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Ex fac – Rettsfilosofi  

Våren 2013 

Sverre Blandhol  

Det kreves god forståelse av og kjennskap til:  
I. Rett og Språk 

– Utsagnstyper (definisjoner, karakteristikker; deskriptive utsagn, normative 
utsagn) 
 

II. Rett og normativitet 
– Typer av Normer: Pliktnormer, Kompetansenormer, Kvalifikasjonsnormer 
– Regler, Retningslinjer, Avveininger (”Juristskjønnet”) 
– Verdier 
– Rettighetsbegrepet  

 

III. Prinsipper og verdier i norsk rett 
– Likebehandling, rettferdighet, frihet og rettssikkerhet 
– Motstrid mellom og harmonisering av verdier og prinsipper 
– Avveiningsmodell og rangordningsmodell 

 
IV. Rett og Praktisk Fornuft 

– Likheter, forskjeller og forbindelseslinjer mellom rett og moral  
– Problemstillingen: Er det mulig å etablere kriterier til vurdering og kritikk av 

positivt foreliggende rettssystemer? 
– Skandinavisk rettsrealisme 
– Utilitarisme 
– Kantiansk rettsteori 

 
 

Hvilken nytte kan man ha av rettsfilosofi?  

• Analyse- og syntese   
– Viser oss de grunnleggende strukturer under de 

konkrete regler og avgjørelser i enkeltfagene?  
 

• Begrunnelsesperspektivet 
– Juss gir begrunnelser innenfor et system; 

rettsfilosofien stiller krav om begrunnelse også for 
hele eller deler av dette systemet selv  
 

• Jussens egenart 
– Jussen som fag og vitenskap  
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Plan for forelesningene 

Onsdag 6. mars:  Innledning, utsagnstyper, pliktnormer,  
   kompetansenormer  
 
Torsdag 7. mars:  Koblingsord, kvalifikasjonsnormer,  
   verdier, retningslinjer, skjønn 
 
Mandag 11. mars:  Prinsipper og verdier i norsk rett 
 
Tirsdag 12. mars:  Rett og moral, kriterier til vurdering av positive 
   rettssystemer  
 
Onsdag 13. mars:  Rettsrealisme, utilitarisme, kantianisme. 
   Oppsummering 

UTSAGNSTYPER  

Definisjoner  

• Utsagn som bidrar til å fastlegge språklige 
størrelsers betydning (bidrar til å fastlegge 
begreper) 

 

• Eks.: 
– Stol = Møbel til å sitte på for én person, med 

ryggstøtte  

 

– Part = Person som en avgjørelse retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder (forvaltningsloven § 2 e)  
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Strukturering og navngivning  

• Strukturering: ordner og avgrenser 
tankemessige områder  

 

• Navngivning: gir navn (språklige størrelser) til 
tankemessige områder 

 

• Begrepsdannelse og hensiktsmessig 
terminologi  

Term  

Begrep  

    Referanse  

Term  

Begrep  

    Referanse  
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Deskriptive og normative utsagn  

• Deskriptive utsagn 
– Sanne eller usanne; pretenderer å si noe om en 

virkelighet for øvrig (utenfor utsagnet)  

 

• Normative utsagn 
– Hva vi skal, kan eller bør gjøre, samt utsagn som 

tillegger eller fraskriver noe verdi  

 

• Ulike kriterier avgjør holdbarhetsvurderingen  

Deskriptiv eller normativ?  

 

 

Stol = Møbel til å sitte på for én person, med ryggstøtte 

 

 

 

Deskriptiv eller normativ? 

