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Minoriteters levekår: Hva må vi vite, og hvorfor?  
En normativ opptakt	I Metodologiske Tilnærminger Til Studiet Av Fordommer Og Diskriminering. Tor Aase, editor. SEFOS. Oslo: Norges forskningsråd.
1 Innledning
Sentrale oppgaver for forskning om fordommer og diskriminering er å avdekke  diskriminering og uforsvarlige systematiske forskjeller i levekår blant grupper i samfunnet.  Jeg vil her peke på noen sammenhenger mellom hvorfor vi som samfunn ønsker å kartlegge minoriteters levekår, og hvilke aspekter ved individers livssituasjon som bør undersøkes.  
Resten av del 1 drøfter behovet for forskning om levekår og for normativ teori om minoriteter, fordommer og diskriminering.  Del 2 presenterer noen teoretiske perspektiver på sammenhenger mellom individers interesser, de goder som fordeles i samfunnet, og de fordelingsprinsipper som bør gjelde i et rettferdig samfunn.  Kultur- og livssynsmangfoldet i samfunnet gjør at selv om vi er forpliktet på alle medborgeres likeverd, er det vanskelig å komme fram til både velbegrunnede fordelingsprinsipper og indikatorer på om de er tilfredsstilt.  Del 3 peker på noen konsekvenser for målingen av levekår.  En hovedkonklusjon er at levekårsforskning vil forbli svært viktig i tiden framover, og at vi må tenke grundig gjennom hvilke ytterligere indikatorer som må med. 

a  Noen kommentarer om forskningsetikk
Noen kommentarer om forskningsetikkForskning om levekår blant svakstilte grupper reiser flere forskningsetiske sider.  Disse bør nevnes her, og bør drøftes i samarbeid med den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora -- NESH (Gaustadalleen 21, 0371  OSLO, 22 95 87 82).
Noen dilemmaer oppstår ut fra kravet om å ivareta tilbørlig respekt for de som gjøres til gjenstand for forskning i forskjellige situasjoner: 
- Skal forskere intervjue om sensitive forhold?
- Når er innhenting av samtykke påkrevet, og når bør både individ og familie rådspørres?
- Bør det forekomme fordekt forskning om diskriminering på grunn av hudfarge, navn eller aksent i arbeidsmarkedet?
Andre viktige spørsmål gjelder bruk av forskningsresultater.  
- Hva skal offentliggjøres dersom det for eksempel avdekkes at minoritetsungdom ikke 'tjener' på utdannelse ved å få bedre sjanser på arbeidsmarkedet?  
- Forskning om disse emnene vil bli brukt både for å foreslå og for å vurdere politiske tiltak.  Forskningen kan misbrukes.  Hvilket ansvar for konsekvensene av forskningen har forskerne, politikerne og mediene?

b  Hvorfor forskning om diskriminering og rasisme?
Hvorfor forskning om diskriminering og rasisme?Goder og byrder skapes, fordeles og omfordeles gjennom individers adferd i ulike arenaer -- i utdanningssystemet, arbeidslivet, trygde- og helsevesen, og gjennom skattepolitikken.  Det offentlige regulerer dermed mange faktorer som påvirker våre liv, direkte og indirekte.  Hvordan samfunnsinstitusjonene bør fordele ressurser og ansvar oss imellom, all den tid slike samfunnsinstitusjoner er underlagt en viss grad av planmessig politisk styring, er et sentralt tema innenfor politisk filosofi.
Påstander om diskriminering og rasisme reiser viktige utfordringer til et samfunn som bygger på en overordnet norm om alle medborgeres likeverd.  Slike fenomener kan begrunne tiltak rettet mot skjev-fordeling av arbeidsplasser, bosted, utdannelse, såvel som tiltak mot trakassering og uforsvarlig forskjellsbehandling foretatt av private personer, organisasjoner og offentlige instanser.  Mangfoldet av etniske og religiøse minoriteter reiser også mer dyptgripende utfordringer til etablerte norske institusjoner, for eksempel om kriterier for kulturstøtte, krav om egne skole for minoritetsbarn, og utforming av likestillingspolitikk på en lang rekke sektorer.
Forskning om fordommer og diskriminering bør derfor bidra til å vurdere om slike påstander stemmer, avdekke behovet for offentlige tiltak, og måle virkningene av dem.  Kartlegging av levekår og mekanismer kan  blant annet ha to politiske formål i denne sammenhengen:
- for å vurdere om fordelingen av goder gjennom institusjoner, direkte og indirekte, er moralsk akseptabel.  Disse godene, og interessene de påvirker, kan være forskjellige fra de aspekter ved folks liv som teller for individene selv.
- for å identifisere sammenhenger og årsakskjeder, slik at politikere og andre samfunnsborgere kan endre samfunnsinstitusjoner i ønsket retning.

c Hva bør reguleres av politiske myndigheter?
Hva br reguleres av politiske myndigheter?Levekårsforskning er altså viktig og nødvendig for at demokratiet skal fungere forsvarlig.  Mulighetene for politisk styring reiser samtidig noen spesielle problemer for hvilke levekår som bør tillegges vekt.  
Politiske myndigheter har mulighet til å endre samfunnsinstitusjoner i lys av den informasjonen forskningen skaffer til veie.  Myndighetene har en klar plikt til å hindre rasistiske handlinger: Vold og mindre ekstreme former for bevisst og tilsiktet diskriminering i offentlig sektor, i markedet, og av privatpersoner.  Noen rasistiske holdninger bør også motvirkes.  Men det er ikke uten videre opplagt at myndighetene bør gripe inn mot alle holdninger som mange av oss anser som uheldige.  På den ene side er det nødvendig å bruke statsmakt til å sikre de holdninger som er nødvendig for å sikre likeverd og oppslutning om samfunnsinstitusjonene -- "medborgernormer" om man vil -- om toleranse og respekt.  Men på den andre side kan det være uforsvarlig å bruke statsmakt til å innprente ett bestemt verdisyn i befolkningen, all den tid det er uenighet oss imellom om hvordan livet bør leves.  Ikke desto mindre må vi komme fram til enighet om hvilke utfall som myndighetene bør være opptatt av -- hvilke forskjeller i levekår som er grunn til bekymring og politisk innsats.  
For det første må vi finne ut hvilke aspekter av menneskers livssituasjon som skal telle i vurderingen av samfunnsinstitusjonene.  For det andre må vi avklare hvilke forskjeller individer imellom som er akseptable og hvilke er uakseptable.  Her vil jeg ta opp noen av de utfordringene vi står ovenfor, spesielt når det gjelder forskning om fordommer og diskriminering.

