
Utilitarisme

• Oversikt

– Benthams utilitarisme

– Analyse og kritikk av Bentham

– Generelt om utilitaristisk tenkning



Benthams utilitarisme

• All rasjonell adferd er motivert av lykke og smerte: Vi søker alltid å 
unngå smerte og maksimere lyst

• Fire kilder til lyst og smerte
– fysiske kilder
– politiske kilder
– moralske kilder
– religiøse kilder

• Mennesket må som rasjonelt individ manøvrer mellom disse 
kildene

• Hovedpoeng for Bentham: Hvordan kan lovgivningen legge til rette 
for mest mulig lyst og minst mulig smerte i samfunnet
– Del av opplysningstanke og rasjonelle krav til utøvelse av politisk 

autoritet på slutten av 1700- begynnelsen av 1800-tallet



Nytteprinsippet

• Nytteprinsippet: Det prinsipp som innebærer 
at handlingers godhet vurderes etter hvilken 
tendens den synes å ha til å øke eller minske 
lykken

• Hvordan brukes nytteprinsippet i praksis

– Lyst-enheter

– Hvordan kalkulere lyst/smerte summen? 



Mills utilitarisme

• Mer nyansert beregning av lyst

– Mennesket har evne som muliggjør andre gleder 
enn rent sanselige

– Regelutilitarisme: i et langsiktig perspektiv kan vår 
sikkerhet og derved lykke være bedre tjent med 
en regel enn frihet til å utføre en handling basert 
på nytteprinsippet



Analyse og kritikk av Bentham/Mill

• Hvordan kalkulere lyst-enheter?

– Økonomiske mål for etterspørsel kan gi en 
pekepinn

– Men stor usikkerhet om virkninger i fremtiden

– På tross av vanskelighetene: Kost/Nytte 
betraktninger er viktig i alle lovvedtak – les 
proposisjoner!



Analyse og kritikk av Bentham og Mill

• Kan Bentham og Mill gi et godt nok forsvar for 
individets frihet?

– Burde USA ha anledning til å anvende 
waterboarding og andre avhørsteknikker for å 
avverge ytterligere terrorangrep?

– Hva tilsier nytteprinsippet?

– Hva innebærer egentlig regelutilitarisme? 



Analyse og kritikk av Bentham og Mill

• Hvorfor nytte prinsippet?

– Hvordan er det mulig å begrunne at det prinsippet 
er det viktigste?



Generelt om utilitaristisk tenkning

• Beskriver et viktig trekk ved rasjonalitet

• Tette bånd til økonomi

• I dag nærmest et ”selvsagt” perspektiv – mulig 
å gjenfinne i politikk, forvaltning og juridisk 
argumentasjon
– Se Lover, forvaltningsvedtak og dommer

• Svakheter
– Beskyttelse av individuelle rettigheter

– Begrunnelse



Kant

• Oversikt

– Generelt om Kant

– Kants moral- og rettstenkning

– Analyse og kritikk av Kants argumentasjon

– Generelt om naturrett





Kant

• Transendentalfilosofi – hva er betingelsene for 
muligheten av 
– Kunnskap om verden
– Kunnskap om hva som er riktig

• Eksempel fra teoretisk filosofi
– Tid og rom som anskuelsesformer

• Begrunnelse av mulighetsbetingelser – Kants 
strategi:
– Hva er betingelser for kunnskap og moral? 
– Er betingelsene nødvendige?
– Leder benektelse av betingelsene til selvmotsigelser?



Kants moral- og rettstenkning

• Mennesket er underlagt naturlover (biologisk 
determinisme – gener) og frihet

• Er det mulig å hevde at menneskets 
handlinger stort sett er styrt av naturlover? 
”Født sånn eller blitt sånn?”

• Frihet en forutsetning for at vi kan være 
ansvarlige for våre handlinger?



Hva menes med frihet?

• Frihet – fravær av plikt i fundamental forstand

– Er fravær av plikt til å tenke på noe bestemt 
tilstrekkelig for å være fri?  



Hvordan begrunne frihet?

• Argumentets to etapper: 

1) Viser nødvendigheten av fri vilje 

2) Viser at det ikke er mulig å benkete fri vilje uten 
selvmotsigelse



Hvordan begrunne frihet?

«Man kan umulig tenke seg en fornuft som …. 
lar sin egen bevissthet ledes utenfra...» 

«Fornuften må betrakte seg selv som 
opphavsmann til sine prinsipper, uavhengig av 
utenforliggende årsaker.»

«Følgelig må den [fornuften], i egenskap av et 
fornuftig vesens praktiske fornuft eller vilje, 
betrakte seg selv som fri»



Hvordan begrunne frihet?

• Frihet som nødvendig betingelse for en 
fornuft

– fornuften må betrakte seg som fri (kan ikke være 
annerledes, man kan umulig tenke seg…)

• Frihet kan heller ikke benektes uten 
selvmotsigelse: 

– Benektelse av egen frihet forutsetter et aktivt 
subjekt, som i kraft av å innta et standpunkt til sin 
egen frihet, bare bekrefter friheten



Konsekvenser for menneskets 
rasjonalitet

• Fra premisset om at mennesket har fri vilje trekker 
Kant den slutning at mennesket har en rasjonalitet som 
det kan utledes normer fra. 

