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Abstract 

The following paper “Aristotelian virtue ethics and its applicability to political theory” is concerned 

with the question of how to apply virtue ethics to the political field. The paper has two theoretically 

different parts. The first part goes into the field of normative ethics, whereas the second part is 

concerned with political theory. In the first part the Aristotelian virtue ethics will be carefully 

analyzed and discussed in relation to utilitarianism and deontology. It will be argued here that virtue 

ethics is an independent and relevant normative theory which has several theoretical advantages 

compared to utilitarianism and deontology. It is important to note that the paper does not claim to 

reject the normative relevance of utilitarianism and deontology. What the paper should be able to 

conclude from its first part is, that Aristotelian virtue ethics is a theoretically coherent and equally 

relevant normative alternative to utilitarianism and deontology.                  

 The second part of the paper discusses the applicability of Aristotelian virtue ethics to political 

theory. The question, initially raised by Amartya Sen, “Equlity og What?” is taken to be the starting 

point of this discussion. With regard to this question, three different approaches to egalitarianism 

are compared and criticized respectively; welfarism, Rawls’ theory of justice and use of primary 

goods and finally the capability approach. It will be argued here that the capability approach is a 

coherent and relevant political theory which has several theoretical advantages compared to the 

other egalitarianisms. Again it is important to note that the paper does not claim to reject the 

political relevance of welfarism and Rawls’ idea of primary goods, but rather to constitute the 

relevance of the capability approach. Finally the paper argues, by discussing the indexing problem, 

that the capability approach takes its normative starting point in an Aristotelian virtue ethical 

foundation, and that it is this normative foundation specifically, that provide the advantage to the 

capability approach.      
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Indledende bemærkninger 

Følgende betragtninger omhandler dydsetikken og dennes anvendelighed indenfor politisk teori. 

Begrebet dydsetik henviser til en lang moralsk tradition for at tage normativt udgangspunkt i en 

udformning af begrebet dyd [Areté, Virtue mv.]. Således anses så forskellige moralske teoretikere 

som eksempelvis Aristoteles, Hume og Machiavelli for alle at være fortalere for en form for 

dydsetik. Der synes imidlertid at være store interne teoretiske forskelle indenfor den dydsetiske 

tradition, hvorfor det må findes hensigtsmæssigt at gøre sig klart, hvilken form for dydsetik, man 

ønsker at henvise til, når man diskuterer den i forhold til andre moralpositioner. Jeg skal derfor helt 

indledningsvis pointere, at det følgende projekt omhandler aristotelisk dydsetik, og dermed afholder 

sig fra at ytre nogen former for påstande vedrørende andre moralpositioner indenfor den dydsetiske 

tradition. Det er altså med begrebet dydsetik særligt aristotelismen, der henvises til.      

Nærværende projekt ønsker overordnet at forsvare den aristoteliske dydsetiks anvendelighed i en 

politisk teoretisk diskussion af lighed med særlig fokus på spørgsmålet om lighed af hvad? Et 

sådant forsvar må bevæge sig indenfor to i udgangspunktet adskilte felter, og der opstår som følge 

deraf to separate men komplementære diskussioner; en henholdsvis normativ etisk og en politisk 

diskussion. For at tilsvare disse er projektet struktureret i en netop henholdsvis normativ etisk og 

politisk del. I projektets normative etiske del redegøres for det særligt kendetegnende ved den 

aristoteliske dydsetik, og denne sættes i et sammenlignende forhold til utilitarisme og deontologi. 

Der argumenteres her for, at dydsetikken har nogle særegne etiske fordele, som hverken 

utilitarismen eller deontologien kan indfange, og på baggrund af disse påvises det, at der findes et 

særligt dydsetisk domæne af det normative etiske felt. Det skal hertil bemærkes, at jeg hverken 

ønsker eller hævder at kunne afvise utilitarismens og deontologiens normative berettigelse, men 

blot at kunne konstatere dydsetikkens. Den normative etiske del af projektet søger således alt i alt at 

forsvare den aristoteliske dydsetik som en selvstændig retfærdiggjort og konkurrencedygtig 

moralposition med henblik på at skabe et afgrænset dydsetisk normativt fundament, som bliver 

muligt at overføre til det politiske felt. Jeg har valgt at kalde denne første del af projektet: Dydsetik 

som moralfilosofi: Virtue Ethics. 

Projektets anden del er den politiske del, og her forsøges det retfærdiggjort, hvordan dydsetikken 

kan overføres til det politiske felt. Dette gøres ved at påvise, hvordan det dydsetiske normative 

fundament kan anvendes indenfor en politisk teoretisk diskussion af spørgsmålet lighed af hvad? 

Først er det dog nødvendigt at redegøre for de mest relevante og anerkendte tilgange til denne 

diskussion og at fremstille og diskutere de mest fremtrædende kritikpunkter, der kan rettes imod 
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hver af disse. Der vil i den forbindelse blive redegjort for velfærdslighed, Rawls’ retfærdighedsteori 

og brug af primære goder samt Sen og Nussbaums kapabilitetstilgang. Nærværende tre typer af 

egalitaristiske tilgange vil blive diskuteret i forhold til hinanden, og der vil blive argumenteret for, 

at kapabilitetstilgangen har visse teoretiske fordele i forhold til, samt relevante indvendinger imod, 

de andre egalitaristisk tilgange. Også her er det vigtigt at pointere, at jeg ikke ønsker at afvise 

relevansen af andre egalitaristiske tilgange, men blot bekræfte relevansen af Sen og Nussbaums 

kapabilitetstilgang. At kapabilitetstilgangen har mange paralleller til den aristoteliske dydsetik vil 

løbende blive konstateret, men afslutningsvis påvises det, at det netop er tilhørsforholdet til det 

dydsetiske normative fundament, der stiller kapabilitetstilgangen i sin stærkest mulige position, 

hvilket vil blive eksemplificeret i forhold til indekseringsproblemet. Det skulle herefter gerne være 

tydeligt, at den aristoteliske dydsetik ikke må overses i henhold til politisk teori, men netop 

dygtiggør sig ved at skabe normativt fundament for en særligt afgørende egalitaristisk position, 

kapabilitetstilgangen. Jeg har valgt at kalde den politiske del af projektet: Dydsetik som politisk 

teori: Virtue Politics med henvisning til Crisp og Slotes terminologi, hvor de omtaler muligheden 

for at føre dydsetik ind i en politisk diskurs (Crisp & Slote, 1997, s. 25).                    
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I. Del. Dydsetik som moralfilosofi: ”Virtue Ethics” 

Denne første del af projektet omhandler den aristoteliske dydsetiks rolle og placering i det 

normative etiske felt. Indledningsvis betragtes i kapitel 1 på et overordnet niveau, hvad vi må forstå 

ved normativ etik, hvilket giver et overblik over feltet og en grundlæggende forståelse af de 

relevante begreber, som finder anvendelse indenfor feltet. Herpå følgende redegøres der i kapitel 2 

for selve dydsbegrebet i den aristoteliske tradition, hvilket fører til en grundlæggende forståelse af 

dydsetikken som sådan. Kapitel 3 diskuterer dydsetikken i henhold til dens mulighed for at være 

handlingsvejledende, og dydsetikken sættes dermed sammenlignende op imod utilitarisme og 

deontologi, hvilket afslutningsvis i kapitel 4 giver mulighed for at trække nogle overordnede 

distinktioner imellem de tre former for moralpositioner og derved konstatere tilstedeværelsen af et 

særligt dydsetisk domæne i det normative etiske felt. Denne normative etiske del af projektet ønsker 

således at forsvare aristotelisk dydsetik som en selvstændig afgrænset og konkurrencedygtig 

moralposition.          

1. Normativ etik 

Når man beskæftiger sig med feltet normativ etik, behandler man et emne, som indeholder en 

væsentlig tvetydig karakter. Feltets omdrejningspunkt har rod i helt dagligdags og for mange 

ubevidste spørgsmål, som hvad bør jeg gøre?, hvordan bør jeg leve?, og hvordan bør jeg være? 

altså alt i alt spørgsmål om korrekt menneskelig adfærd i forhold til sig selv og andre. Feltet knytter 

sig således til nogle helt basale overvejelser ved det at være menneske og præsenterer dermed nogle 

overvejelser, som alle om end med mere eller mindre refleksiv begrundelse er bekendt med. Til 

trods for feltets dagligdags praktiske tilhørsforhold, så har normativ etik for mange moralfilosoffer 

traditionelt været udtryk for en rent teoretisk diskussion. Man har altså i overvejende grad forsøgt at 

teoretisere overvejelser og argumenter, der har deres udspring i banale dagligdags 

handlingssituationer, med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål. En diskussion af normativ etik 

må altså omhandle og besvare nogle af eller alle disse spørgsmål. 

 Hvis feltet normativ etik skal kunne afgrænses, er det vigtigt at redegøre for, hvordan det 

adskiller sig fra andre niveauer af etik. Her synes der at være enighed om at acceptere en inddeling 

af etik i tre felter, henholdsvis metaetik, normativ etik og anvendt etik (Kagan, 1998, s. 2), (Darwall, 

2003 s. 17). Det skal hertil siges, at sidstnævnte i visse tilfælde ses som en underkategori af 

normativ etik (Darwall, 2003, s. 17), mens det i andre tilfælde anses for at være sit eget 
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selvstændige felt sidestillet med normativ etik (Kagan, 1998, s. 3). Shelly Kagan definerer normativ 

etik som følger. 

  

”Normative ethics […] involves substantive proposals concerning how to act, how to live, or 

what kind of person to be. In particular, it attemps to state and defend the most basic principles 

governing these matters” (Kagan, 1998, s. 2).  

   

Den citerede passage fra Kagan afslører netop den dobbelthed, der ligger i feltet, idet passagens 

første del præsenterer eksempler på basale etiske overvejelser vedrørende det menneskelige liv, 

mens anden del henviser til, hvordan man indenfor feltet normativ etik søger at teoretisere disse 

overvejelser samt at behandle de bagvedliggende normative principper, der skal give svarende på 

nærværende etiske spørgsmål begrundelse. 

 Metaetik kan bedst beskrives ved at henvise til et mere grundlæggende begrebsligt niveau af den 

etiske diskussion. Hvor normativ etik søger at besvare konkrete spørgsmål som de ovenstående, 

eksempelvis hvad bør jeg gøre?, så er metaetikken interesseret i blandt andet at diskutere, hvad der 

ligger i begrebet burde. Således stiller metaetikken sine etiske spørgsmål anderledes og på et mere 

begrebsligt funderet niveau end den normative etik, hvilket kan udtrykkes i spørgsmålene hvad vil 

det sige, at der er noget, man bør gøre?, og hvordan kan dette ’bør’ begrundes? Man kan måske 

sige, at hvor normativ etik diskuterer, hvilke krav der i moralsk hensyn stilles til aktøren, så 

diskuterer metaetik snarere, hvilken status sådanne moralske krav har. For at eksemplificere 

forholdet mellem normativ etik og metaetik kan man præsenterer udsagnet det er forkert at slå ihjel. 

Hvis man belyser dette med udgangspunkt i en normativ etisk diskussion, så vil det relevante 

diskussionsspørgsmål være, om udsagnet i konkret forstand er sandt. Det vil sige, er det faktisk 

forkert at slå ihjel, og er det altid forkert, eller kan der findes undtagelser, hvor udsagnet er usandt, 

så at slå ihjel vil være det rigtige at gøre? En metaetisk tilgang til udsagnet vil ikke i første omgang 

omhandle, hvor vidt det er rigtigt eller forkert at slå ihjel. Den vil i stedet fokusere på spørgsmålet 

om, hvad det vil sige, at noget er rigtigt eller forkert, og hvad det betyder, at noget er rigtigt, mens 

noget andet er forkert. Metaetikken er således som udgangspunkt interesseret i etiske definitioner og 

diskussioner af de etiske begrebers funktioner (ibid. s. 4). Navnet meta-etik afspejler således, at 

diskussionen om etiske begrebers definition og funktion går bagom diskussionen af konkrete etiske 

spørgsmål, som er det, der konstituerer feltet normativ etik.       
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  Hvor metaetik som argumenteret ovenfor ligger bag diskussionen om normativ etik, så kan man 

sige det tilsvarende modsatte om anvendt etik. Anvendt etik angiver det felt eller den del af det 

normative etiske felt, hvor de moralske principper, som den normative etiske diskussion har 

beskæftiget sig med, anvendes på helt specifikke emneområder (ibid. s. 3). Eksempler på sådanne 

emneområder kan være kvinderettigheder, bioetik og virksomhedsetik. Også i dette tilfælde passer 

navnet anvendt etik fint til feltets placering, idet diskussionen i dette felt tager udgangspunkt i en 

konkret anvendelse af de principper, der er blevet diskuteret i normativ etik. Som allerede nævnt er 

der ikke enighed om, hvor vidt anvendt etik er et selvstændigt felt, eller om det er et særligt område 

indenfor normativ etik. Denne diskussion virker fra mit synspunkt her også ret irrelevant, men at 

denne uenighed er et faktum angiver, at skellet mellem normativ og anvendt etik er uklart og mere 

har form af en blød kontinuerlig overgang (ibid. s. 3). Som sagt er det irrelevant for min anvendelse 

af begrebet, hvor vidt anvendt etik angiver et selvstændigt etisk felt eller ej. Hvad jeg i det følgende 

vil forstå ved anvendt etik er følgende definition. 

  

”…the attempt to apply the general principles of normative ethics to particular difficult or 

complex cases” (Kagan, 1998, s. 3). 

 

Normativ etik kan afgrænses og konstitueres i forhold til disse andre etiske felter. Det er ikke en 

normativ etisk men en metaetisk opgave at definere begreber som det gode og det slette, det rigtige 

og det forkerte. Hvis man ønsker en etisk diskussion af, hvad der bør være acceptable og tilladelige 

metoder indenfor humanbiologien, så må man henvende sig til anvendt etik, og dette er derfor mere 

en afart af normativ etik, end det er dens typiske fremtrædelsesform. Normativ etik har i sin rene 

form til formål at postulere og forsvare de mest grundlæggende moralske principper (ibid. s. 2). 

Begrebet principper er her utilstrækkeligt, idet det leder an til den misforståede opfattelse, at 

normative teorier, der bygger på faste moralske principper, skulle have patent på at bedrive 

normativ etik i modsætning til andre og mere principløse teorier, hvilket ikke er tilfældet. 

Principper må altså her forstås i sin absolut bredeste forstand, således at det at bygge sin teori på 

principper ikke bliver en forudsætning for at bedrive normativ etik. 

Når man beskæftiger sig med normativ etik, er der to grundlæggende elementer, man må rette sin 

interesse mod. For det første må man overveje, hvad der er de moralsk relevante faktorer (ibid. s. 

17). Der kan være uendelig mange omstændigheder, der gør sig gældende i konkrete moralsk 

relevante situationer, men hvilke af disse omstændigheder, der giver situationen sin moralske 
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karakter, er et væsentligt diskussionspunkt. Om gode konsekvenser er en moralsk relevant faktor, 

eller om det alene er aktørens motiv, der er relevant. Om lighed i sig selv er en moralsk relevant 

faktor, eller om den kun har indirekte værdi, i fald den skaber mere samlet velstand. Sådanne 

overvejelser udgør en vigtig del af en normativ etisk diskussion, og at have gjort sig disse 

overvejelser klart er at have en normativ teori om moralsk relevante faktorer. For det andet må man 

overveje, hvad der forklarer de moralske faktorers relevans (ibid. s. 20). Dette er således nogle mere 

bagvedliggende overvejelser, der søger forklaringer på, hvorfor bestemte faktorer har særlig 

moralsk relevans, mens andre ikke har. Der søges her at forklare, hvad der giver de moralske 

faktorer deres relevans. At have gjort sig disse overvejelser på sammenhængende vis er at have en 

teori om det normative fundament [foundation], hvilket Kagan definerer som følger. 

 

”a theory that attemps to explain the basis of the truly relevant normative factors” (Kagan, 1998, 

s. 21).   

 

Det er endvidere en vigtig distinktion indenfor normativ etik at skelne mellem teleologi og 

deontologi. Det er et begrebspar, der er nærmest allestedsnærværende for en normativ etisk 

diskussion, og normalt forekommer de at stå overfor hinanden i et modsætningsforhold. Alligevel 

synes det ikke helt ligetil at definere disse begreber. Hvis begreberne belyses fra et etymologisk 

standpunkt, virker det klart, at deontologi, sammensat af det græske ord for henholdsvis pligt 

[Deon] og lære [Logos], henviser til moralske pligter, mens teleologi i stedet henviser til moralske 

endemål [Telos]. Den etymologiske analyse af begreberne alene bidrager ikke ret meget til en 

endelig forståelse af distinktionen i et normativt etisk lys, men det leder alligevel an til en kobling af 

teleologi til et ideal om det gode og af deontologi til et ideal om det rette. I forlængelse heraf kan 

teleologi anses for at lade idealet om det gode have forrang for idealet om det rette (Watson, 2003, 

s. 230), mens deontologi modsat giver idealet om det rette denne forrang (Kagan, 1998, s. 192).  

Denne definition holder relativt uproblematisk for teleologi både på niveauet for moralske 

faktorer og på et mere fundamentalt niveau. En teleologisk teori om moralske relevante faktorer vil 

hævde, at de moralsk relevante faktorer er goder, mens en teleologisk teori om det normative 

fundament vil forklare de moralske faktorer på baggrund af et ideal om det gode. Det er således 

begrebet om det gode, der gør sig gældende for begge niveauer (ibid., s. 192). Ovenstående betyder 

imidlertid ikke, at en teleologisk teori om det normative fundament ikke kan forklare den moralske 

relevans af moralske pligter, for det kunne man sagtens forstille sig. Det betyder derimod blot, at en 
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teleologisk teori må tage udgangspunkt i begrebet det gode på det pågældende niveau, hvor den er 

teleologisk.  

Når det kommer til deontologi, er definitionen dog i fare for at blive misforstået, og man må 

derfor være påpasselig med definitionens betydning. Hvis definitionen betyder, at en teori om det 

normative fundament er deontologisk, hvis den medfører, at moralske restriktioner bliver relevante 

moralske faktorer, så er den misforstået, da man sagtens kan forestille sig teleologiske normative 

fundamenter, der hævder, at restriktioner er moralsk relevante faktorer, som også nævnt ovenfor. 

Hvis definitionen modsat betyder, at en teori om det normative fundament er deontologisk, hvis den 

hævder, at en del af forklaringen af moralsk relevante faktorer omhandler elementer, som knytter 

sig til idealet om det rette, men som ikke nødvendigvis er det gode, så siger definitionen intet andet 

end, at en teori om det normative fundament er deontologisk, hvis den ikke er teleologisk, altså hvis 

den ikke forklarer moralske faktorers relevans alene ud fra et ideal om det gode (ibid., s. 193). 

Deontologi bliver altså her defineret som modsætningen til teleologi, hvilket synes at være en 

noget bred definition, især hvis vi forholder den til begrebets sproglige betydning. Imidlertid synes 

nærværende definitioner af begreberne ifølge Kagan at være de bedst mulige, selvom de ikke anses 

for at være uproblematiske (ibid.). I det følgende vil teleologi i forlængelse af Kagans definition 

henvise til moralpositioner, som hævder, at det gode har forrang i forhold til det rette, mens 

deontologi modsat vil henvise til moralpositioner, der hævder, at det relevante element i 

moralfilosofi er moralske regler, og at disse er uafhængige af opfattelser af det gode. 

Deontologi, som defineret ovenfor, indfanger således en bred vifte af normative positioner, men 

der vil i anvendelsen af dette begreb særligt tænkes på Kants teori om det kategoriske imperativ 

samt Rawls’ retfærdighedsteori og kontraktualisme. Dette begreb vil altså i følgende betragtninger 

ofte optræde som samlebegreb for disse moralpositioner. I modsætning hertil vil der ikke henvises 

til teleologi som et samlebegreb. Dette skyldes, at jeg i mit forsvar for dydsetikken ønsker at 

distancere denne fra konsekvensetiske positioner men må erkende, at begge disse udtrykker typer af 

teleologi ifølge min definition.  Ovenfor er dette begreb i bred forstand blevet defineret som at give 

forrang til det gode i forhold til det rette, men der er indenfor teleologien forskellige opfattelser af, 

hvilke goder, der er det moralsk væsentlige. For konsekvensetiske moralpositioner udtrykkes det 

gode ved hensigtsmæssige eller nyttige ”outcomes” (Darwall, 2003, s. 27). En særlig form for 

konsekvensetik, utilitarisme, hævder at kunne vurdere ”outcomes” numerisk og således summere en 

værdi for det gode. Dydsetik er som sagt også teleologisk ifølge ovenstående definition, men 
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modsat konsekvensetik fokuserer den ikke på ”outcomes” men på interne goder i kraft af ”praksis”
1
 

(MacIntyre, 2003, s. 151).  

Når jeg ved senere lejlighed vil konstituere dydsetikkens berettigelse som moralposition i nutidig 

normativ etik, vil jeg forsøge at sætte den i forhold til henholdsvis deontologi i bred forstand, 

hvilket vil sige som samlebegreb for flere positioner, der hævder, at moralske regler har forrang i 

forhold til opfattelser af det det gode, og utilitarisme, der hævder, at nyttige ”outcomes” har forrang 

i forhold til det rette. Det er altså med henvisning til disse moralpositioner, at jeg vil forsøge at 

placere og forsvare dydsetik.    

 

                                                 
1
 Se afsnit 2.1. for en mere grundig redegørelse for disse forskellige opfattelser af det gode. 
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2. Om dydsbegreber 

Mit primære fokus i denne første del er at konstituere dydsetikken som en berettiget moralposition i 

en nutidig normativ etisk diskussion. Før der indledes en konkret normativ argumentation for 

dydsetik i henhold til deontologi og utilitarisme, er det dog nødvendigt at gøre sig nogle enkelte 

metaetiske betragtninger om de centrale begreber i den aristoteliske dydsetik. I det følgende gøres 

der nogle grundlæggende overvejelser om dydsbegrebet generelt, om dydernes mere praktiske 

karakter, om deres forhold til hinanden samt om praktisk visdom som en dyd i særdeleshed.   

  

2.1. Dydernes udgangspunkt 

Begrebet dyd har for mange i dag en sjov forældet klang, der giver associationer til en tid, hvor 

veltrænede mænd kæmpede for retfærdighed i ligeværdige kampe med skjold og lanse. Dog hører 

man til tider begrebet anvendt i hverdagssproglig kontekst, eksempelvis når gymnasielærerne 

fordrer eleverne at gøre en dyd ud af at være flittige, eller når den pligtopfyldende datter gratuleres 

som et sandt dydsmønster. I denne sammenhæng har begrebet betydning af en form for ideal eller et 

sigte, som det kræver en vis mængde disciplin og flid at opnå og vedholde. Som sådan forstår man 

noget andet ved dyd end et simpelt formål eller endemål, da det ikke er den konkrete opnåelse af 

dyden, der søges, men snarere en bestemt form for vedvarende aktivitet, der så efterfølgende kan 

medføre nogle særegent flotte resultater. Derfor fordrer gymnasielærerne ikke, at eleverne gør en 

dyd ud af at få en studentereksamen. Det er et særligt endemål, som man kan søge at opnå, og det 

forstås altså ikke som en dyd. Det gør i stedet flittighed, idet dette er en praktiseret egenskab, der 

vedvarende kræver at blive at opretholdt, og som kan føre til visse endemål, som eksempelvis en 

studentereksamen.  

 Endvidere synes dyd i begrebets ovenstående hverdagssproglige kontekst at skulle forstås som 

noget andet end en forventning om flittighed. Det er jo ellers ikke nogen særlig urimelig 

forventning, men idet man gør noget til en dyd, har det karakter af at være en egenskab, der går ud 

over det forventelige, og som man kan tillade sig at være særlig stolt af. Man kan godt forvente af 

elever, at de til en vis grad er flittige. Måske kan man også forvente, at de gør flittighed til en dyd, 

men kan ikke forvente af nogen, at de lever fuldt op til dyderne. Det er derfor, man anser det for 

noget helt ekstraordinært at være et dydsmønster, hvilket dog til tider også kan opleves i 

hverdagssproglig kontekst som havende en ironisk og negativ klang. Begrebet dyd peger altså på en 
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betydning i retningen af en bestemt menneskelig aktivitet, der går ud over, hvad man med rette kan 

forvente af den enkelte, og som er noget andet end et simpelt endemål.     

Den hverdagssproglige brug af dydsbegrebet, som jeg har analyseret ovenfor, passer 

tilsyneladende godt på den definition af begrebet, der forefindes i den traditionelle aristoteliske 

dydsetik. Hos Aristoteles henviser dydsbegrebet [Areté] til særligt prisværdige menneskelig 

egenskaber. 

  

”We do, however, praise a wise man on the ground of his state of mind; and those states that are 

praiseworthy we call the virtues” (Aristoteles, 1976, s. 90). 

 

 Det fremgår hverken af nærværende citat eller af ovenstående analyse af den hverdagssproglige 

betydning af begrebet dyd, hvad der gør dyderne særligt prisværdige i forhold til andre egenskaber, 

men her kan det være nyttigt at henvise til andre teoretikere, der tager udgangspunkt i det 

aristoteliske dydsbegreb. Gary Watson definerer dydsbegrebet som værende nogle bestemte former 

for excellente menneskelige træk. 

  

”Virtues are (a subset of the) human excellences, that is, those traits that enable one to live a 

characteristically human life, or to live in accordance with one’s nature as a human being” 

(Watson, 2003, s. 235).   

 

 Her defineres dyd i forlængelse af, hvad der er karakteristisk for et menneskeligt liv, og man må 

altså videre kunne redegøre for det menneskelige liv, før man er kommet til bunds i dydsbegrebet. 

For Watson er det helt afgørende karakteristika for det menneskelige liv i en aristotelisk etik, at det 

er vellykket [flourishing]
 2

 (ibid., s. 237). Der ligger altså en særlig form for gode i udfoldelsen af 

det menneskelige liv. En belysning af den aristoteliske analyse af de to forskellige typer af goder, 

der findes, kan bringe os tættere på en forståelse af det vellykkede liv.   

 Ifølge Aristoteles må der skelnes mellem to typer af goder. Der findes goder, der er gode i sig 

selv, og goder, der blot er nyttige eller gode i kraft af deres konsekvenser (Aristoteles, 1976, s. 71). 

At spille skak er et eksempel på en aktivitet, som typisk vil anses for at være et gode i sig selv, fordi 

                                                 
2
 Jeg oversætter her måske lidt upassende flourishing med vellykket. Denne oversættelse skal ikke afspejle, at de to 

termer har samme sproglige mening på henholdsvis engelsk og dansk, men snarere at flourishing er en forsøgt 

oversættelse af det græske Eudaimonia (Darwall, 1998, s. 195), som jeg mener, bedst kan oversættes til dansk med det 

vellykkede liv.   
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det er selve aktiviteten, der giver skakspillet sin værdi. Dette ville dog ikke være tilfældet, hvis man 

ikke spillede skak for aktivitetens egen værdis skyld, men fordi der befandt sig en ekstern 

belønning, som skakspillet udløste.  MacIntyre definerer den førstnævnte type af goder som interne 

goder modsat eksterne goder, der er af den sidstnævnte slags (MacIntyre, 2003, s. 151). Ifølge 

MacIntyre har interne goder nogle særlige kendetegn, som adskiller dem fra eksterne goder. 

Eksempelvis kræver det en vis erfaring at værdsætte interne goder, hvilket man må anerkende, hvis 

man eksempelvis har prøvet at spille harpe. Man kan ikke sætte sig ved en harpe for først gang og 

indfange den værdi, som harpespil indeholder. Selv hvis man har et særligt talent for harpespil, vil 

man med træning og erfaringen finde større værdi i aktiviteten. For at kunne indfange harpespillets 

interne værdi, må man således mestre aktiviteten, så man spiller harpe godt. Det er harpespillerens 

excellence, og netop deri ligger den interne værdi. Endvidere har interne goder karakter af at være 

ikke-eksklusive i den forstand, at der ikke er nogen, der mister værdi af denne type, selvom der 

skulle være andre, der fik øget sin værdi af interne goder. Således går det ikke ud over andre 

harpespilleres glæde ved harpespillet, hvis jeg på sigt gennem vedvarende øvelse udmærker mig på 

instrumentet. Interne goder har derfor karakter af at være en form for fælles gode, modsat eksterne 

goder, der er præget af eksklusivitet og derfor rivalisering (ibid., s. 154). Eksempler på interne 

goder kan findes blandt andet i skakspil og harpespil men endvidere findes interne goder i det 

menneskelige livs mere fundamentale relationer som venskaber og familierelationer.  