d  Normativt grunnlag: likeverd
Normativt grunnlag likeverd1993NOU 199317 Levekr i Norge Er gr4249I Norden har det dessverre vært lite normativ forskning om det rettferdige samfunn (NOU 1993:17 Om Levekår i Norge, 46-47).  Imidlertid vil behovet øke for felles, gjennomtenkte oppfatninger om hvordan institusjonene bør være innrettet, når institusjonene utsettes for ytre og indre press. 
Normativ teori tar sikte på å gi begrunnelser for våre moralske standpunkter.  Slike begrunnelser er nødvendig for at samfunnsinstitusjonene kan fremstå som legitime, med et moralsk krav på oppslutning fra innbyggerne.    Normativ forskning innen filosofi og politisk teori tar sikte på å utvikle et organisert og velbegrunnet helhetlig system av våre moraloppfatninger om samfunnet, av våre normer og verdier innen forskjellige felt.  Vi tar sikte på å utarbeide moralens teori: organiseringen av våre normer og verdier -- om rett og galt -- som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte.  Normativ teori bør blant annet kunne kaste lys over de to spørsmålene ovenfor, ut fra en helhetlig oppfatning om hvordan samfunnet bør være innrettet.
Mange vil være enige i at en grunnleggende norm i vestlige demokratier er alles likeverd: alle teller, og teller likt.  Bruken av statsmakt til å opprettholde samfunnsinstitusjonene må kunne forsvares overfor alle berørte parter, ved å vise at alle medborgeres intereresser blir tatt behørlig hensyn til.  Denne normen om likeverd underbygger i sin tur to sentrale normer i velferdsstatens samfunnsinstitusjoner, om trygghet og likhet.  Det er blant annet derfor at levekårsundersøkelser, og avdekking av uforsvarlig forskjellsbehandling, er viktig.  Stein Kuhnle uttrykker dette slik:

I vårt kjernebegrep om velferdsstaten ligger i korthet en oppfatning og forventning om et offentlig, kollektivt ansvar for høy grad av sosial trygghet og sosial likhet i samfunnet.  Hvor omfattende dette ansvaret skal være, hvor stor inntektssikringen, og hvor mye omfordelende velferdsstaten skal være, er kontinuerlige stridstema i det politiske liv. (Kuhnle 1994b, 30)Kuhnle, Stein19944259 

Enkeltindividet skal ikke holdes ansvarlig for 'tilfeldige' forskjeller utenfor deres kontroll (NOU 1976: 28 Levekårsundersøkelsen -- Sluttrapport, 20).  På viktige områder i livet skal derfor individers sluttresultat frigjøres fra deres forskjellige utgangspunkt, i den forstand at samfunnsinstitusjonene sikrer resultatlikhet eller sjanselikhet uavhengig av deres økonomiske, sosiale og klassestatus.  Et sentralt spørsmål for normativ forskning er hvilke faktorer som ikke bør påvirke enkeltpersonens livssituasjon -- og dermed hvilke faktorer resten av samfunnet må ta ansvar for å fjerne eller korrigere.  
For eksempel er vi ofte tilbøyelig til å mene at utfall som oppstår på grunn av individers egne valg ikke skal være fellesskapets ansvar.  Men dette skillet mellom selvvalgte og andre utfall er vanskelig å trekke, blant annet fordi vår kulturelle eller sosiale bakgrunn ofte påvirker mange av de valgene vi gjør.  
Videre synes det å være bred enighet i Norge om at sosial bakgrunn og betalingsevne skal isoleres fra fordeling av goder som helsetjenester, utdanning og livsinntekt -- i alle fall i den forstand at eventuelle ulikheter må kunne forsvares.  Men hva slags likhet bør sikres, og hvilke ulikheter bør samfunnet ta ansvar for å fjerne eller kompensere?  Svaret på disse spørsmålene må få innvirkning på hvilke indikatorer som velges for levekårsforskning.

2  Normativ teori: om interesser, goder og fordelingsprinsipper
Normativ teori om interesser, goder og fordelingsprinsipper Vi er altså interessert i normative tilnærminger som bygger på en norm om alle menneskers likeverd.  Alle teller, og teller likt; regler og samfunnsinstitusjoner må kunne forsvares overfor alle, i den forstand at alles interesser må tas tilbørlig hensyn til.  Men forskjellige normative teorier vil svare forskjellig på tre spørsmål av betydning for levekårsforskning:
a) Hvilke interesser hos individer som skal telle -- spørsmål om interessefeltetScanlon, Thomas M.1991The moral basis of interpersonal c3016.
b) Hvilke sett av goder, så som rettigheter eller muligheter, må sikres for at individers interesser tas tilbørlig hensyn til.  Det vil si hvilken indeks av goder som teorien benytter.
c) Hvilke fordelingsprinsipper for indeksgoder som institusjonene bør tilfredsstille.  Det vil si: hva slags fordeling av goder oss imellom som bør oppstå når samfunnsinstitusjonene eksisterer over tid.  Som nevnt står krav om trygghet og likhet sentralt, men disse prinsippene må utdypes og presiseres.