• Tre sider ved dette argumentet er særlig sentrale for 
naturretten:
– For det første, at den frie viljen for å være en god vilje ikke 

kan la seg styre av innskytelser – men av lover. 
– For det andre, at viljen ikke kan ville la seg styre av lover 

som ikke kan gjøres allmenne. I motsatt fall ingen forskjell 
på om man var styrt av en lov eller en innskytelse. 

– For det tredje, at viljen for å være fri, selv må kunne gi seg 
de lovene man handler etter. 



Frihet, rasjonalitet og selvlovgivning 
hos Kant

• Menneskets fornuft er fri

• Fornuftens frihet forutsetter selvpålagte lover 
som kan gjelde for alle 

• Forestillingen om frihet som forutsetter 
selvpålagte lover som kan gjelde for alle er del 
av vår rasjonalitet.  



Konsekvenser for retten

• Retten er irrasjonell hvis den ikke sikrer frihet 
forstått som selvstyre   

• Rasjonelt selvstyre forutsetter at selvpålagte 
lover kan gjelde for alle.  

• Den enste menneskelige medfødte rettighet i 
følge Kant: 
– Frihet, forstått som uavhengighet av andres valg 

og tvang, i den utstrekning denne friheten kan 
bestå sammen med andres frihet



Konsekvenser av den «medfødte 
rettighet» til frihet

• Basert på den den «medfødte rettighet» til frihet 
utvikler Kant en teori om naturrett som blant annet 
understreker viktigheten av 
– Eksistensen av et rettssystem, 
– Lydighet til rettssystemet, 
– Krav til innhold i rettssystemet 

• det bør sikre både selvlovgivning og handlefrihet. 

• For å oppfylle kravene til rettssystemet forankret i 
menneskets natur, mente Kant at den beste modellen 
vil være 
– en stat med representativt styresett, maktfordeling og som 

ikke påla borgerne å leve på bestemte måter. 



Analyse og kritikk av Kants 
argumentasjon

• Gyldigheten av argumentet kan ikke bekreftes 
av avkreftes gjennom observasjon av 
mennesker i tid og rom. 

• Men argumentet etterprøvbart.

– Enhver kan gjennomføre den refleksjon som 
argumentet inviterer til – og i prinsippet komme til 
andre konklusjoner. 



Analyse og kritikk

• Kant gir ingen begrunnelse for hvorfor det er 
frihet som eventuelt gjør at vi ikke kan tenke 
oss en fornuft som ledes utenfra. 

• Forestillingen om at bevisstheten ikke kan 
ledes utenfra kan også være resultat av 
indoktrinering. 



Generelt om naturrett – frem til og med 

opplysningstiden

• Teorier om naturrettslige normer har lang 
filosofisk tradisjon
– Greske antikk, europeisk middelalder og også i teorier 

som vokser frem sammen med det moderne Europa, 
særlig fra 1600 tallet. 

– Spesifikke former for fornuftsbasert naturrett i 
opplysningstiden 
• Teorier om statssuverenitet og behov for eneveldig styresett

• Teorier om rettigheter som beskytter individer mot 
eneveldige styresett,  og konstitusjonell regulering av statens 
makt, representasjon i lovgivende forsamlinger, og 
uavhengige domstoler. 



Generelt om naturrett – etter 
opplysningstiden

• Noen spørsmål reist i naturrettsteorien innenfor rammen 
liberale demokratier i suverene stater:
– hvor langt kan folkevalgte lovgivere begrense individers frihet? 
– bør domstoler kunne overprøve avgjørelser truffet av folkevalgte 

lovgivere? 
– minoriteters rett til selvbestemmelse?

• Noen spørsmål i naturrettsteorien etter fremvekst av nye 
rettsskapende institusjoner som opererer på tvers av 
statsgrenser:
– hvilke krav og forventninger bør internasjonale organisasjoner 

innfri for å være legitime?
– hvor langt bør staters suverenitet begrenses av internasjonale 

organisasjoner?



Del A Rettsfilosofi: Læringskrav

Rett og normativitet
– Typer av Normer 

• Pliktnormer, 
Kompetansenormer, 
Kvalifikasjonsnormer

• Regler, Retningslinjer, 
Avveininger (”Juristskjønnet”)

– Verdier
– Rettighetsbegrepet
– Motstrid mellom og harmonisering 

av verdier og prinsipper
– Avveiningsmodell og 

rangordningsmodell som forslag til 
løsning av motstrid

Rett og Praktisk Fornuft
– Deskriptivt om relasjoner mellom 

rett og moral
– Problemstillingen: Er det mulig å 

etablere kriterier til vurdering og 
kritikk av positivt foreliggende 
rettssystemer?

– Skandinavisk rettsrealisme
– Utilitarisme
– Kantiansk rettsteori

Rett og kritikk
– Typer av kritiske argumenter
– Skillet mellom intern og ekstern 

kritikk av retten
– Historien til de forskjellige formene 

for kritikk av retten



Takk for oppmerksomheten!


