikling i advokatbransjen for
firmaer som har som mål å redusere skatteomfanget. Der hvor man tidligere var «lojal» mot
staten, ser man en endring til å være mer kritisk mot det eksisterende lovverket. Man finner
advokater som er uenige i embetsverkets håndtering av rettsreglene. Bettina Banoun skrev i
sin artikkel for Dagens Næringsliv at vi måtte bort fra skatteetatens vinner- og fiendekultur,
og heller strebe etter en mer objektiv stat 78. Om Banouns påstand er riktig eller gal, er ikke
det vesentlige her, men viser en holdningsendring i ikke lenger «å spille på lag» med det
78
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gjeldende lovverket. Her er de store internasjonale selskapene av stor betydning. PWC,
Deloitte og Ernst og Young er selskaper som alle har mål om blant annet å redusere skatt.
Disse nye forretningsmulighetene er med på å utfordre etiske standarder.

8.12 Klienttyper og etiske forhold
Etikk henger altså sammen med klienttyper. I følge informantene hevdet flere at man var
villig til å strekke seg lenger for høy-statusklienter enn for ressurssvake. Høy-status klienter er
i denne oppgaven definert som klienter innenfor forretningsjuss der det ofte er store
økonomiske gevinster involvert.
Etikken slår så absolutt ulikt ut i forhold til klientgruppe. Forretningsadvokater er mye mer
utsatt for press. Etikk er skjønn. Mine typer saker medfører ikke dette. Jeg har mer makt
overfor mine klienter enn det Wiersholm har for Røkke79.
Det er lettere å praktisere etikken med gamle klienter80.
Man var altså som advokat villig til å gå på akkord med etikken for å «gi» noe til klienten.
Høy-statusklienter har i så måte mer pressmiddel ovenfor advokaten. Denne holdningen til
forretningsadvokater hadde flere av informantene, og flere gikk langt i å antyde at nettopp
denne gruppen var blant «værstingene» til å strekke seg for klienten.

Informantene var ikke villige til å gå på akkord med etikken til gunst for lav-statusklienter.
Det som derimot annen litteratur viser på dette området er at lav-status klienter i større grad
blir «ofre» for etikken, advokaten blir mer fristet til å «utnytte» klienten. Dette kan ses i
sammenheng med at lav-statusklienter ofte har liten juridisk kompetanse og at de er mer
ustabile som klienter i betydningen; større gjennomstrømning i klientmassen. Det interessante
er allikevel at lav-status klienter i større grad utsetter advokaten for direkte press, i form av
trusler og forslag som er ulovlige. Dette hadde flere av informantene opplevd som hadde
utlendingsrett som arbeidsområde. Men dette presset var ikke virksomt da klienten ikke hadde
noe faktisk press. Årsaken til at lav-statusklienter utsetter advokaten for direkte press, kan
være at de har «alt å tape» og lever i større grad på marginen, enn det ressurssterke og høystatusklienter gjør.
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8.13 Kjønnsperspektiv på Reglene for god
advokatskikk
Kjønn kunne vært brukt som en relevant variabel når Reglene for god advokatskikk skal
vurderes i rettssosiologisk sammenheng fordi juristprofesjonen skiller seg fra noen andre
profesjoner gjennom at den lenge var mer eller mindre lukket for kvinner. Dette gjør at den
juridiske profesjonen lenge hadde en annen samfunnsmessig betydning og forankring
sammenlignet med for eksempel velferdsstatens profesjoner ellers. Med «kjønnsperspektiv»
menes å se på forholdet mellom kvinner og menn innenfor samme yrke, og deres
arbeidsdeling. Innenfor legeprofesjonen har Rannveig Dahle (1993) vist, at kvinner og menn
fordeler seg på ulike områder (Støkken 2002:30-32). Denne kjønnede arbeidsdelingen finner
også sted innenfor jussen. Menn i advokatbransjen er overrepresentert i forhold til kvinner. I
den private delen av advokatbransjen er mannsdominansen størst. Årsaken til dette er
sammensatt, blant annet inntok de kvinnelige jusstudentene arenaen relativt sent. Dette har
også hatt betydning for når de har inntrådt på advokatarenaen i ettertid.
Hva gjelder arbeidsdeling innenfor jussen, ser man en tendens til en «mykjustese». Med
«mykjuss» mener man spesielt fagene barne- og familierett som er begrunnet i fagenes sosiale
aspekt. Tesen går ut på at det i større grad er kvinner som inntar denne delen av jussen. Tesen
har både blitt bekreftet og avkreftet, men både Bahus (2001), Aakvåg (2000), Galaasen og
Nilsen (1995) bekrefter langt på vei tesen.
Denne arbeidsdelingen kan være med på å skape nye former for rangering da de områdene
innenfor jussen der menn er i flertall også får høyest status. Arbeidsdelingen medfører at
klientgruppen til kvinner som arbeider med «mykjus» er av en helt annen sort, enn klienter
innenfor forretningsjussen. Kanskje kan det argumenteres for at klienter innenfor
familieretten er i en mer sårbar situasjon, og det har blitt hevdet at kvinner i større grad enn
menn er trenet opp til å se andre menneskers behov og yter mer omsorg i disse sakene. I
tillegg er etterspørsel fra klientene en årsak til denne arbeidsdelingen, mange klienter ønsker
nettopp en kvinne som advokat (Bahus 2001: 272-274).
Denne «kjønnsdelingen» i advokatbransjen kan tenkes å få betydning for advokatens forhold
til Reglene for god advokatskikk. Som vist tidligere i oppgaven, er det en forskjell på klienter
og etiske utfordringer. Derfor møter også menn og kvinner ulike etiske spørsmål og
utfordringer. Vi ser at de klassiske kjønnsrollene preger advokater og miljøet i advokat89

bransjen også. Kvinnelige advokater som arbeider innenfor mannstunge miljøer, kan også da
antas å ha et annet forhold til Reglene for god advokatskikk enn det deres mannlige
advokatkolleger har.
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8.14 Oppsummering
I dette kapittelet har vi sett at informantenes tanker om personlige egenskaper, kan ses i
relasjon med etikken. Positive personlige egenskaper blir sett på som en fordel i advokatyrket.
Når det gjelder årsaker til at informantene valgte jussen og advokatyrket, fremkommer det
noen fellestrekk hos informantene. Inspirasjon og motivasjonen for å velge yrket, ble lagt
tidlig i informantenes liv. Oppvekst, familie og skolegang har også hatt betydning. Andre ble
også økonomisk motivert. Gjennom informantenes holdninger til andre advokater fremkom
det at forretningsadvokatene ble sett på som de største «synderne» hva advokatetikk angår.
Begrepet etikk ble av samtlige informanter referert til som en «ryggmargsrefleks» og ble også
satt i relasjon til folkeskikk. Det ble også påpekt at Reglene for god advokatskikk er noe
skjønnsmessige og dette medfører både fordeler og ulemper.
Når det gjelder motivasjonen for å overholde reglene, er det primært det å ivareta det gode
navn og rykte, som er viktig for informantene. Disiplinære følger blir ikke ansett som noen
betydelig trussel. Denne formen for motivasjon kan ses i sammenheng med teorien om
rasjonelle valg. Manglende skolering under jusstudiet ble også fremhevet.
Det empiriske materialet viser også at når informantene er i tvil om etiske spørsmål, tar de
kontakt med andre kolleger. Materialet viser flere eksempler på etiske utfordrende situasjoner.
Materialet viser også at det har skjedd en endring i advokatbransjen de senere årene.
Klientene har blitt mer selektive og kresne. Advokatene selv er svært sjelden selektive når det
gjelder valg av oppdrag og klienter. Men noen har enkelte juridiske områder som de av
personlige grunner, har valgt å holde seg unna. Bruk av annonser og markedsføring blir
evaluert ulikt av informantene. På spørsmålet om hva som er advokatens viktigste oppgave,
svarte flere av informantene at det å få til et minnelig forlik mellom partene, var viktig. Ellers
ble redelighet, uavhengighet og anstendighet trukket frem.
Forholdet mellom advokat og klient medfører i følge informantene, elementer av makt. Dette
maktforholdet går riktig nok begge veier og er situasjonsavhengig. Denne makten har også
blitt eksemplifisert av informantene.
Det empiriske materialet har også vist at klientell og juridisk område, er av betydning for
etisk atferd hos den enkelte advokat. Høy-status klienter (ressurssterke) er mer tilbøyelige til å
presse advokaten og har flere pressmidler. Når det dreier seg om hvilken gruppe eller hvem
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som kan bli «offer» for etikken, er lav-status klienter i større grad utsatt. Klienttyper og etiske
forhold henger tett sammen, og igjen blir forretningsjussen trukket frem som «værsting».
Til slutt ble variabelen kjønn, diskutert. En mannsdominert advokatbransje som også er
«kjønnsdelt», kan tenkes å få betydning for advokatens forhold til Reglene for god
advokatskikk. Menn og kvinner arbeider innenfor ulike juridiske områder og møter derfor
også forskjellige klienter. Dette medfører også som vist tidligere, ulike etiske spørsmål og
utfordringer. Derfor kan det argumenteres for at mannlige og kvinnelige advokater kan ha et
ulikt forhold til etikken.
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9 Forskningsfunn om andre forhold
som påvirker advokatetikken
I denne delen av oppgaven vil forholdet mellom firmastørrelse og etikk bli omtalt, etterfulgt
av kulturen i advokatbransjen og dens påvirkning på etikken. Her blir sosialisering og
utdanning trukket frem. Videre vil økonomi, konkurranse og mediefokus bli beskrevet. I
tilknytning til mediefokus blir stigma og stigmapåføring beskrevet som eksempler på former
for straff. Klientnapping fremholdes som et resultat av det økte fokuset på markedsføring og
den harde konkurransen. Brudd på Reglene for god advokatskikk blir også i dette kapittelet
sett på som en form for økonomisk kriminalitet. Mulige årsaker til dette blir gjennomgått.
Deretter blir mulige forebyggende tiltak presentert. Tilslutt blir reglenes sosiale og latentefunksjoner gjennomgått.