Forskjellige normative teorier hevder altså at forskjellige svar på disse spørsmålene inngår i den mest forsvarlige fremstilling av våre normer og verdier.  Et viktig emne for videre normativt arbeid vil for eksempel være å utdype spørsmål omkring resultatlikhet og sjanselikhet, men jeg skal ikke drøfte det i detalj her.  Detaljene i forskjellige teorier må utelates av plasshensyn, og i lys av innleggets hovedhensikt.  (For mer detaljerte og utførlige drøftinger, se f.eks. Sen 1980, Arneson 1988, Cohen 1989, Daniels 1990Daniels, Norman1990Equality of what welfare, resourc3996Arneson, Richard1988Equality and equal opportunity for3997Cohen, G. A.1989On the currency of egalitarian jus3043)  Likevel kan det være nyttig å skissere noen momenter som viser hvordan normativ argumentasjon arter seg, for å avklare hvordan normativ og empirisk levekårsforskning bør fokusere i tiden fremover.

a  Interessefeltet
Interessefeltet Hvilke interesser kan danne grunnlag for de kravene vi stiller til hvordan samfunnsinstitusjoner skal fordele goder og byrder?
Velvære?
Man kunne tro at det vi burde legge vekt på er personers velvære, forstått som vår subjektivt opplevde lykke eller tilfredshet, 'livskvalitet', eller preferansetilfredsstillelse.  Dette er nok én viktig bestanddel i hvordan vi har det.  Imidlertid må velvære suppleres og vektes, spesielt når hensikten med levekårsmålingen er å vurdere eller endre samfunnsinstitusjoner.  Tre problemer er verdt å nevne: 
a) Subjektiv opplevelse er ikke under samfunnsinstitusjonenes kontroll.  Slik NOU 1976:28 (11) uttrykker det: Personers egen oppfatning om egen situasjon vil ofte bygge på forhold som ikke kan kvantifiseres eller gjøres til gjenstand for politisk kontroll.
b) Dyr smak: det virker ikke rimelig å legge ansvaret på andre for å tilfredsstille folks dyre preferanser som i stor grad er (eller har vært, eller kunne ha vært gjort til) gjenstand for deres valg (se Arrow 1973, 253).  Mange vil benekte at intensiteten i opplevde behov i seg selv skal være utslagsgivende for hvordan goder bør fordeles.  ¥nsket om gourmetopplevelser, behovet for opera, teater, eller for uberørt natur, bør ikke telle like tungt som andres ønsker om helsetjenester, selv om intensiteten - målt i "mikrowatt av indre glød" -- kan være den samme.
c) Menneskers tilpasningsdyktighet: Preferansetilfredsstillelse og lykke kan til og med være helt uavhengig av økonomiske og helsemessige kår:

People will not usually become more satisfied when the general level of living rises if their relative advantage is the aspect of their conditions that influence their satisfaction, and this seems to a large extent to be the case.  Similarly, we cannot with certainty expect any association between conditions and satisfactions among different nations." (Erikson 1993, 78; og se NOU 1976:28)

Psykisk velvære og personens preferanser dannes dels ut fra våre forventninger.  Men disse forventningene legges dels av samfunnsinstitusjonene selv.  Hvis opplevd lykke er den eneste interessen vi kan kreve å få ivaretatt, vil institusjoner bli mer rettferdige i den grad de lykkes i å få bestemte grupper til å skru ned forventningene, istedenfor ved å øke deres adgang til goder eller muligheter til å oppnå sine livsplaner (NOU 1976:28, 9; Erikson 1993, 78)1976NOU 197628  Levekrsunderskelsen4243Erikson, Robert1993Descriptions of inequality the Sw4183.  Subjektiv lykke eller preferansetilfredsstillelse er derfor iallefall ikke det eneste som må ivaretas av samfunnsinstitusjonene.

Grunnbehov
Trygghet fra noen vanlige, utbredte farer en interesse vi må kunne forvente enighet om.  Trygghet fra sult, kulde, smerte bør derfor inngå i interessefeltet, og begrunner at individene bør sikres bestemte goder og muligheter.  Mange av disse godene faller inn under kategorien "å ha", i Allardts diskusjon av levekår (1975, 1993).Allardt, Erik1993Having, loving, being an alternat4184Allardt, Erik1975Att ha, lska, att vara.  Om vlf4263  Sosiale muligheter for identitet, fellesskap og nære personlige forbindelser er også viktige grunnbehov.  Alle mennesker har disse behovene, uansett samfunnsordning og kultur.  Rasistisk vold og diskriminering er kanskje på sitt mest avskyelige når slike grunnbehov settes på spill.
Fordelingsspørsmålene blir straks vanskeligere når fordelingen av goder innen samfunnsinstitusjonene sikrer grunnbehov.  I Norge er det kanskje her vi først og fremst ser behovet for systematisk normativ refleksjon.  Problemet i dag er ikke først og fremst

å eliminere materiell nød, men å ta standpunkt til mere psykologiske levekårsproblemer, hvor meningene kan være delte om hva som er de reelle levekår." (NOU 1976:28, 9)1976NOU 197628  Levekrsunderskelsen4243.