 Nærværende eksempler er alle udtryk for, hvad MacIntyre kalder praksis, givet deres tilknytning 

til interne goder.  

 

”By a ’practice’ I am going to mean any coherent and complex form of socially established 

cooperative human activity through which goods internal to that form of activity are realised 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 goods involved, are systematically extended” 

(MacIntyre, 2003, s. 151). 

  

Der er tre elementer i denne definition, som jeg vil hæfte mig ved. En praksis er en menneskelig 

aktivitet, der er bærer af et internt gode, hvilket kan indfanges ved at mestre aktiviteten med 

excellence. MacIntyre definerer nu dydsbegrebet på baggrund af denne forståelse af praksis. 
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”A virtue is an acquired human quality the possession and exercises of which tends to enable us 

to achieve those goods which are internal to practices and the lack of which effectively prevents 

us from achieving such goods” (MacIntyre, 2003, 154). 

 

Dyden er således mulighedsbetingelse for opnåelse af interne goder i givne praksisser. I forlængelse 

af denne dydsdefinition, kan det nu ses, hvordan den hverdagssproglige forståelse af, at flittighed 

kan være en dyd ikke er misforstået. Denne egenskab er i mange tilfælde et vigtigt redskab til at 

mestre aktiviteter indeholdende interne goder til excellence, for eksempel når man udmærker sig 

indenfor harpespil eller når man udvider sit intellekt ved at være flittig med studierne.  

Det er en vigtig pointe for MacIntyre, at den ovenstående forståelse af dydsbegrebet kommer til 

at definere relationerne til andre mennesker, som praksis deles med (MacIntyre, 2003, s. 155). Hvis 

A, B, C og D definerer sig selv som venner, kan man på baggrund af MacIntyres definition af 

praksis sige, at de deler praksissen; venskab. Lad os sige, at D lider en død under tragiske 

omstændigheder, der vil bringe D’s nærtstående stor sorg at blive bekendt med. A bliver bekendt 

med de omstændigheder, under hvilke D er død, og vælger nu at være ærlig overfor B, mens han 

skåner C for de tragiske nyheder. MacIntyres pointe her er, at A ikke kan hævde at have det samme 

forhold af venskab til henholdsvis B og C (ibid.). A’s forhold til B er defineret ved at være ærligt, 

mens forholdet til C ikke nødvendigvis er løgnagtigt men så måske i nærværende tilfælde 

forbarmende. Argumentet i dette eksempel konkluderer altså, at dyderne definerer ens relationer til 

dem, man deler praksis med, således at hvis et venskabeligt forhold er defineret ved ærlighed, så 

deler A og C ikke praksissen venskab. Hvis, derimod, barmhjertighed definerer et venskabeligt 

forhold, så er det måske netop A og C og ikke A og B, der deler pågældende praksis. Dyderne er 

således helt afgørende for nogle meget væsentlige menneskelige relationer, og i den forstand 

centrale for det vellykkede liv.         

Jeg har ikke i sinde at opstille en liste over, hvilke egenskaber, der må betragtes som væsentlige 

dyder, hvilket også synes helt unødvendigt, da jeg tilslutter mig MacIntyres dydsdefinition, som den 

er fremstillet her. Da denne er en helt åben definition i den forstand, at alle egenskaber vil være 

dyder, hvis de passer på definitionen, vil en sådan liste være uudtømmelig. Når jeg i det følgende 

omtaler specifikke dyder, vil jeg eksemplificere med egenskaber, der i litteraturen synes at være 

konsensus om fremtræder som dyder (mod, afholdenhed, ærlighed, velgørenhed og barmhjertighed 

mv.), og jeg vil betragte dem som dyder med henvisning til MacIntyres dydsdefinition.  
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2.2. Dyden i midten 

En vigtig del af forståelsen af dyderne er en forståelse af, hvordan dyderne kommer til udtryk. I den 

forbindelse er det væsentligt at hæfte sig ved Aristoteles’ idé om, at dyd findes som midten mellem 

to laster, hvilke knytter sig til bestemte emotionelle sindstilstande (Aristoteles, 1976, s. 101). Dette 

kan eksemplificeres ved, at når det kommer til en sindstilstand af følelsesspekteret frygt og 

frygtløshed, må dyden mod findes mellem lasterne dumdristighed og fejhed, der udtrykker 

lastefulde ekstreme egenskaber i hver sin retning, svarende til et gradspørgsmål af følelsesspekteret. 

Et underskud på dette følelsesspekter gør, at frygt overgår frygtløshed, hvorimod overflod henviser 

til, at frygtløshed overgår frygt (ibid., s. 104). Når denne idé betragtes, er det fra mit synspunkt 

vigtigt, at man ikke forfalder til den nærliggende men en smule misforståede fortolkning, der ligger 

i at anskue dyderne som den gyldne middelvej (Nerheim & Rossvær, 2000, s. 73). Jeg skal ikke 

anfægte, at denne tolkning har en vis illustrativ værdi, og i den forstand kan være instrumentelt 

nyttig til en forståelse af Aristoteles’ dydsbegreb, men fortolkningen synes at indeholde en 

betragtelig fare for en central misforståelse. Fortolkningen antyder metaforisk, at den dydige 

handling er givet ved at indeholde en bestemt tilpasset mængde af de to modstillede laster, som den 

definerer sig ud fra. Således er en handling modig, når den indeholder en tilpas mængde 

dumdristighed og fejhed. Der er altså her tale om et tilpas blandingsforhold af laster, hvilket antyder 

en form for endimensionalitet, hvor dyden findes mellem de to laster, ved at bevæge sig fra den ene 

mod den anden, indtil det rigtige forhold mellem lasterne er fundet.  

 Som jeg ser det, yder denne fortolkning imidlertid ikke helt retfærdighed til det aristoteliske 

dydsbegreb. At dyden skal findes som midten mellem to laster betyder ikke, at dyden fremstår ved 

et vellykket blandingsforhold mellem lasterne, således at mod er summen af den rigtige mængde 

dumdristighed og den rigtige mængde fejhed. Dyd er den egenskab, der løfter sig fra lasterne ved at 

tage afstand fra dem snarere end at indeholde dem, og som sådan er dyden mod en modsætning til 

dumdristighed og fejhed, ligesom de to laster er modsætningen til hinanden (Aristoteles, 1976, s. 

107). Der kan imidlertid tales om, at dyden fremstår i en gradbøjning af følelser i det spekter, som 

sindstilstanden henvender sig til. Dyden mod indeholder således den rette mængde frygt og 

frygtløshed, men det indeholder ingenlunde hverken fejhed eller dumdristighed. At handle dydigt er 

at ramme plet mellem lasterne og dermed undgå at være lastefuld i både den ene og den anden 

forstand. Således er det at være modig aldrig kombineret med nogen grad af hverken fejhed eller 

dumdristighed, men at være modig er at kunne beherske sig selv og være fattet i situationer, hvor 

grader af følelserne af frygt og frygtløshed forekommer (Fink, 1995, s. 20).         
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 Fortolkningen af den aristoteliske dyd som den gyldne middelvej synes at illustrere det rigtige i, 

at lasterne findes som ekstreme egenskaber i hver sin retning. Således er dumdristighed den ene 

ekstrem og fejhed den anden, når det kommer til mod. Hvad den ikke synes at indfange er, at dyden 

i sig selv udgør en ekstrem egenskab og ikke blot et midtpunkt på en endimensional skala. Mod er 

en ekstrem egenskab, for så vidt den i samme omgang tager afstand fra både dumdristighed og 

fejhed ved at definere sig selv som begge disses modsætning. Der er tale om modsætninger, fordi 

man aldrig kan siges at være modig, hvis man samtidig er fej, selv i den mindste grad, og ej heller 

hvis man i nogen grad er dumdristig.  

Den måde, hvorpå dyderne tager afstand fra lasterne ved i sig selv at være ekstremer, er et udtryk 

for dydernes særlige karakter af at være perfektioner, hvilket jeg forudgående også har beskrevet 

som former for excellence. Der kan tales om, at dyderne er en særlig form for egenskaber, der 

modstiller sig lasterne ved at overgå dem i excellence. At handle dydigt er at handle godt, hvorimod 

det er slet at handle lastefuldt. Det er nu tydeligt, at den endimensionalitet, som førnævnte 

fortolkning metaforisk antyder, ikke fuldt lever op til dydernes modstillede forhold til lasterne. En 

mere retfærdig illustration vil afsløre for det første, hvordan dyden må findes mellem to laster, der 

er udtryk for på den ene side et emotionelt underskud ved den sindstilstand, hvortil dyden knytter 

sig, og på den anden side en emotionel overflod ved denne sindstilstand og for det andet, hvordan 

dyden tager afstand fra begge disse laster ved at overgå dem i excellence.  

Fig. 2.2.1. 

   

 

 

 

 

 

 

Illustrationen beskriver det forhold, at lasternes placering som emotionelt underskud og overflod ud 

over være hinandens modsætninger også er modstillet dyden, der, selvom den findes som midten 

mellem de to laster, løfter sig op på et niveau, hvor den er fri fra at være et gradspørgsmål af 

lastefuldhed. Således er det, at handle dydigt, en spidspræstation. Det er den perfekte præstation; 

det er at ramme plet (Fink, 1995, s. 22).  

            
       Dyd 

 

 

 
 

     

Underskud       Overflod 



 18 

 Det er endvidere vigtigt for forståelsen af den aristoteliske idé om dyden som midte mellem to 

laster, at man har øje for, at midten, defineret som den position dyderne indtager, er en relativ 

position. For det første er den dydige midte relativ til den emotionelle sindstilstand, som den 

udspringer af. Med denne pointe menes, at midten mellem to laster kan være placeret med mere 

eller mindre afstand fra den ene eller den anden af lasterne afhængigt af hvilken sindstilstand, dyden 

knytter sig til. Når det kommer til følelsesspekteret af frygt og frygtløshed synes der at være en 

tendens til underskud, således at frygten overgår frygtløsheden, hvorfor dyden i højere grad tager 

afstand fra en egenskab svarende til dette underskud, fejhed, end den tager afstand fra en egenskab 

svarende til et overskud, dumdristighed. Således findes midten mellem lasterne, når det kommer til 

en sindstilstand af frygt og frygtløshed, mere som en modsætning til fejhed end til dumdristighed, 

selvom mod står i modsætning til begge disse egenskaber ved at overgå dem i excellence 

(Aristoteles, 1976, s. 108).  

 Som et eksempel på det modsatte findes dyden afholdenhed mellem lasterne ufølsomhed og 

liderlighed, som er udtryk for henholdsvis et underskud og en overflod indenfor følelsesspekteret 

lyst og ulyst, men da tendensen her er i retning af en følelsesmæssig overflod, findes afholdenhed 

mere som en modsætning til lasten liderlighed end til ufølsomhed (ibid.). Den dydige midte er altså 

relativ til det følelsesspekter, som dyden knytter sig til.  

Fig. 2.2.2. 

 

 Endvidere er den dydige midte også relativ til individets partikulære tilbøjeligheder. Det vil sige, 

at der ud over ovenstående generelle tendenser til, i hvilket forhold til lasterne, dyderne skal findes, 

synes at være helt partikulære forhold, man skal forholde sig til, hvis man ønsker at kunne beskrive 

dyden fra et individuelt udgangspunkt (ibid., s. 109). Hvis man er særligt tilbøjelig til at være mere 

dumdristig, end godt er, så må man finde dyden mod i midten mellem dumdristighed og fejhed ved 
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at pege mere på følelsesspekterets underskud end andre, der ikke har samme tilbøjelighed. Den 

dydige midte er således også relativ til den individuelle aktør.     

 

2.3. Dydernes sammenhæng og enhed 

Hvis man forsvarer en dydsetisk moralposition, er dydernes sammenhæng et centralt tema. Det er 

vigtigt at forholde sig til, eksempelvis hvorvidt der er sammenhæng mellem at besidde dyder som 

mod og velgørenhed, og i fald dette er tilfældet, hvordan denne sammenhæng kommer til udtryk. 

Den gængse dagligdags opfattelse er nok, at der ikke er nogen sammenhæng mellem eksempelvis at 

være modig og at være velgørende. Man opfatter disse karaktertræk som prisværdige på hver sin 

måde om end som to vidt forskellige ting. I det følgende vil jeg dog argumentere for, at der på sin 

vis er sammenhæng mellem dyderne i den forstand, at den modige aktør også i en vis grad vil 

besidde dyden velgørenhed. Dette er ikke nogen helt ukontroversiel påstand, men den forekommer 

helt grundlæggende for det aristoteliske dydsbegreb, jeg her ønsker at konstituere.  

 Lad mig begynde med at inddrage Philippa Foots opfattelse af dydernes forekomst. Foot drager 

en analogi mellem dyderne og den kemiske forekomst af forskellige gifte (Foot, 2003, s. 118). 

Analogien fokuserer på giftens evne til i visse situationer at optræde som en gift, mens den i andre 

situationer optræder som neutral ikke-gift. Det er altså muligt for et kemisk stof at fremtræde 

forskelligt i forskellige situationer, og Foot drager derfor følgende ukontroversielle konklusion. 

 

”It is quite natural to say on occasion ’P does not act as a poison here’ though P is a poison and 

it is P that is acting here.” (Foot, 2003, s. 118). 

 

 Det samme gælder ifølge Foot for dyderne. Selvom mod er en dyd, kan den godt optræde som en 

ikke-dyd i visse situationer. Dette kommer eksempelvis til udtryk i mødet med en modig morder 

(ibid.). Det er helt tydeligt, at selvom en morders mordhandlinger er modige i den forstand, at de i 

henhold til følelsesspektret frygt og frygtløshed indeholder en tilpas mængde af begge følelser, og 

at de derfor undgår både at være feje eller dumdristige, så er det ikke dydige handlinger. Det er ikke 

dydigt at slå ihjel
3
. Man kan sige om morderen, at han i sine handlinger ikke anvender sit mod 

dydigt, for hans handlinger er ikke dydige trods deres modige karakter. Foot undlader at sige noget 

                                                 
3
 At slå ihjel kan muligvis i særlige tilfælde være udtryk for den dydige aktørs moralsk rigtige beslutning, men det vil 

aldrig være en moralsk rigtig handling. Se afsnit 3.2. for at se argumentet for distinktionen mellem beslutning og 

handling.   
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mere præcist om dydernes mulige optræden som ikke-dyder, hvilket egentlig er ubegrundet, for hun 

kunne i forlængelse af ovenstående videre have sagt følgende. It is quite natural to say on occasion 

’V does not act as a virtue here’ though V is a virtue and it is V that is acting here. 

Allerede her kan der identificeres en vis sammenhæng mellem dyderne, for det er som ovenfor 

nævnt i kraft af hinanden, at de optræder som sådan. Når handlinger ikke er dydige handlinger, 

selvom de udtrykker én bestemt form for dyd, så kommer det af, at disse er præget af nogle andre 

karaktertræk, som er ikke-dydige. Eksempelvis er mordhandlingen ikke dydig, selvom den er af 

modig karakter, fordi den er præget af nogle lastefulde karaktertræk. Det kunne eksempelvis være 

hævngerrighed eller grådighed. Således kan en dyd optræde som en ikke-dyd, hvis der er noget ved 

situationens omstændigheder, der præger den i en ikke-dydig retning, ligesom en gift i visse tilfælde 

kan optræde som en ikke-gift. Den kan altså i visse situationer have den modsatte effekt af, hvad 

den har under andre omstændigheder. Sådan er det med den modige morder. Hans mod bliver ikke 

anvendt dydigt, og derfor får morderens mod et lastefuldt præg. Det er faktisk bedre, hvis morderen 

ikke er modig, men er fej, ligesom det er bedre for en blind hest at være langsom end hurtig, som 

Thomas Aquinas så (ibid., s. 17). Lasterne kan neutralisere hinanden, hvorimod dyderne må 

supplere hinanden for at kunne optræde som dyder. At være dydig kalder dermed på en vis 

sammenhæng af de dydige karaktertræk. 

 Ifølge McDowell er der en særlig stærk sammenhæng mellem dyderne, hvilket betyder, at 

dyderne må anskues som en enhed, ”unity of vitue” (Crisp & Slote, 1997, s. 13). Det vil sige at alle 

dyderne i bund og grund er udtryk for den samme enhed, og at der dermed kan tales om et 

dikotomisk forhold til at være dydig. Enten besidder man dyderne, eller også besidder man dem 

ikke. Man kan ikke være dydig i én henseende uden også at være det i andre. For McDowell er 

kernen i enheden af dyderne en sensitivitet i henhold til de moralsk relevante forhold, der gør sig 

gældende i den partikulære situation (ibid.). I Kagans terminologi kan dette beskrives som en 

sensitivitet rettet mod moralske faktorer. McDowell udtrykker sig omkring denne enhed af dyder 

som følger. 

  

”… no one virtue can be fully possessed except by a possessor of all of them, that is, a possessor 

of virtue in general. Thus the particular virtues are not a batch of independent sensitivities. 

Rather, we use the concepts of the particular virtues to mark similarities and dissimilarities 

among the manifestations of a single sensitivity which is what virtues, in general, is: an ability to 

recognize requirements which situations impose on one’s behaviour. It is a single complex 
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sensitivity of this sort which we are aiming to instil when we aim to inculcate a moral outlook.” 

(McDowell, 2003, s. 125).     

         

 Det fremgår af citatet, at det ikke er følsomhed i almindelighed, men en særlig form for 

sensitivitet, der henvises til. Det er en egenskab, der er i stand til at identificere, hvilke faktorer, der 

har moralsk saliens, og hvilken rolle disse spiller i forhold til hinanden i den partikulære situation. 

McDowell knytter denne egenskab til klogskab [knowlegde] (Crisp & Slote, 1997, s. 13). 

 Selvom man accepterer McDowells opfattelse af, at dyderne består i en vis sammenhængende 

enhed, behøver man ikke nødvendigvis tilegne sig idéen om dydighedens dikotomi. Hursthouse 

tilskriver sig, hvad hun kalder ”the weak unity thesis”, der er et eksempel på en enhedstese, der er 

inspireret af McDowells, men som tager afstand fra den hårde alt-eller-intet dikotomi, hans tese 

implicerer (Hursthouse, 1999, s. 156). Hursthouses tese hævder i overensstemmelse med 

McDowells, at en aktør, der besidder en hvilken som helst af dyderne, også må besidde de andre 

dyder, da disse er udtryk for samme enhed, men tilføjer til McDowells tese, at dydighed kan findes 

gradvist, således at den dydige aktør må besidde en vis grad af alle dyder (ibid.). Dermed vil en 

person, der besidder og praktiserer dyden mod, også i en vis grad besidde og praktisere 

velgørenhed, selvom det ikke er umuligt, at disse i visse situationer kan optræde modstridende. 

Tilføjelsen muliggør, at der kan tales om en gradbøjning af dydighed, eksempelvis ved at være mere 

eller mindre velgørende, hvilket er hensigtsmæssigt for et forsvar for en dydsetisk moralposition. 

Jeg tilslutter mig denne sidstnævnte og mere bløde udgave af enhedstesen.       

 Ifølge Hursthouse bygger påstanden om dyderne som en enhed på den grundlæggende 

aristoteliske opfattelse, at dyderne eller måske snarere indsigt i dyderne udspringer af en bestemt 

menneskelig egenskab; praktisk visdom [Phronesis] (ibid.), hvilket viser sig at stemme nogenlunde 

overens med McDowells opfattelse af den moralske sensitivitet. Det følgende afsnit tager form som 

en analyse af netop dette aristoteliske kernebegreb.  

 

2.4. Praktisk visdom [Phronesis] 

Den klassiske græske filosofi har traditionelt anset visdom for at være en kardinaldyd. Således 

betragter især Platon visdom for at være den højeste form for filosofisk indsigt og den mest rene 

form for dyd (Skirbekk & Gilje, 1995, s. 78). Aristoteles er ingen undtagelse fra denne tradition, 

idet han selv anvender begrebet visdom [Sofia] om den særligt filosofiske og intellektuelle indsigt 
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(Aristoteles, 1976, s. 211). Men hos Aristoteles findes også en anden form for visdom, praktisk 

visdom [Phronesis], som forekommer særlig vigtig for et forsvar for en aristotelisk dydsetik.     

Ved praktisk visdom må forstås en betydelig form for menneskelig erfaring, som stammer fra de 

situationer, som livet har stillet aktøren i, og som nu gør aktøren i stand til at navigere sit liv i 

retningen af det mest vellykkede liv; et liv i overensstemmelse med dyderne (ibid. s. 209). Praktisk 

visdom kan således ikke opnås via den rene fornuft, idet den er erfaringsbaseret og i høj grad 

påvirket af den emotionelle del af mennesket. Der er dermed mere i praktisk visdom, end hvad 

fornuften i sig selv kan tilvejebringe af spekulative og intellektuelle analytiske overvejelser. 

Darwall beskriver den aristotelisk praktiske visdom på følgende vis. 

 

”Ethical knowledge is wisdom or judgement, not purely intellectual insight. And because ethics 

reflects on the stuff of life, ethical knowledge and wisdom are impossible if one has not lived 

through much and grown from it.” (Darwall, 1998, s. 200).  

  

Således er praktisk visdom knyttet til livserfaring. Eksempler på livserfaringer, der kan tilvejebringe 

praktisk visdom, er følelsen af at have svigtet nogen eller selv blive svigtet, og at hjælpe nogen eller 

selv blive hjulpet og lignende. Her ses eksempler på, hvad der kan gælde som moralsk relevante 

faktorer i Kagans terminologi, og som sådan indfanges McDowells idé om moralsk sensitivitet i 

begrebet praktisk visdom. At praktisk visdom må knyttes til livserfaring ses yderligere i Foots 

tvedelte redegørelse for praktisk visdom som dyden, der kan identificere de gode mål og som 

endvidere kan gennemskue og vurdere målenes værdi i relation til hinanden (Foot, 2003, s. 109).     

Da praktisk visdom er erfaringsbaseret, så kan fornuften alene ikke tilvejebringe et moralsk 

handlingsgrundlag. Til gengæld kan et sådant heller ikke tilvejebringes af den simple emotionelle 

del af mennesket, som er fælles med dyr, hvilket Hursthouse kalder for ”inclination” (Hursthouse, 

1999, s. 103). Alle handlinger fra denne del af mennesket er rent instinktive handlinger. Man kan 

ikke ved den blotte emotionelle påvirkning opnå et moralsk handlingsgrundlag, uden en regulering 

fra praktisk visdom, som foregår i samspillet mellem menneskets rationelle og emotionelle del 

(ibid., s.102). Der skelnes her mellem simple ”doings”, der stammer fra ”inclination”, og ”actions”, 

der er de handlinger, der er påvirket af ”reason” (ibid., s. 103). ”Reason” angiver for Hursthouse det 

aristoteliske fornuftsbegreb, der kan yde indflydelse på menneskets emotionelle livserfaring og 

dermed dets handlende væsen. Praktisk visdom opstår således som syntese af emotionel livserfaring 

og fornuft, og netop derfor er praktisk visdom en erfaringsform af særlig menneskelig karakter. 
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Moralsk rigtige handlinger bygger på et handlingsgrundlag skabt af sådan emotionel men 

fornuftspåvirket moralsk visdom (ibid., s. 111).   

I første omgang er det vigtigt at slå fast, at praktisk visdom er en dyd. Det er den ifølge 

Aristoteles, men det er den også i henhold til MacIntyres nærværende dydsdefinition, som jeg 

tidligere har redegjort for. Men praktisk visdom er, som det blev vist ovenfor, hverken af 

udelukkende intellektuel eller emotionel karakter. Det er den særegne dyd, der har sit råderum 

mellem menneskets intellektuelle og emotionelle del, og som sådan binder den disse dele sammen.  

Den dydige aktør besidder praktisk visdom, for det er denne egenskab, der er grundlaget for 

indsigt i dyderne. Det kan her bemærkes, at praktisk visdom derved kommer til at stå som en form 

for metadyd, hvilket Hursthouse indledningsvist bemærker (Hursthouse, 1999, s. 13). MacIntyre gør 

dog også opmærksom på, at praktisk visdom for ham at se er den særlige dyd, der går forud for 

anvendelsen af de andre dyder (MacIntyre, 2003, s. 146). At besidde praktisk visdom er således, 

forudsætningen for dydighed i det hele taget. 

Nu kan det betragtes, hvorfor den tidligere nævnte enhedstese kalder på praktisk visdom som 

kernebegreb. Den lastefulde handling kan aldrig være vis, for visdom [Phronesis] er indsigt i, hvad 

dydighed er, og hvordan det praktiseres. Således er en mordhandling aldrig dydig, selvom den godt 

kan indeholde mod, forstået som den passende mængde frygt og frygtsomhed. Mod er en dyd, men 

optræder kun som dyd for så vidt, det praktiseres med praktisk visdom. Hvis det praktiseres i 

mangel på praktisk visdom, kan mod optræde lastefuldt, som eksemplet med den modige morder 

viser. For morderen besidder jo netop ikke praktisk visdom, som det er defineret her. På samme 

måde kan ærlighed optræde lastefuldt, hvis det praktiseres uden visdom. Det samme kan siges om 

barmhjertighed og velgørenhed og alle andre lignende dyder. De er alle dyder men kan optræde 

som ikke-dyder, og måske endda laster, hvis de praktiseres i mangel på visdom. Den eneste dyd, for 

hvilken dette ikke er tilfældet, er praktisk visdom i sig selv. Man kan i visse tilfælde være for 

modig, for ærlig, for barmhjertig og velgørende. Men man kan aldrig være for vis (Hursthouse, 

1999, s. 13).    
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3. Om handlinger 

Det forudgående kapitel har omhandlet dydsbegrebet på et konceptuelt niveau. For at anskue det i 

Kagans terminologi, som der er blevet gjort rede for i kapitel 1, kan man sige, at disse betragtninger 

har haft karakter af primært metaetiske overvejelser i henhold til dydsetiske kernebegreber. I det 

følgende anskues dydsetik mere direkte ud fra en normativ etisk diskussion, hvor det vil blive 

forsøgt at placere dydsetik retmæssigt i forhold til deontologi og utilitarisme i henhold til 

spørgsmålet om konkret handlingsvejledning. Udgangspunktet for denne diskussion vil altså være 

det normative etiske spørgsmål, hvad bør jeg gøre?, og der vil blive argumenteret for, at 

dydsetikken ligeså vel som de andre store moralpositioner, utilitarisme og deontologi, er i stand til 

at besvare dette spørgsmål.     

 

3.1. Handlingsvejledning 

En typisk indvending imod dydsetikken er, at den ikke kan være handlingsvejledende, fordi den 

omhandler aktørernes karakter og dermed ikke har fokus på den konkrete handling. Det siges, at 

dydsetik har et handlingsproblem, som man i litteraturen kalder ”uncodifiability” (Watson, 2003, s. 

233). Der ligger heri, at dydsetikken ikke kan opstille en kodeks eller en formular for den rigtige 

handling, hvilket utilitarisme i kraft af sin kalkuleberegning af gode konsekvenser samt 

deontologien i kraft af sin udformning af moralske pligter kan. Denne indvending må af alle, der 

ønsker at forsvare en dydsetisk position, tages alvorligt, da det har store negative implikationer for 

dydsetikken, hvis indvendingen er berettiget. 

Indvendingen er imidlertid ukontroversiel, for så vidt den hævder, at dydsetikken er 

aktørcentreret, for det er der ingen, der vil benægte. Men ifølge Hursthouse følger det ikke deraf, at 

den ikke kan være handlingsvejledende. Dydsetikken er handlingsvejledende snarere i kraft af end 

på trods af sit aktørfokus, idet det er med udgangspunkt i aktøren, at man kan udtale sig om den 

moralsk rigtige handling. Således er den dydsetiske position hverken mere eller mindre 

handlingsvejledende end utilitarisme og deontologi. Den tager blot et andet moralsk udgangspunkt. 

Hursthouse starter sin analyse af den normative handlingsvejledning ud med at opstille, hvordan 

utilitarismen og deontologien definerer moralsk korrekte handlinger. Om utilitarismens definition 

siger hun. 

 

”An action is right iff it promotes the best consequences.” (Hursthouse, 1999, s. 26).   
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Med den logiske indikator iff opstilles en biimplikation, således at det at opnå bedst mulige 

konsekvenser er både en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for den moralsk rigtige handling. Og 

videre defineres så. 

 

”The best consequences are those in which happiness is maximized,” (ibid.). 