9.1 Firmastørrelse og etikk
Jo større firmaet var, dess mer opptatt av etikk var informantene. De største firmaene hadde
også på eget initiativ etablert etiske utvalg. Størrelse på firmaet kan også henge sammen med
statusen på klientene. Et lite advokatfirma har ofte lav-status klienter som kjennetegnes av å
være mer sårbare. Lav-status klienter gjør også at man kommer i kontakt med helt andre deler
av det juridiske systemet, enn med høy-status klienter.
Hvordan firmastørrelsen påvirker etikken, henger også tett sammen med den sosiale
kontrollen som er innad i firmaet. I større firmaer blir det mer synlig dersom man bryter
reglene, og bevisstheten omkring at man «ødelegger» for andre enn en selv, er fremtredende.

9.2 Kulturen i advokatbransjen
Advokatetikk virker inn i et sosialt landskap. Dette landskapet er også kultur. Kultur kan
defineres som «the social habits of a community». Kulturen utgjør et felles system av delte
meninger. Kulturen er med på å identifisere en spesiell sosial gruppe som avgrenser denne
gruppen fra andre. Kulturen er et uttrykk for normer innad i den bestemte gruppen (Hogg og
Vaughan 2008:606). Verdier kan brukes for å karakterisere kulturer. Verdier er knyttet til
grupper og kulturer. De er sosialt konstruert og opprettholdt (Hogg og Vaughan 2008:615).
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Kultur kan analyseres gjennom ulike innfallsvinkler..Et interessent aspekt er å se på ulike
verdier og deres betydning for bedrifts- og ledelseskulturen.. Hofstede (1980) sendte ut
spørreskjemaer til 117 000 ledere av store multinasjonale bedrifter og organisasjoner i førti
ulike land. Ved bruk av faktoranalyse fant han frem til fire dimensjoner som gjorde det mulig
å sammenligne landene. Disse fire dimensjonene var:
1. Maktdistanse- hvor ulike maktforhold er akseptert. Er det akseptert at de ansatte sier i
fra til lederen dersom de er uenige?
2. Unngåelse av usikkerhet- som er stabilitet for å unngå usikkerhet. Regler i bedriften
skal ikke brytes.
3. Maskulinitet og feminitet- hvor det verdisettes enten maskuline eller feminine
attributter.
4. Individualisme og kollektivisme- hvor identiteten er enten bestemt av personlige eller
kollektive valg.
Resultatene fra denne datainnsamlingen viste at Norge scoret lavt på maktdistanse, det er
akseptert med ulike maktforhold. Tilsvarende på unngåelse av usikkerhet. På maskulinitet
scoret vi også lavt, men høyt på individualisme. Oppsummert kan man si at hierarkiske
avstander er mindre akseptert, usikkerhet kan derimot aksepteres. Omsorg og det å bry seg om
hverandre er viktig, samtidig er man individualistisk (Hogg og Vaughan 2008).
I advokatbransjen kan det argumenteres for at hierarkiske avstander utgjør en stor del av
advokathverdagen. Det er stor forskjell på advokatfullmektiger, partnere og senioradvokater.
De normene som gjelder innad i den enkelte bedrift, er kontekstavhengige og dynamiske. Hva
slags profil de enkelte bedriftene har, er med på å bestemme kulturen, verdiene og normene.
Når det gjelder maskulinitet versus feminitet, kan det argumenteres for at advokatbransjen
tradisjonelt er en mannsdominert bransje. Verdier som tradisjonelt har og blir sett på som
mannlige, er ettertraktet.

9.2.1

Sosialisering og utdanning

Utdanning og juridisk sosialisering spiller ifølge Auerbach og Johnson, en viktig rolle i
reproduksjonen av den juridiske profesjon. Max Weber så også sammenhengen mellom
jussen, det juridiske systemet, utdanningen og de materielle interessene til den juridiske
profesjonen. Han argumenterte for at den juridiske utdanningen kunne ses i sammenheng med
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økonomiske faktorer. Dette begrunnet han med at utdanningen var kontrollert av
praktiserende advokater. Deres økonomiske interesser ordnet til å hemme rettslige
forandringer fordi advokatens materielle interesser blir truet av enhver forstyrrelse av
tradisjonelle prosedyrer (Tomasic 1985:36).
Hubert O`Gorman hevdet at advokater lever i to ulike kulturer, det store samfunnet og den
juridiske profesjonen. Sosialiseringen som foregår i rettsarbeidet, bidrar til å skape en konflikt
mellom verdiene i de to kulturene. Den rettsvitenskapelige utdanningen bringer med seg en
spesiell type kynisme tilknyttet rettslige ideer og holdninger. Samtidig viser det seg at
jusstudenter ved lite om hva som venter dem i arbeidslivet, før de kommer ut i jobb. En
kunstig idyllisering og idealisering har vært å spore blant jusstudenter. Denne er nok noe
redusert i senere år på grunn av økt bruk av praksis i utdanningen (Tomasic 1985: 37).

9.3 Økonomi, konkurranse og mediafokus
I dette kapittelet vil advokatens forhold til egen økonomi, konkurranse og media bli
beskrevet. Økonomiske hensyn, konkurranseforhold og mediafokus er elementer som jeg
antar har en påvirkning på forholdet til Reglene for god advokatskikk.
Mange bransjer «lokker» til seg arbeidstakere gjennom gode lønnsvilkår og muligheter for å
tjene mye penger. Dette er i seg selv ikke noe nytt, og deler av advokatbransjen kan
karakteriseres som et slikt segment. Her er det selvsagt forskjell på hva slags advokat man er
og hvem som betaler for advokatoppdragene. Betalingssvake klienter dekkes for eksempel av
staten. Til tross for dette er det ikke til å komme unna at enkelte saker er mer «lønnsomme»
for advokatene enn andre. Som selvstendig næringsdrivende,, utgjør klientene en viktig del av
inntektskildene. Harlem (2002) argumenterer med at en advokats interesse i å ta på seg
oppdrag for betalingssvake klienter, reduseres av den årsak at de gir lavere inntekt. Harlem
mener videre at det å få til for eksempel et forlik, kan oppfattes som ulønnsomt fra advokatens
side, sammenlignet med et lengre oppdrag (Harlem 2002:12).
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9.3.1

Konkurranse og kommersialisering

En økning i konkurranse og kommersialisering kan ses i advokatbransjen i dag. Dette har vært
en dynamisk utvikling som har foregått de senere årene. Advokatyrket møter i dag en helt
annen hverdag. Denne utviklingen er av generell karakter, men er sterkest i de større byene.
Måten advokater tenker, handler og omtaler hverandre og sine klienter, er kraftig endret.
Klientbegrepet har i stor grad blitt erstattet med kundebegrepet. Egne stillinger som for
eksempel markedssjef/kundeansvarlig og lignende, har i de senere årene blitt opprettet.
Begrepet kommersialisering kan brukes på flere måter. Generelt kan det brukes for å betegne
at noe omsettes på et marked, der profitt er formålet. Kommersialiseringsprosessen innebærer
at nye områder underlegges markedet. Betraktninger omkring lønnsomhet preger områder
som tidligere var preget av andre forhold og betraktninger. Selve prosessen er ikke i seg selv
negativ, men det er viktig å se på konsekvensene av den i forhold til advokatetikken.
Wilhelmsen og Woxholth (2003) argumenterer for at advokatbransjen har vært utsatt for stor
grad av kommersialisering. Flere advokater og økt konkurranse er noe av det som har bidratt
til at konkurranse om klientene er større, og utgjør en stor del av den aktiviteten en advokat
foretar seg. Tidligere kunne man stole mer på sitt gode navn og rykte. I dag er det mer fokus
på aktivt å ta i bruk markedsføringstiltak. Det å være synlig i næringslivet gjennom foredrag,
«events», kursvirksomhet og gjennom bruk av internett og sosiale medier, har blitt viktige
arenaer for advokatvirksomheten. På tross av Wilhelmsen og Woxholths argumenter, mener
informantene at det gode navn og rykte er det aller viktigste, og man ikke kan «kjøpe» seg til
et godt omdømme. Derimot hvis man brukte mye penger på «overdådig» reklame, mente
enkelte at dette kunne være med på å svekke omdømme og advokaten. Det er viktig å nevne
at den økte kommersialiseringen er noe som ikke bare kommer «utenfra», men som også er
ønsket fra advokatstandens side.
Som advokat vet man at man iakttas. Merker på klienter at de kan gå til avisene dersom de
ikke er fornøyde. Media er den fjerde statsmakt81.