Mangfoldet av kulturelle utrykk og livssyn blir en utfordring for å avklare hvilke interesser som skal telle.  En vei å gå kunne være å utvide behovsbegrepet - for eksempel, å snakke om "det "utvidede velferdsbegrep", som inkluderer "høyere utdanning, kulturelle aktiviteter som opera, konserter og teater".  (Kuhnle 1994b, 29)  Men den økende livssynspluralismen i Norge og i andre demokratiske samfunn gjør det ekstra vanskelig å komme til enighet om fordelingsprinsipper.  Vi har forskjellige menneskesyn, og forskjellige oppfatninger om hva som gjør livet verdt å leve.  
Livssynsmangfold er selvfølgelig ikke noe nytt i Norge.  Vi har aldri hatt én, felles, religiøst basert kultur og tradisjon, på tross av uforsvarlig misbruk av statsmakt mot noen religioner, og tragiske overgrep mot samer, sigøynere og de reisende ("tatere") like inn i vår tid.  
Vi må forvente flere uforenlige, men likefullt gjennomtenkte og ikke klart urimelige livssyn i Norge.  Vi må forsone oss med at vi har uforenlige, men likefullt gjennomtenkte livssyn, som enes i at de alle betrakter mennesker som likeverdige -- om enn på litt forskjellig vis.  Denne livssynspluralisme er en ekstra utfordring for å finne fram til hvordan samfunnsinstitusjonene skal være innrettet, fordi vi ikke kan forvente enighet om hvilke interesser som skal telle som grunnlag for våre krav mot hverandre.  Vi vurderer også mange livssituasjoner og muligheter forskjellig fordi vi har ulike oppfatninger om hva det gode liv består i.  Noen er asketiske, andre ikke; noen betrakter utdannelse som verdifull, andre ser utdannelse bare som et middel.  Noen verdsetter nærhet til naturen og kjærlighetsbasert valg av livspartner, andre gjør ikke det.
Av hensyn til livssynspluralismen vil mange hevde at det er viktig å sikre valgmuligheter: Hvilke faktiske muligheter individet har til å gjøre verdifulle ting, og oppnå verdifulle tilstander: 

Functionings represent parts of the state of a person - in particular the various things that he or she manages to do or be in leading a life.  The capability of a person reflects the alternative combinations of functionings the person can achieve, and from which he or she can choose one collection. (Sen 1993, 31; se også 1980, 1985, 1992).

 b Indeksgoder
Indeksgoder 	 Vi må komme til enighet om hvilke goder som er nødvendige for å dekke grunnbehov og andre interesser.  Blant de godene som er viktige finner vi selvfølgelig materielle goder, men også rettigheter -- for eksempel de knyttet til personlig sikkerhet.  Og språket og begrepsapparatet i offentlige dokumenter blir også oppfattet som viktig -- tenk bare på språkstriden i Norge! 
En rekke materielle grunnbehov kan dekkes tilfredsstillende hos alle i dagens Norge ved at alle sikres visse goder så som mat, husly, og helsetjenester.  Noen andre grunnbehov er også delvis under samfunnsinstitusjonenes kontroll: sosiale betingelser for å forstå seg selv som et individ, og for å kunne ha nære personlige forbindelser med andre.  Mat og husvære er hovedsaklig tilgjengelig gjennom markedet.  I kompliserte samfunn med stor arbeidsdeling har vi derfor behov for mange instrumentelle goder, så som penger og utdannelse, for å tilfredsstille behov og interesser.  Det er altså viktig å få avklart hvilken rolle ulike goder har for å sikre grunnbehov og instrumentelle grunnbehov i Norge.  
Godene som sikrer oss mot det onde eller vonde liv er en ting.  Men hva med fordelingen av andre goder -- de som trengs for å sikre det gode liv?  Her er sammenhengene mellom interesser og goder mer uklare og varierende.  Det er viktig å få brakt på det rene hvilke goder som er nødvendige for å sikre våre interesser på forskjellige arenaer.  Er det slik at mer av et bestemt gode alltid fremmer våre interesser?  Er det samme sammenheng mellom slike goder og interesser for alle individer?  Kausal-sammenhengene mellom interessefelt, indeksgoder og målbare indikatorer må gjennomtenkes, bla. i lys av livssynspluralismen og endrede institusjoner og mekanismer.  
Livssynspluralismen medfører at vi ikke kan ta for gitt at alle i samfunnet - og i andre samfunn -- deler våre vurderinger av hva som gjør livet verd å leve.  Mange aktiviteter har til og med motsatt egenverdi for forskjellige mennesker, det gjelder for eksempel hagearbeid, omsorgsarbeid, lønnsarbeid, politisk aktivitet, høyere utdannelse.  Noen betrakter slikt som det som gjør livet verd å leve, andre som ulemper, til nød kanskje som nødvendige onder for å nå andre mål.  Og selv der det er enighet om at noen ting har verdi, vil det være uenighet om rangordningen: Vi vil ha forskjellige vurderinger m.h.t. om vi vil øke boligstandarden eller isteden bruke midler på mer utstrakt uteliv eller reiser.
En viktig oppgave for forskningen vil være å avklare sammenhenger mellom ressurser og grunnbehov, og forholdet mellom ressurser og de muligheter som individet har tilgjengelig, for å se hva slags sammenhenger vi kan legge til grunn, gitt at vi er uenige på mange områder.
Det er viktig å få klarhet i hvilke goder og byrder det er rimelig å legge til grunn, og hvilken verdi de skal tillegges.  For eksempel kan adgang til lønnsarbeid og til utdanning ha verdi for enkeltpersoner av flere grunner:
a) for mange er arbeid og utdanning bestanddeler av det gode liv.
b) arbeid og utdannelse former og påvirker våre preferanser, og gir informasjon om hvilke valgmuligheter vi har og vil få. 
c) arbeid og utdannelse er sosialt nødvendige midler for å sikre egen og andres velferd og valgmuligheter, som også påvirker fordelingen av velferd individer imellom.  For mange slike formål er det individets relative andel av disse godene som er viktig; dette er dels posisjonelle goder.
Av hensyn til livssynspluralismen bør særlig de to siste av disse grunnene tillegges vekt -- fordi det vil være uenighet oss imellom om hvorvidt arbeid og utdannelse har egenverdi.  
Deler av skandinavisk levekårsforskning illustrerer hvordan det blir vanskeligere å trekke slutninger når mennesker vurderer muligheter forskjellig:  'antall personer per rom' ble målt i den svenske Levnadsnivåundersøkningen (Erikson 1993, 68).  Å ha adskilte soverom for forskjellige familiemedlemmer, og vektingen av dette godet -- eller ondet -- i forhold til andre interesser, vil variere med personens verdier og kulturelle tradisjoner.
Tre ytterligere momenter i forbindelse med indeksgoder er verd å merke seg: 
1) Blant de goder som kan fordeles av samfunnet, er ikke bare materielle goder, men også individuelle og kollektive rettigheter.  Rettigheter knyttet til personlig sikkerhet mot rasistiske overgrep er selvfølgelig sentrale for å ivareta grunnbehov.  Rettigheter er derfor ofte svært verdifullt goder -- blant annet rettigheter som sikrer individet beskyttelse mot overgrep og diskriminering, og som sikrer muligheter for livsutfoldelse.  En viktig debatt i media og blant forskere gjelder hvilke rettigheter individer og grupper bør ha til å bevare aspekter av egen kultur (Føllesdal 1996b).  Dersom minoriteter skal ha en lovfestet rett til å opprettholde egen kultur, hva skal denne retten innebære: hva trenger individer og grupper av goder, myndigheter og beskyttelse, og hvor mye skal de ha krav på: når er det for lite, og når er det nok?   
2) Det offentlige språk er også et viktig gode.  Vi trenger et felles språk og referanserammer i Norge når vi argumenter om hvordan samfunnet bør være innrettet.  Et eksempel på hvor galt det kan gå: den nye læreplanen for kristendomsfaget bruker merkelappen "kristne og humanistiske" om verdier som likeverd, respekt og ansvar for andre, likestilling mellom kjønnene, ærlighet, og sannhet.  Denne beskrivelsen av verdier er misvisende, for disse verdiene finnes i mange verdensreligioner.  I tillegg er beskrivelsen krenkende for annerledes troende.  Stortingets og departementets behandling av minoriteter i forbindelse med det nye kristendomsfaget understreker at vi har langt igjen før det norske samfunn tar livssynsmangfoldet på alvor (Føllesdal 1996a, og andre i Lingås og London 1996)Fllesdal, Andreas1996Hvordan sikre likeverd nr noen er4500.
3) Et grep for å håndtere det faktum at vi har forskjellige oppfatninger er å betrakte mulighetsrom for valg som et gode (se f.eks. Sens bidrag).  Muligheten til å påvirke sin egen livssituasjon kan telle som et gode, av særlig verdi nettopp fordi vi er uenige på viktige punkter.  Derfor bør samfunnet legge vekt på å sikre noen rettigheter og mulighetsrom for alle, slik at vi har formell og reell myndighet, og har verdifulle alternativer å velge mellom.  Ut fra noen livssyn vil slike valgmuligheter ha egenverdi, mens andre vil også kunne være enige i at et mulighetsrom er et verdifullt middel for å oppnå en lang rekke mål vi setter oss.  Imidlertid kan det være situasjoner der økte valgmuligheter er til ulempe for individet.
Forholdet mellom interesser og goder er altså viktig, spesielt når mennesker forbruker forskjellig mengde ressurser for å få tilfredsstilt sine interesser i samme grad.  Dersom det som er viktig er å sikre ressurser, står vi overfor andre måleoppgaver enn dersom vi er opptatt av virkningene av ressurser for individet.  Det er således uklart om den 'skandinaviske modell' ser adgang til ressurser som sentralt, eller om modellen er, slik Erikson hevder, mer beslektet med Sen's syn:

the position taken in Swedish welfare research is that the individual's resources, the arenas in which they are to be used, and his most essential living conditions, make up his level of living.  This position, although independently arrived at, seems to be very close to Sen's as he writes that 'the central feature of well-being is the ability to achieve valuable functioning'.
(Erikson 1993, 73.  Mine uthevinger)

c  Fordelingsprinsipper
FordelingsprinsipperSpørsmålet om samfunnsinstitusjonene bør fordele med tanke på ressurser eller mulighetsrom fører oss over i det tredje hovedspørsmålet: hvilke fordelingsprinsipper for goder som bør tilfredsstilles i et rettferdig samfunn.

Alles likeverd tilsier i alle fall at alles interesser skal telle.  Prinsippet om nyttemaksimering -- utilitarismen -- vil tilfredsstille et slikt krav.  Denne tradisjonen hevder at et rettferdig samfunn skal maksimére netto tilfredsstillelse av preferanser.  Dette fordelingsprinsippet har imidlertid noen betenkelige sider: 
- Dersom samfunnets totale 'livskvalitet' maksimeres ved et 9/10 samfunn, er dette rettferdig.  I tillegg får utilitarismen den litt betenkelige konsekvens at samfunnet blir mer rettferdig ved at den uheldige 10-delen avfinner seg mest mulig med sin skjebne -- for eksempel ved å sikre at det blir lite mobilitet til og fra den gruppen, og at forventningene holdes nede.  Få i Norge vil akseptere et slikt samfunn som rettferdig dersom andre fordelinger av goder er mulig.  Men hvilke krav skal da stilles til fordeling?  

Terskelkrav
Kravet om å dekke grunnbehov tilsier at institusjonene må hindre at noen faller under et bestemt nivå.  Det laveste trinnet må være høyt nok, og alle må trygges mot noen bestemte farer i sårbare situasjoner: behandling ved sykdom, tap av inntekt ved arbeidsløshet, og omsorg i alderdom.  Dette normative prinsippet synes blant annet å gjelde innen trygdepolitikken, se Hatland 1994, 216Hatland, Aksel1993Ny profil p trygdepolitikken?4247.             