 

 

Part = Person som en avgjørelse retter seg mot eller 
 saken ellers direkte gjelder 



11.03.2013 

5 

Karakteristikker  

• Utsagn som sier noe om hva som 
karakteriserer de ting (i videste forstand) som 
faller inn under en forutsatt definisjon  

 

• Eks:  

– Stoler er vanlige i forelesningssaler  

– Parter har rettigheter i saker om enkeltvedtak  

Term  

Begrep  

    Referanse  

DEFINISJONER  

Strukturering Navngivning KARAKTERISTIKKER  

DESKRIPTIVE 
UTSAGN  

Beskrivelse av 
begrep  

Navn på begrep 
(term) 

Beskrivelse av annet 
enn begreper  

NORMATIVE 
UTSAGN  

Normering av 
begrep  

Normering av 
navn (term)  

Normering av annet 
enn begreper  
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NORMER, PLIKTNORMER  

Normer  

Menings-
komponent  

Virkelighets-
komponent  

Saksinnhold 
- Person 
- Situasjon  
- Innhold   

Modalitet 
- Plikt  
- Kompetanse 
- Kvalifikasjon  

Pliktnormer  

• Normer som er bestemmende for hvilke 
plikter som foreligger 

  

• Modaliteter 

– Påbud 

– Forbud 

– Fritakelse 

– Tillatelse  
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H er påbudt for P  H er forbudt for P 

H er tillatt for P P er fritatt for H 

Kontrære  

Im
p

likasjo
n

  

Im
p

likasjo
n

  

Subkontrære  

 
Handlinger man er fritatt fra å foreta  

 
Påbudt  

 
Valgfri  

 
Forbudt  

 
Handlinger det er tillatt å foreta  

Grunnlag for valgfrihet  

• Utenfor normsystemets rekkevidde  

 

• Uregulert av påbuds- og forbudsnormene 

– Alt som ikke er forbudt eller påbudt, er tillatt  

 

• Fri etter særskilt bestemmelse  

– Generelle unntak 

– Bevilling, løyve, konsesjon, lisens, etc.  
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KOMPETANSE OG 
KOMPETANSENORMER  

  

 

 «Retten setter ikke bare skranker… Den 
 skaper også nye handlingsmuligheter…» 
    
    Svein Eng: Rettsfilosofi (2007), s. 79.  

Kompetanse 

• En evne til å fastsette nye normer som 
bedømt ved hjelp av gyldighetsnormer kan bli 
å betrakte som gyldige 
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Evne 
• Normativ evne  

– Konstitueres og avgrenses av kompetansenormene 
– Bruk av kompetanse kan resultere i nye normer 
  

• Kompetanse ≠ makt  
– Kompetanse gir grunnlag for makt  

 

• Kompetanse ≠ frihet  
– Kompetanse gjør nye handlinger mulige  

 

• Evnen til å fastsette nye normer må være avgrenset 
– Hvem som helst, kan ikke når som helst fastsette hva som 

helst 
 
 

Normer  

Menings-
komponent  

Virkelighets-
komponent  

Saksinnhold 
- Person 
- Situasjon  
- Innhold   

Modalitet 
- Plikt  
- Kompetanse 
- Kvalifikasjon  

Normer  

Menings-
komponent  

Virkelighets-
komponent  

Saksinnhold 
- Person 
- Situasjon  
- Innhold   

Modalitet 
- Plikt  
- Kompetanse 
- Kvalifikasjon  
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Kompetansenormer  

• En kompetansenorm angir personelle og 
situasjonelle betingelser for en bestemt 
innholdsmessig kompetanse 

 

• Kompetansekriterier 

– Personelle  hvem 

– Situasjonelle  når  

– Innholdsmessige  hva  

Vegtrafikkloven § 34, 1. ledd, 1. pkt: 

«Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av 
retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de 
krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for slik førerett, 
herunder at innehaveren ikke må misbruke alkohol eller annet 
berusende eller bedøvende middel, eller at innehaveren ikke 
har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til 
trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir 
myndighet pålegge innehaveren – dersom denne fortsatt 
ønsker å nytte sin førerett – innen en fastsatt frist å 
underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes påkrevd og 
framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve.» 

KOBLINGSORD  
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Koblingsord  

• Ord som formidler mellom alternative rettsfakta og 
kumulative rettsfølger 

  
• I denne egenskap har ordet ingen referanse til ting (i 

videste forstand)  
 

• Koblingord gjør det mulig å fremstille rettsstoffet på en 
økonomisk måte (bruke færre setninger)  
 

• Hvor langt koblingsordegenskapen rekker må avgjøres 
ut fra rettskildene i det enkelte tilfelle  

KVALIFIKASJONSNORMER  
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Kvalifikasjonsnormer  

• Normer som sier noe om hva som hører til en 
kategori og eventuelt hvilket navn det har 

 

• Kvalifiserer: 

– Hvem som skal regnes som medlemmer  

– Hva som skal regnes som korrekt bruk av ord og 
uttrykk  

Hevdsloven § 2, første ledd:  

 

 

«Den som har ein ting som sin eigen 20 år i 
samanheng, hevdar eigedomsrett.»  