81

Intervju nr.6
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9.3.2

Mediafokus

Medias søkelys på advokater og deres virksomhet har økt betydelig de senere årene.
Enkeltsaker utgjør en stor del av dette fokuset. Store retts- og kriminalsaker som «Fritz Moensaken», «Orderud-saken», «NOKAS-saken», «Baneheia-saken» og ikke minst 22.-juli
rettssaken kan nevnes. Pressedekningen omkring 22.juli, og spesielt den store
oppmerksomheten som oppstod rundt Anders B. Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, må antas
å ha en betydning for omdømme og ryktet til advokatstanden som helhet.
Kriminalitet er en viktig del av nyhetsbildet. Straffesaker og hendelser er godt salgsstoff, og
dermed utgjør de også et produkt for mediene. Sakene blir da også gjenstand for utvelgelse og
seleksjon hos mediene, de bestemmer hvilke saker som kommer på dagsorden og i hvor stor
utstrekning. Hvilken vinkling mediene velger, er også av betydning. Noen saker får større
personfokus enn andre. Et eksempel er her «Orderud-saken» der de tiltalte fikk mye
oppmerksomhet rundt sin egen person. Et generelt trekk er at de sakene pressen og media
først velger å rette sitt søkelys mot, også får en god del personomtale for de involverte
partene. Leserne er på mange måter prisgitt medienes utvelgelse når det gjelder
mediedekningen av kriminalitet.
Saker som angår advokater som har brutt Reglene for god advokatskikk, får også ofte bred
mediedekning. Datamaterialet har vist hvor viktig et godt rykte og omdømme er for
advokaten, og at dette utgjør en vesentlig del av motivasjonen for å overholde Reglene for
god advokatskikk.
Holdninger i advokatmiljøet og i samfunnet i forhold til hvor galt etiske brudd oppfattes, må
man kunne anta er ulike. Dette fordi normgiveren er ulik, og moralen er avhengig av hvilken
referanseramme den enkelte har (Gustafsson 1988). At medias søkelys på etikkbrudd påvirker
folks holdninger til advokater generelt, var mine informanter enige i. Det innebærer at negativ
medieoppmerksomhet medfører stigmapåføring, som informantene anser som svært uheldig
for advokatvirksomheten.
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9.3.3

Stigmatisering og stigmapåføring

Begrepet stigma kan defineres på flere måter. Begrepet ble skapt av grekerne og betegnet
kroppslige tegn som skulle påvise noe nedsettende ved en persons moralske status. Begrepet
stempling kan knyttes til stigma, og kan medføre en forandring av sosial situasjon og
selvbilde. I kriminologien innebærer stigma at samfunnskontrollørene setter sitt stempel på
lovovertrederen. Skadevirkningen og fordømmelsen som følger av å bli uthengt i media vil
avhenge av hvordan saken blir vinklet. Advokatens profil og stilling vil nok også være av stor
betydning. Profilerte advokater har nok mer « å tape» på negativ omtale enn mindre profilerte.
Det må kunne antas at advokater som blir omtalt i pressen fordi de har brutt Reglene for god
advokatskikk, kan få problemer med jobb og sosialt liv (Nilsen, 1998). Tilliten til klient, part,
kollegaer og publikum er om ikke alltid fullstendig brutt, så i alle fall sterkt utfordret. Her
spiller selvfølgelig graden av etikkbrudd inn.
Stigmatisering og stigmapåføring innebærer at media fungerer som straff. I tillegg til
disiplinære følger kan medias stigmapåføring ses på som en tilleggsstraff for advokaten.
Tap av tillit og sosial status rammer ikke bare den enkelte som har begått et regelbrudd..
Negativ enkeltomtale kan påvirke hele advokatvirksomheten, og virker ødeleggende for andre
kolleger. Media som straff innebærer en tanke om at negativ mediepublisitet kan fungere som
en egen «straffemetode» og kanskje også fungere forebyggende.
Johansen (1994) har sett på negativ publisitet som straff. I USA har bruk av negativ publisitet
fra det offentlige for å påvirke næringsdrivende, en lang tradisjon. Såkalte «publicity
warnings», som besto av å gå ut med advarsler mot helsefarlige produkter har vært brukt
siden første verdenskrig. Den gang var det ikke ment som straff fra samfunnets side. I senere
tid har kontrollinstanser «straffet» næringsdrivende ved å henge dem ut i massemediene.
Negativ publisitet kan skje i ulike former. Enkeltbedrifter kan henges ut, men også større
deler av en industri. Utspill i pressen kan være både konsentrerte og få, eller mer jevne utspill.
Virkningene kan være ulike. Bernt Fisse argumenterer for at tradisjonell straffeforfølgning av
økonomisk kriminalitet, har liten individual- og allmennpreventiv effekt. Sanksjoner som går
på prestisje og omdømme er mer effektive (Johansen 1994: 44-45). Brudd på Reglene for god
advokatskikk kan ikke helt sammenlignes med økonomisk kriminalitet, men en del av
regelbruddene er definitivt økonomisk motivert. Derfor foreligger det en viss
sammenligningsverdi. Men prestisjetap er i seg selv ingen garanti for lovlydighet.
Publisitetens intensitet, varighet, bedriftens størrelse og typen regelbrudd er også av
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betydning (Johansen 1994:46). Negativ publisitet medfører også en viss fare for «uriktig»
stempling og stigmapåføring som kan gi den berørte advokat store omkostninger. Å bli
innklaget som advokat til Den Norske Advokatforening, er heller ikke ensbetydende med at
man faktisk har brutt reglene. Allikevel kan publikum oppfatte det slik. Et annet moment som
er viktig når det kommer til effektiv håndhevelse av lovbrytere, er hvorvidt den skyldige
opplever det å være skyldig på en måte som frembringer skamfølelse. Dette vil da også gjelde
for organisasjoner. Det må være en moralsk evne tilstede (Johansen 1994:48).
Negativ publisitet har møtt kritikk fra flere hold. Blant annet blir publikum etter hvert
«immune» av det negative nyhetsstoffet. Sakene kan da ofte fort bli diffuse for folk flest
(Johansen 1994:48-49).
Hvordan kan negativ publisitet påvirke advokatens forhold til Reglene om god advokatskikk?
Den forebyggende effekten knyttet til negativ publisitet vil nok være avhengig av hvem den
retter seg mot. Styrken og intensiteten er også avgjørende for utfallet. Advokatbransjen består
av så mange forskjellige og ulike former for advokatvirksomheter som vil reagere ulikt på
negativ mediepublisitet. I noen tilfeller vil omdømmetapet til sentrale personer i
advokatbransjen påvirkes på en slik måte at klientene flytter på seg i markedet. I tillegg virker
publikums interesse for saken inn på graden av stigmapåføring. Det er også et faktum at
kjente personer fanger et større publikum. Dette gjør at stigmapåføring og negativ publisitet
som straff, rammer aktørene svært ulikt og «straffeutmålingen» blir forskjellig.
Er det grunnlag for å si at media har en forebyggende effekt og rolle på brudd på Reglene for
god advokatskikk? Informantene hevder at motivasjonen for å overholde reglene er å beholde
sitt gode navn og rykte. Media spiller en rolle i tilknytning til dette. Uten media ville ikke
saker om etiske brudd blitt spredt og distribuert på samme måte. Forebyggingen kan derfor
foregå på to måter. Enten gjennom å informere og bevisstgjøre om brudd på reglene, eller
påpeke den ytterste konsekvens av hva uthengning i mediene kan medføre.

9.3.4

Identifisering med saker i media

De etikksakene som kommer i media, er ofte grove og klare brudd på reglene. Det er sjelden
såkalte tvilstilfeller blir problematisert. Mye kan tyde på at dette er med på å påvirke både
opinionen og advokatene negativt, hva gjelder allmennpreventiv virkning. For at allmennprevensjon skal ha noen effekt, må samfunnet og de det gjelder bli gjort oppmerksomme på
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forholdet. Massemedia som formidlere er problematisk da økonomiske incentiver er det som
står sterkest. Dette medfører at sakene ofte er helt i ytterkant av hva som er det normale bildet.
Samfunnet og advokaten gis på denne måten et bilde som ikke er representativt og
gjenkjennbart. Kristin Skjørten har skrevet om voldtekt og allmennprevensjon i tilknytning til
mediebildet. I hennes avhandling viser hun til at menn som mishandler, selv trakk et skille
mellom de egentlige voldsmenn som pressen fremstilte, og egen voldsutøvelse.
Kvinnemishandlingen ble ikke identifiserbar med egen handling (Skjørten 1994). Hennes
teori kan også brukes om advokatetikken. Dersom advokaten ikke kjenner seg igjen i
mediebildet, har heller ikke Reglene om god advokatskikk allmennpreventiv virkning. Det er
derfor særlig viktig at media også retter søkelyset mot de mer vanlige og ordinære sakene når
det er mistanke om brudd på reglene Medias skjeve fremstilling har en betydning for lovens
allmennpreventive virkning. Et for sterkt og unyansert mediebilde underbygger «mytebilder»
som igjen har negativ effekt.

9.4 Klientnapping
Det økte fokuset på markedsføring har i noen tilfeller medført det som omtales som
«klientnapping». «Klientnapping» innebærer en mer aggressiv måte å overta en klient fra en
annen advokatkollega. Klientnapping er et utbredt problem i følge advokatstanden selv, og
medias fremstilling tyder også på at dette er et økende problem, særlig i straffesaker.
Advokatmiljøet har selv sett en utvikling som går mot utnytting av fengslede. Påfallende
ubegrunnede ønsker om bytte av advokat, er ett av signalene. Klientnapping kan være
vanskelig å bevise, og er en av årsakene til at problemet ikke lar seg avdekke så lett.
Problemet er mest utbredt i straffesaker, og var tidligere regnet som et Oslo-fenomen. Nå ser
man at klientkapring foregår ulike steder i landet. I VG ble det fortalt at enkelte advokater
deler ut røyk, godteri og tidsskrifter for å beholde sine klienter82.
En mulig årsak til klientnapping kan være at advokaten ser muligheten for at en straffesak blir
værende innenfor det juridiske systemet en stund, og derfor kan tjene gode penger på klienten.
Slike oppdrag er ettertraktet. Straffesaker får ofte mye mediafokus som kan bidra til at
advokaten får markedsført seg selv. Klientkapring er en form for bestikkelse, og denne
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VG: Gir gaver for å kapre klienter 07.09.2010 URL: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/gir-gaver-for-aakapre-klienter/a/10036355/ (lesedato 26.03.2014).
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«forretningsmetoden» er ikke bare med på å undergrave advokatstanden, men strider også
mot klientens interesser.
I Stavanger fengsel har de opplevd at advokater har prøvd å få innpass i fengselet ved å si at
de er oppnevnt som forsvarer. Saker med mye medieomtale utgjør en viktig årsak i følge
fengselet. I begynnelsen av NOKAS-saken var det mange advokater som konkurrerte. I følge
Ellen Bjercke, fengselsdirektør ved Ullersmo fengsel, er klientnapping først et problem når
tiltalte sitter i varetekt (Advokatbladet mars 2007:18-23).