Resultatlikhet eller sjanselikhet
Kanskje bør likhet sikres utover det som trengs for å heve minimumsterskelen?  Likeverd kan i noen situasjoner innebære at fordeling skal sikre enten resultatlikhet for alle i den forstand at interesser skal tilfredsstilles til samme nivå; eller sjanselikhet, slik at stillinger og yrker er likt tilgjengelige for alle med samme evner og vilje til å bruke evnene.
Slike likhetsnormer -- både resultatlikhet og sjanselikhet -- vil kreve mye av levekårsindikatorer; ofte må vi ha kardinalnivå, fordi forskjellige avvik fra et bestemt nivå må kunne sammenlignes for å avgjøre hvilken fordelingsprofil er å foretrekke.  
De som hevder at like mulighetsrom er en overordnet norm, vil hevde at slike ulikheter må unngås eller kompenseres, direkte eller indirekte.  Mulighetsrom bør bli like, eller mulighetsrommene for ulike personer blir like verdifulle.  Dette tilsier blant annet at institusjoner bør fordele ressurser slik at ulikheter kompenseres m.h.t. helsetilstand og talenter.  
Resultatlikhet reiser en del problemer.  Helsetjenester brukes av og til som eksempel på normen om resultatlikhet: pasienter skal 'så langt som råd skal nærme seg samme standard for helse' - i alle fall i den forstand at noen faktorer ikke skal telle ved tildeling av helsetjenester, så som sosial status, inntekt eller bosted.  Men vi kan ikke sikre resultatlikhet uavhengig av helsetilstand før behandling, og det blir fort problematisk å avgjøre hvem som skal få behandling -- de med dårligst helse, eller de som får størst forbedring av et inngrep.  Likedan er det uklart hvor mye midler som bør gå til helsetjenester i forhold til tiltak for å redusere andre ulikheter.Det er imidlertid flere problemer med tilnærminger som fokuserer på mulighetsrom.
Det er også problemer med å kreve like mulighetsrom.  Stikkordsmessig:
- Hvordan kan vi fastslå individers mulighetsrom?
- Hvordan sammenligne og rangere forskjellige mulighetsrom, gitt livssynspluralismen og det faktum at vi har gjort forskjellige valg tidligere, som vi nå kan holdes ansvarlig for?  Kulturelle aktiviteter, for eksempel, krever ulike mengder goder: konserthus koster mer enn gatemusikantenes fortau, mattradisjoner kan krever spesielle råvarer.
- Hvordan kan vi konstatere -- og evt. ta hensyn til -- om personen ikke selv er klar over sine muligheter og rettigheter?
- Hvordan håndterer vi situasjoner der personen har varige begrensninger i muligheter, feks. p.g.a. helse eller fordi personen har store utviklingshemminger?  
- Det kan bli svært ressurskrevende å øke en persons mulighetsrom marginalt, sammenlignet med hva ressursene kan tilføre et annet individ som kan utvide sitt mulighetsrom langt mer med samme mengde ressurser.  Hvordan skal slike dilemmaer avgjøres?

En mulig vei å gå vil være å avgrense hvilke muligheter som skal telle, og hvilken verdi de skal ha -- blant annet i lys av vårt behov for å vurdere hvordan institusjoner påvirker fordelingen av slike muligheter oss imellom.  En viktig utfordring til en slik liste er at mulighetene må kunne måles: vi må kunne sammenligne fordeler og ulemper av ulike samfunnsordninger mellom personer med forskjellige mulighetsrom.  Hva slags sammenlignbarhet mellom mulighetsrom vi trenger vil dels avhengig av fordelingsnormene.

Et annet viktig problem er å avklare hvilke forskjeller i utgangspunkt og forutsetninger som bør tillegge vekt i vurderingen av hvordan samfunnsinstitusjonene skal være.
Hvilke forskjeller bør fjernes, for å sikre likhet?  For eksempel: Hva slags valgfrihet er nødvendig for å holde individet ansvarlig for konsekvensene av ens valg?  De forskjeller som ligger klart innenfor individets kontroll vil ikke by på problemer: dersom personen har valgt et utfall kan hun ikke kreve kompensasjon.  Men siden ens situasjon avhenger dels av rammevilkårene og dels av egne valg er det vanskelig å finne gode indikatorer på om samfunnet tilfredsstiller fordelingskriteriene vi kommer fram til.  Hvilken vekt skal legges på forskjeller i levekår som skyldes yrkesvalg, når yrker til en viss grad synes selvvalgt, og til en viss grad er kulturelt bestemt?  
Det er også kulturelle og livssynsmessige variasjoner med hensyn til hvilke valg som individet selv bør ta (Føllesdal 1993)Fllesdal, Andreas1993Bruk av informert samtykke i beslu4037.  Valg av livspartner, livssyn og yrke tas vanligvis av enkeltpersoner i Norge.  Andre valg er ikke alltid tilgjengelig i Norge, og det er ikke klart at dette er å beklage: et eksempel er om dødssyke skal kunne velge aktiv dødshjelp. I andre samfunn, også i Europa, har individer andre knipper av fullmakter.  Likedan er det noen minoritetsgrupper i Norge som har bestemte oppfatninger om hvilke beslutninger individet bør ta selv.  Noen slike kulturelle variasjoner med hensyn til individers valg er uforenelig med flertallets kultur i Norge.  Det vil være viktig å avdekke og vurdere hvilke justeringer i minoritetskulturer som er påkrevd ut fra den normative forpliktelsen til likeverd i velferdssamfunnet.  