 

Hermed etableres den velkendte handlingsutilitaristiske forbindelse mellem konsekvenser og 

tilfredsstillelse [happiness].  

En deontologisk definition af moralsk rigtig handling opstilles som følger. 

 

”An action is rights iff it is in accordance with a correct moral rule or principle.” (ibid.). 

 

Hvad der så skal gælde som en korrekt moralsk regel, det må endvidere defineres. Her foreslår 

Hursthouse en række af definitioner på en korrekt moralsk regel. 

 

”A correct moral rule (principle) is one that […] 

(1) …is on the following list (and then a list follows, perhaps completed with an ‘etc.’), or 

(2) …is laid down on us by God, or 

(3) …is universalizable/a categorical imperative, or 

(4) …would be the object of all rational beings, 

And so on.” (ibid. s. 27).    

 

Således har utilitarismen og deontologien hver sit bud på en definition af den moralsk rigtige 

handling. Ifølge Hursthouse kan dydsetikken på en lignende måde opstille en definition af den 

moralsk rigtige handling. 

 

”An action is right iff it is what a virtuous agent would characteristically (i.e. acting in 

character) do in the circumstances.” (ibid. s. 28). 
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Ovenstående citat viser, hvordan dydsetikken netop er aktørcentreret, idet den henleder spørgsmålet 

om moralsk rigtig handling på et spørgsmål om den dydige aktør. Derfor må der en ekstra definition 

til. 

 

”A virtuous agent is one who has, and exercises, certain character traits, namely, the virtues.” 

(ibid.). 

 

Hursthouse bemærker, at der kan gives en række definitioner på, hvad der skal gælde som dyd, på 

samme måde som deontologien kunne opstille en række forskellige definitioner på en korrekt 

moralsk regel, men som fortaler for en eudaimonistisk moralposition mener hun, at dyd må 

defineres som et karaktertræk, mennesket må have for at kunne leve et vellykket liv [Eudaimonia] 

(ibid.).        

Det er tydeligvis med fuld berettigelse, at dydsetikken anses for at være aktørcentreret, for dens 

vurdering af, hvad der er en moralsk rigtig handling, foretages nødvendigvis med udgangspunkt i 

den dydige aktør. Men dette er ikke det samme som at sige, at utilitarismen og deontologien er mere 

handlingsvejledende end dydsetikken, for hvor sidstnævnte definerer en moralsk rigtig handling på 

baggrund af den dydige agent, så tager utilitarismens og deontologiens definitioner udgangspunkt i 

henholdsvis konsekvenser og moralske regler. Så dydsetikken står nu med den opgave at definere, 

hvad der skal gælde som dyder. Men helt parallelt hermed skal deontologien definere, hvad der skal 

gælde som moralsk regler, mens utilitarismens skal definere, hvad der ligger under begrebet om 

tilfredsstillelse [happiness]. 

Der findes således ikke én af de tre positioner, der er mere eller mindre handlingsvejledende end 

de andre, der er blot forskel på, hvilket udgangspunkt man tager for definitionen af den moralsk 

rigtige handling. Dermed bryder Hursthouse med den opfattelse, som nærværende indvending 

bygger på, at der skulle være et logisk skel mellem at være aktørcentreret og handlingsvejledende. 

Der synes ikke at være nogen logisk følge fra at være aktørcentreret, i den forstand dydsetikken er 

det til, at man ikke kan være handlingsvejledende (ibid. s. 29).  

Efter at have gjort klart at dydsetikken ligeså vel som andre moralpositioner kan være 

handlingsvejledende, kan Hursthouse nu gå videre til, hvordan dydsetikken i praksis er 

handlingsvejledende. Det er blevet slået fast, at en moralsk rigtig handling er en handling, som en 

dydig aktør ville udføre, og således er den moralsk rigtige handling altså begrundet af aktørens 

karakter, idet en dydig aktør er én, der besidder og udøver dyderne.  
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Men dette synes imidlertid ikke at være en helt tilfredsstillende handlingsvejledning, for hvordan 

kan man vide, hvad en dydig aktør ville gøre, hvis man ikke selv er dydig? Det kan indvendes, at 

Hursthouses dydsetik her indeholder en cirkularitet, idet den først definerer den dydige handling 

som handlinger udført af den dydige aktør, og dernæst definerer den dydige aktør, som aktøren der 

udøver dydige handlinger. Af indvendingen følger, at dydsetikken ikke kan give konkret moralsk 

handlingsvejledning til aktører, som ikke besidder dyderne. Hursthouses respons på denne 

indvending er todelt.  

For det første påpeger Hursthouse, at aktører, som ikke besidder dyderne, kan få indsigt i 

dyderne ved at søge råd hos dydige aktører (ibid. s. 35). Hvis man ønsker at handle velgørende, men 

ikke føler, at man i tilstrækkelig grad besidder velgørenhed som karaktertræk selv, så kan man søge 

vejledning hos nogle personer, som man anser for mere velgørende end én selv. Dette kan synes 

som et noget overfladisk svar for dem, som i udgangspunktet ikke accepterer en dydsetisk position, 

men for tilhængere af en sådan position er det en helt centralt moralsk pointe. Den er helt central 

fordi den indikerer, at der muligvis er nogen, der bedre end én selv ved, hvad der er moralsk rigtigt 

at gøre i den givne situation. Aspektet af at vide bedre repræsenterer det særegne kendetræk ved 

dydsetikken, som er repræsenteret ved praktisk visdom [Phronesis], og som tidligere er blevet 

behandlet. 

For det andet er det ifølge Hursthouse muligt at opremse dyderne som værende eksempelvis 

ærlighed, velgørenhed og barmhjertighed. Som tidligere nævnt vil en liste over dyderne være 

uudtømmelig, idet dydsdefinitionen, som er blevet hentet fra MacIntyre, er åben. Dette ændrer dog 

ikke ved, at dyderne faktisk kan opremses, nemlig ved at stemme overens med nærværende 

definition. Således er det altså ikke ukendt hvilke egenskaber, der udgør dyder, og dermed heller 

ikke hvorledes en dydig aktør ville handle, for hvis en dydig aktør er defineret som værende en 

aktør ” who has, and exercises, certain character traits, namely, the virtues.” (ibid. s. 28), og det 

endvidere kan opremses, at disse karaktertræk kaldet dyderne blandt andre er ærlighed, velgørenhed 

og barmhjertighed, så følger det deraf, at den dydige aktør til alle tider vil handle henholdsvis 

ærligt, velgørende og barmhjertigt, i fald dette er muligt. Det er således ikke nødvendigvis 

uforeneligt med dydsetik at kunne opstille klare handlingsvejledende kriterier, hvilket bryder med 

det påståede problem om ”uncodifiability” (Watson, 2003, s. 233).  

Det forekommer altså, at dyderne ikke bare er nogle bestemte velsete og prisværdige egenskaber, 

men at de endvidere har præskriptiv karakter. Aktørerne er, uafhængigt deres grad af dydighed, 

bevidste om, hvad der må gælde som en dydig handling, idet de kender til den dydige aktørs 
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handlinger. Således opstår der nogle dydsetiske handlingsregler, de såkaldte V-rules, der kommer til 

udtryk både ved påbud, eksempelvis gør hvad der er ærligt, og forbud som handl ikke uærligt 

(Hursthouse, 1999, s. 36). Disse regler er handlingsvejledende på en måde meget lignende de 

deontologiske moralregler, og i de fleste tilfælde ville man forvente, at de var sammenfaldende, 

således at deontologiens påbud og forbud, også ville være indfanget i dydsetikkens V-rules.   

Der er dog en væsentlig begrundelsesmæssig niveauforskel på den dydsetiske og den 

deontologiske tilgang til moralske regler. For deontologien opstår det moralske aspekt af en 

handling ved, at en aktør vælger at følge de moralske regler, hvilket vil sige, at man er en moralsk 

aktør, fordi man overholder de moralske regler. For dydsetikken er det ikke overholdelsen af de 

moralske regler, der gør aktøren moralsk, men hans besiddelse af de bestemte karaktertræk, der 

udgør dyderne, og det er netop besiddelsen og udøvelsen af disse, der gør, at aktøren overholder de 

moralske regler. Dydsetikken moralopfattelse går således et niveau dybere på dette område. Man er 

ikke en dydig person, fordi man har lært sig selv ikke at lyve, men det er man, hvis man værdsætter 

dyden ærlighed, og en sådan værdsættelse implicerer, at man undlader at lyve (ibid. s. 39).  

Dyd går således forud for moralske regler, men det betyder som ovenfor vist ikke, at der ikke 

findes moralske regler og restriktioner. Disse finder blot deres moralske begrundelse i deres 

tilknytning til dyden. Ligeledes gør det sig gældende for gode eller nyttige konsekvenser, som er det 

afgørende for utilitarismen. Det er rigtig, at dydsetikken ikke i første omgang fokuserer på disse, da 

man i stedet retter fokus mod aktørernes dydige karakter, men det betyder ikke nødvendigvis, at 

man overser de gode eller nyttige konsekvensers relevans. Darwall bemærker, hvordan 

tilfredsstillelse [pleasure], værende det handlingsutilitaristiske kernebegreb, spiller en væsentlig 

rolle for aristotelisk etik, uden dog imidlertid at være det primære fokus (Darwall, 1998, s. 195). 

Pointen for Darwall er, at det vellykkede liv [Eudaimonia] går forud for nyttige konsekvenser, og at 

menneskelivet lykkes gennem vedvarende praktisering af dyderne (ibid.). Tilfredsstillelse, de 

nyttige konsekvenser, opnås altså af den dydige aktør, ligesom den dydige aktør overholder 

moralske regler.  

 Darwall henviser til, at tilfredsstillelse supervenerer på dydighed i den forstand, at førstnævnte 

opnås gennem sidstnævnte (ibid.). Dette kan ligeledes siges om overholdelsen af moralske regler, 

som påvist med de dydsetiske V-rules, således at både utilitaristiske og deontologiske principper 

kan udledes af dydighed. I overensstemmelse med dette siger Watson. 
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”Right action is acting in accordance with the virtues, but it might turn out that some 

principle(s), even the principle of utility or the categorical imperative, characterizes what the 

virtues would lead a person to do.” (Watson, 2003, s. 234). 

   

 Af dette følger endvidere, at man sagtens kan anse både moralske restriktioner, som eksempelvis 

Hurtshouses V-rules, samt ”pleasure” for at være moralsk relevante faktorer, selvom man forsvarer 

en dydsetisk teori om det normative fundament. Således står dydsetikken altså hverken værre eller 

bedre end utilitarisme og deontologi i forhold til konkret handlingsvejledning, men den kan af 

samme grund ikke retfærdigt beskyldes for at forfalde til ”uncodifiability”. Den begrunder 

simpelthen bare dens handlingsvejledning anderledes end de nærværende andre moralpositioner.   

 

3.2. Moralske dilemmaer  

Det kunne måske synes som om, det nu i tilstrækkelig grad er blevet vist, hvordan dydsetikken har 

mulighed for at være handlingsvejledende, men det kan indvendes herimod, at de såkaldte V-rules i 

mange tilfælde vil stå i konflikt med hinanden. Eksempelvis vil velgørenhed måske påbyde én at 

tage livet af et medmenneske, som ønsker døden, men retfærdighed vil forbyde det (Hursthouse, 

1999, s. 43). Der kan findes mange eksempler på modstridende dyder, og det er et oplagt problem 

for det handlingsvejledende element i dydsetikken.  

Jeg ønsker ikke i første omgang at benægte, at dette udgør et problem for dydsetikken. Til 

gengæld mener jeg ikke, det er et særegent dydsetisk problem. Hvor utilitarismen kan siges at slippe 

fri af problemet grundet sin behændige handlingsvejledende nyttekalkule, så gør problemet sig i lige 

så høj grad gældende for deontologien som for dydsetikken. For dydsetikken kommer problemet til 

udtryk ved, at dyder, og dermed også de føromtalte V-rules, i givne situationer kan stå i konflikt 

med hinanden, hvor det for deontologien kommer til udtryk ved modstridende pligter. Eksempelvis 

kommer den negative pligt du må ikke slå ihjel til at stå i et modstridende forhold til den positive 

pligt du skal hjælpe dine medmennesker på samme måde som velgørenhed og retfærdighed kom i 

konflikt for dydsetikken i eksemplet, hvor et medmenneske ønsker døden. Deontologien synes altså 

ikke at stå bedre i forhold til denne indvending, end dydsetikken gør. Det dydsetiske forsvar imod 

denne indvending bliver således i forlængelse af Hursthouses argument for dydsetiske 

handlingsvejledende regler, at hvis moralske dilemmaer udgør et væsentligt problem for 

dydsetikkens handlingsvejledning, der i praksis kan fungere ved hjælp af V-rules, så er det i 
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lignende grad et problem for den deontologiske handlingsvejledning, der vurderer handlinger på 

baggrund af pligter.  

Endvidere synes forståelsen af moralske dilemmaer at kunne støtte forsvaret for en dydsetisk 

moralposition. Ifølge Davis defineres et moralsk dilemma som en bestemt valgsituation. Denne er 

moralsk fordi aktøren står overfor valgmuligheder af særlig moralsk betydning, og det er et 

dilemma, fordi aktøren står overfor muligheder, der er hinanden eksklusive, og som er lige 

attraktive eller uattraktive (Davis, 2003, s. 488). Denne forståelse af moralske dilemmaer stemmer 

overens med det, Hursthouse kalder uløselige dilemmaer (Hursthouse, 1999, s. 63). Dette synes 

imidlertid at være til fordel for forsvaret af dydsetikkens berettigelse, hvilket kommer mest tydeligt 

til udtryk i behandlingen af en bestemt form for uløselige dilemmaer; tragiske dilemmaer. Et tragisk 

dilemma defineres som en situation, hvorfra en dydig aktør ikke har mulighed for at udføre en god 

handling (ibid. s. 77).  

I den forbindelse er det særlig relevant at overveje, hvorvidt der i det hele taget eksisterer 

moralske dilemmaer, som de er blevet defineret ovenfor i overensstemmelse med Davis. Her synes i 

særdeleshed utilitarismen at indeholde en grundantagelse om, at der i alle situationer af moralsk 

relevans kan findes én moralsk rigtig handling, hvorfor denne position må forkaste idéen om, at der 

eksisterer reelle moralske dilemmaer. Man kunne vel egentlig godt forestille sig en situation, der 

tilbød den utilitaristiske aktør to eksklusive men lige attraktive handlingsmuligheder, hvorved den 

utilitaristiske aktør ville befinde sig i en form for moralsk dilemma, idet han derved ikke kan 

anvende nyttemaksimeringsprincippet som grundlag for sit moralske valg. Dette udgør selvfølgelig 

et helt særligt teoretisk tilfælde, hvor to handlingsmulighed bidrager med præcis samme mængde 

nytte for det samme antal mennesker, hvilket vil være en sjældenhed, men eksemplet viser dog 

teoretisk utilitarismens principielle mulighed for at stå i et moralsk dilemma. Dog er det ikke 

ensbetydende med, at utilitarister i praksis anser sådanne moralske dilemmaer for uløselige 

konflikter. Ofte vil utilitaristiske moralteoretikere kunne løse sådanne konflikter med henvisning til 

moralske principper og regler, der er underordnet og supplerende i forhold til princippet om 

nyttemaksimering, men som har sin egen moralske berettigelse for så vidt, de er i overensstemmelse 

med dette universelle utilitaristiske princip (Sen og Williams, 1982, s. 31). Det er således mere 

selve nyttemaksimeringsprincippet, end det er utilitarismen som sådan, der kan stå i et moralsk 

dilemma.  

I modsætning til utilitarismen indeholder deontologien en mere klar mulighed for at stå i et 

moralsk dilemma. Dette kommer sig af, at moralske pligter kan forekomme at virke modstridende, 
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som det blev illustreret ovenfor i eksemplet med medmennesket, der ønsker døden. Dog synes 

nærværende eksempel at være utilstrækkeligt som et moralsk dilemma i deontologisk forstand, da 

deontologien ofte også formår at hierarkisere de forskellige pligter (Kant, 1999, s. 78). Pligten du 

må ikke slå ihjel synes for de fleste deontologer at have mere moralsk vægt end du skal hjælpe dine 

medmennesker, og eksemplet er derfor deontologisk løseligt. Hvis en situation ifølge deontologien 

skal kunne tælle som et moralsk dilemma, må der altså være tale om to eksklusive 

handlingsmuligheder, som svarer på den samme pligt, således at situationen ikke kan løses af et 

hierarki mellem pligterne. Lad mig i den forbindelse betragte følgende eksempel. Efter et skibsbrud 

har den moralske aktør, der fra sin robåd har været øjenvidne til ulykken nu to følgende muligheder. 

Han kan sejle bagbord om skibsvraget, hvorved han kan redde ti besætningsmedlemmer, som 

befinder sig i vandet på denne side, eller han kan sejle styrbord om skibet, hvor kun fem 

besætningsmedlemmer befinder sig og derfor kan reddes
4
. Hvis den moralske aktør nu er deontolog, 

så befinder han sig i et uløseligt dilemma, for de to handlingsmuligheder i nærværende tilfælde 

svarer på den samme pligt, så en hierarkisering af moralske pligter vil ikke hjælpe, og mulighederne 

er endvidere eksklusive. Det eneste, der adskiller de to handlingsmuligheder, er antallet af 

besætningsmedlemmer, som kan reddes, men da dette for deontologen ikke udgør en relevant 

moralsk faktor, har han intet i sit moralske incitament, der fortæller ham, hvad han skal gøre.  

Eksemplet er dog ikke udtryk for et moralsk dilemma for utilitarismen eller dydsetikken. Hvis 

den moralske aktør er utilitarist er eksemplet helt åbenlyst løseligt. Det har mest attraktive 

konsekvenser at sejle bagbord om skibet, da der er flest besætningsmedlemmer at redde der, så det 

er selvfølgelig det, der er den moralsk rigtige handling. Den dydsetiske aktør kan her uproblematisk 

fordre at handle ligesom utilitaristen, idet antallet af menneskeliv, der kan reddes, er en væsentlig 

moralsk faktor, der må inddrages i den moralske vurdering. Det er dog ikke på samme måde som 

for utilitaristen givet, at dette nødvendigvis er den rigtige beslutning. Man kan sige, at det for 

dydsetikeren er respekten for og kærligheden til det vellykkede liv, der her via dyden 

barmhjertighed angiver den moralske værdi af det at redde andres liv. Således afspejles også 

dydsetikkens opfattelse af, at der i nærværende tilfælde ikke er én moralsk rigtig handling, hvilket 

adskiller den fra utilitarismen. For så vidt, at det er moralsk rigtig at redde liv, så er begge 

eksemplets handlingsmuligheder udtryk for en moralsk rigtig handling. Til gengæld kan kun én af 

                                                 
4
 Bemærk at nærværende eksempel ikke nødvendigvis er udtryk for et egentligt tragisk dilemma i den forstand, jeg her 

har defineret det, da begge handlingsmuligheder er udtryk for gode eller dydige handlinger. Hvis eksemplet skal forstås 

som et egentligt tragisk dilemma må man lægge vægt på, at begge handlingsmuligheder implicerer at lade nogen dø, 

hvilket selvfølgelig er moralsk uønskeligt.     
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handlingerne være udtryk for den moralsk rigtige beslutning (Hursthouse, 1999, s. 46). Jeg vil vove 

den påstand, at de fleste repræsentanter for en dydsetisk moralposition i langt de fleste tilfælde 

lignende det nærværende eksempel vil vejlede den moralske aktør til at sejle bagbord om skibet, i 

overensstemmelse med utilitarismens vejledning, for at sikre flest mulig reddede liv. Dog synes 

denne handling at give afkald på noget, der tilsvarende har moralsk værdi, ved at undlade at redde 

de fem resterende besætningsmedlemmer. Der er et moralsk efterslæb, som det forekommer 

moralsk relevant at forholde sig passende i forhold til (ibid., s. 44). Det er således for dydsetikken 

vigtigt, at den moralske aktør kun kan foretage den moralsk rigtige beslutning i anger og beklagelse 

overfor de besætningsmedlemmer, der mister deres dyrebare liv på den anden side af skibet. Det 

skal hertil bemærkes, at utilitarismen ligeledes anerkender den moralske værdi af de tab, som 

handlingen medfører, da disse har en negativ indvirkning på handlingens moralske karakter. For 

utilitarismen er det dog udelukkende et spørgsmål om den faktuelle mistede nytte ved de tabte 

menneskeliv og ikke, som for dydsetikken, et spørgsmål om aktørens emotionelle holdning til 

handlingens uattraktive konsekvenser.       

Et andet og mere klassisk moralfilosofisk eksempel på et moralsk dilemma, der ifølge 

dydsetikken udtrykker et tragisk dilemma, er sheriffens dilemma, hvor aktøren må vælge mellem at 

gøre en uskyldig mand til syndebuk for en voldtægtshandling eller at lade voldelige raceoptøjer 

udvikle sig, mens han forsøger at finde den skyldige (McCloskey, 1957, s. 468). Eksemplet er godt, 

fordi det for det første er tragisk i den dydsetiske forstand, at ingen af handlingsmulighederne er 

udtryk for dydig handling, og endvidere fordi det skiller utilitarismen og deontologien fra hinanden. 

Utilitarismen vil på grund af sit fokus på bedste konsekvenser være tilbøjelig til at vælge den 

førstnævnte mulighed og begå justitsmord. Deontologien derimod vil være bundet af nogle 

moralske regler, der forbyder aktøren at udpege en syndebuk, hvorfor den vil være nødsaget til at 

lade raceoptøjer bryde ud.  

Spørgsmålet er nu, hvordan dydsetikken vil forholde sig til dilemmaet. I første omgang ser det 

ud til at dette tragiske dilemma udgør et afgørende problem for dydsetikken, da det repræsenterer en 

situation, hvor dydig handling ikke er mulig. Der er således en oplagt indvending imod dydsetikken, 

når det for et sådant moralsk dilemma gælder, at hvis alle handlingsmulighederne er udydige, så kan 

der ikke eksistere en dydig aktør, for denne er jo netop defineret som en aktør, der handler i 

overensstemmelse med dyderne. Hursthouse forsvarer sig mod denne indvending ved at hævde, at 

selvom der ikke findes nogle gode handlingsalternativer, så kan man alligevel godt være en dydig 

aktør. Hvis der ikke findes et handlingsalternativ, der muliggør en god handling, så forventes der 
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heller ikke af den dydige aktør, at der handles godt. Kernen i sheriffens dilemma er i en dydsetisk 

optik, at begge handlingsmuligheder er moralsk slette. Det er ubarmhjertigt at lade voldelige 

optøjer bryde ud, og det er uærligt at skyde skylden på en uskyldig. Da der her kun findes udydige 

handlingsmuligheder, hvilket netop er grunden til, at man anser dilemmaet for tragisk, forventes der 

ikke dydig handlen. Der forventes til gengæld erkendelse af og vished om, at aktøren står i et 

tragisk dilemma og derfor ikke har mulighed for at udføre gode handlinger, hvilket stiller et krav til 

den dydige aktør om, at denne forholder sig følelsesmæssigt passende til det moralske efterslæb, 

som handlingen medfører. Således vil den dydige aktør altid udføre sine slette handlinger i 

erkendelse af, at gode handlinger ikke er mulige, og handlingen vil kun udføres i anger og 

beklagelse (Hursthouse, 1999, s. 73).  

Dydsetikken giver ikke noget konkret løsningsforslag på tragiske dilemmaer, for den er 

velvidende, at der ikke findes gode løsninger herpå. Til gengæld fortæller den, hvordan man bør 

forholde sig til sådanne situationer. I modsætning hertil indeholder utilitarismen og deontologien 

intet om, hvordan aktøren bør forholde sig til de kun slette handlingsmuligheder. At dydsetikken 

anser tragiske dilemmaer som uløselige, betyder ikke, at den vil afstå fra at vejlede i den konkrete 

handlingssituation. Den hævder såmænd blot, at den rigtige handling ikke er en mulighed i sådanne 

situationer, og at man derfor må gøre sit ypperste for at træffe den rigtige beslutning. Der er således 

intet i dydsetikken, der afholder aktøren fra at være enig med deontologien i, at det har særlig 

moralsk relevans, hvorvidt man selv er direkte ansvarlig for den skade, der tilfalder andres liv, 

hvorfor man må være tilbøjelig til at afstå fra at begå justitsmord i sheriffens dilemma. Man vil dog 

som dydsetiker træffe denne beslutning, som man finder at være den moralsk rigtige, i vedvarende 

beklagelse og anger, og man vil påtage sig en væsentlig følelse af skyld over enhver skade ens 

handling måtte medføre andres liv. Ikke fordi det er ens moralske pligt at have denne skyldfølelse. 

Men fordi man som dydsetiker søger at fremme det vellykkede liv for en selv og for andre, og fordi 

de tragiske omstændigheder i den konkrete handlingssituation, sheriffens dilemma, umuliggør netop 

dette.  

  

”An action is right iff it is what a virtuous agent would characteristically do in the 

circumstances, except for tragical dilemmas, in which a decision is right iff it is what such an 

agent would decide, but the action decided upon may be too terrible to be called ‘right’ or 

‘good’. (And a tragic dilemma is one from which a virtuous agent cannot emerge with her life 

unmarred.)” (Hursthouse, 1999, s. 79).    
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 Ovenstående har vist, hvordan dydsetikken i sin moralske handlingsvejledning i visse situationer 

kan vejlede i overensstemmelse med utilitarismen, mens den i andre tilfælde kan vejlede mere i 

retning af deontologien. Det har imidlertid ikke været mit ønske at hævde, at mine bud på en 

dydsetisk handlingsvejledning i disse eksempler er udtryk for den eneste og nødvendigvis rigtige 

dydsetiske handlingsvejledning. Der kunne være moralsk relevante faktorer i de konkrete 

situationer, som ville påvirke vejledning i en anden men stadig dydsetisk kvalificeret retning.    

Grunden til dette må findes i, at dydsetikken forholder sig partikulært til situationer af moralsk 

relevans modsat de andre moralpositioner, der søger at kunne løse konkrete moralske 

handlingsproblemer på et universelt teoretisk niveau. Der er således en afgørende forskel på den 

normative metode, som de forskellige moralpositioner ønsker at anvende til at løse moralske 

problemer.   

Utilitarismen og deontologien har det med at anskue moralfilosofi som en disciplin, der søger at 

besvare praktiske handlingsproblemer ved at henvise til teoretiske ræsonnementer parallelt med den 

måde, eksempelvis matematikken søger at løse matematiske problemer på. Jeg ønsker ikke hermed 

at påstå, at disse moralteorier ikke omhandler praktiske problemer, eller at de ikke virker i praksis, 

da dette ville være en urimelig påstand. Både deontologien og utilitarismen, og måske endda 

sidstnævnte i særdeleshed, må siges at være udmærket praktisk anvendelige i deres behandling af 

praktiske moralske problemstillinger, da de arbejder ud fra klart definerede opfattelser af og 

distinktioner mellem rigtigt og forkert samt godt og slet. Jeg ønsker blot at pointere, at begge 

moralpositioner forsøger at løse praktiske problemer på et teoretisk metodisk niveau for at kunne 

opnå den ønskede grad af universel gyldighed. Det virker ifølge dydsetikken som en forfejlet 

opfattelse af, hvordan normativ etik bør praktiseres. Praktiske etiske problemer lader sig ikke løse 

teoretisk, men kun i praksis. Hvordan skal konkrete etiske handlingsproblemer overhovedet kunne 

løses ved en teoretisk metode? Hvordan skal det kategoriske imperativ eller princippet om 

nyttemaksimering eksempelvis kunne hjælpe mig i en situation, hvor det er mig uvist, om min 

deprimerede ven bedst hjælpes ved min tilstedeværelse og støtte eller ved, at jeg respekterer hans 

ønske om at være i fred? (Christensen, 2008, s. 81). Det er et handlingsproblem, der ikke lader sig 

løse af teoretiske ræsonnementer, men som fordrer en dyb forståelse af den situation, min ven på 

nuværende tidspunkt befinder sig i samt af vores interne venskabsrelation. Det er en situation, der 

kalder på partikulære livserfaringer og praktisk visdom. Der findes matematiske genier, men der 

findes ikke tilsvarende etiske genier (Hursthouse, 1999, s. 59).     
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3.3. Moralsk motivation 

Som der tidligere er blevet gjort rede for, så er praktisk visdom ifølge aristotelisk dydsetik den 

særlige egenskab, hvis råderum er placeret mellem menneskets emotionelle og rationelle del. 