9.5 Kriminalitetens årsaker- økonomisk kriminalitet
Årsaker til at advokater bryter Reglene for god advokatskikk, kan ses i sammenheng med
årsakene til økonomisk kriminalitet. Det er mange teorier om økonomisk kriminalitet, men
James Coleman (2001) har satt sammen flere teorier til en forklaringsmodell. Coleman mener
økonomisk kriminalitet kan forklares med tre faktorer; motiv, nøytralisering
(bortforklaringer) og mulighet.

Motiv innebærer en deling av to typer av aktører. Den ene aktøren kalt «krisereagereren»,
begår kriminalitet som en reaksjon på en krise. Denne krisen kan være noe som truer familien
eller bedriften. En økonomisk krise kan for eksempel tvinge aktøren til å beholde foretaket og
bryte loven, eller avvikle og følge loven. Den andre typen av aktør, kalles for
«tilfelletakeren». Denne aktøren velger å dra fordel av et spesielt tilfelle som muliggjør brudd
på reglene. Brudd ville aldri oppstått uten dette tilfelle.
I tillegg må personlighetstrekk som vilje til å ta risiko og griskhet/gjerrighet antas å spille en
rolle. Skolen og familien har stor betydning for individers holdninger. Normbildet generelt
påvirkes igjen av samfunnsutviklingen. Sutherland (1949) mener kriminell atferd innlæres i
det enkelte individ. Miljøer som oppfatter det å bryte regler som fordelaktig, bidrar til å støtte
opp under kriminell atferd. Slike miljøer er ofte atskilt fra andre miljøer, og lærer individet
både hvordan kriminaliteten skal gjennomføres, og skaper motiver for brudd (Korsell
2003:25-26).
Nøytralisering og bortforklaring er en viktig del av motivasjonen for å begå kriminalitet.
Bortforklaringer finner sted i forkant av handlingene. Nøytraliseringer kan innebære at man
har gode intensjoner med kriminaliteten, for eksempel å redde foretaket (Korsell 2003:27).
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For at et brudd på en regel skal kunne begås, må det foreligge en slik mulighet. Slike
situasjoner bygger på hvordan arbeidslivet er organisert. Utforming av kontrollmuligheter er i
relasjon til organiseringen et viktig element (Korsell 2003:27).

Lars E. Korsell har i sin utredning fra en litteraturstudie fra 2002, der man undersøkte
straffens betydning for regelfølging i næringslivet, laget en modell der han delte mennesker
inn i tre kategorier: de som begår brudd, de som er delvis tilbøyelige til å begå brudd og de
som er tilbøyelige til å begå brudd. Disse tre kategoriene må forstås som idealtyper, og kan
brukes på flere områder.
For mennesker som ikke er tilbøyelige til å begå kriminalitetsbrudd, er ikke straffetrusselen av
særlig betydning. Det er andre mekanismer som virker avskrekkende. Alternative former for
kontroll er for denne gruppen av stor betydning. Alternative, sosiale sanksjoner er mer
virksomme enn de formelle sanksjoner. Mennesker med sterke bånd til samfunnet har mye å
tape på å bryte loven. Men dersom loven ikke motsvares av sosiale normer, eller disse taler
mot rettsreglene, får straffetrusselen stor betydning selv for dem som ikke er tilbøyelige til å
begå lovbrudd.

For mennesker som har en viss tilbøyelighet påvirkes atferden av risikoen for straffereaksjon.
Selv små reaksjoner av risiko har betydning. Begrepet «tipping point» brukes ofte for å
beskrive det nivå der en kriminell handling koster for mye i forhold til risiko. Mennesker som
ikke er mindre følelsesstyrte i sine handlinger, blir avskrekket av for eksempel økt kontroll.
Ulike mennesker har ulike relasjoner til og respekt for ulike deler av rettsordningen. Et
menneske kan på den ene siden ikke være tilbøyelig til å begå innbrudd, for eksempel i frykt
for å få dårlig rykte eller dårlig samvittighet. Samtidig kan vedkommende ikke ha noen
problemer med å kjøre for fort i trafikken (Svensson 2008:28).

For mennesker som er tilbøyelige til å begå lovbrudd, har straffetrusselen en begrenset
avskrekkende effekt. Mennesker som permanent eller tilfeldig har tatt til seg en kriminell
livsstil, tenderer til å se tilfelle å begå lovbrudd som en ønskelig mulighet. Denne typen
mennesker ignorerer straffetrusselen fordi de har valgt en livsstil som går ut på at regelbrudd
lønner seg. De ser en verdi i å lure regelsystemet, og reagerer med stolthet når de lykkes
(Svenssson 2008:29).
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Mye av den moderne kriminaliteten i dag er tilknyttet økonomiske forbrytelser. Dette gjelder
både for de sakene hvor advokaten representerer sin klient, men også der advokaten blir fristet
av personlig, økonomisk vinning. De sakene der advokater kommer på kant med Reglene for
god advokatskikk, er nettopp tilknyttet dette økonomiske aspektet. Et eksempel er saken der
den kjente forsvarsadvokaten Morten Furuholmen, ble dømt for heleri.

9.5.1

Rasjonalitet, straff og oppdagelsesrisko

Som vist tidligere i oppgaven kan årsaker til brudd og motivasjon for å overholde Reglene for
god advokatskikk, ses i sammenheng med teori om rasjonalitet. I denne sammenheng er det
relevant å se på straffeaspektet ved handlingen. En lovovertreder vil vurdere om straffen er
avskrekkende gjennom å se på sannsynligheten for at man blir oppdaget. Straffens form er
også av betydning. Sannsynligheten for å bli oppdaget når det gjelder brudd på etikkreglene,
er relativt liten fordi det foregår mindre grad av systematisk kontroll av bransjen. Som regel er
det opp til enkeltpersoner å melde fra om etikkbrudd. Når det gjelder straffen, er denne også i
mindre grad avskrekkende. Disiplinære sanksjoner er heller ikke ansett som noen sterk trussel
av bransjen selv. Det er også viktig å påpeke at advokater vurderer og tenker forskjellig i
forhold til oppdagelsesrisiko og straff. Gevinstmulighetene spiller også inn, samtidig som det
er forskjell på hva advokater har å tape i forhold til omdømme og ulike klienter.

9.5.2

Moralske gråsoner

En mulig forklaring på hvorfor noen velger å bryte Reglene for god advokatskikk, er at
regelbruddet ligger i en såkalt «gråsone». Handlingen ligger i et grensetilfelle mellom det
lovlige og ulovlige. Lovbruddet blir heller ikke alltid omtalt som umoralsk. Hvordan miljøet
ser på lovbruddet, er også avgjørende for definisjonen og virkningen av lovbruddet. Hvis vi
tar utgangspunkt i at kriminalitet læres, må miljøet der hvor lovovertrederen befinner seg, ha
en sterkere oppfatning av handlingen som akseptabel, enn de som ser på den som alvorlig
(Nilsen 1998). Det kan tenkes at de som bryter Reglene for god advokatskikk, anser det som
akseptabelt, og at videreføringen av denne typen tankegang læres bort til andre i gruppen eller
miljøet. Samtidig er det ikke slik at brudd på Reglene for god advokatskikk alltid skjer i
grupper, men de begås som regel av enkeltpersoner. Man skal ikke undervurdere miljøets
betydning for denne typen lovbrudd. Opplæring av etikk skjer over tid, og er i stor grad
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overlatt til de enkelte advokatmiljøene selv. Dersom man blir sosialisert inn i et slikt
arbeidsmiljø, kan grensen for hva som oppfattes som umoralsk endre seg.

9.6 Forebygging av brudd på Reglene for god
advokatskikk
Brudd på etiske regler kan også være en form for kriminalitet, og forebygging av dette er
nødvendig for å redusere omfanget av etikkbrudd. Begrepet forebygging kan defineres som
det å hindre forekomst eller utvikling av uønskede fenomener. I sammenheng med
kriminalitet dreier dette seg om å hindre forekomsten av lovbrudd. I et bredere perspektiv kan
begrepet også knyttes til det å hindre de fleste former for asosiale handlinger (Hage 1996:4).
Et av hovedproblemene med forebygging av brudd på Reglene for god advokatskikk, er at
denne formen for regelbrudd foregår i det skjulte. Omfanget må antas å være større en det
som kan leses ut av dommer og avgjørelser. I det følgende vil ulike modeller for forebygging
bli presentert.

