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The capability approach 

Important concepts 
1. En funksjon er selve handlingen som en person gjør eller er, for eksempel å ytre meninger 

eller å bli mett. En kapabilitet derimot er en persons mulighet eller evne til å gjøre den 

bestemte handlingen. Det er fullt mulig å ha kapabiliteten til å utføre en funksjon, men å 

velge ikke å utføre den. Det kan for eksempel være å ha kapabiliteten til å utrykke sine 

meninger gjennom aviser og annet, men allikevel velge å holde sine meninger for seg selv.  

2. Et eksempel på en funksjon kan være det å gå fritt rundt. Den tilhørende kapabiliteten vil da 

være at man har mulighet til å gå fritt rundt. At man har tilgang på rullestol dersom man ikke 

kan gå selv, at man har rett til å bestemme hvor man skal gå og ikke har en kontrollerende 

mann eller kone som låser en inne i huset eller ikke er i fengsel. Hvis man velger å kun 

tilbringe tiden inne i huset sitt og velger det uten at det er noen andre som har presset en til 

det, så har man allikevel kapabiliteten til å gå fritt rundt, men man velger å ikke bruke den 

kapabiliteten.  

3. The conversion factor, oversatt her som omgjøringsevne, som Ingrid Robeyns beskriver er 

forholdet mellom et gode og muligheten for å oppnå en funksjon. «The degree of which a 

person can transform a resource into a functioning» (Robeyns). Robeyns bruker eksempelet 

med en sykkel. Dersom man er fullt mobil og har lært å sykle så har man høy 

omgjøringsevne, det er lett å gjøre om sykkelen, godet, til en måte å komme seg raskt rundt 

på. For en som ikke kan sykle eller som er lam så er omgjøringsevnen lav, sykkelen er til liten 

nytte. 

 

Robeyns deler omgjøringsevner inn i tre; personlige omgjøringsevner, sosiale 

omgjøringsevner og miljømessige omgjøringsevner. Eksempelet med sykkelen beskriver en 

personlig omgjøringsevne, den er individuell for hver person mens en politisk lov om 

ytringsfrihet kan være et eksempel på noe som påvirkes av sosial omgjøringsevne. Dersom 

ingen i området kan skrive og det ikke er telefonmuligheter mellom området og de som 

styrer landet så vil omgjøringsevnen av ytringsfriheten være lav, det hjelper lite med 

ytringsfrihet dersom man ikke har evnen til å kommunisere det man mener. Den siste 

omgjøringsevnen går på miljøet man bor i, det hjelper ikke stort med en god sykkel dersom 

veiene er dårlige og det er ikke mye bruk for gode frø dersom det ikke er regn nok i området 

man bor i til at frøene kan vokse. 

Which capabilities 
Marta Nussbaum foreslår en liste over 10 kapabiliteter som hun beskriver som grunnleggende eller 

sentrale kapabiliteter for mennesket. Disse kapabilitetene er; Liv, helse og integritet (kroppen), 

kroppslig integritet, sanser, fantasi og tanker, følelser, fornuft, tilhørighet, andre arter, lek og den 

siste er kontroll over sitt miljø. Nussbaum mener at hver av disse grunnleggende kapabilitetene må 

sees på som separate kapabiliteter som ikke kan byttes eller erstatte hverandre. Dersom man for 



eksempel ikke har mulighet til å vise følelser kan det altså ikke veies opp med at man har mulighet til 

god helse. 

Jeg er enig i at disse 10 kapabilitetene er viktige og de danner til sammen grunnlag for å leve et 

fullverdig liv. Selv om alle disse ti kapabilitetene er viktige så ville jeg rangert dem, jeg mener noen, 

som retten til liv og god helse, er viktigere enn andre. Jeg er ikke så sikker på om jeg er helt enig i at 

det er en veldig generell liste som ville gjelde uansett hvor man er i verden. Dersom man ikke har 

mulighet til å bli mett så vet jeg ikke om man ville sett på muligheten for å kunne leke og ha fritid 

som en grunnleggende kapabilitet. «In dealing with extreme poverty in developing ecomomies, we 

may be able to go a fairly long distance with a relative small number of cetrally important 

functionings and the corresponding basic capabilities» (Sen, p.31).  

Sen har i motsetning til Nussbaum valgt ikke å skrive en konkret liste, men mener at det bør være 

opp til menneskene som direkte er involvert å bestemme hvilke kapabiliteter en slik liste skal bestå 

av. Jeg vil nok si meg litt enig med ham, samtidig som det er viktig å konkretisere, særlig hvis man 

ønsker at politikere skal følge opp. I tillegg så er det kanskje sånn at selv om for eksempel muligheten 

til å utvikle fantasien sin ikke er øverste prioritet når man ikke har mulighet til å bli mett, så vil ikke 

det si at man lever et fullverdig liv før man har mulighet til nettopp å også utvikle og bruke fantasien 

sin. 

Noen politiske virkemidler som kunne fremmet noen av disse kapabilitetene er et godt helsevesen 

som er tilgjengelig for alle. Det ville gitt mulighet til å leve et langt liv og gitt bedre helse. Et annet 

tiltak er ytringsfrihet, det ville gitt mulighet for å uttrykke følelser, mulighet til å utvikle fantasien, 

utrykke tanker og utrykke behov for å få mulighet til å oppfylle andre funksjoner. 

Discussion 
Kapabilitetstilnærmingen (the capability approach) er annerledes enn tidligere økonomiske 

tilnærminger til rettferdig eller riktig fordeling (distributive justice) fordi den fokuserer på muligheten 

til å oppnå noe i stedet for ressurser eller nytte. Kapabilitetstilnærmingen har blant annet påvirket FN 

i deres utviklingsarbeid så det er en tilnærming til rettferdig fordeling som har blitt anerkjent. 

Fokuset bort fra ressurser og nytte til faktiske muligheter er kanskje for mange lettere å forstå og si 

seg enig i og tilnærmingen kan derfor sies å være god. Når det er sagt er kanskje det at tilnærming  er 

relativt vag og generell grunnen til at det er vanskelig å si seg uenig i den. 

Ifølge Rubeyns er kapabilitetstilnærmingen ikke fullstendig nok til å bli ansett som en rettferdig 

fordelingsteori, men den fokuserer på viktige aspekter ved rettferdig fordeling. Robeyns mener 

Nussbaum er den som er nærmest en fullstendig teori, men den, som Nussbaum også selv sier, 

dekker kun deler av en teori om rettferdig fordeling. Nussbaum skriver ikke om hvordan man skal 

fordele rettferdig over et visst grunnleggende nivå av kapabiliteter, og å legge retningslinjer for alle 

typer situasjoner er viktig i en rettferdig fordelingsteori.  

En rettferdig fordelingsteori må inneholde en måte å rangere og velge hva som er viktigst på. Som 

nevnt så ville en rangering av Nussbaum sine 10 kapabiliteter kanskje vært mulig, men hun har valgt 

ikke å gjøre det og heller ikke Sen skriver noe om hvordan man skal rangere viktigheten av 

kapabilitetene. Det kommer heller ikke klart fram hvordan kapabilitetene bør fordeles, bør det være 

helt likt, kun så alle når et visst nivå eller en annen type fordeling? Heller ikke hvem som har ansvaret 

for rettferdig fordeling er klargjort i kapabilitetstilnærmingen. Det er vel nettopp på grunn av 



svakheter som dette at det ikke kalles en teori, men en tilnærming. Men at det er viktige tanker og 

bør være et element i rettferdig fordeling er det liten tvil om.  
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