Endvidere er der blevet argumenteret for, at praktisk visdom er dydighedens udgangspunkt, og at 

dyd er det begreb, der ligger fundamentet for de moralsk relevante faktorer, som eksempelvis 

nyttige konsekvenser og moralske restriktioner. Det er tidligere blevet vist, hvordan praktisk visdom 

anses for en syntese af emotion og fornuft og som sådan skaber et handlingsgrundlag, der er præget 

af fornuft [reason], men som samtidig bygger på en omfattende livserfaring. I nærværende afsnit 

argumenteres der for, at dydsetisk moralsk motivation i forlængelse heraf har en særlig placering 

mellem subjektivismens helt blottede emotivistiske motivation og en ren rationalistisk motivation.  

 Hursthouse tager afstand fra de moralske handlingsmønstre, der er blevet opstillet af 

henholdsvis Hume og Kant, og anser et aristotelisk handlingsmønster for at være et bedre alternativ. 

Hursthouse gør ikke i detaljer rede for, hvordan et humeansk og henholdsvis kantiansk 

handlingsmønster ser ud, men nævner det på et tilstrækkeligt men overfladisk niveau.  

 

”According to Hume, there is only one principle of action, the one we share with the animals, 

namely passion or desire; according to both Aristotle and Kant there are two, one which we 

share with the animals, and one which we have in virtue of being rational. Of course we all know 

that the ideal Kantian agents acts from a sense of duty, not from inclination, but if ‘inclination’ 

is that-principle-of-movement-we-share-with-the-other-animals, then the virtuous Aristotelian 

agent doesn’t act from inclination either, but from reason (logos) in the form of ‘choise’ 

(prohairesis).” (Hursthouse, 1999, s. 103). 

 

Citatet afslører, at Hursthouse i sit forsvar for en aristotelisk moralposition på et vist niveau 

tilslutter sig Kants afvisning af det moralske handlingsmønster, som Hume beskriver. Dette betyder 

imidlertid ikke, at Hursthouse er enig i Kants alternative handlingsmønster. Der opstår således tre 

forskellige opfattelser af det moralske handlingsmønster.      

Hume arbejder med to dele af mennesket. Der findes en rationel del, som fornuften råder over, 

og der findes en irrationel del, som er præget af naturlige tilbøjeligheder eller passioner. Det helt 

afgørende for Hume er, at det er tilbøjelighederne, der driver handlingen, idet fornuften ikke i sig 

selv kan indeholde nogen drivkraft. Fornuften har således kun instrumentel værdi, da den kan 

fungere som vejledning til, hvordan man tilfredsstiller sine passioner (Hume, 1985, s. 570). Det er 
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altså subjektive passioner, der udgør den moralske motivation, så lad mig kalde følgende for et 

subjektivistisk handlingsmønster.   

 

Fig. 3.3.1. Subjektivistisk handlingsmønster 
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fornuft, og nedenstående kan derfor kaldes det rationalistiske handlingsmønster (Kant, 1999, s. 49).  
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Fig. 3.3.2. Rationalistisk handlingsmønster 

                          

 

Det rationalistiske handlingsmønster tager som sagt udgangspunkt i Kants moralopfattelse, men 

jeg mener, at utilitarismen i en væsentlig grad følger samme mønster, idet denne også søger 

fornuften for at retfærdiggøre et universelt moralsk handlingsgrundlag. I stedet for universelle 
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universelle utilitaristiske rationalitet (Nussbaum, 1990, s. 76). De to positioner, der ellers som oftest 

repræsenterer hinandens modsætninger, er på dette punkt enige. Det er fælles for utilitarismen og 

deontologien, at det er bevægelsen fra tilbøjelighedsniveau til fornuftsniveau, der skaber det 

moralske handlingsgrundlag. Dermed følger begge, hvad jeg her har kaldt, det rationalistiske 

handlingsmønster.           
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fra passioner. Det moralske handlingsgrundlag opstår i overlappet mellem menneskets emotionelle 

og rationelle del, hvor fornuft indvirker på emotioner, og hvor praktisk visdom ligger til grund. 

Hursthouse kalder denne specielt handlende del af mennesket for ”the desiderative part of the soul” 

(Hursthouse, 1999, s. 110) inspireret af Aristoteles (Aristoteles, 1976, s. 90). Den moralske 

motivation giver sig dermed af praktisk visdom og fornuftspåvirket emotion, og det aristoteliske 

handlingsmønster ser ud som følger.  

 

Fig. 3.3.3. Aristotelisk handlingsmønster 
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afvises, at en anden form for deontologi er mulig, men jeg mener, mit her opstillede rationalistiske 

handlingsmønster passer på de deontologiske positioner, som jeg her finder relevante
5
.       

 

3.4. Objektivitet 

På baggrund af dydsetikkens henvisning til praktisk visdom i den enkelte handlingssituation og 

dermed, at følelserne har en væsentlig indvirkning på den moralske motivation samt i forlængelse 

heraf, at dydsetikken kan virke handlingslammet i henhold til teoretiske moralske problemer, som 

det er blevet vist tidligere, er det oplagt at tilskrive den et relativistisk element. Dermed skulle der i 

dydsetikken ligge den opfattelse, at hvad der er moralsk rigtigt eller forkert, det er relativt til den 

konkrete situation, og det kan således ikke afgøres objektivt.  

Det synes imidlertid ikke at være tilfældet for den form for aristotelisk dydsetik, som jeg her 

ønsker at forsvare. Jeg har ovenstående, i overensstemmelse med Hursthouse, taget afstand fra en 

bestemt form for rationalistisk objektiv begrundelse af dyderne, idet der er blevet taget afstand fra 

det rationalistiske handlingsmønster, og det blev dermed afvist, at dyderne skulle have moralsk 

værdi a priori (Hursthouse, 1999, s. 240), men dette betyder ikke, at dyderne ikke kan finde nogen 

form for objektiv begrundelse. Dyderne må ifølge Hursthouse finde deres moralske begrundelse i 

den sammenhæng, de konkret skal indgå i, hvilket vil sige, at både aktørernes etiske udgangspunkt 

og konkrete empiriske fakta spiller en rolle i forbindelse med dydernes moralske begrundelse 

(ibid.). Hursthouses dydsetiske position indtager dermed en kohærentisme inspireret af Neuraths 

empiriske kohærentisme (Neurath, 2003, s. 33). Dydsetikken kan altså begrunde moralsk 

objektivitet med en normativ kohærentisme lignende den, Rawls i øvrigt også argumenterer for 

(Rawls, 1999, s. 18).  

Hvis man skal forstå, hvordan den dydsetiske kohærentisme kan komme til udtryk, må man igen 

henvise til udgangspunktet i praktisk visdom. Det er fordi, dyderne har deres udspring i denne 

livsklogskab, at de kan have forskellig berettigelse afhængig af den partikulære situation. Således 

kan dyden ærlighed i visse tilfælde være den helt central moralske egenskab grundet nogle 

partikulære faktuelle omstændigheder, mens velgørenhed i andre tilfælde vil forekomme at have 

mere moralsk relevans. Denne opfattelse af, at ”all the data must harmonize” findes allerede hos 

Aristoteles (Darwall, 1998, s. 200), hvorfor et element af den normative kohærentisme ligger dybt i 

den aristoteliske dydsetiks henvisning til praktisk visdom. Således undgår dydsetikken at være 

                                                 
5
 Her tænkes især på kantiansk deontologi, herunder Rawls retfærdighedsteori og kontraktualisme.   
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relativistisk, idet dyderne får objektiv karakter givet af den normative og praktiske sammenhæng, 

de indgår i, men ligeledes formår dydsetikken at undgå at blive absolutistisk, da den ikke henleder 

sig på nogen rationalistisk a priori og almengyldig objektivitet, som det eksempelvis er tilfældet for 

den kantianske moralopfattelse.  

Hursthouses dydsetik balancerer således mellem relativisme og absolutisme, hvilket kan belyses 

ved at tage abort som konkret eksempel. Den moralske problemstilling er her, hvorvidt det er 

moralsk forkasteligt at få foretaget abort. 

Det er et trivielt spørgsmål for en relativistisk moralposition, idet denne vil fastholde, at hvad der 

er moralsk rigtigt eller forkert er relativt, og at der derfor ikke er noget, der har moralsk objektiv 

karakter. Moralsk objektivitet er ifølge en relativistisk moralposition en illusorisk abstraktion, og 

der findes derfor ikke moralske sandheder eller moralsk rigtige handlinger (Wong, 1993, s.442). En 

relativist ville således forholde sig til abortdilemmaet ved at mene, at det er moralsk set ligegyldigt, 

om man foretager abort eller ej, for der er intet ved abort, der objektivt set er rigtigt eller forkert. 

Relativisten ville derfor afstå fra at vejlede en aktør i en abortsituation, da ingen af de pågældende 

muligheder ifølge en relativistisk tilgang kan indeholde noget objektivt moralsk rigtigt eller forkert. 

For en absolutistisk moralposition er sagen mere kompliceret, idet der kunne tænkes mange 

forskellige moralpositioner, der var fælles om at være absolutistiske, men som hævdede forskellige 

værdier eller regler. Eksempelvis ville en absolutistisk moralposition, der hævdede retten til liv 

højest, vejlede anderledes i abortdilemmaet end en absolutistisk moralposition, der hævdede 

individuelle frihedsrettigheder højere. Det springende punkt her er, at ligegyldigt hvilken af disse 

positioner, man indtager, så er de absolutistiske fordi, de bygger på en rationalistisk objektivitet, der 

transcenderer den konkrete situation og de emotionelle og empiriske forhold, der gør sig gældende. 

Absolutismen vil således altid vejlede på baggrund af samme objektive værdi eller princip uden øje 

for, at der kan findes flere relevante værdier, og at disse kan vægte forskelligt i konkrete situationer. 

Dydsetikken vil ligesom relativismen afstå fra at give en absolutistisk vejledning til aktøren i 

abortsituationen, dog med en helt anden begrundelse. Dydsetikken mener nemlig modsat den 

relativistiske moralposition, at der findes noget, der har objektiv moralsk karakter, og det er jo netop 

det, der kan gøre abortsituationen uløselig. For ved at bortkaste sit afkom, giver man afkald på et 

bestemt mellemmenneskeligt forhold af helt særlig moralsk værdi, nemlig forholdet mellem 

forælder og barn (Hursthouse, 1991, s. 241). Omvendt ved at påtage sig ansvaret for barnet på det 

pågældende tidspunkt i livet, som aktøren står i, er der mulighed for, at aktøren må give afkald på 

noget andet, der ligeledes har moralsk værdi (ibid., s. 242). Det kunne eksempelvis være et særligt 
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værdifuldt venskab. Selvom dydsetikken afstår fra en universel handlingsvejledning i situationen, 

henfalder den ikke til relativisme, for det er netop de moralske værdiers objektivitet, der umuliggør 

en sådan handlingsvejledning. Den afstår fra at lever en universel vejledning, fordi begge 

handlingsmuligheder indeholder noget, der er objektivt moralsk godt. I MacIntyres terminologi kan 

man sige, at abortdilemmaet kan indeholde to eksklusive muligheder, der begge er udtryk for hver 

sin praksis, og som derfor begge bærer et internt gode af moralsk relevans. Der kan altså her tales 

om objektive moralske goder, selvom man tager afstand fra en absolutistisk objektivitet. Yderligere 

vil dydsetikken i modsætning til relativismen fordre aktøren at forholde sig følelsesmæssigt 

passende til situationen. Det vil altså aldrig som for relativisten være ligegyldigt, hvordan den 

dydige aktør forholder sig i situationen. 

Det kan synes modstridende, når dydsetikken på den ene side ønsker at opretholde en fleksibelt 

kohærentistisk objektivitet, hvor de partikulære faktuelle forhold spiller ind på dydernes moralske 

status, og på den anden side hævder, at der findes nogle menneskelige aktiviteter, praksisser, som 

har intrinsisk moralsk værdi. Der synes imidlertid ikke at være tale om nogen logisk kontradiktion i 

dette forhold, som dydsetikken ønsker at forsvarer. Jeg mener objektiviteten, som Hursthouse 

opfatter den, bedst kan beskrives ved et kohærent system af moralske relevante faktorer, det være 

sig som allerede nævnt både gode og nyttige konsekvenser samt moralske restriktioner og endvidere 

passende følelsesmæssige holdninger til konkrete handlinger. Til trods for systemets interne 

fleksibilitet og partikulære udtryk, indeholder det visse faste moralske nodalpunkter, som kommer 

til udtryk gennem menneskelig praksis. Eksempler på sådanne nodalpunkter er netop venskaber og 

familierelationer som eksempelvis forholdet mellem forælder og barn. Dette synes ikke at indeholde 

nogen form for logisk selvmodsigelse.       

Den dydsetiske moralposition formår at balancere mellem relativisme og absolutisme uden at 

henfalde til nogen af dem. En relativistisk tilgang synes fra dydsetisk synspunkt at være for svag, 

idet den vil acceptere for meget. Eksempelvis vil den acceptere aborter selv i situationer, hvor der 

ikke er nogen velovervejet moralsk begrundelse bag. Modsat relativismen synes absolutismen at 

være for stærk, da den i mange tilfælde vil overse nogle relevante moralske værdier, som potentielt 

kunne ændre handlingssituationen.  

I det ovenstående er Kant blevet nævnt som eksempel på en absolutistisk moralopfattelse, men 

absolutismen synes at gøre sig gældende for både deontologi og utilitarisme, idet begge arbejder ud 

fra ét rationelt moralprincip, der udelukkende konstitueres teoretisk. Dermed arbejder begge 

positioner ud fra en vis antagelse om, at der altid kun er én bestemt moralsk rigtigt 
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handlingsmulighed. Det er jo det, der giver positionerne deres praktiske behændighed i forhold til 

handlingsvejledning, men det medfører samtidig, at de på baggrund af deres rationalistiske 

objektivitet afskriver handlingsmuligheder, som også kunne have indeholdt moralsk relevante 

værdier.     

Dydsetikken undgår denne absolutistiske objektivitet, men vedholder moralsk objektivitet 

gennem sit kohærentistiske element. Dermed er det stadig muligt for dydsetikken at hævde, at visse 

handlinger helt objektivt set er moralsk forkastelige, fordi de i alle sammenhænge vil fremstå som 

udydige.  

 

”I am quite willing to stick my neck out and say that we find the world to be such that no 

genuinely virtuous person would ever sexually abuse children for pleasure” (Hursthouse, 1999, 

s. 87).   

 

Det pudsige ved Hursthouses ovenstående eksempel er, at klassisk utilitarisme netop på grund af 

sin absolutistiske tilgang til tilfredsstillelse, eller nytte, vil være nødsaget til at medregne nydelsen 

ved at misbruge børn seksuelt som en moralsk positiv faktor. Jeg påstår ikke dermed, at utilitarisme 

går ind for børnemisbrug, for det er min klare opfattelse, at utilitarismen i alle sine hidtidige 

udgaver tager afstand fra det. Men det fremstår alligevel for mig som uundgåeligt, at den klassiske 

utilitarisme må medregne pågældende nydelse positivt, således at børnemisbrug ville være mindre 

moralsk forkasteligt, jo mere nydelse det frembragte for den misbrugende aktør. Således bringer 

den absolutistiske tilgang utilitarismen ud i moralsk absurditet. Hursthouses eksempel her er 

konstruktivt til at demonstrere en væsentlig svaghed ved utilitarismens absolutisme. Lad os 

forestille os at en utilitarist er tvunget ud i at vælge, hvilken af to børnemisbrugere, der er den mest 

moralsk forkastelige, og som samfundet derfor bør straffe hårdest. Begge børnemisbrugere har gjort 

sig skyldig i samme voldelige børnemisbrug, men den ene angrer og beklager dybt sin ugerning, 

mens den anden kun udtrykker tilfredshed og glæde ved handlingen. Utilitaristen er nu til trods for 

det helt absurde heri nødsaget til at konkludere, at den sidstnævntes handling er den mindst moralsk 

forkastelige af de to, da børnemisbrugerens glæde ved handlingen opvejer en smule af den enorme 

smerte, der er blevet forvoldt det misbrugte barn. Dette skyldes det universelle og teoretiske 

moralprincip, som moralpositionen bygger på. I modsætning hertil finder dydsetikeren helt i 

overensstemmelse med al moralsk mavefornemmelse, at den sidstnævntes voldshandling er den 

mest forkastelige af de to, da børnemisbrugeren, udover al den skade han allerede har forvoldt sit 
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offer, endvidere forholder sig følelsesmæssigt forkasteligt til sin handling. Dette er for dydsetikeren 

en relevant moralsk faktor, som må medtænkes i den normative etiske diskussion, og som ikke 

indfanges af utilitarismen.  

Utilitarismens forpligtelse på at foretrække den tilfredse børnemisbruger gør sig imidlertid ikke 

gældende for deontologien. Da denne i sit universelle og teoretiske udgangspunkt hævder, at den 

moralske relevans knytter sig til moralske pligter og restriktioner og ikke til hverken konsekvenser 

eller følelser, må eksemplets to handlinger være lige forkastelige. Det moralsk relevante i eksemplet 

er ifølge deontologien, at man ikke må misbruge børn, og som sådan er begge handlingssituationer 

moralsk forbudte. Deontologien undgår altså at forfalde til samme form for absurditet som 

utilitarismen, men synes til gengæld heller ikke at kunne indfange det forkastelige i den sidstnævnte 

børnemisbrugers holdning. 

Endvidere synes deontologien at medføre en anden absurditet, som ligeledes i dette tilfælde 

knytter sig til teoriens absolutisme. Et deontologisk moralsk ræsonnement kan ifølge Løgstrups 

fremstilling af Toulmin beskrives ved følgende eksempel. 

 

”… ’Jeg bør give John hans bog igen, for jeg lovede, at han skulle have den tilbage før middag.’ 

Spørger en tilstedeværende kammerat: ’Jamen behøver du det?’ kan det give anledning til et 

videre ræsonnement: ’ja, det er nødt til, for jeg lovede ham det.’ Indvender kammeraten ’det kan 

da være det samme’, kan jeg gå videre til en endnu mere generel betragtning: ’Hvad som helst 

jeg lover hvem som helst, må jeg holde.’ Og bliver også det princip betvivlet, kan jeg gå til det 

mest generelle og derfor afsluttende ræsonnement: ’Enhver der lover noget, bør holde det.’…” 

(Løgstrup, 1993, s. 42).    

 

Det er Løgstrups pointe med dette eksempel at vise, hvordan det deontologiske ræsonnement 

bevæger sig opad i abstraktionsniveau. Man bevæger sig væk fra den partikulære handlingssituation 

for at betragte nogle universelle principper på teoretisk niveau, der har sin berettigelse helt 

uafhængigt af og afsondret fra de konkrete og empiriske fakta, der gør sig gældende i den givne 

situation. Dette er ifølge Løgstrup udtryk for den fejl, det er, at bedrive moral for moralens skyld, 

moralisme (ibid.). Det skal bemærkes, at Løgstrup ikke repræsenterer den dydsetiske position, som 

jeg her ønsker at forsvare. Snarere er han fortaler for en luthersk inspireret interdependensetik, som 

jeg ikke på nuværende tidspunkt vil behandle, men som dog har visse fællestræk med den 

aristoteliske dydsetik (Andersen, 2003, s. 293). Løgstrups nærværende kritik af det deontologiske 
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ræsonnement stemmer dog overens med en dydsetisk kritik af samme. Der synes at være tale om en 

overdrevet og ugunstig anvendelse af principper, og deontologien fjerner dermed fokus fra det, som 

ifølge dydsetikken må være det mest moralsk relevante i denne situation; nemlig det menneskelige 

forhold mellem aktøren og John. Det er moralsk relevant, at man ikke svigter John og ikke 

misbruger hans tillid i denne situation ved at bryde det løfte, man har afgivet. Det er således ikke 

løftet som teoretisk og universel institution, der bærer den moralske værdi. Det er den 

mellemmenneskelige praksis, som danner relation mellem John og aktøren, og som blandt andre 

karaktertræk defineres af dyden ærlighed. Det ved den dydige aktør, for han er i besiddelse af 

praktisk visdom, hvorfra han kender til at føle sig svigtet, og ved hvad det vil sige at svigte nogen. 

Han værdsætter ærligheden som en dyd, og han søger at fremme det vellykkede liv for andre som 

for sig selv.   

Afslutningsvis kan man sige, at dydsetikken vægter nogle moralske faktorer højt, som ikke 

indfanges af henholdsvis utilitarisme og deontologi. Disse faktorer knytter sig i høj grad til praktisk 

visdom og den livserfaring, denne indeholder, samt de emotionelle aspekter ved konkrete 

handlingssituationer, der nærmest helt indlysende har moralsk relevans. Det har imidlertid ikke 

været mit formål at afvise utilitarismens og deontologiens normative berettigelse, hvilket jeg dog 

heller ikke hævder at have belæg for, men blot at konstituere den aristoteliske dydsetiks berettigelse 

som ligeværdig og nutidig moralposition, idet den synes at have nogle vigtige moralske pointer, 

som ikke indfanges af de andre moralpositioner.        
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4. Det dydsetiske domæne i det normative etiske felt 

I det forudgående er den aristoteliske dydsetik blevet analyseret som moralfilosofisk position med 

henblik på at identificere de særlige dydsetiske elementer, der adskiller den fra henholdsvis 

deontologiske og utilitaristiske positioner, og der er på baggrund heraf blevet argumenteret for, at 

dydsetikken må anses for at have sin egen selvstændige normative berettigelse. Nærværende afsnit 

opsummerer ovenstående analyse ved på baggrund af denne at opstille tre generelle teoretiske 

distinktioner, der figurerer på hver sit abstraktionsniveau, hvorved dydsetikken distancerer sig fra 

de andre moralpositioner, for derved at give et mere overordnet indtryk af det særlige dydsetiske 

domæne i det normative etiske felt. I det følgende anskues distinktionerne på hver deres 

abstraktionsniveau, begyndende med det mest konkrete, det normative etiske niveau.     

Den første distinktion, der skal fremhæves, henvender sig til spørgsmålet om hvilke moralske 

faktorer, der har den mest grundlæggende og centrale status i henhold til moralske spørgsmål. 

Distinktionen udtrykker således en forskel i det normative fokus på særlige moralske faktorer, og 

man kunne derfor omtale nærværende distinktion som en normativ etisk distinktion. Som allerede 

nævnt er den aristoteliske dydsetik i fællesskab med utilitarismen udtryk for en teleologisk 

moralposition, idet dens normative fokus ligger på faktorer, der er udtryk for goder, i modsætning 

til deontologiske positioner, der mener, at moralfilosofi især må omhandle restriktioner og pligter. 

Dydsetikken er således enig med utilitarismen i at tage afstand fra deontologien i henhold til denne 

distinktion. Dog adskiller dydsetikken sig væsentligt fra utilitarismen ved, at den ikke accepterer 

utilitarismens indbyggede element af konsekventialisme (Sen og Williams, 1982, s. 5). Det moralsk 

relevante er ikke et spørgsmål om at opnå de mest attraktive konsekvenser, men om at fremme det 

vellykkede liv gennem en vedvarende udvikling og udøvelse af nogle særlige karaktertræk, 

dyderne, gennem hvilke nogle helt centrale moralske goder bliver mulige at opnå. At dydsetikken 

som sådan er en teleologisk moralposition betyder ikke, at den ønsker at afvise moralske reglers 

relevans. Restriktioner og pligter er også for dydsetikken relevante moralske faktorer, hvilket jeg i 

særlig grad har vist ved en redegørelse for Hursthouses idé om V-rules
6
. Men det er for dydsetikken 

vigtigt at slå fast, at disse moralske regler og restriktioner, hvor relevante og behændige de end 

måtte være, er afledt af og derfor kun sekundære til dyderne, som er de centrale moralske 

elementer, for så vidt det er igennem udøvelsen af dem, at det vellykkede liv kan udfoldes.  

                                                 
6
 Se afsnit 3.1. Handlingsvejledning.  
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Dermed kan man sige, at det for dydsetikken gælder, ligesom det gælder for utilitarismen, at det 

gode går forud for det rette, idet moralske reglers relevans er betinget af, at de er afledt af moralske 

goder. Således er både utilitarismen og dydsetikken udtryk for moralsk teleologi, om end det er vidt 

forskellige moralske endemål, de søger at fremme. Man kan sige at den aristoteliske dydsetik er en 

eudaimonistisk teleologi, hvor utilitarismen er en konsekventialistisk teleologi. I modsætning hertil 

står forskellige udformninger af kantianisme som udtryk for deontologiske moralpositioner, idet 

disse vil hævde, at det rette har forrang over det gode, og at konsekvenser og endemål dermed ikke 

har nogen moralsk relevans, men kun moralske regler og pligter her det. Dette er en relativt 

ukontroversiel men dog helt væsentlig distinktion.          

Den anden distinktion, der skal fremhæves, tager udgangspunkt i, hvilken normativ disciplin 

moralpositionerne forsøger at gøre til gældende moralfilosofi med henvisning til forskelle i den type 

af normativitet, som de forskellige moralpositioner anvender, hvilket påviser en relevant distance 

mellem aristotelisk dydsetik og de andre to former for moralpositioner. Lad mig derfor kalde denne 

distinktion for en normativ disciplinær distinktion. For at begrebsliggøre nærværende distinktion 

rettes fokus for en kort bemærkning mod Kants skelnen mellem etik om moral, med henblik på at 

lade disse begreber være udtryk for forskellige typer af normative discipliner i distinktionen mellem 

de pågældende tre moralpositioner. Kant opstiller i forordet til Grundlæggelse af sædernes 

metafysik en teoretisk funderet ramme for sin moralfilosofi (Kant, 1999, s. 31). I denne ramme 

figurer begreberne etik og moral på hver sit teoretiske niveau, som forskellige normative 

discipliner. Begrebet etik anvendes om det brede videnskabelige felt, som beskæftiger sig med 

menneskelig adfærd, og som sidestilles med fysik og logik. Det etiske felt indeholder både 

empiriske og rationelle forhold, men feltet kan yderligere inddeles i to underfelter, således at det 

empiriske adskilles fra det rent rationelle. Det underfelt, der beskæftiger sig med den empiriske del 

af etikken, kalder Kant for praktisk antropologi, mens det rent rationelle etiske underfelt kaldes 

moral (ibid., s. 32). Denne inddeling medfører, at der nu kan skelnes mellem etik og moral, hvor 

moral henviser til den rent rationelle normative disciplin, fuldstændig blottet for enhver påvirkning 

fra empiriske forhold, hvorimod etik henviser til en bredere normativ disciplin, hvor det empiriske 

og det rationelle er en sidestillet og ikke adskilt del af feltet. Der kan således tales om to forskellige 

former for normativitet (Fink, 2005 ,s. 227). Moral er udtryk for en ubetinget, rationel og universel 

normativitet, mens etik er en betinget, empirisk og en historisk specifik normativitet (ibid.). 

Det særlige ved dydsetikken i henhold til denne distinktion er, at den helt åbenlyst henleder sig 

på at være en etik og ikke en moral. Den tager afstand fra det rationalistiske element, som jeg har 
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argumenteret for, at begge de to andre moralpositioner indeholder. Rationalismen er helt tydeligt 

udtalt hos især den kantianske deontologi, der anser de moralske regler for at være udtryk for en a 

priori fornuftslov, men også utilitarismen gør i sit forsøg på at opstille et universelt og upartisk 

moralprincip sin teori til en rationalistisk moralteori. Man kan sige, at både den kantianske 

deontologi og utilitarismen udtrykker rationalistisk moral og ikke erfaringsbaseret etik, idet de 

begge følger, hvad jeg tidligere har kaldt det rationalistiske handlingsmønster. I modsætning hertil 

taler dydsetikken for, at det normative må forefindes og begrundes i et sammenspil mellem det 

empiriske og det rationelle. Ifølge dydsetikken kommer gode moralske handlinger ikke ved 

individuel indsigt i moralske fornuftssandheder, men i stedet af en erfaringsbaseret forståelse af 

omverden, og de individer som færdes i den. At kunne handle moralsk er at være dydig, og dyd 

kræver vedvarende øvelse i praksis, såvel som både erfaringsbaseret og fornuftsbaseret indsigt. Den 

rene fornuft alene kan altså ikke give nogen moralske sandheder, i sig selv er fornuften en 

udelukkende teoretisk instans, og moralske spørgsmål har en praktisk karakter, som søger at blive 

besvaret af en indsigt i, hvad der i praksis gør sig gældende. Derfor henviser den aristoteliske 

dydsetik til praktisk visdom som den afgørende moralske instans. Denne er på afgørende vis 

erfaringsbaseret og forekommer som en syntese af livserfaring og fornuft. Det er altså således for 

dydsetikken særligt vigtigt, at både empiriske og rationelle forhold har deres moralske berettigelse. 