9.6.1

Sosial og situasjonell forebygging

Sosial og situasjonell forebygging kan tenkes å ha en positiv effekt. Sosial forebygging tar for
seg å minske tilbøyeligheten til å begå lovbrudd på individnivået. Familien og skolen er
sentrale arenaer for denne typen forebygging (Hage 1996:9). Tilbøyeligheten til å begå
lovbrudd kan reduseres betraktelig gjennom god oppdragelse, skole og nettverk. Utvikling av
felles etiske og moralske regler i skolen, danner et godt utgangspunkt for gode
mellommenneskelige relasjoner i hele livet.
Situasjonell forebygging legger rasjonelle valg til grunn. Lovbruddsituasjonen er viktig i
denne formen for forebygging. Anledninger til å begå lovbruddet vil reduseres, gjennom å
heve oppdagelsesrisikoen. Dette gjøres gjennom å gjøre lovbruddene mer risikable og mindre
lønnsomme (Hage 1996:10). Dersom oppdagelsesrisikoen for etiske brudd ble hevet, ville nok
færre begått brudd. Problemet i dag er at relativt få blir oppdaget. En mer effektiv kontroll av
bransjen er en mulig løsning. Selv om informantene hevder de ikke er redd for sanksjoner fra
Advokatforeningen, er de fleste opptatt av et godt navn og rykte. En større synliggjøring av de
som begår etiske lovbrudd, er derfor en mulighet.
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Til slutt er det viktig å skille mellom de som med viten og vilje bryter Reglene for god
advokatskikk, de som er usikre og de som ikke er klar over at reglene brytes. De to sistnevnte
kategoriene viser at kommunikasjon og grundig informasjon av lovverket er viktig. Kunnskap
om reglene er avgjørende for at de skal overholdes.

9.7 Om reglenes sosiale funksjon- hvorfor rettslige
normer om etikk?
Begrunnelsen for etikkreglene utover å sikre etiske standarder i advokatbransjen, er troen på
og tanken om en allmennpreventiv funksjon eller virkning. Disiplinære følger skal avskrekke
andre fra å bryte reglene.

En viktig funksjon av normer er at de reduserer kompleksitet. Normer fungerer som strategi
for hvordan vi skal kunne ta valg. Sosiale normer reduserer sosial kompleksitet.
Normer som rettesnor eller handlingsanviser følges fordi man forventer et visst resultat.
Regler for god advokatskikk er rettesnorer for advokaten. De bidrar til å gi «kjøreregler», de
skal avvise handlinger i advokatens virke. Dette forventes å bidra til at etiske standarder
opprettholdes, det er knyttet forventninger til dem. Normene er på denne måten med på å
koordinere flere menneskers handlinger. De bidrar til å muliggjøre vår sameksistens.

Normer utøver og distribuerer makt. Dette kommer klart til uttrykk når vi ser på de rettslige
sanksjonene. Det å dømme et individ til fengsel eller frata en advokat bevillingen, er å utøve
makt, selv om denne er legitim. Man bestemmer over andre. Reglene for god advokatskikk
utøver ikke i seg selv makt, men de som står bak og håndhever dem.

Normen er også et instrument for å integrere mennesker med hverandre. Mange sosiale
normer dreier seg om hvordan man skal oppføre seg, klesdrakt, etikette og lignende. Sosiale
normer bidrar til at man kjenner seg igjen, og medfører en samhørighetsfølelse. Reglene for
god advokatskikk kan bidra til å skape en samhørighetsfølelse hos advokater, man er samlet
rundt normene, til tross for at noen også bryter dem. Til slutt bidrar normer til at handlinger
finner sted. De fungerer som en mekanisme for virksomhet. De kan virke stabiliserende, men
også medføre forandring (Baier og Svensson 2009:176-183).
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9.8 Etikkreglenes latente funksjoner
Etikkreglenes uttalte tilsiktede virkninger er beskrevet i reglene og uttalelser fra
Advokatforeningen. De ikke-tilsiktede virkningene, også omtalt som latente-funksjoner er de
ikke-uttalte virkningen som Reglene om god advokatskikk medfører. Det er viktig å påpeke at
det er grader av mer eller mindre latente funksjoner. Ikke-tilsiktede virkninger er med på å
bidra til at etikkreglene består. Ordet funksjon brukes for å forklare hvorfor et fenomen som
har virkning, fortsetter å eksistere. Fordi de ikke er oppfattede, brukes «latente» om dem.

Dersom det viser seg at etikkreglene ikke har den tilsiktede og uttalte virkning som ligger til
grunn for reglene, hvorfor har vi dem da? Retten og reglene om god advokatskikk har en
legitimerende funksjon. De skaper troverdighet blant grupper i samfunnet. En mulig
forklaring er at lovgiver (myndighetene) gjennom å vedta Lov om god advokatskikk gir
inntrykk av å være opptatt av temaet. Det oppstår en handlingsfunksjon for myndighetene.
Det kan også tenkes at etikkreglene har en tilslørende funksjon. De er med på å danne et bilde
som er bedre enn det virkeligheten egentlig er. Man får en følelse av at ting er ivaretatt og
under kontroll, mens det egentlig ikke har medført noen endringer. Etikkreglene innehar også
en integrerende funksjon gjennom at den bringer parter sammen for å diskutere etikk, enten
blant kolleger i Advokatforeningen, men også når saker blir bragt inn for Disiplinærnemden.
En avledende funksjon kan også spores i etikkreglene. Etiske spørsmål og ivaretakelse av
etisk korrekt oppførsel blant advokater, er kanskje ikke noe som kan reguleres gjennom lov.
Det kan tenkes kjernen i selve etikken ligger et annet sted. Det kan argumenteres for at etiske
brudd er manglende oppdragelse og folkeskikk. Det er begrenset hva regler kan påvirke.
Dermed får etikkreglene er avledende funksjon, de bidrar til å flytte fokus vekk fra kjernen
(Mathiesen 2011).

Etikkreglene har en rekke funksjoner. De klargjør spillereglene for den enkelte advokat.
Reglene kan også bidra til å bevare yrkets privilegier og status. Den etiske koden kan bidra til
at profesjonen og standen kan vise samfunnet at de har en samvittighet og standard.
Etikkreglene kan også ha en PR-funksjon da profilering i dagens samfunn er særlig viktig.
Den økte markedsrettingen og konkurransen gjør at det er viktig for advokatene å kapre
markedsandeler.
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10 Er det nødvendig med etiske
regler?
Advokatstanden utgjør en gruppe med mange forskjellige advokater. Variasjonen er også stor
hva gjelder firmastørrelse, sakstyper, klienter, lokalisering mv. Det er også stor forskjell på
nasjonale og internasjonale firmaer. Inntekt varierer også i like stor grad. Forhold som gjelder
livsstil, personlig verdigrunnlag, politisk ståsted og lignende varierer også.
I det empiriske materialet fremgikk det at informantene forholdt seg til Reglene for god
advokatskikk, og i så måte anså reglene for nødvendige og viktige. For at etiske yrkesregler
skal ha noen funksjon, må reglene anerkjennes av advokatene selv. Uten støtte fra standen,
blir det vanskelig. Selv om informantene langt på vei var enige i reglene, ble det i mitt
materiale påpekt enkelte forbedringsområder.
Fordeler med etiske regler er at de kan være med på å skape trygghet. De kan også bidra til å
reise debatter og diskusjoner, fordi man har et felles utgangspunkt for samtale. Dette kan igjen
bidra til at nye synsvinkler blir etablert. Reglene kan også bidra til at man begynner å tenke
mer etisk, enn hvis det ikke fantes regler. Etiske regler bidrar også til å få bort uegnede
advokater, og kan hindre misbruk av yrket.
Ulempene med etiske regler er tolkningsutfordringer, reglene kan være skjønnsmessige og
uklare. Dette medfører at den praktiske anvendelsen vanskeliggjøres. De kan «binde» opp den
enkelte advokat for hardt, og dermed skape merarbeid som ikke er hensiktsmessig.
Etikkregler kan også bidra til at etiske spørsmål blir begrenset til det som reglene allerede
omfatter, diskusjonene bringes ikke videre. I stedet tas reglene ofte frem i negative
situasjoner, der de blir gjenstand for kritikk. Selve utformingen kan også være utfordrende, da
reglene umulig kan gjelde alt og bli heldekkende. Til slutt kan reglene virker «døde», og ikke
fylle noen annen funksjon annet enn å eksistere på papiret.
For å kunne besvare om etiske regler er nødvendig, behøver man god kjennskap til de
virkninger som reglene faktisk har. Å regulere noe gjennom lover og regler, innebærer alltid
fordeler og ulemper. Når det gjelder Reglene for god advokatskikk, er det mye som tyder på
at det en rekke fordeler ved dem, til tross for en del utfordringer. Disse fordelene veier tyngre
enn ulempene. Det å si noe om hvordan situasjonen ville være uten Regler for god
advokatskikk, ville vært en vanskelig oppgave. En yrkesgruppe uten etiske regler ville ikke
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nødvendigvis handlet mer uetisk, eller handlet mindre etisk enn andre. Men uten fastsatte
regler har man ikke mulighet for å gjennomføre intern og ekstern kontroll på dette området.
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11

