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Oppgave 3 
Skriv en argumenterende tekst basert på J. J. C. Smarts Riss av et system for en utilitaristisk 

etikk og ta stilling til hans påstand om at det kan være rett, utilitaristisk sett, å handle 

urettferdig. (Smart 2015: 70-74) 

 

 

Innledning 
John Jamieson Carswell Smart (1920-2012) gjorde seg til talsmann for 

handlingsutilitarismen. Utilitarismen er én av tre hovedretninger innenfor normativ etisk 

teori, og går ut på at en handling er moralsk riktig hvis og bare hvis den maksimerer nytte, 

forstått som økt velferd (pleasure) for flest mulig. Smart oppstiller «utilitaristens 

grunnleggende moralprinsipp» som: «en tilstand der aktøren verken regner seg selv som mer 

eller mindre enn noen annen person». (Smart, 2015, s. 47) 

Utgangspunktet for problemstillingen oppgaven reiser er filosofen McCloskeys 

justismordeksempel gjengitt i Riss av et system for en utilitaristisk etikk: Sheriffen i en småby 

kan avverge store opptøyer, der hundrevis av mennesker kan bli drept, ved å dømme og 

henrette én uskyldig mann. Spørsmålet blir da om en slik urettferdig handling kan la seg 

forsvare. 

Smart vedgår at spørsmålet er ubehagelig, men hevder utilitarismen gir den beste løsningen 

på problemet. Å la hundrevis av mennesker dø under opptøyene vil også være ubehagelig, 

mener han. Det blir derfor et valg mellom to onder, der det minste ondet er å ofre den ene 

uskyldige. Selv deontologen Charles Fried (1935-) innrømmer i Rett og galt at det også 

innenfor deontologien i ekstreme tilfeller kan forsvares å utføre urettferdige handlinger, «som 

når å drepe en uskyldig person kan redde en hel nasjon» (Fried, 2015, s. 78) I hvilken grad 

situasjonen i justismordeksemplet faktisk er en slik ekstrem situasjon er likevel mindre 

sikkert. Med det utgangspunktet vil det i det følgende redegjøres for de problemene som 

særlig kommer til uttrykk i justismordeksempelet. 

Mangelen på objektive kriterier 
Det helt sentrale er mangelen på objektive vurderingskriterier. Denne hovedproblemstillingen 

ligger til grunn for de fleste av utilitarismens utfordringer, og utløser blant annet spørsmål om 
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hvordan en konsekvensrekke avgrenses tidsmessig og hvordan en beregningsmodell for 

nyttemaksimering, kalt en lystkalkyle, skal se ut. 

Tidsmessig avgrensning 
Smart forsøker å løse problemet ved å sammenligne en handlings konsekvens med ringer i 

vannet. De fjerneste konsekvensene er så små at den opprinnelige aktøren ikke tillegges 

ansvar, men fokuset skal ligge på de innerste ringene. (Smart, 2015, s. 68) Modellen svarer 

likevel ikke på det åpenbare spørsmålet om når en konsekvensrekke reelt sett oppstår, da 

enhver handling nødvendigvis er en konsekvens av en tidligere handling. Dermed må bildet 

av krusninger på et stille vann heller sees på som et kaotisk og opprørt hav. Slik blir det 

vanskelig å skille den ene handlingens konsekvens fra den andre: Faren for opptøyer i 

småbyen har ikke oppstått i vakuum, og det kan ikke utelukkes at de forutgående hendelsene 

gir befolkningen helt legitime grunner til å gjøre opprør. Det kan heller ikke utelukkes at 

opprørets egne konsekvenser, på tross av de mulige dødsfallene, i sum vil utgjøre en større 

nytte for småbyen. 

