
1. In egalitarian theories, various concepts of what would be equal are put forward: welfare, 

social primary goods, resources, capabilities. Please explain these concepts, and give a 

critical discussion of them.  

 

Welfare 

Velferd kan I denne sammenhengen oversettes med lykke eller nytte og en velferdist mener at 

man vil behandle alle likt ved å enten gi alle den samme nytten eller eventuelt maksimere den 

samlede nytten i landet. Det er bare en selv som kan bestemme hvordan noe påvirker sin egen 

nytte. Så lenge folk har forskjellige preferanser vil maksimering av samlet nytte og lik nytte til 

alle gi forskjellig fordeling. Om man f.eks skal fordele et gode ut ifra maksimering av nytte vil 

personen som setter størst pris på godet få mest mens om man skal fordele slik at nytten blir lik 

vil den som verdsetter godet minst få mest. En fordel ved velferdisme er at det er ønskelig at folk 

skal ha det så bra som mulig og det virker riktig at det er en selv som bestemmer hvor godt en 

har det.  

Kritkk 

Ulempene er at man ikke har noen rettigheter. Om det å henge tre uskyldige får ned 

kriminaliteten og på den måten øker den samlede nytten så vil en utilitarist mener at det er en 

god ting. En vil heller ikke bry seg om hvem som har skapt eller forsøkt å skape godene, det er 

bare nytten folk får fra godene som avgjør hvem som får hva. 

social primary goods 

Med primærgoder mener Rawls goder som alle vil ha mer av og kan brukes til å fremme det 

gode liv uansett hva man mener med det gode liv. Han deler opp disse primærgodene i naturlige 

og sosiale primærgoder hvor naturlige primærgoder er goder som helse og intelligens og som 

det ikke er mulig å fordele uten å gjøre det like ille for alle og sosiale primærgoder er ting som 

inntekt, formue, stemmerett, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet osv. Rawls mener at man kan 

tenke seg frem til et rettferdig samfunn ved å se hvordan samfunnet ville blitt organiser om man 

ikke visste hvilken posisjon man ville fått. Da sier Rawls at man ville sikret at alle hadde 

grunnleggende rettigheter som ikke slaveri, stemmerett og ytringsfrihet. Og at de sosiale 

primærgodene ble fordelt slik at det eneste som legitimerte ulikhet var om den dårligst stilte 

kom bedre ut. Tanken bak er at ingen ville ønsket et samfunn hvor man ikke var garantert visse 

rettigheter og at siden det stod så mye på spill ville man ønske et best mulig liv til de som var 

maksimalt uheldig. For Rawls mener at livet i stor grad er flaks. Man velger ikke sine foreldre, 

miljøet man vokser opp i har mye å si, kanskje er intelligens avhengig av genene og selv 

arbeidsmoral er noe som kan komme fra oppdragelsen. I tillegg så kan man heller ikke 

bestemme hva samfunnet verdsetter. En god aksjeplukker kan bli steinrik i dagens vestlige 

samfunn, mens talentet hans ikke ville være verdt noe somhelst i et jordbrukssamfunn. 

Kritikk: 

 



Hvem som er dårligst stilt kan være et problem å finne ut av, men Rawls løser det ved at de aller 

fleste primærgodene er goder som alle har rett på siden de er grunnleggende rettigheter og man 

ender med å bare måtte se på hvem som har lavest inntekt/formue. Nå kan jo det også være et 

problem siden inntekt og formue kan avhenge av hvor mye og hvor hard man jobber, utdanning 

og hvor mye man sparer. Om en person prioriterer å jobbe hardt og en annen fritid er det ikke 

rimelig at personen som prioriterte jobb og dermed har skaffet seg høyere inntekt/formue må gi 

fra seg deler av sin inntekt/formue til personen som prioriterte fritid. 

Rawls tar ikke med sykdommer når han ser på hvem som er dårligst stilt selv om det også i stor 

grad handler om flaks/uflaks. 

Resources.  

Dworkins ønsker seg et samfunn hvor man må ta konsekvensene for valgene man tar, men ikke blir 

straffet eller belønnet for noe man ikke selv er ansvarlig for. For å skape et slikt samfunn mener han 

at alle økonomiske goder(eksterne ressurser) bør fordeles likt og måten det kan gjøres på i en tenkt 

verden er ved at man fordeler alle godene slik at ingen ønsker å bytte sin andel av godene med en 

annen. Det kan i følge Dworkin gjøres ved at alle blir gitt f.eks 100 skjell som ikke har noen verdi i seg 

selv og at man foretar en auksjon over alle de eksterne ressursene. Dworkin mener også at interne 

ressurser(helse) bør være med i fordelingen. Men det finnes sykdommer som er så ille at man aldri 

ville vært villig til å ha sykdommen uansett hvor mye man ble kompensert økonomisk. En mulighet er 

å gi de syke alle de eksterne ressursene, men Dworkin mener at dette ikke ville være et ønsket 

samfunn, et samfunn hvor alle har det (nesten) like ille. I stedet mener han at man bør ha et offentlig 

helsevesen som kompenserer delvis for de som er syke. For det er rimelig å tro at man ville betalt en 

andel av sine ressurser i forsikring mot sykdom, men man ville ikke betalt så mye av lønna i 

forsikringspremie at man ble likegyldig til om man ble syk eller ikke. 