Avsluttende vurderinger

Denne masteroppgaven har vist hvilket forhold advokaten har til Reglene for god
advokatskikk. Materialet tyder på at advokatene har et relativt bevisst forhold til reglene og til
etikk generelt. Dette er derimot ikke ensbetydende med at reglene alltid overholdes.
Advokater kan ofte havne i konflikt mellom de rettslige normene og de normene som
samfunnet anser som ønskelige. Oppgavens problemstilling har vært å avdekke det sosiale
landskapet som reglene er en del av. Dette har vært helt nødvendig for å kunne si noe om
reglenes betydning, og for å peke på eventuelle endringer som kan gjøres.
Forhold som påvirker advokatens hverdag og virksomhet har blitt gjennomgått, både i et
mikro- og makroperspektiv. Den rettslige utviklingen og den økende globaliseringen har
medført endrede vilkår for advokatbransjen. Økt arbeidspress, økonomiske krav,
forventninger, kommersialisering, kamp om klienter og økt lovverk, spiller en rolle for
advokatens hverdag.
Regler for god advokatskikk er vidtgående og skal favne alle former for advokatvirksomhet.
Strukturelle endringer medfører også endringer i etikken. Dette understøttes av det empiriske
materialet, men også av tidligere forskning og litteratur. Rettsutviklingen er ikke bare med på
å reise nye etiske spørsmål, men utfordrer også allerede eksisterende regler. Dagens advokat
blir i stor grad utsatt for et krysspress. Man skal i utgangspunktet tjene domstolen samtidig
som man er en del av et advokatfelleskap der lojalitet og tillit er viktig. I tillegg til dette skal
man virke i et kommersielt marked med tilbud og etterspørsel hvor advokatrollen glir over til
en «business-rolle». Nye samfunnsmessige betingelser kan medføre ekstra utfordringer for
dagens advokater som igjen kan bidra til at etikken også blir utfordret på en ny måte.
Strukturelle forhold og forhold til aktøren har blitt gjennomgått. Her kan det argumenteres for
at det er kombinasjonen av disse som er av betydning for forholdet til etiske retningslinjer.
Advokatbransjen som helhet blir hele tiden utfordret av strukturelle forhold. Dette kan i seg
selv være utfordrende i tillegg til at den enkelte advokat også er ansvarlig for å overholde
Reglene for god advokatskikk. I masteroppgaven har mulige årsaker til regelbrudd blitt
gjennomgått. Det er også verdt å nevne at etiske brudd har blitt sammenlignet med økonomisk
kriminalitet.
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Reglene har lite dynamikk over seg, til tross for at etikk nettopp er dynamisk. Etikken er i
bevegelse og oppstår i ulike situasjoner. Kanskje er det nettopp dette som er utfordringen til
Reglene for god advokatskikk? At de søker å være heldekkende, og ikke er tilpasset dagens
spesialiserte advokatbransje. Det kan argumenteres for at det brede spekteret av advokater og
deres mange arbeidsområder gjør at reglene ikke er så godt egnet til å favne alle. Derfor kan
det være hensiktsmessig å utarbeide egne regler for forskjellige typer advokater, i tillegg til de
mer generelle.
Hva sier så funnene utover å besvare problemstillingen? Kan empirien bidra med et større
perspektiv? Kvalitative studier er i mindre grad enn kvantitative studier egnet til å
generalisere. Allikevel tyder mye på at funnene i dette materialet kan bidra til en form for
analytisk generalisering.

11.1 Hvordan kan etikken forbedres?
Masteroppgaven har vist at Reglene for god advokatskikk eksisterer i et bredt og mangfoldig
sosialt landskap. Det er flere forhold som påvirker advokatens relasjon til reglene, men
materialet peker i retning av at dette forholdet påvirkes av hva slags type advokat man er.
Dagens advokatbransje er spesialisert og mangefasettert. Spesialiseringen bidrar til at ulike
advokater har ulike utfordringer. Ett felles regelsett som skal favne alle i bransjen, er kanskje
noe optimistisk. Det kan dog argumenteres for at spesialiserte advokater trenger mer
spesifikke og situasjonsbestemte regler for å kunne fungere optimalt. Reglene for god
advokatskikk kan fungere som et utgangspunkt, men bør suppleres med andre regler i tillegg.
Utformingen av disse tilleggsreglene må skje i samspill med profesjonen selv og deres
organisasjon; Den Norske Advokatforeningen. Det å lytte til advokatene selv og rette
søkelyset mot deres erfaringer, vil være helt avgjørende for utformingen av et «riktig» og
effektivt regelverk. Dersom bransjen ikke er enige i utformingen, vil dette kunne skape
problemer for reglenes vellykkethet.
I tillegg er det viktig å se til andre virkemidler enn kun lovgivning, for å øke eller
opprettholde det etiske fokuset i bransjen, fordi et sterkt fokus på etisk bevissthet ikke følger
bare av lovverket. Her har bransjen selv et ansvar. Å skape god kultur for etikk er også
advokatenes eget ansvar. En forutsetning for dette er at alle må ha kjennskap til ulike etiske
utfordringer og mulige måter å håndtere disse på. Advokatvirksomhetene må skape en form
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for «sosial forebygging» gjennom god advokatkultur. Dette må komme «innenfra», fra den
enkelte advokat og bedriftskulturen. Masterstudiet i rettsvitenskap har også et eget ansvar i å
legge til rette for etikkundervisning. Dette er noe som også i dag gjennomføres gjennom
etikkfaget og obligatorisk kurs.
Til slutt må det nevnes at etikk i advokatbransjen også vil være avhengig av etikken i
samfunnet og i arbeidslivet ellers. I masteroppgaven har det blitt vist til at advokatbransjen
har endret seg markant de senere årene. Dette gjelder også for samfunnet. Den postmoderne
kulturen er preget av sterk individualisering, økt profesjonalisering, sterk markedslogikk i et
konsumsamfunn og ikke minst «tidsklemma», for å nevne noen kjennetegn. Disse
utviklingstrekkene har satt sine spor også på advokatbransjen.
Yrkeslivet og samfunnslivet virker side om side. Dersom man ønsker en mer «etisk»
advokatstand, må samfunnet også bli mer etisk. «Etisk bevissthet» er ikke noe som kan styres
direkte inn der det «passer». Etiske problemstillinger og krysspress opplever de fleste
mennesker flere ganger i løpet av livet. Men det er spesielt viktig å handle etisk i en bransje
som skal vurdere hva som er rett og galt for andre. Det er også mulig at bevisstheten om etisk
standard bør settes inn mye tidligere. Kanskje er det noe for sent når man først har kommet
inn på et profesjonsstudium og snart skal ut i arbeidslivet?
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12.1 Vedlegg 1: Godkjennelse fra NSD
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12.2 Vedlegg 2: Informasjonsbrev
Helene Lundgren
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Universitetet i Oslo
P.b. 6706. St. Olavs plass
0130 Oslo
Oslo. XX.XX 2013
Undersøkelse om advokaters forhold til yrkesetikk.
Jeg er masterstudent i rettssosiologi og skriver masteroppgave om advokatetikk.
Masterprosjektet mitt søker å finne ut hva slags forhold advokater har til advokatetikken, og
hvilke utfordringer som eventuelt knytter seg til denne. Det er selvoppfattelsen til advokaten
som er sentral. I denne forbindelse ønsker jeg å intervjue deg. Intervjuet vil maksimalt ta 1
time.
Prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Materialet vil kun bli
behandlet av meg og min veileder ved instituttet, instituttleder Kristian Andenæs.
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes
i den ferdige oppgaven. Det er anledning til når som helst å trekke seg fra intervjuet. Dersom
man trekker seg vil opplysningen gitt så langt, ikke bli brukt. Prosjektet vil avsluttes mai 2014
og alle opplysninger vil da bli slettet.
Håper på positivt svar, og at du vil være med på å bidra med viktig kunnskap og erfaringer.
Jeg tar kontakt med deg på telefon i løpet av noen dager, etter at du har mottatt dette brevet.
Spørsmål kan sendes på mail: helelu@student.sv.uio.no eller ring meg på telefon: 454 88 140.
Du kan også ta kontakt med min veileder Kristian Andenæs på mail:
kristian.andenas@jus.uio.no eller telefon: 22 85 01 05.
Med vennlig hilsen,
Helene Lundgren
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12.3 Vedlegg 3: Samtykkeerklæring
Helene Lundgren
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Universitetet i Oslo
P.b. 6706. St. Olavs plass
0130 Oslo

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt informasjon om masterprosjektet til Helene Lundgren, og ønsker å være med
som deltaker i prosjektet. Jeg kan når som helst trekke meg fra studien. Opplysningenes
behandles konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige
oppgaven. Prosjektet avsluttes mai 2014 og alle opplysninger vil da bli slettet/makulert.