UGYLDIGHET OG  
UGYLDIGHETSNORMER  
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Kompetansenormer 
- Evne 
- Normer 
- Gyldig   

Utøvelsesnormer 
- Disposisjon 
- Fri vilje 
- Motivasjon  
- Saksbehandling   

Utviklingsnormer  
- Etterfølgende 
forhold  

U/gyldighetsnormer 
om kompetanse  

U/gyldighetsnormer 
om utøvelsen av 
kompetanse   

U/gyldighetsnormer 
om etterfølgende 
forhold  

U/gyldighet  

U/gyldighetsnormer 

• Normer som kvalifiserer en fastsatt norm som 
gyldig eller ugyldig  

Legaldefinisjoner  

• Definisjon i lovs form  

 

• Når har vi å gjøre med en legaldefinisjon?  

 

• Modaliteter 

– Kvalifikasjon  

– Påbud 

– Mål-middel  
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VERDIER OG VURDERINGER  

Vurderinger 

• Sml. normering 
– Fastsette ny norm  

– Påkalle gjeldende norm 

 

• Vurderinger svarer til normpåkallelser, skjer i 
forhold til et gitt tema (vurderingstema)  

 

• Vurderinger krever ikke (normativ) 
kompetanse   

Ulike typer vurderinger  

• Ikke-normative vurderinger 

– Måleanslag  

– Hendelsesanslag  

• Fortidige (eks: faktum i rettssak) 

• Fremtidige (eks: konsekvenser av regulering) 

 

• Normative vurderinger 

– Verdivurderinger  

– Skjønn (avveininger)  
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Normspråk – verdispråk  

• Sortering  
– Todeling ↔ graduell 

 

• Emne  
– Handlinger ↔ hva som helst  

 

• Styrke og rekkevidde  
– Nedre grense ↔ idealer  

 

• Forholdet til hva vi er i stand til 
– Nedre grense ↔ noe å strebe etter  

AVVEININGSNORMER OG 
RETNINGSLINJER  

Avveiningsnormer og retningslinjer  

• Verdier og vurderinger slår inn i normene 
 

• Skaper behov for en egen normtype 
  Retningslinjene  
 
• Felles for plikt-, kompetanse- og kvalifikasjonsnormer 

 
• Skjønn alene problematisk: vilkårlighet  

 
• Full determinering umulig: språket er vagt og flertydig  

 
• Praktisk mottrekk: Retningslinjer styrer skjønnet (avveiningene)  
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Retningslinjer  

• Normative utsagn som angir hva som er relevante 
eller irrelevante argumenter ved avveiningen. De 
kan også si noe om i hvilken retning et argument 
trekker og om hvilken vekt argumentet har  

 

• Finnes i mellomområdet der praktisk 
argumentasjon beveger seg. Mer rasjonalitet enn 
terningkast, annen rasjonalitet enn maskinmessig 
utregning.  

Avveiningsnormer  

• Normer som gir rom for eller krever en avveining 
av argumenter  

 

• Innslaget av avveininger – et graduelt fenomen 

 

• Finnes det normer fri for avveininger?  

 

• Den reelle forskjellen: arten og graden av 
avveining (skjønn)  

Avtaleloven § 36 

«En avtale kan helt eller delvis settes til side eller 
endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i 
strid med god forretningsskikk å gjøre den 
gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende 
disposisjoner. 

 

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens 
innhold, partenes stilling og forholdene ved 
avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte 
forhold og omstendighetene for øvrig.»  
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Vegtrafikkloven § 24, tredje ledd 

 

«Den som skal få førerett for personbil, må være 
fylt 18 år.»  