 Men hva skjer etter at man har fordelt ressursene og man starter med livet? Noen vil bruke opp 

ressursene sine og selv om man ikke bli kompensert for sløsing vil barna til disse bli straffet ved at de 

ikke får mulighet til å gå på skole eller enda verre kanskje ikke få mat. Dworkin mener at man burde 

ha mekanismer som sikrer at barna ikke blir urimelig straffet pga valg foreldrene har tatt. Han mener 

derfor at utdanning bør være gratis og at man også bør se på andre muligheter for å kompensere for 

ufortjent dårlig barndom. Eksempler på tiltak er f.eks barnetrygd, en pengesum når man blir myndig 

og positiv diskriminering av de som tilhører en diskriminert gruppe. Det er ikke sikkert at man blir 

diskriminert selv om man er i en diskriminert gruppe eller at man får en vanskeligere barndom selv 

om foreldrene er fattige, men Dworkin mener at siden man ikke kan vite hva som er resultatet av 

frivillige valg og hva som er resultatet av ting som er utenfor ens kontroll bør man heller se på ting 

som er korrelert med innsats og flaks/uflaks. For å betale for velferdsstaten mener Dworkin at man 

bør ha en progressiv skatt for selv om det ikke er gitt at de med høyest inntekt har hatt mest flaks er 

det rimelig å tro at de som gruppe har hatt mest flaks.   

Kritikk:  

Her ender jo sluttresultatet med noe som ligner på dagens velferdsstater, men på veien har Dworkin 

brukt tilnærminger flere ganger og man vil jo ende med at noen av de som har jobbet hardt må 

betale for de som har prioritert andre ting. 



Capabilities 

Amartya Sen mener at man bør se på kapabiliteter, kapabiliteter er en persons muligheter, mens 

funksjoner er en persons faktiske handlinger. Grunnen til at man bør se på kapabiliteter i stedet for 

goder/ressurser er at man har forskjellige behov. Er man lam i beina trenger man kanskje en rullestol 

for å kunne bevege seg nesten like fritt som en som ikke er lam i beina. En som velger å ikke spise pga 

f.eks faste kan ha det like bra som en som har tilgang til mat og bedre enn en som sulter pga 

manglende tilgang til mat. Men jeg har ikke forstått hvordan kapabilitetene skal fordeles. 

 

2. Hva er de liberalistiske (libertarianernes) argumentene mot økonomisk likhet? 

Kymlicka definerer en libertarianer som en som mener at det frie markedet er rettferdig i seg selv. 

Det holder ikke å bare være for det frie markedet om man f.eks mener at det skaper mest nytte, da 

er man utilitarist. 

Libertarianere bryr seg ikke om økonomisk likhet, en libertarianer bryr seg bare om rettigheter. 

I følge Nozick som er den libertarianeren Kymlicka fokuserer på så eier man seg selv og alt man 

produserer. I tillegg har man rett på det man har fått eller byttet til seg så lenge den man bytter med 

har fått, byttet eller produsert det selv og ikke skaffet det ved tvang. Så ingen har krav på noe ut ifra 

behov, om en person trenger mat for ikke å dø av sult så har ikke den personen krav på maten til 

noen andre uansett hvor mye mat de andre har. Det er selvsagt trist at noen dør av sult, men Nozick 

mener at det er verre om noen er pliktig til å hjelpe andre, det vil være det samme som at noen er 

andres slaver. 

Argument for at økonomisk fordeling ikke har noe å si: 

Nozick ber leseren se for seg en rettferdig økonomisk initialfordeling. Så sier han at en kjent 

baseballspiller har fremforhandlet seg en avtale om å få 10 kroner per tilskuer. Om det kommer 80 

tusen tilskuere på hver kamp vil baseballspilleren tjene 800 tusen per kamp. Det vil kunne bli en 

enorm inntektsulikhet, men har det skjedd noe galt? Baseball-laget har inngått en frivillig avtale med 

baseballspilleren og det er også frivillig å kjøpe billett. Enten må man nekte folk å kunne inngå 

frivillige avtaler eller så må man godta økonomiske ulikheter. Og siden alle får det bedre ved at de 

får gjøre frivillige avtaler så er ikke økonomisk ulikhet noe problem så lenge de kommer fra frivillige 

avtaler.    