Charles Fried poengterer at problemene med tidsavgrensningen leder til handlingslammelse 

for utilitaristene fordi enhver handling potensielt sett kan lede til nyttereduserende 

konsekvenser, eksempelvis en annen persons utilsiktede død. (Fried, 2015, s. 82) 

Lystkalkylen 
Smart innrømmer at lystkalkylen for utilitarismen utgjør en alvorlig svakhet, noe som i seg 

selv er betegnede for utilitarismens utilstrekkelighet, da den tross alt er en absolutt 

nødvendighet for teoriens funksjonalitet. Han skisserer opp en mulig modell der ulike 

sannsynligheter for nytte av ulike konsekvenser kan gis differensierte tallverdier, men vedgår 

at denne har liten praktisk anvendbarhet. (Smart, 2015, ss. 51-53) 

Nyttemaksimering blir derfor i praksis en rent subjektiv størrelse. I justismordeksempelet 

leder dette til to umiddelbare problemer: For det første kreves en evne til å se inn i fremtiden. 

For det andre utløser det en garanti om at den urettferdige handlingen aldri oppdages. Smart 

påpeker at dersom det kommer for en dag at bevisene i saken er fabrikkert, vil dette lede til 

«svekkelse av tillitten til lov og orden i lokalsamfunnet». (Smart, 2015, s. 71) Han trekker 

frem en slik svekkelse som en verre konsekvens enn hundrevis av døde i eventuelle opptøyer, 

men poengterer samtidig at: «sheriffen kan ha utmerket grunn til å tro at han ikke vil bli 

avslørt». (Smart, 2015, s. 71) 
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En åpenbar svakhet er da sannsynlighetsvurderingen – sheriffen kan aldri være helt sikker på 

å ikke bli avslørt, uansett hvor utmerket hans grunner er. Smart har tidligere forsøkt å 

overvinne tilsvarende problemer med formuleringen: «Hvis man visste helt sikkert, som var 

det er et faktum» (Smart, 2015, s. 67) Det er likevel tvilsomt om det er godt nok til å risikere 

en hel samfunnsstruktur. Uansett hvordan man vrir og vender på det er det ikke til å komme 

bort i fra at enhver fremtidsprojeksjon alltid innebærer et visst element av ren gjetning. 

Ugyldige slutninger 
Mangelen på objektivitet for moralitetsbedømmingen er derfor det sentrale problemet for 

utilitarismen. Immanuel Kants (1724-1804) svar på den tilsvarende problemstillingen 

innenfor deontologien var det kategoriske imperativ. Enkelt forklart sier det at du bare skal 

handle på en slik måte at du også vil at alle andre skal handle tilsvarende. På den måten kan 

man ved hjelp av kald og formell logikk utlede hva som er den korrekte handlingen: De 

objektive kriteriene ligger altså implisitt i handlingen selv, og det vil da være vanskelig å 

forsvare justismord som en generell handlingsregel. (Kant, 2015) 

I handlingsutilitarismen vil justismord dessuten utgjøre en selvmotsigelse til Smarts uttalte 

moralske grunnprinsipp; Velger man aktivt å ofre noen andre fremfor seg selv stiller man seg 

jo nettopp i «en tilstand der aktøren [...] regner seg selv som mer [...] enn noen annen 

person». (Smart, 2015, s. 47) Det er videre slik at Smarts argumentasjon generelt virker å 

basere seg på presumpsjonen om at å redde menneskeliv alltid er bedre enn å ikke gjøre det – 

i utgangspunktet en rimelig tanke innenfor eksempelvis deontologien, imidlertid kan det ikke 

sies å være en gyldig slutning i et system der det ikke finnes fastlagte objektive 

grunnkriterier. Det er derfor i justismordeksempelet ikke mulig å anta med sikkerhet at 

besparelse av død er bedre enn rettferdighet. 

Konklusjon 
Som vist fører altså handlingsutilitarismens mangel på grunnleggende objektivitet til 

vesentlige svakheter og selvmotsigelser. Konklusjonen er at det er vanskelig å stille seg bak 

Smart og McCloskeys påstand om at det kan være moralsk korrekt å handle urettferdig. 

 

Kilder 
Fried, C. (2015). Rett og galt. In Exphil II, Tekster i etikk. Oslo: IFIKK, UiO. 
 



 

4 
 

Kant, I. (2015). Grunnlegging til moralens metafysikk. In Exphil I, Filosofi- og 
vitenskapshistorie. Oslo: IFIKK, UiO. 

 

Smart, J. J. C. (2015). Riss av et system for en utilitaristisk etikk. In Exphil II, Tekster i etikk 
(pp. 46-74). Oslo: IFIKK, UiO. 

 

 

 