Ulike typer retningslinjer  

• Regelspesifikke  

 

• Ikke regelspesifikke  

– Rettssikkerhetsprinsipper  

– Rettferdighetsprinsipper  

– Rettskildeprinsipper  

Rettskildelæren og avveiningsnormer 

• Rettskildelæren – består den av faste normer 
eller avveiningsnormer og retningslinjer? 

 

• Vanskelig med eksempler på faste normer – 
hva med lex superior? 

 

• Høyesterett gir ofte uttrykk for at det må 
foretas avveininger – og rettskildelæren angir 
retningslinjer 
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Rangorden eller avveining?  

Rangordensmodell   

 

• En viss type argument går 
alltid foran  

Avveiningsmodell  

 

• Peke på momenter i en 
avveining  

Rettskildelæren  

• Ligger nærmere avveiningsmodellen enn 
rangordensmodellen  

 

• Det vi kan si generelt er at visse typer argumenter 
er typisk relevante i den enkelte sak, og at visse 
trekk ved dem typisk har betydning for vekten  

 

• Det vi ikke kan si generelt er at visse typer 
argumenter alltid går foran andre  

Rettskildelærens avveiningsnorm  

 

«Juristen skal søke det resultat som alt i alt – 
herunder lover, tidligere dommer og annen 
praksis – har de beste grunner for seg.»  
  Svein Eng: Rettsfilosofi (2007), s. 170.  
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RETTIGHETER  

Tre linjer i rettighetsspråket 

• Krav overfor andre som vi kan velge om vi vil 
gjøre gjeldende 

 

• Kompetanser av ulike slag, f. eks. til å overføre 
goder eller stemme ved valg 

 

• Vern mot inngripen i rettighetens gjenstand  

Analyser av rettigheter  

• Hohfelds skjemaer  

 

• Ross’ koblingsordanalyse  
– Rettigheter verken rettsfakta eller rettsfølger, men 

har rent systematiserende funksjon  

– Radikalt og oppsiktsvekkende 

 

• Uttømmer disse analysene 
rettighetsbegrepet?  
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PRINSIPPER OG VERDIER I NORSK 
RETT  

Behovet for begrunnelse  

• Systemer for sosial kontroll  
– Hevn 

– Rett 

 

• Rett å foretrekke fremfor vold 
– Generelle normer 

 

• Normer en nødvendig, men ikke tilstrekkelig 
betingelse for en rett vi kan godta  

Begrunnelsesperspektiver  

• Systeminternt 

– Analyserer det positive rettssystemet på dets egne 
premisser  

– Logisk: sammenheng?   

– Historisk: verdier som har vokst frem over tid 

  

• Systemeksternt  

– Ubundet av systemets egne premisser  

– Fornuftens domstol   
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LIKEBEHANDLING  

Likebehandling  

• Like tilfeller bør behandles likt. Forskjellsbehandling krever at vi 
kan peke på en moralsk relevant forskjell.  
 

 

• Prinsippet tvinger oss til å begrunne forskjellsbehandling av: 
– Gaver og bestikkelser. 
– Svarte og hvite løgner. 
– Doping og høydehus. 

 
 

• En versjon av likhetsprinsippet er Den Gylne Regel; ”Gjør mot 
andre det du vil andre skal gjøre mot deg”. 

Likebehandling 

• Aktuelt på flere nivåer: 

– Hverdagslig: Er tilfellet x forskjellig fra y? 

– Teknologisk og sosial utvikling: Fører endring til 
nye likheter/forskjeller? 

– Eksistensielt: Hvem er rettssubjekt?  

 

• Blir likheten realisert?  
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RETTFERDIGHET  

Rettferdighet  

• Utspring i likhetstanken  

 

• Mer omfattende 

 

• Formell rettferdighet 

 

• Materiell rettferdighet  

Fordelingsrettferdighet  

• En instans fordeler byrder eller goder mellom 
flere 
– Skatt, verneplikt, trygd, karakterer, lønn og bonus 
   

• Kriterier for fordelingen 
– Behov 
– Evne 
– Fortjeneste 

 

• Kriteriene fremtrer med ulik styrke i forskjellige 
sammenhenger  
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Utvekslingsrettferdighet  