Derfor er den aristoteliske dydsetik en etik, snarere end den er en moral. 

Afslutningsvis skal en metaetisk distinktion præsenteres. Denne distinktion bygger på 

spørgsmålet om, hvorvidt de omtalte moralpositioner hævder objektive moralske værdier, eller om 

de anser det for mere relativt, hvad der kan have moralsk positiv værdi. Jeg vil kalde en 

moralposition af den første type for en moralsk objektivisme og af den anden type for en moralsk 

pragmatisme.  

Det forekommer mig relativt ukontroversielt at hævde, at dydsetikken i lighed med 

deontologiske moralpositioner er udtryk for typer af moralsk objektivisme, idet begge bygger deres 

moralposition op omkring, at der findes nogle særlige moralske faktorer, som har objektiv moralsk 

værdi. For deontologien er det særligt moralske restriktioner som du må ikke lyve eller du må ikke 

slå ihjel, der har denne objektive status. For dydsetikken er det snarere nogle særlige former for 

intrinsiske goder, som kommer til udtryk gennem udøvelsen af de moralske dyder
7
. Således ligger 

der ifølge dydsetikken et særligt moralsk gode i eksempelvis at praktisere et venskab, som gøres 

opnåeligt gennem udøvelsen af de for den venskabelige praksis definerende dyder, eksempelvis 

                                                 
7
 Se afsnit 2.1. Dydernes udgangspunkt for en redegørelse for sådanne intrinsiske goder. 
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barmhjertighed og ærlighed. Et venskab er eksempelvis udtryk for et objektivt moralsk nodalpunkt 

i det kohærente system af moralsk relevante faktorer, som dydsetikken lægger til grund for sin 

objektivitet.  

I modsætning hertil står utilitarismen, der synes at være mere udtryk for en moralsk 

pragmatisme. Dette kan virke lidt kontraintuitivt i henhold til redegørelsen for utilitarismens 

indeholdende rationalistiske element, men den her omtalte pragmatisme forekommer på et 

metaetisk niveau med henblik på spørgsmålet om moralske værdiers ontologiske status og 

omhandler således ikke utilitarismens udgangspunkt i et rationelt moralsk princip. Med 

utilitarismens pragmatiske element henvises til det forhold, at denne moralposition ikke kan tillade 

sig at være dommer over, hvilke konsekvenser der skal anses for moralsk gode, og hvilke der skal 

anses for moralsk slette. Det kommer sig af, at utilitarismen er fokuseret på nyttemaksimering og 

dermed må være uinteresseret i, hvilke præferencer der bidrager med mest nytte. Man må således 

lade alle præferencer tælle moralsk positivt, for så vidt deres opfyldelse bidrager med nytte, og som 

sådan må der tages afstand fra en objektivisme i metaetisk forstand. Dette kommer eksempelvis til 

udtryk i mit tidligere anvendte eksempel med børnemishandling. I modsætning til dydsetik og 

deontologi er utilitarismen nødsaget til at tildele mishandlingen af børn en vis grad af moralsk 

positiv værdi for så vidt handlingen bidrager med blot den mindste grad af nytte. Dydsetikken og 

deontologien vil grundet sin objektivisme tage afstand fra dette. Utilitarismen er dermed et udtryk 

for, hvad jeg her på et metaetisk niveau kalder en moralsk pragmatisme.         

Opsummerende er den aristoteliske dydsetik blevet distanceret fra deontologi og utilitarisme på 

en henholdsvis normativ etisk distinktion, en normativ disciplinær distinktion samt en metaetisk 

distinktion. Nærværende tre distinktioner synes således at give et afgrænset billede af det dydsetiske 

domæne i det normative etiske felt, idet det at forholde sig dydsetisk til dem er at tage afstand fra 

utilitarisme og deontologi indenfor nogle særligt relevante temaer, hvilket fremstår som helt 

definitorisk for den aristoteliske dydsetik. Denne afgrænsede dydsetiske del af det normative etiske 

felt mener jeg med rette kan udtrykkes gennem begrebet eudaimonisme med henvisning til det 

aristoteliske ideal om det vellykkede liv, idet idealet indfanger både det teleologiske, det 

objektivistiske samt det erfaringsbaseret etiske element i den aristoteliske dydsetik. At 

eudaimonismen indfanger det teleologiske element giver sig selv, da det netop er idealet om det 

vellykkede liv, der er selve det dydsetiske endemål. Det objektivistiske element indfanges af 

eudaimonismen grundet den aristoteliske realisme, der ligger i opfattelsen af, at nogle særlige 

objektive menneskelige forhold, med henvisning til MacIntyres udlægning af begrebet Praksis, er 
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afgørende for menneskelivets vellykke. Det etiske element knytter sig til eudaimonia ved det 

forhold, at et vellykket liv ikke lader sig frembringe rationalistisk men kun i et samspil mellem 

livserfaring og menneskelig fornuft. Som sådan er der altså identificeret et særligt teoretisk domæne 

i det normative etiske felt for den aristotelisk dydsetiske moralposition.      

    



 50 

II. Del. Dydsetik som politisk teori: ”Virtue Politics” 

I denne anden del af projektet ønskes det dydsetiske normative fundament, som er blevet grundlagt i 

projektets første del, overført til det politiske felt. Dette gøres ved at betragte diskussionen af lighed 

som en afgørende værdi for social retfærdighed, og herunder særligt spørgsmålet om lighed af 

hvad? Dermed træffes altså et metodisk valg om at se bort fra alle andre politisk teoretiske 

diskussioner, hvortil dydsetikken måtte kunne levere et teoretisk relevant bidrag, idet jeg i projektet 

her ønsker at vise, hvordan dydsetikken særligt indenfor lighedsdiskussionen finder anvendelse. I 

kapitel 5 redegøres for tre forskellige anerkendte tilgange til diskussionen af spørgsmålet om lighed 

af hvad?, og positionerne sættes kritisk i forhold til hinanden. Efterfølgende betragtes 

indekseringsproblemet som en selvstændig problemstilling, hvorunder dydsetikkens anvendelighed 

bliver særlig eksplicit.   

 

5. Lighed af hvad? 

Når man ønsker at beskæftige sig med diskussionen af lighed som en afgørende værdi for social 

retfærdighed, er det i første omgang vigtigt at overveje, hvad det er for en lighed, man søger at 

fremme. Denne type af overvejelser er ofte udtrykt med spørgsmålet lighed af hvad?, og der findes 

flere forskellige bud på, hvad der udgør den bedste besvarelse af dette spørgsmål. Man kan sige, at 

der findes forskellige opfattelser af, hvad der udgør den relevante målestok for lighed. I det 

følgende overvejes tre af de mest kvalificerede bud på en sådan målestok, og der tages kritisk 

stilling til, hvilke svagheder buddene indeholder.   

 

5.1. Utilitarisme og velfærdslighed 

En af de mest velkendte udgaver af egalitarisme tager udgangspunkt i lighed af velfærd. Således kan 

der tales om total lighed i et samfund, hvis alle i samfundet har lige meget velfærd. Hvis man 

hævder, at lighed er en værdi i sig selv, og man endvidere tager udgangspunkt i, at den relevante 

form for lighed er lighed af velfærd, så hævder man følgende princip, princippet om velfærdslighed.  

 

”Det er i sig selv dårligt, hvis nogle mennesker har lavere velfærd end andre” (Holtug et al., 

1997, s. 22).    
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Der ligger således i denne tilgang til lighed et ideal om, at retfærdighed knytter sig til en lige 

fordeling af velfærd.  

 Princippet om velfærdslighed kan på et helt grundlæggende plan kobles til utilitarismens 

værdigrundlag, så lad mig her for en kort bemærkning betragte utilitarismens indgangsvinkel til 

spørgsmålet om social retfærdighed. Utilitarisme synes at måtte indeholde følgende tre elementer. 

For det første hviler utilitarismen på den værdipræmis, at det eneste, der har værdi i sig selv, er 

individers velfærd (Sen og Williams, 1982, s. 5). Hvad der må forstås herved er, hvor godt 

individerne har det. Velfærd er således for utilitarismen en subjektiv størrelse knyttet til 

individernes nytte [utility]. For det andet er utilitarismen rent normativt udtryk for en 

konsekventialisme, hvorfor den vil hævde, at man bør handle ud fra en forventning om at 

frembringe bedst mulige konsekvenser (ibid.). Hvad der udgør de bedste konsekvenser vil 

utilitarismen på baggrund af sit værdigrundlag kunne bestemme ud fra, hvad der bidrager med mest 

velfærd. Afslutningsvis indeholder utilitarismen det meget behændige element, der ligger i 

påstanden om, at konsekvensernes velfærd kan opsummeres således, at konsekvenserne rent 

numerisk kan sammenlignes på baggrund af deres velfærdsbidrag (ibid.). Tilsammen udgør disse tre 

elementer strukturen i enhver utilitarisme, der dermed vil hævde den normative påstand, at 

samfundet bør struktureres således, at det resulterer i mest mulig velfærd for flest mulige borgere. 

 Utilitarisme er dermed ikke i udgangspunktet en egalitarisme. Den hævder ikke, at lighed i 

samfundet har værdi i sig selv, men hævder i stedet, at samfundet skal sikre den størst mulige 

velfærdsproduktion, hvilket i mange tilfælde kunne tænkes at medføre øget ulighed i samfundet. 

Dog synes der at være væsentlige argumenter for, at utilitarismens princip om nyttemaksimering 

faktisk ofte vil have resultater, der er attraktive for egalitarismen. Lad mig tage Peter Singers 

utilitarisme som et eksempel herpå.  

Singer argumenterer for global omfordeling af økonomiske ressourcer således, at den velstående 

del af verden burde omfordele ressourcer til den mindre velstående del. Ræsonnementet herfor er 

simpelt og normativt, men det kan imidlertid virke meget forpligtende. Argumentet kan lidt 

simplificeret opstilles som følger (Singer, 1972, s. 231).  

Først opstilles en deskriptiv præmis: Det er skidt, at nogen lider og ydermere dør som følge af 

mangel på føde, medicinsk behandling og tag over hovedet (ibid.). Singer henviser her til en 

almenkendt accept af, at mangel på basale behov som ovenstående er moralsk uattraktivt, og han 

anerkender, at hans argument ikke er overbevisende for personer, som ikke er villige til at acceptere 

dette. Den deskriptive præmis forekommer dog for mig helt ukontroversiel. Singers anden præmis 
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er en normativ præmis: Hvis vi er i stand til at forhindre noget, der er skidt, uden derved at give 

afkald på noget, der har sammenlignelig moralsk værdi, så burde vi gøre det (ibid.). Denne præmis 

forudsætter, at moralsk værdi kan hierarkiseres, hvilket dog også, i hvert fald i en vis grad, synes 

ukontroversielt, for så vidt, at det har mere moralsk værdi at redde et barn fra at drukne, end at 

undgå at få våde bukser. Den normative præmis bygger på yderligere to antagelser, der gøres 

eksplicitte af Singer. For det første er det antagelsen om upartiskhed, og denne har, så vidt jeg kan 

se, to vigtige implikationer. Den første implikation er, at den fysiske distance ikke har moralsk 

relevans, hvilket vil sige, at det er ligegyldigt om et barn er døende i søen, som vi på nuværende 

tidspunkt står ved siden af, eller om barnet er døende flere tusinde kilometer væk (ibid., s. 232). 

Distancen giver selvfølgelig nogle praktiske forskelle, men rent moralsk er det irrelevant. For så 

vidt, vi kan forhindre det, så bør vi forhindre det. Den anden implikation er, at særlige menneskelige 

relationer, som familierelationer eller relationer mellem landsmænd heller ikke har nogen moralsk 

relevans (Singer, 2004). Således er det ifølge Singer ikke mere uretfærdigt, hvis det er ens egen 

mor, der sulter, end hvis det er en komplet fremmed. For det andet bygger den normative præmis på 

en antagelse om, at det er ligegyldigt, hvad andre potentielle aktører gør (Singer, 1972, s. 233). Det 

mindsker altså ikke den enkeltes ansvar for at forhindre noget, der er skidt, at der er andre, som 

også kunne gøre noget for at forhindre det.  

Singers konklusion på argumentet bliver dermed noget i retning af følgende: For så vidt, at det 

har mere moralsk værdi at redde folk fra at sulte og fryse ihjel, end det har eksempelvis at være 

velklædt, hvilket synes at være en ukontroversiel påstand, så burde vi omfordele økonomiske 

ressourcer fra de velstående lande til de mindre velstående, for at forhindre, at folk lider og dør af 

sult (ibid., s. 235).          

 Spørgsmålet er nu, hvor meget omfordeling, der er moralsk påkrævet, og her mener Singer, at 

accepten af det overordnede argument for omfordeling fører til, at man må tale for en radikal 

omfordeling (ibid., s. 241). Argumentet for dette er idéen om faldende marginalnytte, altså at nytten 

af den sidst tjente krone falder med antallet af tjente kroner. Således skal der i vid udstrækning 

omfordeles fra de velstående til de mindre velstående, da de økonomiske ressourcer vil give mere 

nytte for de mindre velstående. Af dette følger, at der i princippet skal omfordeles indtil 

marginalnytten ved mere omfordeling er nul, således at den sidst tjente krone giver samme nytte for 

den i udgangspunktet velstående, som for de i udgangspunktet mindre velstående. Singer 

argumenterer altså for en radikal omfordeling af økonomiske ressourcer, hvilket resulterer i en 
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situation, hvor nyttemaksimeringsprincippet på grund af idéen om den faldende marginalnytte 

argumenterer for radikal lighed.        

 Det er et vigtigt at pointere, at utilitarismen heller ikke i Singers tilfælde er en egalitarisme, idet 

lighed ikke anses for en værdi i sig selv, men snarere det tilfældige resultat af den mest efficiente 

fordeling. Som jeg startede afsnittet her med at vise, så tager visse egalitarister udgangspunkt i 

samme værdigrundlag som utilitarismen, idet de hævder, at netop velfærd er den retmæssige 

værdibenævnelse for spørgsmålet om lighed. Fortalere for princippet om velfærdslighed ønsker 

selvfølgelig ikke at hævde, at velfærd skulle være det eneste, der har værdi i sig selv, da et sådan 

udsagn vil være i direkte modstrid med deres egalitaristiske udgangspunkt. Til gengæld deler de 

utilitarismens værdigrundlag, for så vidt de hævder, at lighed, der har værdi i sig selv, udtrykkes 

ved en lige fordeling af velfærd. Man kan sige, at utilitarismen er et udtryk for en welfarist 

consequentialism (Sen og Williams, 1982, s. 4), mens princippet om velfærdslighed ønsker at være 

welfarist uden at være en consequentialism. I stedet for nyttemaksimeringsprincippet opstiller 

fortalere for velfærdslighed et egalitaristisk ideal om, at lighed har samfundsmæssig værdi i sig 

selv, og derefter knyttes dette til påstanden om, at velfærd er den retmæssige målestok for 

spørgsmålet om lighed.  

 Det er nu blevet påvist, hvordan princippet om velfærdslighed henholdsvis knytter sig til og 

distancerer sig fra utilitarismens indstilling til den foretrukne samfundsindretning, og det er blevet 

hævdet, at velfærdslighed er en egalitarisme, der tager sit udgangspunkt for en måleenhed af lighed 

i utilitarismens værdipræmis om værdien af individers velfærd. Dette er dog ikke i sig selv en 

tilstrækkelig besvarelse af spørgsmålet lighed af hvad?, idet man herved blot har angivet 

målestokken for lighed med et begreb, der nu videre må defineres. Man har altså sluttet, at 

retfærdighed er lighed, og at lighed er lighed af velfærd, men man mangler at definere, hvad der 

konkret angiver velfærd. Her er det vigtigt at bemærke, at fortalerne for velfærdslighed ikke 

nødvendigvis ønsker at reducere spørgsmålet om velfærd til et spørgsmål om simpel velstand. Det 

er altså ikke blot penge, der skal forstås ved velfærd, men snarere det, på et mere fundamentalt plan, 

at færdes vel. Med velfærd forstås således at have det godt, hvilket man i dagligdags forstand kan 

angive med begrebet livskvalitet (Holtug et al., 1997, s. 22). Dermed ikke sagt, at penge ikke er en 

væsentlig faktor at tage med i betragtning, når der tales for velfærdslighed. Men penge udgør 

snarere et middel blandt mange til at fremme velfærd, end det udgør velfærd i sig selv.  

Der synes imidlertid at være tre overordnede definitioner af velfærd, som må tages i betragtning, 

når man beskæftiger sig med velfærdslighed, henholdsvis hedonisme, ønskeopfyldelse og objektiv 
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liste (Parfit, 1987, s. 493). Den første af disse kan indeholde både smal hedonisme, som definerer 

velfærd på baggrund af simple stimuli af nydelse og fravær af ubehag ved eksempelvis at få slukket 

tørsten eller at få mindsket smerte gennem smertestillende medikamenter, men også en mere bred 

hedonisme, der medtager tilfredsstillelsen af mere komplekse ønsker, som eksempelvis at afstå fra 

at indtage morfin for at forblive intellektuelt klar til trods for de uattraktive konsekvenser af smerte 

og ubehag, som dette ønske måtte medføre (ibid.). Det er her vigtigt, at man ikke forveksler den 

sidstnævnte brede udgave af hedonisme med ønskeopfyldelse, hvilket er en oplagt fare, da disse 

rent sprogligt ligger tæt op ad hinanden. Dog er der en væsentlig substantiel forskel mellem det to, 

idet hedonismens definition af velfærd bygger på den individuelle oplevelse af tilfredsstillelse, 

mens ønskeopfyldelse indeholder et mere realistisk element i sin velfærdsdefinition. Hvis det er mit 

ønske ikke at blive bedraget, så er det fuldt tilfredsstillende for hedonismen, at jeg faktisk bliver 

bedraget, hvis blot jeg aldrig opdager det og til alle tider vil tro, at jeg aldrig er blevet det. 

Hedonismen synes overordnet at forlade sig på en opfattelse af, at hvad man ikke ved, har man ikke 

ondt af. Sådan forholder det sig ikke, hvis man ønsker at definere velfærd som ønskeopfyldelse. For 

denne definition er det en væsentlig faktor for min velfærd, at mine ønsker rent faktisk bliver 

opfyldt, uafhængigt af om jeg er bevidst om det eller ej. Således er det ifølge denne 

velfærdsdefinition også væsentligt for min velfærd, om mine ønsker bliver opfyldt efter min død 

(ibid. s. 495).  

Endvidere kan velfærd defineres på baggrund af en objektiv liste, der indeholder nogle særlige 

objektive elementer, der er afgørende for individers velfærd (ibid. s. 499). Det er dog vigtigt at 

pointere, at det på trods af listens objektive karakter stadig omhandler individernes velfærd og 

således er et spørgsmål om individuel nytte. Denne velfærdsdefinition er ifølge Parfit helt særegen i 

forhold til de førnævnte, idet den på baggrund af sin objektive karakter udgør en normativ eller 

evaluativ velfærdsdefinition, hvorimod de to førstnævnte er udtryk for mere deskriptive definitioner 

(ibid.). Den indeholder altså nogle værdidomme vedrørende, hvad der i særlig grad bidrager til 

individers velfærd. Parfit nævner elementer som at få børn og rationel aktivitet som faktorer, der 

ofte anses for særligt vigtige for individers velfærd, mens bedrag og frihedsberøvelse er objektive 

udtryk for elementer, der kan føre til manglende velfærd.  

Der findes altså mere eller mindre brede definitioner af velfærd indenfor velfærdslighed, og 

selve bestemmelsen af, hvad velfærd er, udgør en væsentlig relevant opgave for en position, der 

hævder princippet om velfærdslighed. Alligevel synes de tre definitioner af velfærd, som er blevet 

fremhævet her, at bygge på et fælles grundlag, idet de alle henviser til velfærd som et udtryk for 
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individuel tilfredsstillelse, om end der er forskel på, hvad det er, de søger at tilfredsstille. 

Grundlæggende kan man således sige, at velfærdlighed, som den betragtes her, tager sit 

udgangspunkt i individuel nytte, lige meget hvordan de forskellige positioner søger at bestemme 

denne nytte. Man kunne indvende, at der indenfor accepten af princippet om velfærdslighed kunne 

findes andre definitioner af velfærd, som ikke havde dette udgangspunkt i nytte. Ikke desto mindre 

synes der at være konsensus om, at der i det mindste er en tendens til, at egalitaristiske teorier, der 

accepterer velfærdslighed, rent faktuelt opretholder koblingen mellem velfærd og nytte (Sen, 1979, 

s. 210).  

  

5.2. Kritik af utilitarisme og velfærdslighed 

Princippet om velfærdslighed er blevet kritiseret fra mange forskellige positioner, men der synes at 

være enighed om, hvad det overordnede kritikpunkt er. Problemet for velfærdslighed opstår, når 

man forsøger at oversætte velfærd med nytte. Det er altså især det værdigrundlag, som fortalere for 

velfærdslighed har fælles med utilitarismen, som udsættes for kritik. Kritikken går overordnet på, at 

nytte ikke er anvendeligt som udgangspunkt for lighed, da nytte lægger sig til enkeltindividers 

subjektive interesser, og det derfor er umuligt at hævde dem som noget, der universelt skal 

fremmes. I det følgende vil der opstilles fem kritikpunkter af det værdimæssige udgangspunkt i 

velfærd. De første to retter sig direkte mod utilitarismen og dens indstilling til samfundets 

indretning. De tre sidste er rettet mod anvendelsen af velfærd som målestok for lighed.    

 Det første kritikpunkt, der skal præsenteres, rammer utilitarismen, som eksempelvist udtrykt hos 

Singer, og ikke princippet om velfærdslighed. Kritikken går på, at utilitarismen er nødt til at antage, 

at alle aktører har samme nyttefunktion for at kunne henvise til marginalnytteargumentet. Dette 

synes imidlertid at være en uplausibel antagelse (Sen, 1979, s. 202). Eksempelvis vil en krøbling, 

der har en begrænset og besværet bevægelighed, have en mindre fordelagtig nyttefunktion end 

andre med en ”normal” mobilitet. Hvis man accepterer, at alle ikke havde samme nyttefunktion, så 

ville man ikke nødvendigvis komme til den konklusion, som Singer gør. Dette kan eksemplificeres 

ved at betragte krøblingen. Hans mindre fordelagtige nyttefunktion gør, at han behøver flere 

økonomiske ressourcer end den ”normalt” bevægelige aktør for at have samme nytte. Hvis man 

følger marginalnytteargumentet, så bør man ikke omfordele økonomiske ressourcer til krøblingen 

men snarere omfordele væk fra ham, da ressourcerne giver mere afkast af nytte andetsteds. 

Krøblingen er derfor stillet dobbelt ufordelagtigt. For det første er han fra naturens hånd stillet 
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dårligere end andre, idet hans ressourcer på grund af hans begrænsede og besværede bevægelighed 

ikke giver samme afkast af nytte, som andre har af samme mængde ressourcer. For det andet fordi 

han netop af denne grund endvidere bliver tildelt færre økonomiske ressourcer, hvilket stiller ham 

endnu dårligere (ibid., s. 203). Singers argument for en radikal omfordeling forekommer kun 

egalitaristisk, i fald der antages samme nyttefunktion for alle. Hvis de mindre velstående har en 

ufordelagtig nyttefunktion i forhold til de velstående, så synes argumentet faktisk at føre til øget 

ulighed. Krøblingen er fra naturens hånd stillet uretfærdigt dårligere end andre, og Singers brug af 

marginalnytteargumentet gør i dette tilfælde, at han ikke kan kompensere for uretfærdigheden, men 

faktisk kommer til at gøre den værre.  

 Et andet kritikpunkt tager fat i det aspekt, at utilitarismen betragter individerne isoleret, og 

dermed ikke har øje for de relationer, der gør sig gældende imellem dem (Rawls, 1958, s. 65). 

Konsekvensen deraf er, at social retfærdighed bliver reduceret til at være et spørgsmål udelukkende 

om individuelle interesser, hvilket underminerer den moralske værdi af den interaktion, der foregår 

mellem aktørerne. Det er en fælles social opgave at strukturere et velordnet samfund med en 

retfærdig fordeling af ressourcer. En utilitaristisk indstilling til social retfærdighed lægger vægt på 

det individuelle ansvar for at allokere ressourcer til steder, hvor individuel nytte bedst kan fremmes, 

men den kan således ikke indfange, at samfundet også har et kollektivt ansvar for at finde den mest 

retfærdige samfundsstruktur.  

Således er der blevet rettet kritik mod utilitarismens tilgang til social retfærdighed. Kritikken har 

været rettet mod utilitarismen partikulært og ikke mod anvendelsen af velfærd som værdigrundlag 

generelt. Følgelig vil to væsentlige indvendinger mod utilitarismens udgangspunkt i velfærd som 

værdigrundlag præsenteres, og disse indvendinger vil dermed også rette sig mod princippet om 

velfærdslighed.  

Den første af disse indvendinger kaldes undertiden kritikken af krævende præferencer [expensive 

tastes] (Cohen, 1989, s. 913). Kritikken påpeger, at princippet om velfærdslighed ofte vil føre til en 

uretfærdig fordeling af ressourcer, idet man tager tilfredsstillelsen af individuelle interesser som 

udtryk for velfærd. Problemet med dette er, at individuelle interesser i mange tilfælde kan 

forekomme urimelige. Denne urimelighed kan dog ikke indfanges af princippet om velfærdlighed, 

da man her er fokuseret på individuel nytte, og således ikke interesserer sig for hvilke former for 

præferencer, enkeltindividerne besidder. Hvis man forestiller sig, at to individer har vidt forskellige 

præferencer, således at den ene er tilfreds, hvis han har mad på bordet, mens den anden først er 

tilfreds, når alle hans måltider består af kaviar og champagne, så er det klart, at den første er noget 
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nemmere at stille tilfreds end den anden. Det er endvidere intuitivt plausibelt, at der ikke består 

nogen uretfærdighed i, at den første stilles tilfreds, uden at den anden får tilfredsstillet sine 

præferencer. Dette kommer sig af det åbenlyse i, at den sidstnævntes præferencer er urimelige. Det 

er de, fordi individerne selv har ansvar for deres præferencer. Et sådant ansvar for præferencer kan 

princippet om velfærdslighed ikke i udgangspunktet indfange. Man kan stille sig selv det 

spørgsmål, om ikke en fortaler for velfærdslighed relativt uproblematisk kan reformulere sin teori 

således, at den relevante velfærd i spørgsmålet om en lige fordeling udgøres af de præferencer, som 

individerne ikke selv er ansvarlige for. Det synes ikke umuligt at implementere et sådant element af 

ansvar i princippet om velfærdslighed. Men hvis dette er tilfældet, så kræver teorien en indikator 

for, hvornår individer er ansvarlige for egne præferencer, og hvornår de ikke er, hvilket synes at 

opstille en noget utydelig distinktion. Det er uklart, hvad en sådan indikator skulle være. Hvis man 

imidlertid accepterer princippet om velfærdlighed uden at have en sådan indikator, så er man 

nødsaget til at tage de krævende præferencer i betragtning, for så vidt de er udtryk for individers 

velfærd, og dermed tildele en væsentlig større mængde økonomiske ressourcer til individet med 

krævende præferencer end til individet med spartanske præferencer, for kun derved undgår man, at 

førstnævnte er stillet dårligere med hensyn til velfærd, der defineres på baggrund af individuel 

nytte, end sidstnævnte (ibid.).  

 Den anden indvending mod værdigrundlaget for velfærdslighed omhandler ligeledes det forhold, 

at der ikke tages højde for individernes ansvar for egne præferencer. Dette medfører nemlig 

muligheden for, at visse individer kan have interesse i at krænke andre, og sådanne interesser må 

ifølge velfærdslighed have samme værdi som andre interesser. Kritikpunktet kaldes derfor 

undertiden kritikken af krænkende præferencer [offensive tastes] (Cohen, 1989, s. 912). 

Velfærdligheden kan ikke indfange, at det i sig selv er uretfærdigt, at denne krænkelse finder sted, 

og selv hvis de krænkedes interesser skulle tælle mere end de krænkendes, så vil det stadig være 

uretfærdigt, at disse krænkende interesser overhovedet tæller med i overvejelser om retfærdig 

fordeling. Nærværende kritikpunkt ligger tæt op ad den kritik, jeg tidligere har fremført mod 

utilitarismen som normativ etisk position
8
, men her er den altså rettet imod den form for 

egalitarisme, som princippet om velfærdslighed udgør indenfor politisk teori. Lad mig 

eksemplificere det uretfærdige i de krænkende præferencer.       