3 Måling av levekår
Mling av levekr Normativ forskning om disse temaene må ikke bare bygge på moralfilosofi og politisk teori, men krever også god empiri.  Mange tradisjoner innenfor normativ teori må trekke på empirisk samfunnsforskning for å finne gode svar på mange av spørsmålene omkring interessefelt, indeksgoder og fordelingsprinsipper.  Det gjelder både hva interessefeltet er, hva som er forholdet mellom interesser og indeksgoder, og hvilke fordelinger som er mulige.  Dette er selvsagt nødvendig for å avklare om samfunnet tilfredsstiller rettferdighetskrav, hvilke goder som eventuelt fordeles urettferdig, og hvilke endringer som bør skje.  God politikk krever blant annet god empiri.  Levekårsforskningen bør derfor ta sikte på å måle indikatorer, både for å kartlegge fordelingen av indeksgoder og avdekke sammenhenger mellom institusjoner og fordelinger.  
Normative vurderinger bør være med og styre valget av levekårsindikatorer, selv om forskjellige normative teorier vil betrakte forskjellig empiri som viktig, og indikatorer tjener ulik rolle i forskjellige teorier: for eksempel enten som element i interessefeltet, eller som instrumentelle goder i en indeks.  Jeg vil nå peke på noen konsekvenser av disse normative perspektivene for hvilke emner levekårsforskning bør ta opp.

 a  Hva må vi vite?
Hva m vi vite?Normativ teori tilsier at vi bør avdekke fordelingen av bestemte typer goder og relle valgmuligheter i befolkningen, og hvorfor minoriteter evt. sikres mindre enn sin andel av knappe goder.   Dette stiller flere krav til forskningen - både når det gjelder tema og hva slags data vi har bruk for.
Et viktig område for forskning er å avdekke hvilke interesser og indeksgoder - f.eks. muligheter -- som det er bred enighet om blant innbyggerne, og hvilke interesser og goder som vi kan gi gode grunner for å tillegge vekt, gitt de formål vi har med levekårsforskning.
Vi trenger mer klarhet i minoritetenes interesser, -- grupper som ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet hittil.  Dette er dessverre også tilfelle for eldre, og for sterkt psykisk utviklingshemmede.  Hvilke av deres interesser bør telle er ikke uten videre innlysende, og hva slags goder er nødvendig for å fremme disse interessene.
Normative teorier stiller store krav til at resultatene må være sammenlignbare mellom individer.  Og empiriske studier om mekanismer og normative teorier vil se det som viktig å avdekke og sammenligne levekår hos individer over livsløp, for eksempel gjennom panelundersøkelser.  
Er det nødvendig med et samlet mål på individets levekår?  Mange stiller seg skeptiske til muligheten av dette (Erikson 1993, 75)Erikson, Robert1993Descriptions of inequality the Sw4183.  Jeg ser det heller ikke som uten videre påkrevet å få ett samlet mål for et individs levekår, som et samlet uttrykk for de ulike komponentene av hennes interesser og goder.  En slik felles vektor er bare nødvendig i den grad vi må vurdere opp mot hverandre sett av samfunnsinstitusjoner som påvirker flere forskjellige interesser og/eller goder, og der vi ikke f.eks. kan prioritere på grunnlag av enkelte av virkningene.  
Vi får også store problemer med sammenlignbarhet når vi ønsker å sammenligne levekår i forskjellige samfunn, med forskjellige institusjoner og verdier.

b Valg av indikatorer
Valg av indikatorer Valg av indikatorer er viktig.  Hvorvidt bestemte interesser - så som grunnbehov - er dekket vil være viktig å få kartlagt.  I tillegg bør vi få avdekket hvordan indeksgoder er fordelt -- om det nå er ressurser eller mulighetsrom.
Skyldes underrepresentasjon og forfordeling eget, informert valg, eller skyldes det uvitenhet?  Noen eksempler fra skandinavisk levekårsforskning kan illustrere problemer som oppstår med livssynspluralisme.  'Sosial kontakt' og 'kontakt med venner', ble brukt i den svenske Levnadsnivåundersøkningen (1968, 1974, og 1981, se Erikson 1993, 68); lignende indikatorer ble brukt i den skandinaviske undersøkelsen 1972, beskrevet av Allardt (1975); 'rekreasjon og kultur' er blant ressursene som måles i nordisk velferdsforskning (NOU 1993:17, 42.)  Men slike indikatorer vil være av ulik verdi for individer, avhengig av egne preferanser og verdier: noen savner ikke kontakt og organisasjonstilknytning, uten at det er så lett å hevde at deres verdier er urimelige.  Andre eksempler:
- Utdannelse kan være viktig, men da kanskje først og fremst som middel ikke som mål.  Det vil også være interessant å finne ut om utdannelsens instrumentelle betydning er forskjellig for innvandrere og statsborgere med utenlandsk utseende.
- Underrepresentasjon av minoritetsbarn i barnehager, skolefritidsordninger kan ha flere årsaker, og noen kan være legitime.  
- Partipolitisk aktivitet og aktivitet i frivillige organisasjoner kan ha mindre egenverdi for noen minoriteter uten at det bør være grunn for bekymring.  Men det kan livevel være instrumentelt viktig for minoriteter å være representert i korporative kanaler.
- Betydning av enkeltindividets egen vurdering ved valg av yrkesvei, livsledsager og bosted vil variere i forskjellige kulturer.
- Trangboddhet som indikator kan være lite verdifull: hva skal telle som trangbodd?  Hvor viktig skal det være i forhold til andre interesser?

c Hvilke grupper skal måles?
Hvilke grupper skal mles? Ved første øyekast kan det fortone seg som at levekårsstudier av sosiale kategorier og gruppers livssituasjon bryter med vektleggingen av enkeltindividets likeverd (Ysander 1993, 86)Ysander, Bengt-Christer1993Commentary on Robert Erikson Desc4189, og prinsippet om likeverd: at det bare er enkeltpersoners interesser som teller, og som teller likt.  Det kan synes som at det i bunn og grunn er gruppens ve og vel som teller.  Denne invendingen er misforstått.  Det er minst tre gode grunner til at levekårforskning bør se på grupper og sosiale kategorier. 
- Levekårsforskning og den tilsvarende normative forskningen dreier seg om vurderingen av institusjoner.  Det er derfor virkningene på sosiale kategorier som er interessante, for eksempel for 'typiske' individer.
- Institusjoner og institusjonelle endringer fremmer vanligvis individers kår gjennom tiltak mot sosiale kategorier.  Politiske tiltak kan i første rekke rettes mot kategorier av individer.
- Kravet om at samfunnsinstitusjonene skal korrigere forskjeller oss imellom, synes ikke å gjelde for forskjeller vi selv har kontroll over, for eksempel de resultater som skyldes valg vi har gjort.  Imidlertid er det grunn til å tvile på valgfriheten dersom vi oppdager at bestemte grupper eller kategorier systematisk synes å foreta valg med uheldige konsekvenser, for eksempel om utdannelse eller arbeid (se Erikson 1993, 79).  For å fastslå slike tendenser trenger vi data om grupper og kategorier, der vi kan kontrollere for forskjellige faktorer.