• To parter utveksler goder eller onder  

 

• Typetilfeller: 
– Kontrakt  

– Straff 

– Erstatning 

– Handlefrihet 

– Gave 

– Gjengjelde ondt med godt  

Motstrid mellom rettferdighetsprinsipper 

• Motstrid mellom fordelingsprinsipper 
– Skal stipend fordeles etter behov eller fortjeneste? 
– Skal skatteplikt fordeles etter formell likhet (moms), eller etter 

evne (progressiv skatt) 
 

• Motstrid mellom utvekslingsprinsipper 
– Når A påfører B et tap, bør B akseptere tapet som utslag av As 

handlefrihet, eller kreve erstatning fra A?  
 

• Motstrid mellom fordelings- og utvekslingsprinsipper 
– Skal folketrygd fordeles basert på behov, formell likhet, evne, 

fortjeneste (fordeling) eller på balanse i den enkeltes 
innebetaling (utveksling).   
 
 
 

Rettferdighetstanken  

• En konstant i menneskenes 
handlingsbevissthet?  

 

• Grunnlag:  

– Religiøse 

– Nyttebaserte 

– Fornuftsbaserte (naturrett)  
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FRIHET  

Valgfrihet 

• Avtalefrihet  

– Kompetent til å avtale alt man ikke uttrykkelig er 
inkompetent til 

– Fri til å utøve kompetansen eller ikke  

 

• Handlefrihet  

– Alt som ikke uttrykkelig er forbudt eller påbudt, 
står man fritt til å gjøre  

Regler om valgfrihetens grenser 

• Inkompetanse eller forbudsregler  

 

• Krav om tillatelse 

 

• Forbud mot å legge vekt på visse hensyn   
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RETTSSIKKERHET 

Rettssikkerhet  

• I faktisk forekommende språkbruk  
– «et arsenal for argumentproduksjon, … i flere etasjer og 

med mange rom» (Rettsfilosofi, s. 210)  
 

• Formell rettssikkerhet  
– Krav til saksbehandlingen  

 
– Krav om forutberegnelighet  

• Vern mot vilkårlighet og manglende hjemmel 
• Vern mot forvaltningens skjønnsmessige myndighet  

 

• Materiell rettssikkerhet?  
 

 

Krav til saksbehandlingen  

• Jury 

 

• Kontradiksjon 

 

• Appell  

 



11.03.2013 

26 

Krav om forutberegnelighet  

• Hjemmelskrav  

– Ingen skal kunne endre den rettslige situasjonen 
uten rettslig hjemmel  

– Legalitetsprinsippet  

 

• Domstolskontroll  

 

• Forvaltningen og forvaltningsloven  

Materiell rettssikkerhet?  

• Vern mot inngrep i visse verdier?  

 

• Krav på en minstestandard ved offentlige 
ytelser? 

 

• Hensiktsmessig bruk av ordet?  

 

• Overtalelsesdefinisjoner  

Rettssikkerhetens relasjoner  

• Rettssikkerhet som verdi og middel 

– Eks.: Kontradiksjon 

• Verdi: Egenverdi å legge frem egen sak 

• Middel: Fører til bedre opplysningen av saken  

 

– Prosedyral rettferdighet  

 

• Rettssikkerhet og effektivitet  
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Motstridsproblemer  

«Avveininger mellom grunnleggende verdier og 
prinsipper reiser ikke noen særskilte spørsmål i 
kraft av selve det at de anses mer 
grunnleggende» (Eng, Rettsfilosofi, 2007, s. 226) 

 

• Normativ styring ved bruk av retningslinjer her også 

 

• Hvor langt rekker avveiningstenkningen?  

 

• Er visse prinsipper eller verdier hevet over avveininger?  

RETT OG PRAKTISK FORNUFT 

Forbindelseslinjer mellom rett og moral  

 

• Retten viser til moralske normer  
– avtl § 36 

 

• Moralen stiller krav til retten 
 

• Normer om hvordan vi skal forholde oss til 
retten  
– Plikt til lydighet?  

– Rett til ulydighet? 
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Hvilke muligheter har vi til å kritisere 
positiv rett? 