Sted, dato

Signatur

122

12.4 Vedlegg 4: Intervjuguide
1. Kjønn?
2. Alder?
3. Inntekt?
4. Yrket til mor og far
5. Nåværende bosted?
6. Oppvekst-sted?
7. Når var du ferdig utdannet?
8. Hvor lenge har du jobbet som advokat?
9. Hvilken praksis har du hatt før du ble advokat? Jobbet tidligere? Annen
utdanning?
10. Hvor lenge har du jobbet i dette firmaet/hatt egen praksis?
11. Hvor mange timer jobber du i uken?
12. Jobber du selvstendig eller i team? I forhold til inntjening? Er du partner?
13. Hvorfor valgte du å utdanne deg til advokat? Hva var din motivasjon? (Fag,
økonomi osv.)
14. Hvilken betydning tror du din oppvekst og ditt sosiale miljø har hatt i forhold
til yrkesvalg og utdanningsvalg?
15. Hva kjennetegner din personlighet?
16. Hva er din viktigste oppgave som advokat?
17. Hva anser du som en god advokat?
18. Hvordan kommer du i kontakt med klienter? Tar de kontakt? Har du
annonser?
19. Er det noen klienttyper du unngår?
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20. Hvordan opplever du rykte til advokatstanden generelt?
21. Opplever du klientene som selektive og ”kresne” når de skal velge advokat?
Har det her vært en endring over tid?
22. Hva forstår du med god yrkesetikk generelt (avhengig av yrke)?
23. Hvilke etiske regler/prinsipper er de viktigste for en advokat?
24. Hvordan har disse prinsippene/reglene blitt presentert for deg?
25. Har du opplevde etiske utfordrende situasjoner?
26. Hvis ja, hva har de dreid seg om?
27. Er advokatetikken noe du tenker på ofte gjennom en arbeidsdag?
28. Diskuteres det mye etikk blant kollegaer?
29. Hvordan håndteres etisk utfordrende situasjoner?
30. Hvordan oppleves det å være advokat for en du er etisk uenig med?
31. Opplever du at klienter utfordrer dine etiske grenser?
32. Er du noen gang i tvil om etikken?
33. Har du selv opplevd i ettertid å se at du ikke har gjort en tilfredsstillende jobb
(etisk sett)?
34. Hva er din motivasjon for å overholde de etiske kravene?
35. Hvilke utfordringer knytter seg til det både å være rådgiver og talsmann for
klienten?
36. Kan det tenkes at advokatreglene har andre funksjoner enn det og regulerer
etikken direkte? For eksempel at det har en tilslørende effekt eller roer
klientene og opinionen?
37. Opplever du at advokat-klientsituasjonen innehar elementer av makt i seg? Og
hvordan kommer denne til uttrykk?
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38. Du som advokat er den juridiske eksperten og har i så måte mer kunnskap enn
klienten? Hva tenker du om denne situasjonen? Og kan situasjonen bringe
med seg elementer av makt? (kunnskapsassymmetri).
39. Har du i noe tilfelle benyttet deg av denne makten på en måte som ikke har
vært til gunst for din klient? I så fall hvordan?
40. Tror du maktforholdet oppleves og er annerledes i forhold til hva slags
advokat man er og hvilke sakstyper og klienter man jobber med? For
eksempel at advokater som har sterke klientgrupper med mye økonomisk
kapital at disse opplever at klienten har mer makt? Og at advokater som i
større grad har ressurssvake grupper og der mulighetene for inntjeningen er
begrenset, at disse i større grad har makt ovenfor klienten? Altså at etikken
slår ulikt ut?
41. Har det med tiden blitt flere etiske utfordringer i advokatyrket? For eksempel
gjennom økt kommersialisering og media fokus?
42. Knytter deg seg utfordringer til uklare/utydelige og skjønnsmessige regler? Er
det en utfordring at reglene ikke praktiseres?
43. Kommer du på noe konkret i etikkreglene som kunne vært tydeligere eller
forandret?
44. Hva kan gjøres for å sikre at de etiske kravene overholdes enda bedre enn i
dag?
45. Mener du det er nok fokus på etikk blant advokater i dag?
46. Hvor vil du plassere deg selv på den generelle sosiale rangstigen i det norske
samfunnet?
47. Når deg gjelder økonomisk kapital, anser du deg selv som innehaver av mye?
I forhold til det norske samfunnet?
48. Når det gjelder tilgangen på og bruken av kulturliv, litteratur og kunst, hvor
viktig er de nevnte tingene for deg? Anser du deg selv som innehaver av mye
utdanningskapital?
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49. Hvor viktig er sosiale nettverk for deg som venner, kollegaer, familie?
Tilsvarende med sosial kapital (sosiale nettverk, venner, familie).
50. Noe du vil legge til?
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12.5 Vedlegg 5: Regler for god advokatskikk
Domstolloven. Lov om domstolene av 13.august 1915. nr. 5.
Kapittel 12.
1. Innledning
1.1

Reglenes formål

Regler for god advokatskikk har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske
prinsipper som er grunnlag for advokatens virke i alle siviliserte rettssamfunn. Brudd på
reglene er grunnlag for disiplinære følger for advokaten.
1.2

Advokatens oppgave

En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett.
Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine klienters
interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase,
religion eller utenforliggende hensyn.
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.
Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.
Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag.
1.3

Advokatens opptreden

En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som
er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.
2. Alminnelige prinsipper
2.1

Uavhengighet

2.1.1

For å leve opp til forpliktelsene som en advokat påtar seg, er det nødvendig at han er
uavhengig slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn.
Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser eller
press utenfra. Advokaten må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke
gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin klient, retten eller
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tredjemann.
2.1.2

En advokat må ikke påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser
kan komme i konflikt med klientens interesser eller ha innflytelse på hans frie og
uavhengige stilling som advokat.

En advokat må ikke gjøre seg økonomisk interessert i utfallet av et oppdrag ved at klientens
krav eller en del av dette overtas av advokaten.
Advokaten må ikke påta seg kausjon for klienten. En advokat som representerer egne
økonomiske interesser helt eller delvis - plikter å gjøre sine medkontrahenter og andre
interesserte oppmerksom på dette.
2.1.3

En advokat må ikke organisere sin virksomhet på en måte som medfører at han ikke
fritt og uavhengig både kan rådgi og bistå sine klienter eller slik at hans
uavhengighet på annen måte blir svekket.

2.2

Tillitsforhold

I sin virksomhet er advokaten avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens
hederlighet og integritet er hevet over tvil.
2.3

Fortrolighet

2.3.1

Det er av sentral betydning for advokatens virke at klienter og andre kan gi
advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet til ikke å meddele videre.
Advokatens plikt til å behandle opplysningene fortrolig, er en nødvendig
forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt for
advokaten.

Advokatens plikt til å bevare taushet om opplysninger han mottar, fremmer rettspleien så vel
som klientens interesser og har derfor krav på en særlig beskyttelse fra statens side.
2.3.2

En advokat skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom
lovgivningen.

Opplysninger advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, må behandles fortrolig også
når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt. Plikten til fortrolighet er
ikke tidsbegrenset.
2.3.3

Advokaten skal kreve at fullmektiger, personale og enhver person som han
engasjerer i forbindelse med advokatvirksomheten, overholder den samme taushets-
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og fortrolighetsplikt.
2.4

Advokaters reklame og forhold til media

2.4.1

En advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt og følgelig ikke
inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende.

Det er tillatt å fremheve en eller flere grener av advokatvirksomheten under forutsetning av at
advokaten har særskilt innsikt og erfaring innen vedkommende felt.
Advokatene bør medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at
dette kommer advokatstanden og det rettssøkende publikum til gode.
2.4.2

En advokat plikter ved enhver omtale av rettssaker å ta tilbørlig hensyn til partenes
interesser og domstolens verdighet, herunder hindre faren for påvirkning av
dommere, lagrette og vitner. Advokaten skal vise særskilt tilbakeholdenhet når det
gjelder medieomtale av forestående eller verserende rettssaker der han selv er eller
har vært engasjert.

I ethvert tilfelle der en advokat uttaler seg i en sak der han har eller har hatt oppdrag, må det
gjøres uttrykkelig oppmerksom på dette.
0 Endret ved forskrift 8. mars 2002 nr. 257 (i kraft 1 april 2002).
3. Forholdet til klienten
3.1

Aksept og avslutning av oppdrag

3.1.1

En advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten, fra
en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ.

Påtar en advokat seg et oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon skal advokaten
undersøke identiteten til klienten eller mellommann som advokaten påtar seg oppdrag for.
3.1.2

En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt
og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar
seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.

3.1.3

En advokat skal søke å oppnå minnelige ordninger i den utstrekning klientens
interesser tilsier det.

3.1.4

En advokat bør ikke påta seg et oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler
den nødvendige kompetanse dersom han ikke kan samrå seg med en kvalifisert
kollega. Dette gjelder likevel ikke hvis advokaten innen rimelig tid sørger for å
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skaffe seg den kunnskap eller innhente den kompetanse som er nødvendig for en
faglig forsvarlig utførelse av oppdraget.
En advokat bør ikke påta seg nye saker dersom hans øvrige arbeidspress gjør at sakene ikke
kan bli behandlet med rimelig hurtighet.
3.1.5

Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli uforholdsmessig
høye i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet
gjelder, skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom på dette. Før en advokat
engasjerer en annen advokat, sakkyndig eller andre i anledning av et oppdrag bør
klientens samtykke innhentes.

3.1.6

En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker
dette, med mindre det viser seg:
- at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
- at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
- at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær
og omkostninger
- at klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller
påløpte omkostninger
- at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med
advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
- at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at
advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at
klienten utsettes for rettstap.
3.1.7

En advokat har rett til å nekte å utlevere dokumenter som han har fått i sin besittelse
i forbindelse med et oppdrag så lenge klienten ikke har dekket advokatens
tilgodehavende for utlegg og salær i vedkommende sak. Det gjelder dog ikke når og
så langt som tilbakeholdelsen vil medføre rettstap. Er tilgodehavendet omtvistet kan
Disiplinærnemndas leder eller den han bemyndiger, bestemme hvor meget av
tilgodehavendet som skal dekkes, og at resten kan deponeres eller sikres på de
betingelser vedkommende fastsetter.

3.1.8

En advokat skal frasi seg et oppdrag hvis han får mistanke om at det omfatter en
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transaksjon som vil medføre hvitvasking av penger og klienten ikke er villig til å
avstå fra å gjennomføre transaksjonen.
3.2

Interessekonflikter

3.2.1

(Hovedregel)

En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for
brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt
til uavhengighet.
3.2.2

(Dobbeltrepresentasjon)

I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere
klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det
er en klar risiko for dette.
3.2.3

(Klientkollisjon)

En advokat kan bare ta oppdrag for en klient mot en av advokatens øvrige klienter dersom det
må anses klart ubetenkelig som følge av oppdragenes forskjellige art eller type klient.
Advokaten skal underrette oppdragsgiveren om forholdet.
3.2.4

(Oppdrag mot tidligere klient)

En advokat skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient.
Advokaten skal avstå fra å påta seg oppdrag mot en tidligere klient dersom advokatens
kjennskap til den tidligere klients forhold vil kunne brukes til urettmessig fordel for den nye
klient eller medføre skade for den tidligere klient.
3.2.5

(Betydningen av klientens samtykke)

Dersom en advokat ellers er avskåret fra å foreta handlinger eller aktiviteter for en eller flere
klienter i henhold til dette punkt 3.2, skal dette bare gjelde i den utstrekning klienten eller
klientene ikke har samtykket i at handlingen eller aktiviteten kan foretas.
Selv om klientene gir samtykke, er advokaten likevel avskåret fra å handle dersom hans plikt
til lojalitet eller fortrolighet overfor en klient eller advokatens plikt til uavhengighet derved
blir brutt.
Et samtykke fra klienten er bare gyldig dersom det er gitt på grunnlag av en henvendelse fra
advokaten som gir klienten fullstendig og oppriktig opplysning om hva
interessekonfliktproblemet består i.
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En advokat som med klientenes uttrykkelige samtykke opptrer som megler eller
voldgiftsdommer mellom to eller flere klienter med motstridende interesser, skal ikke anses
for å overtre reglene i dette punkt 3.2. Dersom meglingen ikke fører til en løsning av tvisten,
kan advokaten ved tvistens videre behandling ikke representere noen av partene.
3.2.6

(Reglenes anvendelse på fellesskap)

Driver en advokat virksomhet i selskap, kontorfellesskap eller lignende fellesskap, gjelder
reglene i 3.2.1 - 3.2.5 om interessekonflikter for fellesskapet og alle dets deltagere.
3.3

Salærberegning

3.3.1

Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret
skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.

