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STEIN SMAALAND

«Størst mulig lykke for flest mulig» 
(Mill).

Mill har satt spor innen flere filosofi-
områder: etikk, metafysikk, logikk, vi-
tenskapsfilosofi, der Bertrand Russell
ble blant hans forsvarere (ref. 2), samt
praktiske områder som psykologi, po-
litikk og sosialøkonomi.

Mill mente at vi samler kunnskap ut
fra våre erfaringer, og fulgte dermed i
fotsporene til de tidligere, britiske em-
piristene, som Locke og Hume (ref.
3). Mill var dessuten liberalist, han
trodde på individet, og ble etterhvert,
ikke minst påvirket av sin venninne,
diskusjonspartner og etter hvert kone,
Harriet Taylor, en fanebærer for kvin-
nelig stemmerett og fødselskontroll.

En mulig ripe, i etterklokskapens
ånd, er at Mill baserte mye av sin filo-

sofi på at en helhet kan skapes ut fra
summen av delene. Dette kan vi se i
hans argumenter for utilitarismen, der
samfunnet oppnår sin lykke gjennom
at individene søker sine individuelle
lykker, samt innen sosialvitenskap der
han utleder økonomiske og sosiale
lover ut fra de underliggende psyko-
logiske lover.

Oppvekst
Mill ble født inn i en høystatusfamilie
i London. Faren, James Mill, var for-
fatter og politiker, og møtte utilitarism-
ens gründer, Jeremy Bentham, da John
var baby. Faren falt raskt for utilitaris-
mens muligheter, og bestemte seg for
å lære opp sitt eldste barn, av ni, for å
bære utilitarismens sak videre. Unge
Mill ble utdannet i hjemmet, isolert fra
omverdenens farer og uviktigheter.
Han hadde aldri fri. Ellers ville hans
jevne arbeidsvaner bli brutt av en for-
ståelse for lediggang (ref. 1).

Da Mill var tre år studerte han arit-
metikk og gresk, da han var seks leste
han Hume, da han var syv Platon, i
original gresk, da han var åtte latin, al-
gebra, og geometri, da han var tolv lo-
gikk.

Mill hadde en ekstremt tøff opplær-
ing. Klokken seks ble han vekket for
lesing. Han fikk aldri ferie. Poesi var
forbudt og fantasi frarådet. Mill senior
mente at private følelser skulle bli un-
dertrykket, til fordel for offentlige ut-
trykk for sosiale bifall (ref. 1).

Først vinteren 1821 leste Mill Bent-
ham, og han ble minst like frelst som
sin far. Han definerte snart sitt mål;
«Fra nå av hadde jeg det som virkelig
kan kalles en hensikt med livet - å bli
en reformator for verden» (ref. 4).

Det ultimate mål
«To suverene mestre vil styre verden:
smerte og nytelse. Det er alene for
disse to å peke ut hva vi skal gjøre…
Det er for disse to å beslutte hva 
som er riktig og hva som er galt… 
å forklare relasjonene mellom årsak
og virkning…» (ref. 5).

Benthams teser omfattet mange kvan-
titeter. Men ingen kvaliteter. Mills li-
beralisering av utilitarismen omfattet
kvalitet og fremskritt. Det overord-
nede mål må være «grunnfestet i men-
neskehetens interesser om fremskritt,»
fremholdt Mill. Inneholdt i denne no-
tasjonen for nytelse ligger idéen om
videreutvikling og forbedring. Her var
Mill i frontlinjen for sin tid. Bare to år
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før han publiserte «Utilitarianism» ut-
gav Darwin «On the Origin of the
Species» (ref. 6).

Følelser
Men lenge før dette, i sitt tyvende år
opplevde Mill en intellektuell krise, av
noen oppfattet som et nervøst sam-
menbrudd. Han spurte seg selv hva
som ville skje når han hadde oppnådd
sin hensikt, nådd sitt mål, jfr. over, når
utilitarismen var blitt akseptert. Hva
ble da meningen?

Han slet med svaret. Og langsomt,
mens sikkert, forkastet han Benthams
fornuftsbaserte utilitarisme. Bøtemid-
delet var følelser.

Mill trakk inn det han selv var blitt
frarøvet i sin oppvekst; følelser, sann-
het og skjønnhet, jfr. figur 1. Utdann-
else, så vel som erfaring, bringer med
seg en dypere forståelse av lykke. På
denne måten hevet Mill utilitarismen
over en ren kvantitativ kalkyle. Mill
supplerte og justerte med at lykkens
verdi også avhang av den følelse av
velvære som individet føler. Men sam-
tidig måtte vi også ta hensyn til andre.
Tvang skulle heller ikke forekomme
(ref. 1). I sine senere arbeider la Mill
stadig mer vekt på følelsenes betyd-
ning;

«Så lenge en oppfatning er sterkt
rotfestet i følelser, vil den bli styrket,
ikke svekket, av kraftfulle motargu-
menter» (ref. 1).

Belønning
«Utilitarismen blir ansett som den
første etiske filosofi som kunne 
anvendes i et moderne, komplekst,
kommersielt samfunn» (ref. 1).

Utilitarismen er fremdeles, i dag, en
rettesnor for de fleste forhandlinger på

arbeidsmarkedet, blant fagforeninger,
i lønnsforhandlinger o.s.v. Utilitarism-
en er fremdeles den målestokk de fles-
te av oss bruker for å bedømme om en
fordelingen av goder er riktig eller gal.

Latterlig oppblåste topplederlønn-
inger sies å være «diktert av marked-
et». Mill påpekte det de fleste av oss i
dag er enige om. Vi anvender utilita-
rismens grunnidé om en moralsk for-
deling av goder når vi dømmer sky-
høye fallskjermer og topplederlønn-
inger.

Distribusjon
«Det eneste bevis vi har for at et 
objekt er synlig, er at vi ser det… 
Det eneste bevis vi har for at noe bør
produseres, er at noen etterspør det»
(ref. 1).

Da Mill nærmet seg de førti, ble han
stadig mer opptatt av politisk økono-
mi. Adam Smiths «The Wealth of
Nations» fra sytti år tidligere hadde
ikke fått fotfeste i samfunnet. I Smiths
samfunn var markedet fritt. Han hadde
behandlet produksjon og distribusjon
som en enhet, styrt av de samme
grunnleggende, økonomiske naturlov-
er.

Her gjorde Mill et håndgrep. Han
delte produksjonen og distribusjonen i
to, jfr. figur 2. Produksjonen, av ar-
beidskraft, av eiendom, av maskiner,
av produkter, ble organisert i henhold
til objektive naturlover, med sine ab-
solutte grensebetingelser: råstofftil-
gang o.s.v. Men, for distribusjonen,
for fordelingen av godene, var det helt
andre lover som gjaldt. Da er det opp-
fatningene og følelsene til dem som
bestemmer, som avgjør. Og disse lover
varierer fra samfunn til samfunn, fra
tidsalder til tidsalder.

Dermed ble begrepet moral en faktor.
Hvordan skal samfunnet fordele og

omfordele godene? Hva skal være gra-
tis? Skal de rike betale mer enn de
fattige? Hva med skatt? Mills svar var
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Figur 1: Fornuft, pluss følelser

Figur 2: Produksjon og distribusjon
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nytteprinsippet. Dermed ble nytteprin-
sippet verktøyet for arbeidsmarkedet,
for det frie markedet, for lønnsfor-
handlingene.

Mill ble den første økonomiske li-
beralist.   ■■■■

«Demokratiet vil utarte til et fler-
tallstyranni, dersom ikke mindre-
tallets rettigheter blir trygget» (Mill).
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