• Eksternt perspektiv 

 
• Spørsmål om det normative utsagns virkelighetstilknytning  

– Hva vil det si at normer eksisterer?  

 

• Spørsmål om fornuftens rekkevidde  
– Kognitivisme og non-kognitivisme 

 

• Tre posisjoner 
– Skandinavisk rettsrealisme (non-kognitivister) 

– Utilitarisme (svak kognitivisme) 

– Kantiansk moralfilosofi (sterk kognitivisme) 

Spørsmålet om virkelighetstilknytning  

• Normative utsagn har (også) en 
meningskomponent  

 

• En annen eksistensform en rom og tid?  

– Gjenstandsværen  

– Handleværen  

– Vi medtenker normativ mening i (noen av) våre 
handlinger 

Spørsmålet om fornuftens rekkevidde  

Non-kognitivisme  Kognitivisme i vid forstand  
 

Empirisk  
 

Ikke-empirisk  

Subjektiv Objektiv  Religiøs Fornuftsmessig  

Uttrykker følelse 
(Emotivisme)  

Beskriver 
følelser  

Beskriver 
objektive 

egenskaper  

Gitt av Gud  Kilde og 
korrektiv i 

praktisk fornuft  

Skandinavisk 
rettsrealisme  

Utilitarisme  
 

Kristendom, 
Islam  

 

Kant 
 

Naturrett  
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Begrunnelsesperspektivet  

• Hvordan begrunne et normativt utsagn? 
• ”Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det Europeiske 

økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov” 

• ”Enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet skal være 
forbudt innenfor denne avtalens virkeområde, med forbehold for 
de særbestemmelser den selv gir” 

• ”Ingen Lov maa gives tilbakevirkende kraft” 

• ”Norsk rett skal i størst mulig grad tolkes i samsvar med 
folkeretten” 

• ”Forarbeider til lover er relevante å ta i betraktning ved 
lovtolkning” 

 

Begrunnelsesperspektivet  

• Begrunnelseskravet er et moralsk krav 
 

• Man kan unndra seg ved uklarhet, men prisen er 
retten til å bli tatt på alvor  
 

• Begrunnelseskravet omfatter også 
begrunnelsesmåten  
 

• Begrunnelseskravet må anerkjennes og 
imøtekommes  

Fornuftens domstol 

 

«En etisk posisjon som avskjærer eller ikke 
imøtekommer begrunnelseskravet, svarer ikke 
på vår etiske fordring og kan ikke godtas.»  
   Svein Eng, Rettsfilosofi, 2007, s. 260.  
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SKANDINAVISK RETTSREALISME 

Olivercronas argumentasjon 

• Finnes det normer og rettigheter som gjelder 
alle?  
– Hva kan eventuelt gjøre slike normer forpliktende 

(bindende) for alle? 
 

• Olivercronas svar:  
– Nei: det finnes ingen normer/rettigheter som er 

bindende for alle.  
– Rettens bindende kraft er en illusjon 
– Rett er psykologiske fakta  
  

 

Grunner for at rettens bindende kraft er illusjon  

1. Kan ikke skyldes interesse i å unngå sanksjoner  
– det forutsetter at det finnes normer som kan gi grunnlag for 

sanksjoner 

 

2. Kan ikke skyldes at mange føler for å følge retten 
– Også flere som ikke følger retten (kriminelle) 

 

3. Kan ikke skyldes observasjoner i tid og rom  
– Normer kan ikke observeres 
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4. Rettens bindende kraft kan være en realitet 
som en forestilling  
– men det gjør ikke rettens bindende kraft virkelig. (Sml 

enhjørning.)  

 

5. Mennesker tilbøyelige til å skape 
forestillinger om rettens bindende kraft 

– for å unngå å leve i frykt (sosiobiologisk internalisering) 

 

Analyse og kritikk av Olivercrona 
• Eliminasjonsmetode – mulige kandidater for rettens 

bindende kraft avvises. Finner intet logisk gyldig argument 
for at rettens bindende kraft kan eksistere 
 

• Avgjørende for Olivercrona er at rettens bindende kraft ikke 
kan observeres i tid og rom 
– Generelt kriterium på vitenskapelighet i logisk-positivistisk 

tradisjon 
– Alt som ikke kan erkjennes gjennom sanseerfaring eller formal 

logikk er uvitenskapelig, irrasjonelt, metafysisk – en illusjon 
 

• Men påstanden om at alt som ikke kan erkjennes gjennom 
sanseerfaring eller formal logikk er illusjon – kan ikke selv 
bevises gjennom sanseerfaring eller formal logikk. 
 