I tillegg til at man eier seg selv mener Nozick at man kan eie naturressurser og at siden jorda i 

utgangspunktet ikke var eid av noen så er det den første som sier dette er mitt som eier et bestemt 

område. Grunnen er at uansett hvem som eier naturressursene så vil alle komme bedre ut enn om 

ingen eier den i følge Nozick. Tanken bak er at om ingen eier naturressursene så vil ingen dyrke jorda 

siden man ikke har rett på avlingene. Og de som ender med å ikke  eie noen naturressurser vil kunne 

komme bedre ut de også ved å få muligheten til å jobbe hos eierne. De har selvsagt ikke rett på noen 

jobber eller deler av verdiskapningen som skapes ved definerte eiendomsretter, men verden var så 

ille før eiendomsrettene at de eiendomsløse bare vil ende opp med å ha det like ille som før 

eiendomsrettene og ikke verre. Selv om dette skulle stemme så virker det rimeligere å se på om folk 

får det verre enn om noen andre hadde hatt eiendomsrettene i stedet for bare å sammenligne med 



situasjonen hvor det ikke var noen eiendomsretter for det er jo ingen tvil om at de eiendomsløse vil 

få det verre enn om de selv hadde fått eiendomsretten. Venstrelibertarianere vil hevde at ingen har 

rett på jorda siden ingen har produsert den. Og at man kunne hatt felles eiendomsrett hvor de som 

benytter seg av jorda på en slik måte at andre mister retten må betale til fellesskapet. Bygger man 

en gård så vil man måtte betale leie hvor område man okkuperer. En fordel med dette er at man 

også får mer frihet. En som ikke eide noen eiendommer i Nozicks nattvekterstat ville ikke ha noen 

reelle friheter siden han ikke ville kunne være noen steder uten å bryte andres rettigheter. Nå bryr 

ikke Nozick seg om reell frihet, men bare friheten til å benytte seg av sine rettigheter. 

Nozick mener også at selv om skatt kan sammenlignes med slaveri vil man ende opp med en 

nattvekterstat(politi, domstol og forsvar) siden man vil frivillig være villig til å betale for at noen skal 

beskytte rettighetene. Man vil derfor få politi, forsvar og domstol til å avgjøre hvem som har rett på 

hva). Men man vil ikke få noe mer. 

 

Kritikk: 

Selv om man kanskje vil være villig til å betale noen for å beskytte seg selv mot vold er det ikke 

sikkert at de med liten eller ingen eiendom vil være villige til å betale for beskyttelse av 

eiendomsretten. 

De fleste vil mene at det er verre at folk dør av sult enn at en milliardær må gi bort deler av sin 

formue. På den andre siden så er det få i Norge som mener at de fattige i Afrika har en rett på våre 

ressurser. 

Man kan med Nozicks teori hevde at foreldrene eier barna siden det er de som har laget barnet, og 

det virker helt urimelig at foreldrene skal kunne betrakte barnet som en gjenstand.  

Et annet problem er at det folk eier i dag har blitt skaffet ved å bryte andres rettigheter opp 

gjennom historien. Så før man kan gjennomføre Nozicks idealsamfunn må alle få tilbake det de har 

rettmessig krav på noe som i praksis er umulig. 

Et argument for Nozicks teori er at de færreste vil kreve at man skal gjøre hva som helst for å oppnå 

likhet, om en person trenger en nyre så er det selvsagt fint om noen er villige til å gi han en av sine, 

men det er få som mener at man skal ha rett til å ta andres nyrer. Så mange vil si at man i vertfall har 

rett til sin egen kropp selv om man ikke har rett på alt man kan bytte til seg uten bruk av tvang. 

Eventuelt at man har en annen forståelse av tvang enn Nozick. Nozick mener at om en person holder 

på å drukne og en annen tilbyr seg å dra han opp fra vannet mot at han gir fra seg alt han eier ikke er 

tvang. Personen som holder på å drukne kan velge mellom å drukne og å gi fra seg alt han eier. Han 

har ikke rett på hjelp. Andre vil kanskje se ting annerledes. 

Men selv om man bare skal fordele økonomiske goder likt eller at man skal designe samfunnet slik at 

man blir i minst mulig grad straffet for det man ikke selv er ansvarlig for vil kunne bli et forferdelig 

samfunn. For at alle skal stille likt må man ta barna fra foreldrene og la staten stå for oppdragelsen.  

 



Milton Friedman bruker samme argument som Nozick for å argumentere for gratis skole og en 

minimumsinntekt. Friedman mener at også de som må betale skatt for å sikre en gratis skole og 

minimumsinntekt til andre tjener på det ved at de får et mer stabilt demokrati og at de slipper 

tanken på at noen må leve i absolutt fattigdom. 

 