3.3.2

En advokat må ikke inngå avtale med klienter eller andre om at han skal motta et
salær på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand enten
dette gjelder et pengebeløp eller annen form for vederlag.

Unntak fra denne regel kan bare finne sted i de tilfeller der lovgivningen eller offentlige
forskrifter hjemler slik adgang.
3.3.3

En advokat må ikke inngå avtale med klienter eller andre om at han skal motta salær
i form av aksjer eller andre eierandeler i selskap hvor aksjenes eller andelenes verdi
vil bli påvirket av resultatet i saken. Heller ikke i andre tilfeller må det inngås avtale
om en slik oppgjørsform hvis dette vil kunne påvirke advokatens frie og uavhengige
stilling under utførelsen av oppdraget.

3.3.4

Hvis en advokat krever forskuddsbetaling av salær og/eller utlegg, må slik betaling
ikke overstige det beløpet som etter rimelig skjønn vil kunne medgå til å dekke salær
og utlegg.

3.4

Rettshjelpsordninger

En advokat plikter å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og
rettshjelpsforsikring.
3.5

Klientmidler

Klientmidler skal behandles i henhold til denne forskrifts kapittel 3 om behandling av
betrodde midler.
En advokat som blir bedt om å forvalte midler, skal ikke motta eller håndtere midler som ikke
har en navngitt kilde.
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3.6

Ansvarsforsikring for advokaten

Advokaten skal til en hver tid være ansvarsforsikret mot erstatningskrav som retter seg mot
hans yrkesutøvelse under hensyn til hans virksomhets art og omfang.
0 Endret ved forskrift 8. mars 2002 nr. 257 (i kraft 1. april 2002).
4. Advokatens forhold til domstolene og andre konfliktløsende organer
4.1

Opptreden overfor retten

En advokat skal opptre korrekt i forhold til prosesslovgivningen. Advokaten skal vise retten
respekt og høflighet, men samtidig forsvare sin klients interesser ærlig, uten frykt og uten
hensyn til egne interesser eller konsekvenser for seg eller andre. Advokaten har både rett og
plikt til å utøve kritikk av retten i en sømmelig form.
4.2

Rettferdig rettergang

Enhver sak skal opplyses ved åpen og saklig bevisførsel og ved prosedyre for den samlede
rett. Advokaten må ikke på noen måte søke å påvirke rettens medlemmer underhånden.
En advokat skal ikke bevisst gi uriktige eller villedende opplysninger til retten.
4.3

Aktiv innsats

En advokat plikter å sette seg ordentlig inn i saken og drive denne med den omsorg og det
tempo som god prosesskikk tilsier. Forespørsler og henstillinger fra retten skal besvares uten
unødig opphold.
4.4

Forsvarlig oppdragsmengde

Advokaten bør påse at oppdragsmengden ikke utvikler seg slik at det hindrer ham i å oppfylle
et rimelig krav til tempo under saksforberedelse, eller til å kunne ta berammelse av rettsmøter
i løpende saker.
4.5

Forlikstilbud

En advokat må i en prosess ikke uten motpartens samtykke påberope seg forlikstilbud som er
fremsatt av motparten eller dennes advokat, eller nevne at disse har sagt seg villig til å forlike
saken. Dette gjelder enten motparten eller dennes advokat har tatt slikt forbehold eller ikke.
En advokat har alltid adgang til å påberope seg forlikstilbud som han selv har fremsatt, hvis
det ikke er sluttet avtale om noe annet. Forutsetningen er dog at egne forlikstilbud fremsettes i
en slik form at eventuelle forlikstilbud fra motparten eller dennes advokat ikke røpes.
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4.6

Forhold til vitner og sakkyndige mv.

En advokat har adgang til å henvende seg til enhver tredjemann som kan tenkes å ha
opplysninger å gi av betydning for en sak, uansett om vedkommende allerede er oppgitt av
motparten som vitne. Gjelder det vitner som har særlig tilknytning til motparten, bør
henvendelse ikke skje uten at motpartens advokat er varslet på forhånd.
I siviltvist bør henvendelse til oppnevnt sakkyndig skje gjennom retten. Direkte henvendelse
kan dog skje hvis det etter forholdene er ubetenkelig og en henvendelse gjennom retten byr på
vanskeligheter. Retten og motparten må i så fall samtidig underrettes om henvendelsen og må
også meddeles svaret.
4.7

Saker hvor advokaten kan bli ført som vitne

En advokat bør vise varsomhet med å motta verv som prosessfullmektig i en sak hvor det på
forhånd må anses sannsynlig at han vil kunne bli ført som vitne i saken.
4.8

Voldgiftsrett og andre konfliktløsende organer

Reglene om advokatenes forhold til domstolene fra 4.1 til 4.6 gjelder tilsvarende så langt de
passer i sak for voldgiftsrett og andre konfliktløsende organer.
0

Endret ved forskrifter 8. mars 2002 nr. 257 (i kraft 1. april 2002), 21 des. 2007 nr. 1606 (i
kraft 1 jan 2008, se denne for overgangsregler).

5. Forholdet mellom advokater
5.1

Kollegial tillit

Kollegial tillit og samarbeid mellom advokater er nødvendig så vel i klientenes interesse som
for å unngå unødige tvister.
Overfor kolleger skal en advokat alltid opptre med den hensynsfullhet og imøtekommenhet
som er forenlig med klientens interesse.
5.2

Henvisningshonorar

En advokat skal verken av advokater eller andre kreve eller motta noen form for honorar eller
vederlag for å henvise eller anbefale en klient. Advokaten skal heller ikke betale noen form
for honorar eller vederlag for å få henvist en klient til seg.
5.3

Henvendelser til motpart
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En advokat skal ikke henvende seg direkte til motparten når denne er representert ved advokat
i den sak henvendelsen gjelder, uten at sterke grunner taler for det og det ikke har vært mulig
å få kontakt med advokaten, som snarest skal orienteres om henvendelsen og grunnen til den.
5.4

Tvist mellom advokater

Hvis en advokat finner at en kollega har handlet i strid med regler for god advokatskikk, skal
han gjøre kollegaen oppmerksom på dette. Kritikk av kollegers arbeid må være saklig og
korrekt. Tvister mellom advokater av yrkesmessig karakter bør søkes løst i minnelighet.
Rettssak om forhold som nevnt ovenfor mot utenlandsk kollega bør ikke innledes før de
respektive advokatorganisasjonene er blitt orientert og har hatt mulighet for å bidra til en
løsning av tvisten.
5.5

Utilbørlig påvirkning

En advokat må ikke reise spørsmål om ansvar for en kollega, for derved å søke å influere på
hans forsvarlige ivaretakelse av en klients tarv.
5.6

Opplæring

For å opprettholde og styrke advokatstandens faglige og etiske standard plikter en advokat å
sørge for at hans ansatte medhjelpere får nødvendig opplæring og utviklingsmuligheter.
5.7

Fullmektig

Mellom advokat og fullmektig uten egen advokatbevilling skal det være et reelt
ansettelsesforhold. Fullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor. Det skal foreligge et
skriftlig kontraktsforhold hvor fullmektigen bl.a. sikres en fast rimelig avlønning. Prinsipalen
må føre tilsyn med fullmektigens virksomhet, og sørge for at han får en forsvarlig veiledning i
sitt arbeid.
5.8

Skifte av advokat

En advokat som engasjeres for å representere en klient til erstatning for en annen advokat i en
bestemt sak, skal påse at klienten har underrettet den andre advokaten om dette, eventuelt selv
gi slik underretning. Dersom klientens interesser krever at det iverksettes hastetiltak, må slik
underretning skje snarest mulig etter at slike tiltak er truffet.
5.9

Ansvar for honorar til utenlandsk advokat

Når en advokat ikke begrenser seg til å anbefale en annen advokat eller til å introdusere ham
til klienten, men selv engasjerer en utenlandsk advokat til en bestemt sak eller søker hans råd,
blir han personlig forpliktet, selv om klienten er insolvent, til å betale den utenlandske
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advokats honorar og utlegg. Advokatene kan imidlertid ved engasjementets begynnelse avtale
særordninger i slike saker. Dessuten kan den advokat som har engasjert en annen, til enhver
tid begrense sitt personlige ansvar til størrelsen av det honorar og utlegg som er påløpt frem til
det tidspunkt han meddeler den andre advokat at han ikke lenger påtar seg ansvar.
0 Endret ved forskrift 8. mars 2002 nr. 257 (i kraft 1. april 2002).
6. Regler for advokatvirksomhet over landegrensene
6.1

Forholdet til CCBE Code of Conduct

En norsk advokat som driver advokatvirksomhet over landegrensene innenfor EØS-området,
er bundet av CCBE Code of Conduct.
0

Tilføyd ved forskrift 8. mars 2002 nr. 257 (i kraft 1. april 2002). Endret ved forskrift 10 des.
2010 nr. 1593.
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