• Selvmotsigelse i Olivercronas posisjon 
 

UTILITARISME 
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Benthams utilitarisme 
• All rasjonell adferd er motivert av lyst 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 lykke 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 lys/smerte summen?  

Mills utilitarisme 

• Mer nyansert beregning av lyst 

– Mennesket har evner 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 
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Analyse og kritikk av Bentham/Mill 

 
• Hvordan kalkulere lyst-enheter? 

– Økonomiske mål for etterspørsel kan gi en 
pekepinn 

– Usikkerhet om virkninger i fremtiden 

 

• På tross av vanskelighetene: Kost/Nytte 
betraktninger er viktig i alle lovvedtak 

 

 

KANT 

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 

 

• For å begrunne mulighetsbetingelsene utvikler Kant en 
særegen argumentasjonsstrategi  
 
– Betingelser som må være til stede for at erfaring og moralsk 

vurderinger skal være mulig, verken kan være annerledes, eller 
benektes uten selvmotsigelse 
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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?   

 

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

 

Hva menes med frihet? 

• Frihet forstås som frihet til å velge hva man 
foretar seg og hva man er opptatt av 
 

• Med unntak for tvangssituasjoner, påstår Kant at 
man alltid kan velge hva man vil rette 
oppmerksomheten mot eller hva man vil mene 
og tenke 
 
– Det å velge å se i en bestemt retning eller det å innta 

et standpunkt til et spørsmål vil derfor, i følge Kants 
terminologi, være av fri vilje.   

 

Hvordan begrunne frihet? 

• To trinns argument:  

– For det første tar argumentet sikte på å vise 
nødvendigheten av fri vilje,  

– for det andre søker argumentet å vise at uten 
selvmotsigelse, er det heller ikke mulig å benekte 
at man har fri vilje 
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Hvordan begrunne frihet? 

• Man kan umulig tenke seg en fornuft som …. 
lar sin egen bevisstheten ledes utenfra... 
Fornuften må betrakte seg selv som 
opphavsmann til sine prinsipper, uavhengig av 
utenforliggende årsaker. Følgelig må den, i 
egenskap av et fornuftig vesens praktiske 
fornuft eller vilje, betrakte seg selv som fri 

 

Hvordan begrunne frihet? 

• frihet påstås å være en nødvendig betingelse for 
en fornuft (fornuften må betrakte seg som fri), 
som ikke kan være annerledes (man kan umulig 
tenke seg…) 

• argumentet kan heller ikke gjendrives uten 
selvmotsigelse: Dersom man virkelig benekter å 
være fri, vil benektelsen forutsette et aktivt 
handlende 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 også 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 ville det ikke være 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.  

• Dette betyr at Kant mener at det ligger i menneskets natur å ha 
frihet, samtidig som den friheten forutsetter at man handler etter 
lover som kan gjelde alle, og som man har gitt seg selv. Dette er i 
følge Kant grunnleggende egenskaper ved menneskets rasjonalitet. 
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Konsekvenser for retten  

• Retten ikke moralsk riktig med mindre den sikrer 
den enkeltes frihet  

 

• Den eneste medfødte rettighet er frihet  

 

• Naturrett: system, lydighet, handlefrihet  

 

• Konkret politikk: representativt styresett, 
maktfordeling og liberalisme  

 

 

Analyse og kritikk av Kants 
argumentasjon 

• Gyldigheten av argumentet kan ikke bekreftes 
av avkreftes gjennom observasjon av 
mennesker i tid og rom. Samtidig er 
argumentet etterprøvbart. Enhver kan 
gjennomføre den refleksjon som argumentet 
inviterer til – og i prinsippet komme til andre 
konklusjoner.  

 