 

                                                 
8
 Se min kritik af utilitarismens behandling af børnemishandleren, afsnit 3.4. Objektivitet. 
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”But as an interpretation of the basis of the principles of justice, classical utilitarianism is 

mistaken. It permits one to argue, for example, that slavery is unjust on the grounds that the 

advantages of the slaveholder as slaveholder do not counterbalance the disadvantages to the 

slave and to the society at large burdened by a comparatively inefficient system of labor […] 

Utilitarianism cannot account for the fact that slavery is always unjust, nor for the fact that it 

would be recognized as irrelevant in defeating the accusation of injustice for one person to say 

to another, engaged with him in a common practice and debating its merits, that nevertheless it 

allowed of the greatest satisfaction of desire” (Rawls, 1958, s. 67).   

 

Citatet her er henvendt til utilitarismen, men som sagt synes indvendingen ligeledes at have 

relevans for princippet om velfærdslighed, idet kritikken går på anvendelsen af individuel velfærd 

som grundlæggende normative værdi. Der argumenteres helt i overensstemmelse med min kritik af 

utilitarismen som normativ position, for ved at tillægge individuelle interesser moralsk værdi er 

princippet om velfærdslighed nødsaget til at acceptere, at selv intuitivt forkastelige interesser må 

tælle med som en moralsk positiv faktor, hvilket fører til konklusionen, at slaveri ikke i sig selv er 

uretfærdigt, men kun er uattraktivt, fordi slaveholderens fordel ved at have slaver er udkonkurreret 

af slavernes ulempe ved at være slaver. Således kommer velfærdslighed til at retfærdiggøre nogle 

interesser, som i sig selv er uretfærdige, og ved at fokusere udelukkende på individuelle interesser 

bliver den blind for, at der er visse forhold, hvilket slaveri er et eksempel på, som altid er 

uretfærdige. 

 Ud over problemerne med at indfange, at individerne selv har et ansvar for deres præferencer, 

synes der imidlertid at være nogle forhold gældende, under hvilke det synes kontraintuitivt, at 

velfærd alene skulle kunne være en tilstrækkelig egalitaristisk måleenhed (Cohen, 1989, s. 918). 

Dette er min tredje indvending mod værdigrundlaget for velfærdslighed. Lad mig illustrere disse 

forhold med et eksempel. I en skoleklasse går nitten elever med ”normal” mobilitet og derudover én 

elev med svært begrænset mobilitet, idet han er lam i begge ben, og som følge deraf har behov for 

en kørestol for at kunne bevæge sig nogenlunde frit rundt. Denne elev er altså helt fundamentalt 

dårligere stillet end de andre med hensyn til fysisk bevægelighed, men hvad angår sociale, mentale 

og intellektuelle kvaliteter er han mindst ligeså godt stillet som de andre. Spørgsmålet er så, om 

man ikke med rimelighed kan forestille sig, at eleven med begrænset mobilitet trods sit handikap er 

lige så tilfreds med sit liv, som de andre elever i klassen. Der synes ikke at være noget uplausibelt i 

denne forestilling. Lad os sige, at der i denne klasse ikke er særlig interesse for fodbold og atletik 
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men til gengæld for skak og kortspil, hvorfor hans handikap ikke i nævneværdig grad holder ham 

udenfor det sociale sammenhold i klassen. Hvis det således antages, at den handikappede elev ikke 

har signifikant mindre velfærd end de andre elever, sit handikap til trods, hvilket som sagt ikke er 

en urimelig forestilling, så er den handikappede elev ifølge velfærdslighed ikke signifikant dårligere 

stillet end de nitten andre, og han skal således ikke kompenseres for sit handikap. 

 Fortalere for velfærdlighed kan her forsvare sig med, at der er en særlig korrelation mellem 

handikap og velfærd således, at et handikap altid vil være en begrænsning af velfærd. Det er ikke 

uplausibelt at hævde en sådan korrelation, men selv hvis denne accepteres, synes det kontraintuitivt, 

at det er et spørgsmål om den handikappedes generelle tilfredshed, der afgør, hvorvidt og i hvilket 

omfang han skal kompenseres. Implikationen af dette bliver, at den handikappede elev i mit 

ovenstående eksempel i mindre grad bør kompenseres end en elev med præcis samme handikap i en 

anden klasse, hvor evnen til at spille fodbold er helt afgørende for elevernes velfærd. At det skulle 

forholde sig sådan forekommer uplausibelt, og det peger på, at velfærd i bedste fald er en 

utilstrækkelig målestok for lighed.         

    Ovenstående er samlet set fem kritikpunkter blevet præsenteret. To af disse rettede sig direkte 

mod utilitarismen. På baggrund af disse synes det plausibelt at hævde, at utilitarismen ikke i 

tilstrækkelig grad kan undslippe egalitaristiske indvendinger, idet den ikke tilfredsstillende 

indfanger værdien af lighed, og som sådan ofte vil resultere i en uretfærdig fordeling. Til 

utilitarismens forsvar må siges, at dens teoretiske berettigelse ikke står og falder med at være 

egalitaristisk, og af den grund kan den ikke nødvendigvis stilles til ansvar for de krav til samfundets 

indretning, som et ideal om lighed synes at stille.  

De sidste tre kritikpunkter rettede sig mod anvendelsen af velfærd i princippet om 

velfærdslighed. Som sagt er kritikpunkterne overordnet rettet mod det forhold, at velfærdslighed 

fokuserer på nytte, hvilket knytter sig til individuelle interesser, enten som hedonisme, 

ønskeopfyldelse eller en objektiv liste af elementer med afgørende betydning for individers velfærd. 

Det vil sige, at disse kritikpunkter må revurderes, i fald fortalere for princippet om velfærdslighed 

ønsker at definere velfærd anderledes, hvilket selvfølgelig ikke kan afvises. Det skal hertil 

bemærkes, at der synes at være forskel på, i hvilken grad de pågældende kritikpunkter rammer 

princippet om velfærdslighed afhængig af, hvilken velfærdsdefinition der anvendes. Et forsvar for 

velfærdslighed i henhold til de ovenfor nævnte kritikpunkter forekommer at stå stærkere, hvis 

velfærd defineres på baggrund af en objektiv liste, da velfærd ifølge denne definition ikke i samme 

grad kan være udtryk for subjektive interesser, som det er tilfældet ved de andre definitioner. Jeg vil 



 60 

altså ikke afvise, at man på baggrund af netop velfærd defineret ud fra en objektiv liste vil kunne 

opstille et teoretisk berettiget forsvar for princippet om velfærdslighed. Dog synes der at være 

konsensus om, at nyttebegrebet er helt centralt den form for egalitaristisk politisk teori, som 

omhandler velfærd, uanset hvordan velfærd defineres, og der er derfor god grund til at overveje 

disse kritikpunkter. Der synes altså at være overvejende argumenter for, at en diskussion 

vedrørende lighed må omhandle noget andet end nytte, eller i hvert fald ikke betragte nytte som 

eneste afgørende faktor, hvilket peger i retning af en afvisning eller en radikal reformulering af 

princippet om velfærdslighed. 

 

5.3. Rawls: Lighed af primære goder 

Et anerkendt alternativ til velfærdslighed er Rawls’ retfærdighedsteori, som fokuserer på lighed af 

primære sociale goder. For at forstå, hvad der karakteriserer disse goder, og hvordan de kan være et 

alternativ, må man først gøre sig nogle betragtninger om Rawls’ retfærdighedsteori, som tager 

udgangspunkt i accepten af nogle overordnede retfærdighedsprincipper.  

 Rawls hævder, at hans retfærdighedsbegreb kan formuleres i to principper, som han dog ikke 

mener nødvendigvis er udtømmende, men snarere er typiske for den gruppe af principper 

vedrørende retfærdighed, som hans teori skal bygge på (Rawls, 1958, s. 48). Jeg finder det dog 

hensigtsmæssigt for mit formål her at tilegne mig terminologien hos Holtug et al., idet der synes at 

være gode pædagogiske grunde for at inddele retfærdighedsprincipperne i tre.  

 

1. Frihedsprincippet: ”Alle har en ret til den højeste grad af frihed, der er forenelig med en 

tilsvarende grad af frihed for andre” (Holtug et al., 1997, s. 108).      

 

Frihedsprincippet repræsenterer Rawls’ tilhørsforhold til den liberale tradition, idet den individuelle 

frihed hermed får en helt central placering i retfærdighedsteorien. Princippet kan krænkes, enten 

ved at ingen har den frihed, som de kunne have haft, eller ved at nogle har mere frihed end andre 

(ibid.).  

 

2.a. Åbenhedsprincippet: ”Positioner i samfundet skal være åbne for alle under fair 

mulighedslighed” (ibid.). 
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Med åbenhedsprincippet hævder Rawls, at der skal være lige bevægelsesmulighed i samfundet, 

således at alle i samfundet har samme adgang til lukrative jobs og indflydelsesrige embeder og 

lignende. Åbenhedsprincippet er krænket, hvis disse lige muligheder ikke er til stede, og samfundet 

i stedet er præget af sociale barrierer, der gør det vanskeligt for visse samfundslag at få adgang til 

særlige positioner (ibid.). 

 

2.b. Differensprincippet: ”Social og økonomisk ulighed er kun retfærdig, hvis de dårligst stillede 

er stillet bedst muligt” (ibid.). 

 

Differensprincippet repræsenterer det egalitaristiske element hos Rawls, om end det ikke er en 

radikal egalitarisme. Ulighed i samfundet er jo faktisk tilladt, måske endda selv i høj grad, i fald de 

dårligst stillede er stillet bedst muligt. Differensprincippet er krænket, når de dårligst stillede kunne 

have været stillet bedre. En vigtig sidebemærkning er, at de tre principper er leksikalsk ordnet, 

således at differensprincippet er underordnet åbenhedsprincippet, der så igen er underordnet 

frihedsprincippet. Hierarkiet mellem retfærdighedsprincipperne er således 1.>2.a.>2.b. (Rawls, 

1982, s. 362).  

 Accepten af retfærdighedsprincipperne foretages i den oprindelige position og bygger på idéen 

om, at individerne har begrænset information om deres placering i samfundet, hvilket beskrives ved, 

at principperne accepteres under uvidenhedens slør (Holtug et al., s. 127). Rawls opstiller tre 

antagelser om individet i den oprindelige position. For det første antages individet at være 

egeninteresseret (Rawls, 1958, s. 52). Af denne antagelse følger, at individerne er gensidigt 

egeninteresserede, så at et samarbejde imellem dem er betinget af, at resultatet af samarbejdet er til 

fælles fordel. Denne antagelse er helt grundlæggende for kontraktteori generelt, og den er derfor 

også væsentlig for Rawls’ retfærdighedsteori.  

 For det andet antages individerne at være rationelle (ibid.). Denne antagelse er lidt mere 

kompleks end den første, da det ikke i udgangspunktet er klart, hvad den antagede rationalitet består 

i. Individernes rationalitet synes, hos Rawls, at kunne antages i den oprindelige position på to 

måder. På den ene side forekommer rationalitet at henvise til instrumentalistisk rationalitet, med 

hvilken individerne er i stand til at forfølge deres mål med de mest hensigtsmæssige midler (ibid.). 

Endvidere forstås rationalitet i mere radikal kantiansk forstand, således at begrebet henviser til 

individets autonomi, idet individet står som uafhængig af dets naturlige og emotionelle driftsniveau 

(Rawls, 1975, s. 265). Disse to måder at antage rationalitet på er selvfølgelig ikke hinanden 
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uafhængige men snarere overlappende, og det synes plausibelt at hævde, at Rawls antager en bred 

forståelse af rationalitet, der indeholder begge aspekter (Rawls, 1958, s. 52).         

 Endeligt antages det om individerne, at de har omtrent samme eller tilpas komplementære 

interesser, så at et fordelagtigt samarbejde mellem dem er muligt, samt at de alle er tilstrækkeligt 

lige magtfulde, således at ingen er i stand til at dominere andre (ibid., s. 53). Dette er altså en 

antagelse om, at nogle særligt retfærdige omstændigheder gør sig gældende for den situation, hvor 

retfærdighedsprincipperne accepteres, således at et samarbejde til fælles fordel for individerne er 

muligt. Lad mig kalde dette antagelsen om, at individerne er tilstrækkeligt lige.  

 Her er det tydeligt, hvordan det retfærdige samfund, som Rawls ser det, er en reformulering af 

det kantianske ideal om formålenes rige (Kant, 1999, s. 94). Samfundet bygger på principper om 

retfærdighed, der er accepteret af egeninteresserede, rationelle og tilstrækkeligt lige individer, hvis 

frihed kun er begrænset af andre ligestillede individers frihed. Det er accepten af de andre, som 

ligestillede frie individer, der udgør den enkeltes begrænsning. Således kan der tales om, at 

individet ifølge Rawls er i besiddelse af to moralske kræfter (Nussbaum, 2002, s. 425). Den 

rationelle kraft [the rational] (ibid.), hvilket indfanger både egeninteresse og instrumentel 

rationalitet, er, som det ovenstående er blevet beskrevet, antaget i den oprindelige position, og er 

som sådan et naturligt grundvilkår for mennesket. Den fornuftige kraft [the reasonable] (ibid.)., 

som indbefatter evnen til at acceptere andres interesser, er ikke et grundvilkår, men kommer af 

selve den procedure, hvorved individerne accepterer retfærdighedsprincipperne.  

 

”The procedure whereby principles are proposed and acknowledged represents constraints, 

analogous to those of having a morality, whereby rational end mutually self-interested persons 

are brought to act reasonable” (Rawls, 1958, s. 54). 

 

Således opnås fairness blandt individerne, hvilket kommer af den retfærdige procedure, og et ideal 

om fair play kommer til at gøre sig gældende som en prima facie pligt for individerne, grundet de 

omstændigheder hvorunder retfærdighedsprincipperne accepteres. Den fornuftige kraft leder 

individerne til fairness ud fra erkendelsen af, at et samarbejde mellem dem er gensidigt fordelagtigt. 

Det er ifølge Rawls denne fair relation mellem individerne, som utilitarismen overser, når den 

betragter individernes subjektive interesser isoleret. Den omtalte retfærdige procedure, der påbyder 

individerne en pligt om fair play, udgør det centrale element i tanken om Justice as Fairness (ibid.). 
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 Det er nu blevet påvist, at retfærdighed for Rawls kommer af fairness mellem egeninteresserede 

individer. At denne fairness er påkrævet skyldes, at individernes interesser er subjektive. De er 

udtryk for forskellige individuelle opfattelser af det gode, og de kan dermed ikke være udtryk for en 

universel opfattelse af det rette (Rawls, 1988, s.453). Når vi beskæftiger os med retfærdighed, og 

forsøger at strukturere det retfærdige samfund, så må vi hæve os over sådanne individuelle 

opfattelser, da de er uden relevans for samfundets retfærdige struktur. Hvad, der til gengæld har 

relevans, er individernes evne til fairness, der repræsenterer en erkendelse af, at retfærdighed 

transcenderer individuelle og subjektive interesser. Hvilken religion man praktiserer, hvilken 

uddannelse man har, hvilken samfundsklasse man tilhører, og hvilke politiske holdninger man står 

inde for, er alle kontingente forhold, der repræsenterer forskellige opfattelser og manifestationer af 

det gode. De anses for empiriske, kulturelle og foranderlige og har derfor ingen relevans for et 

samfunds retfærdige struktur. Et retfærdigt samfund må være struktureret så alle, i kraft af deres 

fornuftige evne til fairness, kan acceptere det, uafhængigt af hvad deres individuelle interesser 

måtte være.  

 Selvom Rawls hævder, at retfærdighed transcenderer individuelle interesser, betyder det ikke, at 

det retfærdige samfund ikke har plads til forskellige opfattelser af det gode. Tværtimod er det netop 

fordi retfærdigheden, idet den kommer af individernes evne til fairness, går forud for individernes 

subjektive forhold, at det retfærdige samfund accepterer individernes subjektive interesser. Det er jo 

netop det, der ligger i begrebet om fairness. I modsætning til utilitarismen og princippet om 

velfærdslighed, som Rawls mener lægger sig fast på en bestemt opfattelse af det gode, så er Rawls’ 

retfærdighedsteori mere rummelig i forhold til individuelle interesser, idet den ikke ophøjer 

bestemte typer af interesser, men til gengæld hævder, at retfærdighed må gå forud for disse. ”In a 

phrase: justice draws the limit, the good shows the point” (ibid., s. 449). Rawls’ retfærdighedsteori 

er dermed ikke determineret af en bestemt opfattelse af det gode, men i stedet af det element af 

fairness de egeninteresserede, rationelle og tilstrækkeligt lige individer påtager sig, som resultat af 

accepten af retfærdighedsprincipperne.   

 For at kunne behandle et spørgsmål om lighed i det retfærdige samfund, hvilket især 

differensprincippet peger på, må Rawls ligesom andre egalitarister besvare spørgsmålet lighed af 

hvad? ved at opstille en målestok for lighed i samfundet. Hvis en sådan målestok skal kunne indgå i 

Rawls’ retfærdighedsteori, så må den være i overensstemmelse med de omstændigheder, under 

hvilke retfærdighedsprincipperne accepteres. Rawls opstiller til dette formål en liste af primære 

goder som blandt andet indeholder basale friheder, indkomst og rigdom samt social selvrespekt 
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(Rawls, 1982, s. 362). Gældende for de primære goder er, at de er udtryk for, hvad lige og frie 

individer altid søger, uafhængigt af hvad der ellers udgør deres individuelle interesser. Det er altså 

nogle objektive goder, som ikke er influeret af kulturelle eller sociale forhold. De er med andre ord 

a priori goder, idet de går forud for, hvad individerne ellers i kraft af deres subjektive interesser 

opfatter som det gode (Rawls, 1999, s. 79).   

 Igen bliver det klart, hvordan Rawls’ retfærdighedsteori er tydeligt inspireret af Kants 

menneskesyn og moralfilosofi. Rawls tilskriver individerne en kantiansk autonomi, idet de er i 

stand til at sætte sig ud over deres drifter og emotionelle behov for at nå til enighed om nogle 

retfærdige principper for samfundet, der skal gælde til fælles fordel. Der er således store paralleller 

til den mekanisme, jeg har beskrevet som det rationalistiske handlingsmønster, idet det er selve 

bevægelsen væk fra det emotionelle, der giver teorien sin objektive gyldighed
9
. Listen af primære 

goder udformes dermed objektivt i overensstemmelse med retfærdighedsprincipperne, da det er 

hvad lige og frie individer, på trods af hvad de ellers søger af goder, alle er enige om at søge (ibid.). 

Således er de primære goder i overensstemmelse med og endvidere endda et udtryk for individernes 

autonomi. 

 Med begrebet om primære goder har Rawls altså nu en objektiv målestok for, hvad det vil sige at 

være dårligst stillet i samfundet, og når der i differensprincippet tales om, at de dårligst stillede skal 

være stillet bedst muligt, så er det med henvisning til disse goder (Rawls, 1982, s. 362). Dermed 

kan der tales om, at individerne har henholdsvis objektive og subjektive interesser. De objektive 

interesser er repræsenteret ved de primære goder, mens de subjektive er, hvad individerne ellers 

opfatter som det gode, hvilket vil sige religion, politisk tilhørsforhold og lignende kontingente 

forhold. Det er derfor ikke uberettiget, at Rawls retter kritikken om krævende og krænkende 

præferencer mod princippet om velfærdslighed, idet hans egen teori er fritaget fra at retfærdiggøre 

sådanne præferencer. Pointen i den forbindelse er, at Rawls kan hævde, at individerne selv har et 

ansvar vedrørende deres subjektive interesser, hvorunder krævende og krænkende præferencer er 

indbefattet, idet han selv tager udgangspunkt i en retfærdighed, der har objektiv gyldighed, da den 

går forud for subjektive interesser. Dette er imidlertid ikke en mulighed, hvis man er fortaler for 

velfærdslighed, da man derved bygger sin retfærdighedsteori på selv samme subjektive interesser, 

som krævende og krænkende præferencer er udtryk for.  

 

                                                 
9
 Se afsnit 3.3. Moralsk motivation, fig. 3.3.2. Det rationalistiske handlingsmønster. 
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5.4. Opgør med Rawls og kritik af primære goder 

Rawls’ retfærdighedsteori og henvisning til en brug af primære goder som målestok for lighed i 

samfundet løser mange af de problemer, som gør sig gældende for princippet om velfærdslighed. 

Spørgsmålet er imidlertid, om det i sig selv er en tilstrækkelig retfærdig teori, det vil sige, om den 

rent faktisk kan strukturere samfundet, så det lever op til et ideal om retfærdighed. Som det vil blive 

pointeret i nærværende afsnit, synes det ikke uproblematisk at være tilfældet. I det følgende 

opstilles en kritik af Rawls’ retfærdighedsteori. 

 Udgangspunktet for min kritik er de grundvilkår, på hvilke Rawls bygger sin teori. For det første 

antager Rawls, at individerne i den oprindelige position er egeninteresserede og tilstrækkeligt lige, 

således at retfærdighed opstår i erkendelsen af, at et samarbejde imellem dem er til fælles fordel. 

Forudsætningen for at indgå i samarbejdet er dermed, at man er i stand til at bidrage til samarbejdet. 

Det synes at være det, der for Rawls ligger i begrebet om gensidighed [reciprocty] (Nussbaum, 

2002, s. 428). For det andet bibeholder Rawls det kantianske dualistiske menneskesyn. Accepten af 

retfærdighedsprincipperne og hele det kontraktuelle udgangspunkt i den oprindelige position 

forudsætter, at mennesket er i stand til at frigøre sig fra dets emotioner og naturlige relationer, 

hvorved det rent fornuftige i mennesket kan få frit spil til at strukturere det retfærdige samfund. Der 

opretholdes således et stærkt dualistisk skel mellem det dyriske som de naturlige tilbøjeligheder og 

det særligt menneskelige bestående af de to moralske kræfter, det rationelle [the rational] og det 

fornuftige [the reasonable]. Det er disse to moralske kræfter, der er forudsætningen for en accept af 

retfærdighedsprincipperne som værende gældende a priori for det retfærdige samfund.  

 Fra det kantianske menneskesyn samt antagelserne om de egeninteresserede og tilstrækkeligt lige 

individer følger det nu, at den oprindelige position er tilegnet individer som velfungerende personer 

i forstanden ”fully cooperating members of society over a complete life” (ibid. s. 429). Min 

indvending imod dette er, at der findes personer i samfundet, som er personer, men som er 

udelukket fra forhandlingen af retfærdighedsprincipper, da de enten delvist eller totalt mangler de 

påkrævede egenskaber. Et sådan eksempel er personer med mentale handikap.  

 

”Moreover, because these citizens [mentally disabled] lack or partly lack the two moral powers, 

the also fail to fit in with Rawls’s conception of social cooperation, which is defined in terms of 

the Kantian conception of the person” (Nussbaum, 2002, s. 443). 
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Men det forhold, at mentalt handikappede mangler de moralske kræfter, ændrer jo ikke ved, at de 

også er personer. De er borgere, der ligeledes lever i samfundet, hvis livsglæde og livskvalitet er 

påvirket af den måde, hvorpå samfundet er indrettet i samme grad som personer, der lever op til 

kravene for at deltage i forhandlingen af retfærdighedsprincipperne. Rawls’ retfærdighedsteori har 

simpelthen ikke plads til mentalt handikappede i sin opfattelse af, hvad det vil sige at være 

menneske.  

Det mangelfulde menneskesyn er en konsekvens af de grundantagelser, Rawls bygger sin 

retfærdighedsteori på. En yderligere konsekvens af disse er, at retfærdighed reduceres til en basal 

nødvendighed for et gensidigt fordelagtigt samarbejde mellem tilstrækkeligt lige individer. Dermed 

har Rawls kun øje for de menneskelige relationer, der lever op til antagelsen om den tilstrækkelige 

lighed mellem individerne, da det kun er i sådanne relationer, at et samarbejde kan være til fælles 

fordel. Rawls overser dermed en lang række af relationer mellem mennesker, som ikke bygger på, 

at de er tilstrækkeligt lige, og at retfærdighed er nødvendigt for et gensidigt fordelagtigt samarbejde. 

 

”Human beings are held together by many ties: by ties of love and compassion as well as ties of 

advantages, by the love of justice as well as the need for justice” (Nussbaum, 2006, s. 157). 

 

 Rawls kritiserer utilitarismens velfærdslighed for at overse relationerne mellem individerne, idet 

den isoleret fokuserer på individuelle interesser, men hans egen teori kan kun selv indfange de 

mellemmenneskelige relationer, der er udtryk for symmetriske relationer. Han overser, at 

menneskelivet er fyldt med alle mulige former for relationer, hvorved mennesker er afhængige af 

hinanden. Nogle af disse er symmetriske, hvilke synes at være dem, som Rawls henviser til, men 

mange er udtryk for asymmetriske relationer, eksempelvis forholdet mellem forælder og barn eller 

forholdet mellem en mentalt handikappet og en pårørende, der tager sig af vedkommende. Disse 

relationer er ikke, asymmetrien til trods, udelukket fra muligheden for gensidighed, man må blot 

tildele gensidigheden en anden betydning end Rawls idé om individernes fælles fordel (Nussbaum, 

2006, s. 160).   

De asymmetriske forhold kan ikke indfanges af Rawls’ retfærdighedsteori, for hvis de kunne det, 

så måtte han opgive hele det kontraktuelle grundlag, hvorunder retfærdighedsprincipperne 

accepteres. For der gør sig det faktuelle forhold gældende for eksempelvis mentalt handikappede, at 

det ikke kan være til fælles fordel for samfundet af lige og egeninteresserede individer at inkludere 

disse i et samarbejde. De handikappede er uproduktive og ineffektive, og et asymmetrisk 
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samarbejde mellem dem og ”normalt” produktive individer vil resultere i en rationelt set 

ufordelagtig situation, således at det havde været mere fordelagtigt for de ”normalt” produktive 

individer, hvis de ikke havde indledt samarbejdet. Set fra et egeninteresseret og rationelt synspunkt, 

så er det simpelthen bad business at inkludere mentalt handikappede i samfundet.          

Det synes dog intuitivt uretfærdigt, hvis mentalt handikappede ikke kan inkluderes i det 

retfærdige samfund, så Rawls’ retfærdighedsteori står med et problem her. Løsningen kunne måske 

være, at definere egeninteresse på en lidt mere blød måde end som gjort ovenstående, hvor den 

udelukkende henviser til produktivitet. For selvom mentalt handikappede ikke bidrager meget med 

produktivitet, så er der måske andre parametre, som mentalt handikappede kan bidrage samfundet 

med. Den livsglæde og positivitet, der ligger i aktiviteter for mentalt handikappede, som 

eksempelvis deres glæde ved at høre musik, muligheden for at deltage i sportsarrangementer eller at 

lave TV produktioner, som TV Glad her i Danmark, er jo netop eksempler på, at der findes aspekter 

af de mentalt handikappedes liv, som det har værdi for samfundet at fremme, selvom de ikke 

nødvendigvis bidrager med produktivitet. Kan sådanne parametre ikke indgå i individernes 

egeninteresse under forhandlingen af retfærdighedsprincipper? Kan min rationelle egeninteresse 

ikke indeholde ønsket om, at andre må få et godt og velfungerende liv? Svaret er desværre i Rawls’ 

tilfælde nej. For det medfører, at retfærdighedsprincipperne nu omhandler subjektive og ikke 

objektive interesser, hvorved hele den kontraktuelle grundtanke bag Rawls’ retfærdighedsteori, om 

at retfærdighed går forud for individuelle opfattelser af det gode, må opgives.  

Egeninteresse kan ikke forstås i denne mere bløde forstand, men må forstås med henblik på 

objektive interesser, hvilket ifølge Rawls er de primære goder. Man kan dermed ikke begrunde 

samfundets inklusion af mentalt handikappede med egeninteresserede relationer mellem mennesker 

og idéen om, at det skulle være til fælles fordel. Det eneste, der kan begrunde en sådan inklusion, er 

altruistiske relationer mellem mennesker, og dem kan Rawls grundet sine antagelser om individet i 

den oprindelige position samt hans tilhørsforhold til det kantianske menneskesyn ikke indfange. 