En viktig oppgave er å avklare hvilke kategorier som kan nås med institusjoner, for å se hvor treffsikre tiltak kan være.  Et eksempel som illustrerer utfordringene gjelder påståtte generasjonsforskjeller i levekår (NOU 1993:17, 34).  Av hensyn til fremtidig oppslutning om samfunnsinstitusjonene, så som trygdesystemet, kan det være viktig å få fastslått om det finnes en "dessertgenerasjonen" og en "oppvaskgenerasjon" som undergrupper av bestemte kohorter; og -- dersom de to gruppene vil få svært forskjellig levekår over livsløpet, og dersom de kan rangeres -- må vi få avklart om det finnes noenlunde treffsikre alternative institusjoner som kan bøte på en eventuell urettmessig fordeling.  Tilsvarende problemer oppstår i forbindelse med "særtiltak" rettet mot innvandrere og andre minoriteter. 
En annen viktig oppgave der normativ og empirisk forskning må gå felles til verks er å avklare hvilke grupper og kategorier det bør fokuseres på.  Levekårsutvalget

har tatt utgangspunkt i grupper som har en viss stabilitet, er av en viss størrelse og har vært mye framme i den offentlige debatten.  
(NOU 1993, 29)
Hva med andre grupper?  Gitt at forskningen dels skal brukes for å vurdere hvordan offentlige instanser fungerer, vil det være uheldig å uten videre bruke administrative inndelinger (Hatland, muntlig kommentar).  Vi må avklare hvilke fordelingsdimensjoner (kjønn, generasjon, bosted etc.) som er egnet (NOU 1993:17, 33).  Skal alle 'naturlige' grupper kunne telle - så som etnisk opprinnelse?  Skal religiøse minoriteter ha samme slags vern som etniske minoriteter?  Er grad av 'selvvalgt' status som minoritet relevant -- slik at samer, arbeidsinnvandrere og flyktninger har krav på ulik beskyttelse? (Føllesdal 1996b)Fllesdal, Andreas1996Minority Rights A Liberal Contrac4578 Hvilke 'sosiale' grupper skal telle blant minoriteter?  'aleneforsørger', 'arbeidsløse', 'fengslede'?  Vi bør arbeide med å få klarhet i hvilke kategorier som bør brukes for vurdering, og eventuelt for politiske beslutninger vedrørende minoriteter, diskriminering og rasisme, i dagens og morgendagens samfunn.  Noen eksempler:
- Det er store variasjoner i inntekt, fritid etc. blant barne- og småbarnsfamilier; 
- Det er store helse- og inntektsforskjeller blant innvandrere.
- Langtidsledige minoritetsmedlemmer kan bli en viktig gruppe å arbeide med, blant annet for å avdekke om ledighet går i arv.

d Vurdering av livssituasjon ut fra observerte valg
Vurdering av livssituasjon ut fra observerte valg Noen forskjeller oss imellom skyldes altså informerte, reflekterte og frie valg blant et tilfredsstillende knippe alternativer.   Slike forskjeller er i liten grad grunn til bekymring.  Men det er viktig å undersøke om systematiske forskjeller mellom sosiale grupper etc. skyldes uheldige faktorer.
Noen utfordringer for det å måle mulighetsrom er verdt å merke seg:  hvordan kan vi slutte fra faktisk adferd eller tilstand, til hvilke muligheter individet har -- men som vedkommende har valgt å avslå?  Dette blir spesielt vanskelig på grunn av livssynspluralismen, eller når vi sammenligner mellom ulike samfunn.  Vi vil rangere alternativer forskjellig, og det er vanskelig å sammenligne sett av alternativer i forskjellige samfunn.  For eksempel: reduksjon i medlemskap i politiske partier kan skyldes flere forhold, og gir derfor ikke entydig mål på om individer har bedre eller dårligere muligheter for å påvirke politiske beslutninger.  Som mål på politisk aktivitet er det selvfølgelig ikke særlig egnet, dersom andre mekanismer (lobbyvirksomhet, korporative mekanismer, media, høringsinstanser) kan være mer effektive (Ysander 1993, 85)Ysander, Bengt-Christer1993Commentary on Robert Erikson Desc4189.  I tillegg er det altså ikke gitt at alle vil tillegge politisk aktivitet en egenverdi.
Dersom indeksen er mulighetsrom, vil det være verdifullt å avklare hvilke alternativer personen selv, 'subjektivt' opplever som tilgjengelig, for eksempel gjennom meningsmålinger.  'Medborgerundersøkelsen' avdekket for eksempel at "74% av befolkningen mener de lett kan få hjelp til pass i forbindelse med sykdom,  ... 87% mener de lett kan få hjelp til et mindre lån..." (Kuhnle 1994b, 39, som refererer Martinussen 1993; min utheving).  Noen indikatorer i den skandinaviske undersøkelsen i 1972 var tilsynelatende også av denne typen (Allardt 1993, 91).  Sammenligninger med informasjon om hvorvidt personen har rett i dette (Allardt 1993, 93) vil være svært viktige, også fra et normativt standpunkt.Martinussen, Willy1993Velferdsfellesskap Medvirkning og4258Kuhnle, Stein1994Velferdsstatens politiske grunnlag4259
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