Altruisme stemmer ikke overens med, at det rette går forud for og må forstås uafhængigt af det 

gode. Altruisme er Doxa, hvor rationel egeninteresse er Epistéme, og det er sidstnævnte, som 

retfærdighedsprincipperne og de primære goder ifølge Rawls skal henledes til.     

 En inklusion af eksempelvis mentalt handikappede ville medføre et brud med opfattelsen af 

primære goder som individernes objektive interesser, hvilket har væsentlige konsekvenser for især 

differensprincippet, for primære goder er netop, hvad egeninteresserede og tilstrækkeligt lige 

individer søger uafhængigt af, hvad de ellers opfatter som det gode. Men der synes imidlertid også 
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at være gode grunde til at hævde, at Rawls’ idé om primære goder i sig selv er en problematisk 

målestok for lighed i samfundet. Lad mig med henvisning til Sen eksemplificere dette. 

 

”To illustrate the point, consider two persons, 1 and 2, with 2 disadvantages in some respect (for 

example, by a physical disability, mental handicap, disease vulnerability, or high basal 

metabolic rate). Furthermore, 1 and 2 do not have the same objectives or the same conception of 

the good. 1 values A more than B, while 2 values B more than A. Each values 2A more than A, 

and 2B more than B. The orderings of the two (representing the relevant parts of their respective 

‘comprehensive doctrines’) are as follows: 

 

With the given set of primary goods, person 1 can achieve 2A or 2B, as well as – though there 

may be no great merit in this – A or B. On the other hand, given 2’s disadvantage, with the same 

primary goods 2 can achieve only A or B. Thus 1’s capability set is (2A, 2B, A, B), whereas 2’s 

set is (A, B)” (Sen, 1990, s. 119). 

 

 Eksemplet er velegnet til at illustrere, hvordan lighed af primære goder ikke nødvendigvis 

indikerer den lighed, som en egalitarisme ville kræve af et retfærdigt samfund. Der eksisterer total 

lighed mellem de to personer med hensyn til primære goder, men alligevel synes der at være 

ulighed mellem dem på et mere fundamentalt niveau. Person 2 er dårligere stillet end Person 1, 

hvad angår evnen til at omsætte primære goder til de individuelle præferencer, der afspejler hans 

opfattelse af det gode, og som sådan får han mindre udbytte af en given mængde primære goder, 

end Person 1 får af samme. Uligheden imellem de to personer er uretfærdig, da Person 2 ikke selv 

er ansvarlig for sin egen manglende evne til at omsætte primære goder, og den bør derfor 

kompenseres, hvilket Rawls’ retfærdighedsteori ikke er i stand til. 

 Hvad, der i modsætning til en lige fordeling af primære goder synes at være en retfærdig 

fordeling i tilfældet, er, at de to personer havde lige adgang til deres respektive opfattelser af det 

gode [comprehensive doctrines] (ibid.). Sen beskriver dette i rawlsianske termer, hvilket gør det 

nemt at se, at Rawls’ egen retfærdighedsteori ikke kan indfange denne uretfærdighed. Hvad Rawls 

Person 1 

2A 

2B 

A 

B 

Person 2 

2B 

2A 

B 

A 
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hævder at være individernes objektive interesser, altså de primære goder, er i virkeligheden ikke 

objektive. I hvert fald har de ikke samme objektive værdi for eksemplets to personer. Hvad der i 

stedet for må betragtes som personernes objektive interesse er friheden til at opnå, hvad de hver 

især opfatter som det gode, og i forlængelse heraf er primære goder snarere midler, end de er målet i 

sig selv.      

 Hvis man husker tilbage på, hvordan utilitarismen ikke kunne kompensere krøblingen for hans 

ufordelagtige nyttefunktion, men i stedet ville allokere ressourcer væk fra ham, så er det nu tydeligt, 

at heller ikke et egalitaristisk princip om lighed af primære goder ville kunne kompensere 

krøblingen for sit handikap (Sen, 1979, s. 215). Der findes flere typer af uligheder. En af dem er 

repræsenteret ved individers forskellige evne til at omsætte ressourcer til friheder (Sen, 1990, s. 

121). Denne ulighed har individerne ikke selv ansvar for, og det er en egalitarismes opgave at kunne 

indfange det uretfærdige i sådanne uligheder og kompensere dem bedst muligt.       

   

 5.5. Kapabilitetstilgangen 

Hidtil er to anerkendte bud på en besvarelse af spørgsmålet om lighed af hvad? blevet præsenteret, 

henholdsvis velfærdslighed, hvor velfærd henviser til nytte, samt Rawls’ idé om primære goder. 

Begge disse bud er blevet kritiseret. Det første på grund af dets deterministiske opfattelse af goder 

som værende velfærd, defineret på baggrund af nytte og dermed ud fra individuelle interesser. Det 

andet fordi dets fokus ligger på ufuldendte midler til at realisere goder snarere end på selve 

realiseringen af goder. I forlængelse heraf synes det bedste bud på en målestok for lighed at skulle 

findes imellem de to allerede præsenterede bud, hvor lighed betragtes ud fra realiseringen af det 

gode, men hvor den ikke determineres af subjektive interesser. Cohen formulerer dette meget klart, 

idet han udtrykker sin enighed med Sen i følgende synspunkt. 

 

”We must look at something which is ’posterior’ to ’having goods’ and ’prior’ to ’having utility.’ 

We must look, for example, at his nutrition level, and not just, as Rawlsians do, at his food 

supply, or, as welfarists do, at the utility he derives from eating food” (Cohen, 1989 s. 943).      

 

Et alternativt bud på en målestok for lighed, der netop lægger sig imellem velfærdslighed og lighed 

af primære goder, er kapabilitetstilgangen, som den er blevet fremstillet af Sen og videreudviklet af 
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Nussbaum. I det følgende vil der blive redegjort for denne tilgang til spørgsmålet om lighed af 

hvad?. 

 Kapabilitetstilgangen tager udgangspunkt i, at den lighed, en egalitarisme søger at fremme, er en 

lighed af muligheder. Det må gælde for et retfærdigt samfund og endvidere en retfærdig verden, at 

individerne alle har lige muligheder. Spørgsmålet er så videre, hvad de lige muligheder skal være 

muligheder for. Der synes jo at være væsentlige forskelle på individers muligheder rundt omkring i 

verden samt endda internt i nationalsamfund. Muligheden for at blive en erfaren skiløber er større i 

Sverige end i mange andre lande, mens der synes at være grundlag for at hævde, at muligheden for 

vinde OL i løb på sprintdistancer er størst, hvis man er født på Jamaica. Dette er selvfølgelig ikke 

udtryk for moralsk relevante forskelle i muligheder ifølge kapabilitetstilgangen. Hvad, der til 

gengæld er af afgørende moralsk relevans, er forskelle i muligheden for at leve et værdigt liv. 

Kapabilitetstilgangen må således starte ud med at definere, hvad der konstituerer et værdigt 

menneskeliv. 

 Ifølge Nussbaum er der to elementer, der er helt centrale for den menneskelige natur. For det 

første findes der aktiviteter, der er så særligt centrale for den menneskelige natur, at et fravær af 

disse vil betragtes som et fravær af selve livet som et menneske (Nussbaum, 2000, s. 72). Som 

eksempel herpå kan nævnes basale aktiviteter som at spise og at drikke, men også mere komplekse 

aktiviteter som menneskets behov for at skabe sociale relationer. For det andet findes der en særlig 

menneskelig måde at udføre disse aktiviteter på (ibid.). Den måde, et sultende menneske behandler 

mad på, er ikke menneskelig men dyrisk. At behandle mad menneskeligt indbefatter mere end blot 

at betragte det som en forudsætning for overlevelse. Det værdige liv konstitueres af muligheden for 

at leve et menneskeligt liv på en menneskelig måde. Idealet om det værdige liv springer således ud 

af denne grundlæggende opfattelse af den særlige menneskelige natur.  

 Spørgsmålet er nu, om kapabilitetstilgangen kommer udenom blot at betragte lighed på baggrund 

af individernes subjektive interesser, hvilket vi med Rawls har set var problematisk for 

velfærdslighed. Er opfattelsen af det værdige liv da ikke subjektiv? Er kapabiliteter ikke bare, som 

Rawls hævder, et andet udtryk for en deterministisk opfattelse af det gode som en ”comprehensive 

doctrine” (Rawls, 1988, s. 456)? Det er klart, at opfattelsen af, hvilken livsform der er bedst, i bund 

og grund er noget subjektivt betinget. Om man vil være skiløber eller sprinter, købmand eller bager 

er udtryk for ens forståelse af det gode liv, hvilket selvsagt er betinget af subjektive interesser. 

Sådanne opfattelser er meget i overensstemmelse med velfærdlighedens idé om ønskeopfyldelse. 

Men dette er imidlertid ikke, hvad kapabilitetstilgangen søger at opstille som målestok for lighed. 
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Hvis man hævder det, så har man på et helt grundlæggende niveau misforstået den. 

Kapabilitetstilgangen er jo netop fokuseret på individernes mulighed for at have et værdigt liv.  

 Mennesket indeholder som alle andre levende organismer et potentiale. Ligesom 

sommerfuglelarven, hvis den får lov, kan udvikle sig til en sommerfugl, kan barnet udvikle sig til 

velfungerende menneske, der er i stand til at kommunikere og skabe sociale relationer til andre 

mennesker, bevæge sig frit rundt i sine omgivelser og lignende. Hvordan det menneskelige 

potentiale bedst bliver realiseret er subjektivt, for det afhænger af hvilke individuelle interesser, der 

ligger bag potentialet. Det er vigtigt at slå fast, at der med menneskeligt potentiale ikke henvises til 

særlige talenter indenfor skiløb eller sprint og lignende, men at der er tale om at være i stand til at 

udføre særligt menneskelige aktiviteter på en særlig menneskelig måde. Fortalere for en 

kapabilitetstilgang ønsker ikke at objektivere de subjektive interesser, der ligger bag en specifik 

realisering af det menneskelige potentiale. De ønsker ikke at bestemme, hvilken livsform der skal 

praktiseres, men i stedet at stille objektive krav til individernes mulighed for en realisering af 

potentialet som sådan. Når kapabilitetstilgangen betragter social retfærdighed som udtryk for, at alle 

har lige muligheder, så er det muligheden for at realisere sit menneskelige potentiale, der henvises 

til (Nussbaum, 2000, s. 83). Kapabilitetstilgangen er således særligt interesseret i menneskelig 

udfoldelse.  

 Kapabilitetstilgangen opretholder individets suveræne frihed til at vælge hvilken livsform, det 

ønsker at praktisere, men det betyder imidlertid ikke, at alt er tilladt. Da man tager udgangspunkt i, 

at et værdigt liv er baseret på nogle særlige menneskelige aktiviteter, som udføres på en særlig 

menneskelig måde, så har man også derved bibeholdt idealet om selve livet som menneske som 

havende værdi i sig selv. Derfor søger kapabilitetstilgangen heller ikke at være værdineutral, men 

hævder, at der findes menneskelige aktiviteter, der bærer et gode i sig selv, såvel som andre 

aktiviteter, der anses for ikke at bære sådant et internt gode, og som måske endda af mange anses 

for at være onde. Kapabiliteter til sidstnævnte skal selvsagt ikke opfattes og anerkendes som 

kapabiliteter, der objektivt bør kræves som mulighedsbetingelser for et menneskeligt liv 

(Nussbaum, 2006, s. 182). Denne form for afvisning af værdineutralitet, som for mange kan synes 

lidt kontroversiel, mener jeg kan forstås i parallel til den kohærentisme, som Hursthouse 

repræsenterer i diskussionen af objektivitet indenfor normativ etik
10

. Der findes nogle moralske 

nodalpunkter knyttet til værdien ved særlige menneskelige aktiviteter, praksisser i MacIntyres 

terminologi, som i selve deres udgangspunkt er dydige. Det værdige eller det gode ved selve det at 
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 Se afsnit 3.4. Objektivitet. 
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være et velfungerende menneske, kan ikke være forbundet med noget slet. Kapabilitetstilgangen 

kan således ikke, men ønsker heller ikke, at opstille en værdineutral egalitaristisk teori, men snarere 

en tilgang til diskussionen om social retfærdighed, som tager udgangspunkt i nogle kohærente 

vurderinger af, hvad det vil sige at leve et værdigt liv som menneske.   

En teori om social retfærdighed må altså overveje, hvilke muligheder for menneskelig 

udfoldelse, der som minimum er påkrævet af et liv, før det kan hævdes at være et værdigt 

menneskeliv. Ifølge Nussbaum er listen af kapabiliteter udtryk for en sådan minimumsgrænse.  

 

”… 

Central Human Functional Capabilities 

1. Life. Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely, or 

before one’s life is so reduced as to be not worth living. 

2. Bodily Health. Being able to have good health, including reproductive health; to be 

adequately nourished; to have adequate shelter. 

3. Bodily Integrity. Being able to move freely from place to place; having one’s bodily 

boundaries treated as sovereign, i.e. being able to be secure against assault, including sexual 

assault, child sexual abuse, and domestic violence; having opportunities for sexual 

satisfaction and for choice in matters of reproduction.   

4. Senses, Imagination, and Thought. Being able to use the senses, to imagine, to think, and 

reason – and to do these things an a ‘truly human’ way, a way informed and cultivated by an 

adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical 

and scientific training. Being able to use imagination and thought in connection with 

experiencing and producing self-expressive works and events of one’s own choice, religious, 

literary, musical, and so forth. Being able to use one’s mind in ways protected by guarantees 

of freedom of expression with respect to both political and artistic speech, and freedom of 

religious exercise. Being able to search for the ultimate meaning of life in one’s own way. 

Being able to have pleasurable experiences, and to avoid non-necessary pain.   

5. Emotions. Being able to have attachments to things and people outside ourselves; to love 

those who love and care for us, to grieve at their absence; in general, to love, to grieve, to 

experience longing, gratitude, and justified anger. Not having one’s emotional development 

blighted by overwhelming fear and anxiety, or by traumatic events of abuse or neglect. 
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(Supporting this capability means supporting forms of human association that can be shown 

to be crucial in their development.) 

6. Practical Reason. Being able to form a conception of the good and to engage in critical 

reflection about the planning of one’s life. (This entails protection for the liberty of 

conscience.) 

7. Affiliation. A. Being able to live with and toward others, to recognize and show concern for 

other human beings, to engage in various of social interaction; to be able to imagine the 

situation of another and to have compassion for that situation; to have the capability for both 

justice and friendship. (Protecting this capability means protecting institutions that constitute 

and nourish such forms of affiliation, and also protecting the freedom af assembly and 

political speech.) 

B. Having the social bases of self-respect and non-humiliation; being able to be treated as a 

dignified being whose worth is equal to that of others. This entails, at a minimum, protections 

against discrimination on the basis of race, sex, sexual orientation, religion, caste, ethnicity, 

or national origin. In work, being able to work as a human being, exercising practical reason 

and entering into meaningful relationships of mutual recognition with other workers.   

8. Other Species. Being able to live with concern for and in relation to animals, plants, and the 

world of nature. 

9. Play. Being able to laugh, to play, to enjoy recreational activities.   

10. Control over One’s Enviroment. A. Political. Being able to participate effectively in 

political choices that govern one’s life; having the right of political participation, protections 

of free speech and association. 

B. Material. Being able to hold property (both land and moveable goods), not just formally 

but in terms of real opportunity; and having property rights on an equal basis with others; 

having the right to seek employment on an equal basis with others; having the freedom from 

unwarranted search and seizure.” (Nussbaum, 2000, s. 78).  

 

Der findes ifølge Nussbaum tre typer af kapabiliteter (ibid., s. 85). Basale kapabiliteter som 

eksempelvis at have velfungerende hørelse eller syn. Interne kapabiliteter, med hvilket der henvises 

til funktioner, der udvikles gennem simpel modenhed som seksualitet eller at kunne tale sit 

modersmål. Endeligt findes der kombinerede kapabiliteter, hvor interne kapabiliteter er suppleret af 
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eksterne mulighedsbetingelser for udøvelsen af den menneskelige funktion, som kapabiliteten 

henviser til. Listen er udtryk for den sidstnævnte type af kapabiliteter (ibid., s. 86).      

Det er en vigtig pointe for Nussbaum, at listen ikke er eksempler på egenskaber, som vi finder 

glæde ved, men at der er tale om objektive minimumskrav for det værdige menneskeliv. Dette 

betyder imidlertid ikke, at den er udtryk for et ”comprehensive doctrine”, som Rawls ville hævde 

(Rawls, 1988, s. 456). Der er forskel på at fordre en bestemt form for menneskelig udfoldelse og at 

fordre kapabiliteten til menneskelig udfoldelse i det hele taget. Forskellen på en person, der faster 

og en, der sulter, er, at den fastende i modsætning til den sultende har muligheden for at spise. En 

sultende person er berøvet kapabiliteten til ernæring, hvilket gør, at han er fundamentalt dårligere 

stillet end personen, der faster (Nussbaum, 2000, s. 87). En egalitaristisk teori skal således ikke 

omhandle besiddelse af ernæringsressourcer eller tilfredsstillelse ved ernæring, men i stedet stille 

objektive krav til individernes kapabilitet til ernæring, for det er denne og ikke selve ernæringen, 

man ønsker at fremme.  

Kapabilitetstilgangen kan således ses som en korrektion og omskrivning af Rawls’ liste af 

primære goder i den forstand, at man nu er interesseret i, hvad goderne rent faktisk kan gøre for 

individet. Dermed placerer denne form for egalitarisme sig imellem velfærdslighed og lighed af 

primære goder, som Cohen hævdede, at den korrekt egalitarisme måtte gøre. Kapabilitetstilgangen 

spørger ikke ”How satisfied is Vasanti?” eller ”How much in the way of resources is Vasanti able to 

command?”, men fokuserer i stedet på spørgsmålet om “What is Vasanti actually able to do and to 

be?” (ibid., s. 71). For så vidt, man anskuer kapabiliteterne som en korrektion af Rawls’ liste af 

primære goder, så må man endvidere være opmærksom på, at der heri ligger en anden opfattelse af 

frihedsbegrebet. Kapabilitetstilgangen definerer frihedsbegrebet mere positivt end Rawls, således at 

der med frihed ikke bare menes fravær af forhindringer men også mulighed for menneskelig 

udfoldelse. Der er altså tale om en udvidelse af kontraktteoriens negative frihedsbegreb til også at 

indbefatte en positiv forståelse af frihed.  

Dette betyder imidlertid ikke, at man nødvendigvis giver afkald på liberalismens negative 

frihedsbegreb. Nussbaum er meget opmærksom på, at hun i sin udlægning af kapabilitetstilgangen 

netop skriver sig ind i den liberale tradition. Det gør hun, fordi individets frihed til at vælge 

livsform og egen menneskelig udfoldelse, måske endda i særlig udpræget grad, er det normative 

fokus for listen af kapabiliteter (Nussbaum, 2006, s. 182). Det er netop det, kapabiliteterne søger at 

sikre. Dog er der, som det er blevet vist i kritikken af Rawls, nogle centrale holdepunkter i den 

liberale tradition, som kapabilitetstilgangen må distancere sig fra. Det drejer sig især om det 
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kantianske dualistiske menneskesyn, hvor individet i kraft af sin autonome rationalitet er i stand til 

at hæve sig fra sine drifter og emotionelle tilbøjeligheder. Det drejer sig endvidere om antagelsen 

om, at individerne i udgangspunktet er tilstrækkeligt lige til, at ingen er i stand til at dominere 

andre, og endeligt om kontraktteoriens opfattelse af sociale relationer som udelukkende værende en 

nødvendighed for et gensidigt fordelagtigt samarbejde. Kapabilitetstilgangen er således ikke i 

uoverensstemmelse med Kants anden formulering af det kategoriske imperativ, hvormed det 

hævdes, at alle skal behandles som mål i sig selv, ikke blot som middel (Kant, 1999, 88). Dog må 

man nok forstå dette ideal en smule anderledes, hvis man læser det i lyset af kapabilitetstilgangen, 

end det var Kants mening. Ifølge en kapabilitetsteoretisk belysning af idealet indeholder imperativet 

den pointe, at alle må behandles som mennesker, hvilket vil sige, at alle skal have mulighed for at 

leve et værdigt menneskeliv.  

 

5.6. Kritik af kapabilitetsbegrebet 

Parallelt med den måde jeg i et tidligere afsnit har kritiseret Rawls’ retfærdighedsteori og brug af 

primære goder som mål for lighed, er der blevet opstillet indvendinger mod kapabilitetstilgangen. 

Især som den er fremstillet hos Sen. Cohen argumenterer for, at kapabilitetstilgangens egentlige 

bidrag til diskussionen om lighed af hvad? er dens retmæssige kritik af andre egalitaristiske teorier, 

især af Rawls’ retfærdighedsteori, men at dens ideal om nogle objektive krav om et minimum af 

kapabiliteter ikke i sig selv er et tilstrækkeligt begreb om retfærdighed. Der skal mere til 

retfærdighed end blot at være kapable (Cohen, 1989, s. 943). Cohen foreslår i stedet, hvad han 

kalder ”acces to advantages” (ibid.), men det er for mig at se uvist, hvad Cohen mener at lægge i 

disse typer af adgange, der for alvor kan distancere sig fra kapabiliteter. Jeg vil derfor i det følgende 

tage udgangspunkt i en kritik af kapabilitetstilgangen fremstillet af Dworkin, som indeholder en 

indvending, der er tilpas alvorligt opstillet til at måtte overvejes. Det er dog min klare opfattelse, at 

denne indvending i sidste ende snarere bekræfter kapabilitetstilgangen, end den afviser den, hvilket 

jeg vil forsøge at vise.  

 Dworkins kritik af kapabilitetstilgangen synes at hævde følgende tosidede påstand. Enten 

forfalder kapabilitetstilgangen til at hævde lighed af velfærd, eller også tager den afstand fra 

velfærdslighed ved at hævde lighed af ressourcer (Dworkin, 2000, s. 301). Kapabilitetstilgangen 

står dermed ifølge Dworkin i en uløselige situation lignende Odysseus’ dilemma med Skylla og 
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Karybdis, og der synes at ligge heri, at kapabilitetstilgangen i alle henseende må anses for 

overflødig. Lad mig i første omgang betragte den første del af indvendingen isoleret. 

 Dworkin argumenterer her ud fra den forståelse af Sen, at kapabilitetstilgangen forfalder til 

velfærdslighed, idet den forsøger at fremme lighed blandt individers adgang til tilfredsstillelse 

[happiness], hvilket synes at skulle henvise til, at kapabilitetstilgangen gør sig skyldig i samme 

anvendelse af nyttebegrebet, som velfærdslighed (ibid., s. 302). Dette forekommer dog at være en 

noget urimelig og uplausibel påstand. Kapabilitetstilgangen søger ikke at fremme individers adgang 

til bestemte glædelige psykologiske tilstande, men deres mulighed for at leve et værdigt liv forstået 

ud fra objektive krav til minimalt acceptable mulighedsbetingelser for et sådant, og i forlængelse 

deraf appellerer den heller ikke til nyttebegrebet i sin redegørelse for en retfærdig fordeling. Hvis 

man skulle forstå Sen og Nussbaums ideal om kapabiliteter i overensstemmelse med princippet om 

velfærdslighed, så måtte man redefinere hele velfærdsbegrebet, så det netop ikke var betinget af 

individernes subjektive interesser, hvilket henvisningen til individuel nytte er et udtryk for. Man 

måtte i stedet forstå velfærd ud fra nogle objektive kriterier for, hvad der gør menneskelivet værd at 

leve, for det er det, der er på spil, når der henvises til kapabilitetsbegrebet. Hvis det er det, man 

forstår ved at færdes vel, så er der ikke langt imellem kapabilitetstilgangen og en accept af 

princippet om velfærdslighed. Der kan muligvis argumenteres for, at der netop findes sådanne 

lighedspunkter mellem kapabilitetstilgangen og velfærdslighed, hvis princippet om velfærdslighed 

bygges på en velfærdsdefinition svarende til, hvad jeg tidligere har beskrevet som objektiv liste
11

, 

men kapabilitetstilgangen vil kræve en særlig liste af objektive mulighedsbetingelser for det 

værdige liv, og ikke blot en liste af velfærdselementer. Det skal altså ikke afvises, at 

kapabilitetstilgangen kan betragtes som en særlig type af velfærdslighed i overensstemmelse med 

netop denne velfærdsdefinition, men det kræver, at man opgiver forbindelsen mellem velfærd og 

individuel nytte, og det er jo netop tilstedeværelsen af den forbindelse, Dworkin forsøger at påpege 

som en svaghed ved kapabilitetstilgangen (ibid.).  

 Anden del af Dworkins påstand hævder, at kapabilitetstilgangen, for så vidt den ikke taler for 

velfærdslighed, bliver fortaler for en lige fordeling af ressourcer. Det synes imidlertid svært at 

vurdere, hvorvidt denne delpåstand er plausibel, for den sætter et muligt lighedstegn mellem 

kapabiliteter og ressourcer, og gyldigheden af dette lighedstegn afhænger meget af, hvad der skal 

forstås ved begrebet ressourcer. Hvis vi forstår ressourcer i en snæver forstand, som økonomiske 

ressourcer, hvilket i mange henseende synes at være den typiske forståelse af begrebet, så er det helt 
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 Se afsnit 5.1. Utilitarisme og velfærdslighed.  
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meningsløst at hævde, at kapabiliteter henviser til det samme. For hvis vi forfølger denne snævre 

forståelse af ressourcer, så må vi give Cohen ret i, at Dworkins ressourcelighed ikke indfanger 

uretfærdigheden i eksempelvis situationen, hvor en person føler smerte ved at bevæge sin arm, men 

hans arm rent fysisk er lige så bevægelig og stærk som andres (Cohen, 1989, s. 921). En snæver 

forståelse af ressourcer ville overse denne uretfærdighed, da smerten ikke begrænser personens 

produktivitet og dermed ikke hans økonomiske ressourcer. Ej heller kan Dworkins tilgang se noget 

uretfærdigt i, at krøblingen grundet sit handikap ikke kan bevæge sig frit rundt i samfundet, men 

kan udelukkende kompensere ham med økonomiske ressourcer for sin manglende produktivitet. 

Men det er jo ikke manglende økonomiske ressourcer, der er problemet. Pointen er her, at 

krøblingen ikke selv kan komme op ad trappen, lige meget hvor mange ressourcer han har til 

rådighed. Dette er uretfærdigt, hvis man betragter retfærdighed på baggrund af kapabiliteter men 

ikke på baggrund af ressourcer i snæver forstand.  

 Her må man dog være opmærksom på, at Dworkin ikke selv ønsker at betragte ressourcer i 

snæver forstand, men faktisk taler for en så bred definition af ressourcer, at selv Cohens 

bemærkning om smerte ved at bevæge armen er udtryk for en mangel på ressourcer (Dworkin, 

2000, 286). Spørgsmålet er nu, hvor bred en forstand af ressourcer, man er villig til at acceptere. 

Hvis ressourcebegrebet er defineret bredt nok til, at alt der er indbefattet i begrebet kapabiliteter, 

også vil kunne indfanges af ressourcebegrebet, så har Dworkin ret, når han hævder, at kapabiliteter 

og ressourcer i virkeligheden er det samme ideal ”… set out in a different vocabulary” (ibid., s. 

303). Men implikationen af et så bredt defineret ressourcebegreb er, at Dworkin parallelt med 

kapabilitetstilgangen må tage afstand fra det kantiansk dualistiske menneskesyn, antagelsen om de 

tilstrækkeligt lige individer samt den kontraktteoretiske opfattelse af, at socialt samarbejde 

udelukkende er et udtryk for en egeninteresseret erkendelse af gensidig fordelagtighed. Kun hvis 

ressourceteorien er villig til at acceptere denne distance til Rawls’ retfærdighedsteori, slipper han 

udenom den kritik, som fortalere for kapabilitetstilgangen har rettet mod Rawls, og som, jeg 

ovenstående har argumenteret for, synes at være en retmæssig kritik.  

 Dworkin selv er ikke villig til at tage sit ressourcebegreb så langt, som det er blevet forslået her, 

og dermed synes der at være væsentlige forskelle på at tale for en lighed af kapabiliteter og for en 

lighed af ressourcer, til trods for at kapabilitetstilgangen umuligt kan være udtryk for en 

nyttebaseret velfærdslighed. Hvis der skulle være andre fortalere for ressourcelighed, som ønsker 

ressourcebegrebet så bredt defineret, at de må acceptere kapabilitetstilgangens opgør med Rawls’ 

retfærdighedsteori, så er der faktisk ingen anden forskel på ressourcer og kapabiliteter end ordlyden. 
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Men forudsat at man ikke har afgørende interesse i, hvad der er den korrekte ordlyd, har Dworkins 

kritik dermed i højere grad bekræftet end afkræftet kapabilitetstilgangen. Skulle man af uvisse 

grunde have en særlig stædig interesse i anvendelsen af en bestemt ordlyd, så synes 

kapabilitetsbegrebet faktisk også at være mere dækkende end ressourcebegrebet, idet opgøret med 

Rawls’ retfærdighedsteori bygger på en forskydning af fokus i lighedsdiskussionen fra, hvad 

individerne er i besiddelse af, til hvad individerne er i stand til at gøre og at være. 

 Hidtil er der blevet argumenteret for, at kapabilitetstilgangen ikke er udtryk for en accept af 

princippet om velfærdslighed, for så vidt dette princip bygger på en velfærdsdefinition, der kobler 

velfærd til individuel nytte. Endvidere er der blevet opstillet argumenter for, at kapabilitetstilgangen 

heller ikke er udtryk for en accept af ressourcelighed med mindre ressourcer forstås i så bred 

forstand, at det medfører en accept af indvendingerne mod de grundlæggende antagelser for Rawls’ 

retfærdighedsteori. I det resterende af kapitlet vil der opstilles to konkrete eksempler på, at 

kapabiliteter er fundamentalt forskellige fra Dworkins egen definition af ressourcer, uden at 

kapabiliteter nødvendigvis ender med at måtte forstås som velfærd. 

 Dworkins ressourcelighed bygger på en relativt bred definition af ressourcer indeholdende både 

personlige og upersonlige ressourcer (Williams, 2002, s. 24). De personlige ressourcer dækker over 

fysiske og mentale kvaliteter, evner, talenter og lignende, mens de upersonlige ressourcer udgøres 

af forskellige former for besiddelser som materielle goder samt juridiske rettigheder og des lige 

(ibid.). Ifølge Williams kan kapabilitetstilgangen løse det dilemma, som dworkin har sat den i, at 

den enten er udtryk for en accept af velfærdslighed eller ressourcelighed, hvis den kan påvise en 

relevant ulige fordeling af kapabiliteter, som hverken er udtryk for en ulighed i velfærd eller i 

personlige eller upersonlige ressourcer. Betragt følgende eksempel.  

 Ann og Bob er tvillinger og ønsker begge at leve et liv sammen med en partner af det andet køn, 

indeholdende både børn og karriere, hvor de har mulighed for at kombinere en fremstående karriere 

med at varetage familiære pligter. I det pågældende samfund hvor de begge lever, findes der 

følgende tre mulige tilgange til kombinationen af karriere og familiære pligter (ibid., s. 31). Man 

kan være et karrieremenneske [idealworkers], der prioriterer karriere over familiære pligter. Man 

kan omvendt være et familiemenneske [homemakers], der prioriterer familiære pligter over karriere, 

og endelig findes der deleforældre [co-parents], der vægter karriere og familiære pligter lige højt. I 

det nærværende samfund forholder det sig sådan, at de fleste mænd foretrækker at være 

karrieremennesker frem for at være familiemennesker eller deleforælder, mens de fleste kvinder 

foretrækker at være deleforældre frem for at være karrieremennesker eller familiemennesker. Dette 
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gør, at mændene i samfundet har lettere end kvinderne ved at finde en partner af det modsatte køn, 

der er mere villige til at påtage sig familiære pligter, end de selv er. Hvad eksemplet gerne skulle 

gøre klart er, at Ann og Bob til trods for deres fælles udgangspunkt er stillet ret forskelligt med 

henhold til deres liv. På grund af de i det pågældende samfund gældende sociale forhold, har Ann 

større sandsynlighed for at måtte give afkald på sine karrieremæssige mål, end det er tilfældet for 

Bob. Hvis de eksempelvis begge skulle foretrække at være deleforældre, så vil dette være sværere 

for Ann end for Bob, da der i samfundet er større udbud af kvindelige end mandlige deleforældre. 

Eksemplets pointe er, at uligheden mellem Ann og Bob er et udtryk for en ulige fordeling af 

deres kapabiliteter. De er forskelligt kapable til at indtage forskellige roller i samfundet. Men det er 

ikke et udtryk for en ulige fordeling af hverken personlig eller upersonlige ressourcer, da uligheden 

skyldes nogle sociale forhold, som på ingen rimelig måde kan tilskrives individernes fysiske eller 

mentale kvaliteter og heller ikke deres besiddelser eller rettigheder. Endvidere synes uligheden 

heller ikke at være udtryk for forskelle i individernes velfærd. Grunden hertil er, at eksemplet kan 

påpege en relevant samfundsmæssig ulighed uafhængigt af, om Ann og Bob får deres konkrete 

præferencer tilgodeset. Det er så at sige ligegyldigt, hvilke præferencer Bob og Ann har, og som 

sådan er det muligt, at de begge er helt igennem tilfredse med den måde, deres liv falder ud på. Men 

det ændrer ikke ved, at det samfund, hvori Ann og Bob lever, indeholder væsentlige uligheder i 

kapabiliteter, således at individerne er forskelligt kapable til at indtage bestemte roller i samfundet. 

Kapabiliteter er således i nærværende eksempel hverken identisk med ressourcer eller med velfærd.           

 Et andet eksempel kan tydeliggøre, hvordan kapabilitetstilgangen adskiller sig fra både 

velfærdslighed og ressourcelighed. Betragt to kvinder der i udgangspunktet er lige kapable, har lige 

mange ressourcer og lige meget velfærd. Begge kvinder bliver nu bevidste om, at de ikke er i stand 

til at få børn, hvilket af den ene af kvinderne betragtes som en ulykkelig skæbne, da at stifte familie 

var hendes ypperste ønske, mens det for den anden er helt ubetydeligt, da hun ikke ønsker at stifte 

familie alligevel. Den første af kvinderne anser altså nu sig selv som ufordelagtigt stillet i forhold til 

andre grundet sin manglende fertilitet, hvorimod den anden ikke anser sin fysiske tilstand som 

nævneværdigt ufordelagtig. Ifølge velfærdslighed skal kun den første af disse kvinder kompenseres, 

da hun i modsætning til den anden kvinde er ufordelagtigt stillet med hensyn til velfærd. Ifølge 

Dworkins ressourcelighed er det også kun den førstnævnte kvinde, der bør kompenseres, da 

Dworkin med henvisning til det, han kalder kontinuitetstesten [the continuity test], hævder, at 

kvindernes egen overbevisning om, hvorvidt de er ufordelagtigt stillet, må tælle med i opgørelsen af 

deres personlige ressourcer (Williams, 2002, s. 34). Men kapabilitetstilgangen må adskille sig fra 
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både velfærdslighed og ressourcelighed på dette punkt, da den ikke kan se nogen relevant forskel på 

de to kvinder. Hvis kapabilitetstilgangen ønsker at kompensere den første kvinde for sin manglende 

fertilitet, og det er i høj grad tilfældet, så må den også ønske at kompensere den anden kvinde til 

trods for, at hun ikke ser sig selv som stillet ufordelagtigt. Eksemplet påpeger således en væsentlig 

forskel på kapabiliteter og Dworkins definition af ressourcer, uden at kapabiliteter bliver et 

spørgsmål om velfærd. 

 Det sidste eksempel synes dog at implicere en alvorlig indvending mod kapabilitetstilgangen, for 

den viser sig i forlængelse af dette eksempel at medføre muligheden for, at individer kan kræve 

kompensation for nogle situationer, som på et objektivt plan anses for at være en begrænsning af det 

værdige liv, men som individerne på et subjektivt plan finder fuldt tilfredsstillende (Clayton and 

Williams, 1999, s. 455). Kritikere af kapabilitetstilgangen vil hævde, at en sådan kompensation 

virker kontraintuitivt, da de kompenserede individer ikke i udgangspunktet anser kompensationen 

for nødvendig.  

 Jeg må indrømme, at denne indvending synes at have sin berettigelse. Kapabilitetstilgangen 

synes at indeholde muligheden for, at visse individer med særligt sparsomme interesser, som 

eksempelvis at man ikke ønsker at stifte familie, bliver kompenseret til trods for deres manglende 

interesse i pågældende kompensation. Dog synes indvendingen at bygge på en antagelse om, at 

social retfærdighed helt eller delvist omhandler individernes subjektive interesser, hvilket er en 

antagelse, der allerede i udgangspunktet bryder med idealet om lighed af kapabiliteter. Pointen i 

Nussbaums kapabilitetstilgang er jo netop, at social retfærdighed omhandler individernes 

muligheder for at leve livet værdigt, at muligheden for et værdigt menneskeliv kan forstås som 

noget objektivt, grundet nogle særligt konstituerende karaktertræk ved et menneskeligt liv, samt at 

en teori om social retfærdighed først og fremmest skal sikre, at alle individer har et minimum af 

disse muligheder til rådighed. Hvis man accepterer kapabilitetstilgangen som en sådan teori om 

social retfærdighed, så er det slet ikke kontraintuitivt men højst en smule upraktisk, at enkelte 

individer i særlige tilfælde skal kompenseres til trods for, at de ikke oplever sig selv som 

ufordelagtigt stillet.   
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6. Indekseringsproblemet 

Der er hidtil blevet argumenteret for, at velfærd og henholdsvis ressourcer alene samt Rawls’ ideal 

om primære goder alle er utilstrækkelige som målestok for lighed, og at kapabiliteter forekommer at 

være en mere passende måleenhed. En af kapabilitetstilgangens styrker er, at den grundet sit fokus 

på individernes mulighed for udfoldelse af deres menneskelige potentiale tilskriver sig en 

pluralistisk tilgang til en egalitaristisk diskussion, hvilket vil sige, at den tager afstand fra at vurdere 

lighed på baggrund af én singulær parameter. I modsætning hertil står især fortalere for henholdsvis 

ressourcelighed og velfærdslighed som udtryk for monistiske tilgange, idet de forsøger at indfange 

den ene singulære parameter, som de hævder alene er afgørende for et spørgsmål om lighed (Wolff 

og de-Shalit, 2007, s. 22). På baggrund af tidligere præsenterede argumenter imod disse 

egalitaristiske positioner synes der at være udmærket belæg for at hævde, at en sådan monistisk 

tilgang til en egalitaristisk diskussion forekommer uplausibel. Imod både velfærdslighed og 

ressourcelighed er det blevet hævdet, at deres respektive singulære parametre udtrykker deres 

utilstrækkelighed ved, at to individer ikke nødvendigvis er stillet lige i de relevante egalitaristiske 

henseender blot fordi de besidder samme niveau af tilfredshed eller ressourcer
12

. Der findes således 

et stærkt realistisk baseret argument for, at en diskussion af lighed må anskues pluralistisk (ibid., s. 

35). 

 Men den realistiske fordel kommer ikke uden en pris. For hvis lighed skal anskues pluralistisk i 

den forstand, at flere parametre har relevant indflydelse, så bliver det svært i praksis at foretage en 

vurdering af ligheden, idet det kan blive uklart, hvornår nogle individer er stillet dårligere end 

andre. Lad mig for en kort bemærkning betragte følgende eksempel. Yrsa og Otto er to i alle 

relevante henseender fuldstændigt ligestillede børn. De har således lige mange ressourcer til 

rådighed, og de er lige tilfredse med deres liv. Da Otto er ti år gammel, bliver man bevidst om, at 

han lider af en kronisk lidelse, som har følgende fysiske konsekvenser. Otto vil i løbet af de næste 

fem år miste kontrollen over og følingen med sine ben og vil af den grund være afhængig af en 

kørestol resten af sit liv, fra han er femten år gammel. Der er dog intet, der tyder på, at Otto ikke vil 

kunne leve et liv af almindelige længde grundet sin diagnose. Som situationen er nu, er det oplagt 

intuitivt, at Otto er dårligere stillet end Yrsa, for de er helt ligestillede med henblik på alle relevante 

kapabiliteter med undtagelse af kapabiliteten bodily integrity, hvor Otto grundet sin lidelse er stillet 
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 Se eksemplet med den kørestolsbrugende elev i afsnit 5.2. Kritik af velfærdslighed samt eksemplet med tvillingerne 

Ann og Bob i afsnit 5.6. Kritik af kapabilitetsbegrebet for en uddybning af de omtalte argumenter imod velfærdslighed 

og henholdsvis ressourcelighed.   
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dårligere end Yrsa. Man siger om Yrsa og Otto i denne situation, at der er en dominant rangorden 

imellem dem, da de er sammenlignelige på alle relevante parametre, og da Yrsa er bedre stillet end 

Otto på mindst én af disse, uden at Otto er bedre stillet end Yrsa på nogen af parametrene (Wolff og 

de-Shalit, 2007, s. 98). Det er således helt ukontroversielt og uproblematisk at hævde, at denne 

situation indeholder en relevant ulighed, og at Otto grundet denne er stillet dårligere end Yrsa.   

 Det problematiske i at vurdere, hvem der er stillet dårligst, opstår i situationer, hvor der ikke kan 

forefindes en sådan dominant rangorden, så betragt følgende tilføjelse til ovenstående eksempel. 

Det bliver efter yderligere et par år klart, at Yrsa også lider af en kronisk lidelse, dog med helt andre 

fysiske implikationer end Ottos, idet Yrsas forventede levealder halveres som resultat af lidelsen, 

der til gengæld ikke sætter begrænsninger for hendes bevægelighed. Yrsa er altså stadig stillet bedre 

end Otto med hensyn til bodily integrity, men er nu stillet dårligere med hensyn til kapabiliteten life 

(Nussbaum, 2000, s. 78). Den nye situation indeholder ikke mulighed for en dominant rangorden, 

da det nu ikke længere gælder, at Yrsa er stillet bedre end Otto på mindst én parameter, uden Otto 

er stillet bedre end Yrsa på nogen af parametrene. Det stiller imidlertid kapabilitetstilgangen overfor 

et væsentligt indekseringsproblem. For hvordan skal man nu kunne rangordne de to forskellige 

kapabilitetssæt, når sammenligningen ikke bygger på dominans? 

 Selvom indekseringsproblemet ikke bare lige lader sig løse i en håndevending, så synes det dog i 

visse tilfælde at være muligt at omgå problemet. Selv hvis omstændighederne ikke muliggør en 

dominant rangorden, synes det nemlig at være muligt at foretage en relativ robust rangordning på 

anden vis. For det første kan man forestille sig, at personer, der er dårligt stillede i én relevant 

henseende, også vil være det i andre, således at visse individer i et givent samfund vil have ufordele 

i mangefold [clusters] (Wolff og de-Shalit, 2007, s. 103). Dette åbner muligheden for at sådanne 

særligt uheldige individer kan anses for at være dårligere stillet end andre, til trods for fraværet af 

en dominant rangorden. Dette kan overføres til ovenstående eksempel, hvis man forestiller sig et 

tredje barn, Grethe, der er stillet bedre end Otto med hensyn til bodily integrity, men i alle andre 

relevante henseender er stillet dårligere. Tanken er her, at Grethe på baggrund af sit uheldige 

mangefold af ufordele kan anses for at være stillet dårligere end Otto, selvom sammenligningen 

ikke giver mulighed for dominans. I sådanne tilfælde af ulighed vil man altså kunne foretage en 

relativ robust rangordning og dermed omgå indekseringsproblemet, men det er uvist i hvor høj grad, 

man vil kunne forvente at finde disse tilfælde. 

For det andet vil en rangordning være tilstrækkeligt berettiget, hvis den er foretaget på baggrund 

af en normativ konsensus om, hvilke relevante kapabiliteter, der er mest vigtige (Wolff og de-
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Shalit, 2007, s. 103). Dette lægger sig meget tæt op grundidéen i Sens ”intersection approach” 

(Cohen, 1995, s. 277). Sen forsøger at omgå indekseringsproblemet ved at hævde, at to forskellige 

kapabilitetssæt kan anses for ligeværdige, hvis de er inkommensurable. Det hævdes endvidere, at to 

kapabilitetssæt er inkommensurable, hvis forskellige opfattelser af menneskeligt forgodtbefindende 

[human well-being] vil vægte dem forskelligt (ibid.). Der kræves således, i fravær af dominans, en 

vis normativ konsensus om en bestemt vægtning af forskellige kapabiliteter, før ejeren af det ene 

kapabilitetssæt kan anses for at være stillet bedre end ejeren af det andet.      

  Grundtanken her er, at hvis man i et samfund har fundet normativ konsensus om at vægte de 

forskellige relevante kapabiliteter på en bestemt måde, så har man i det pågældende samfund 

mulighed for en robust rangordning af forskellige kapabilitetssæt. Forudsætningen for 

rangordningen er, at der så rent faktisk findes normativ konsensus, men det synes ikke uplausibelt, 

at det i hvert fald til en vis grad skulle være tilfældet. Hvis Nussbaums liste af kapabiliteter 

betragtes, så fremstår det måske nok noget besværligt at vurdere, hvorvidt bodily health i alle 

henseender er vigtigere end bodily integrity eller omvendt, men det vil synes helt ukontroversielt for 

de fleste at påpege, at begge disse to er vigtigere end eksempelvis other species (Nussbaum, 2000, 

s. 78). Så selvom det muligvis er besværligt helt i detaljer at vurdere kapabiliteterne i forhold til 

hinanden, er det imidlertid ikke urimeligt at forestille sig, at der kan findes en vis grad af konsensus 

med hensyn til en overordnet vægtning. Endvidere mener Wolff og de-Shalit at have fundet 

empirisk belæg for, at en bred normativ konsensus om kapabiliteternes vigtighed finder sted netop i 

henhold til Nussbaums liste af kapabiliteter (Wolff og de-Shalit, 2007, s. 106).  

 Det er altså nu blevet konstateret, at det er muligt at omgå indekseringsproblemet, hvis der kan 

findes normativ konsensus om en vægtning af kapabiliteternes vigtighed, og der er endvidere blevet 

argumenteret for, at en sådan konsensus ikke er uplausibel. Men min påstand er nu, at 

mulighedsbetingelsen for den omtalte konsensus er, at den bygger på en bestemt normativ 

fundamental opfattelse af, hvad kapabiliteterne er muligheder for eller friheder, i ordets mest 

positive betydning, til. Der ligger således et normativt fundament til grund for, at der kan findes 

enighed om kapabiliteternes vigtighed, og jeg ser ingen anden mulighed for kapabilitetstilgangen, 

end at dette fundament må etableres i noget lignende det aristoteliske ideal om det vellykkede liv 

[eudaimonia]. Det er jo netop med henvisning til idéen om at leve et værdigt liv, hvor værdighed 

netop skal forstås i aristotelisk forstand, at Nussbaum opstiller de omtalte kapabiliteter, og som 

sådan har kapabiliteterne kun værdi i sig selv ved at være instanser, der sikrer muligheden for et 

værdigt liv. 
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Det normative udgangspunkt i individets mulighed for et værdigt liv er således helt fundamentalt 

for kapabilitetstilgangen, som idealet om det vellykkede liv er det for dydsetikken, og der synes at 

være tilstrækkeligt grundlag for at trække en parallel mellem de to normative idealer
13

. Nussbaums 

idé om det værdige liv er i lighed med idealet om eudaimonia udtryk for en teleologisk tilgang til 

den normative etiske distinktion, idet netop samme ideal danner grundlag for der normative 

endemål. Endvidere tager kapabilitetstilgangen med sit fokus på idealet om det værdige liv afstand 

fra den rationalistiske normativitet, som gør sig gældende for både den kantianske deontologi og 

utilitarismen, ved ophøjelsen af bestemte moralske principper, og som sådan er den et udtryk for en 

etik snarere end en moral. Det gør den især ved at bygge idealet om det værdige liv på en 

grundlæggende opfattelse af den særlige kendetegnende menneskelige natur og dermed afslå, at det 

normative omdrejningspunkt skulle være rationalistisk funderet. Afslutningsvis hævder den i lighed 

med dydsetikken at være objektivistisk, idet den tager afstand fra utilitarismens pragmatiske forhold 

til subjektive præferencer. Det gør den med henvisning til samme kohærentistiske objektivitet, som 

jeg har retfærdiggjort i forbindelse med den aristoteliske dydsetik. I forlængelse heraf placerer 

kapabilitetstilgangen således sig selv i det domæne af det normative etiske felt, som jeg tidligere har 

kaldt eudaimonisme og angivet som det særligt dydsetiske domæne.   

Den afgørende pointe her er, at det netop er det eudaimonistiske element, ført videre fra den 

aristoteliske dydsetik, der gør kapabilitetstilgangen bedst muligt i stand til at omgå 

indekseringsproblemet, idet det er det eudaimonistiske udgangspunkt, der udgør det bagvedliggende 

normative fundament for en konsensuspræget vægtning af kapabiliteterne. Dette kan forekomme at 

være en svært abstrakt pointe at trække hjem, så jeg skal forsøge at eksplicitere den ved en analogi. 

Når man som dommer i en olympisk konkurrence i kunstskøjteløb bliver pålagt at vurdere 

præstationer i forhold til hinanden på én og samme pointskala men på baggrund af i udgangspunktet 

usammenlignelige parametre, en henholdsvis teknisk og en artistisk score, så er det udelukkende 

muligt, fordi man fra start har gjort sig bevidst om, hvad parametrene på et helt grundlæggende 

niveau skal være et udtryk for, nemlig hvem der overordnet er den bedste skøjteløber. Der vil være 

deltagere med et umådeligt højt teknisk niveau, der scorer lavt på den artistiske udførelse og 

omvendt. Det er således kun med udgangspunkt i en enighed om hvilken vægtning af parametrene, 

der bedst kan udtrykke idealet om den bedste skøjteløber, at konkurrencen lader sig afgøre. Der er 

flere måder hvorpå denne analogi ikke kan overføres til en diskussion om lighed, men lige præcis 

vedrørende det abstraktionsniveau, hvor idealet om den bedste skøjteløber har afgørende betydning 
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 Se kapitel 4. Det dydsetiske domæne i det normative etiske felt.  
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for vurderingen af parametrene i forhold til hinanden, er analogien velvalgt. For det er på samme 

niveau, det eudaimonistiske ideal lægger det normative fundament for en konsensus vedrørende 

vægtningen af kapabiliteterne i forhold til hinanden. Når Wolff og de-Shalit mener at have fundet 

empirisk belæg for, hvad de kalder en demokratisk konsensus om kapabiliteternes vigtighed, så er 

det jo netop kapabiliteternes vigtighed i henhold til muligheden for individernes udfoldelse af et 

værdigt menneskeliv. For hvordan kan Nussbaums liste af kapabiliteter ellers overhovedet tolkes? 

Det er med udgangspunkt i idealet om det værdige liv, at kapabiliteterne identificeres og oplistes i 

første omgang, og det er vel egentlig også kun i kraft af dette ideal, at kapabiliteterne overhovedet 

giver mening. Derfor forekommer det ukontroversielt, at det er med henvisning til netop dette ideal, 

at de skal kunne rangordnes. At være kapabel er at være kapabel til noget, og det er dette noget, som 

den aristoteliske dydsetik med sin eudaimonisme lægger fast for kapabilitetstilgangen. Den 

tilsigtede konsensus kommer ikke uden accepten af et sådant normativt grundideal, som 

eudaimonismen tilbyder, for man kan ikke bygge en sådan konsensus på subjektive præferencer. 

Det ville i så fald være en ren tilfældighed om konsensus kunne forefindes, og det er uklart, hvordan 

man skulle sikre sig imod at koncentrere vægtningen om nogle særlige bizarre præferencer. Nej, 

den normative konsensus, som en omgåelse af indekseringsproblemet sigter på, efterspørger den 

objektivistiske normative realisme, som den aristoteliske dydsetik kan levere gennem sit 

eudaimonistiske ideal om det værdige liv. Implikationen heraf bliver, at en sådan rangordning aldrig 

vil kunne opnå karakter af at være værdifri eller værdineutral, men snarere må siges at være 

eksplicit evaluativ. Dette stemmer dog imidlertid fint overens med Nussbaums afvisning af 

værdineutralitet som et egalitaristisk ideal, hvilket endvidere danner parallel til den dydsetiske 

kohærentisme
14

.              

 Afslutningsvis er det vigtigt for mig at pointere, at indekseringsproblemet ikke blot udgør en let 

overkommelig problematik for kapabilitetstilgangen. Snarere tværtimod. Indekseringsproblemet 

synes at repræsentere et vedvarende problematisk forhold ved den egalitaristiske diskussion, og som 

sådan kan kapabilitetstilgangen ikke fremføre nogen absolut løsning herpå. Det er så at sige state of 

the art, når man beskæftiger sig med lighed i socialvidenskab, ligesom induktionsproblemet er state 

of the art for naturvidenskaben, og man gør bedst ved i udgangspunktet at anerkende problemets 

relevans. Når det så er sagt, så er det vigtigt, og dette er ligeledes en parallel til 

induktionsproblemet, at man ikke lader problemet begrænse sig mere end højst nødvendigt, for i så 

fald kommer man jo ingen vegne med en egalitaristisk diskussion, og der synes jo faktisk at være 
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 Se afsnit 5.5. Kapabilitetstilgangen.  
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forhold, under hvilke indekseringsproblemet kan omgås. I den forbindelse skal det stå som min 

afsluttende pointe, at det netop er i den dydsetiske eudaimonisme, at kapabilitetstilgangen finder sin 

normative styrke til at omgå indekseringsproblemet mest hensigtsmæssigt, idet der ud fra en 

evaluativ og værdibaseret opfattelse af det værdige liv kan dannes en bred normativ konsensus om 

en bestemt vægtning af de forskellige kapabiliteter i forhold til hinanden, og derved bliver det 

muligt at rangordne ellers i udgangspunktet usammenlignelige kapabilitetssæt.        
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Afsluttende bemærkninger 

Ovenstående betragtninger har omhandlet den aristoteliske dydsetiks anvendelighed indenfor 

politisk teori. I projektets første del er der blevet argumenteret for, at den aristoteliske dydsetik må 

anses for at være en selvstændig berettiget og konkurrencedygtig moralposition, som bidrager til 

den normative etiske diskussion med en helt særegen eudaimonistisk moralfilosofisk optik. Det er 

på denne baggrund blevet vist, at det normative etiske felt indeholder et særligt dydsetisk domæne, 

afgrænset af mindst tre teoretiske distinktioner; en henholdsvis normativ etisk, en normativ 

disciplinær og en metaetisk distinktion. På baggrund af min redegørelse for og analyse af den 

aristoteliske dydsetik i projektets første del, har jeg afslutningsvis i projektets første del tildelt 

dydsetikkens særlige domæne i det normative felt navnet eudaimonisme. 

 Projektets anden del opstillede en politisk teoretisk diskussion af spørgsmålet om lighed af hvad? 

Under denne er der blevet redegjort for særligt tre tilgange til dette spørgsmål, henholdsvis 

velfærdlighed, Rawls retfærdighedsteori samt kapabilitetstilgangen, og de mest relevante 

kritiskpunkter af dem hver især er blevet rejst og diskuteret. I denne politiske del af projektet er der 

blevet argumenteret for, at kapabilitetstilgangen påpeger nogle yderst relevante problemer ved de 

andre egalitaristiske tilgange, og endvidere at kapabilitetstilgangens eget bidrag til diskussionen må 

anses for at være et selvstændigt berettiget og plausibelt alternativ. Det er løbende i projektets anden 

del blevet nævnt, hvordan kapabilitetstilgangen i flere henseender opstiller paralleller til den 

aristoteliske dydsetik. Afslutningsvis er det blevet påvist, at kapabilitetstilgangen i sin stærkest 

mulige udgave henter sit normative fundament i den dydsetiske eudaimonisme, som projektets 

første del har konstitueret. Dette er blevet eksemplificeret ved behandling af indekseringsproblemet.  

 Afsluttende kan det på baggrund af projektet siges, at dydsetikken for det første må accepteres 

som et berettiget alternativ til utilitarisme og deontologi i en rent normativ etisk diskussion. Til 

gengæld står dydsetikken, som Crisp og Slote påpeger, i udgangspunktet uden en tilsvarende 

relevant kobling til det politiske felt som dens normative teoretiske konkurrenter (Crisp & Slote, 

1997, s. 25). Nærværende projekt har vist, at kapabilitetstilgangen på baggrund af sine teoretiske 

lighedspunkter med dydsetikken samt sit eudaimonistiske normative fundament er en velegnet 

kandidat til at føre den dydsetiske moralfilosofi ind i en politisk kontekst og dermed tilbyde, hvad 

politisk teori har manglet; en aristotelisk dydspolitik [Virtue Politics].          
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