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Ingress
Artikkelen søker å avklare likhetsidealene som sies å være sentrale for velferdsstaten.
Likhet er ikke ett, men flere idealer. Det er minst fem grunner til likhet av forskjellig slag, med forskjellige konsekvenser for valg av levekårsindikatorer, ulike krav til demokratiske ordninger, og til hva slags maktfordeling som er viktig i et rettferdig samfunn. De fleste begrunnelser for likhet må forstås som argumenter mot store ulikheter av visse slag for å hindre dominans og prosedyresvikt. Det beste argument for å sikre visse former for likefordeling mener jeg å finne hos John Rawls, som fokuserer på sosiale primærgoder --- menneskerettigheter, inntekt og formue, og sjanselikhet til stillinger.  Disse argumentene for å begrense ulikhet understreker betydningen av god levekårsforskning, og gir noen føringer på valg av indikatorer, i lys av verdimangfoldet i samfunnet og refleksjon om hvorfor likhet er viktig. Avslutningsvis trekkes noen konsekvenser av disse refleksjonene for demokrati og makt. Demokrati er viktig for å oppnå noen former for likhet, og for en forsvarlig fordeling forøvrig. Men det deltakerdemokratiske ideal, slik det for eksempel brukes til forsvar for bedriftsdemokratiet, må kanskje revurderes. 


Summary: Why Equality - Equality of What?
The article explores the ideal of equality said to underpin the Scandinavian welfare states. Equality is not one, but multiple ideals. There are at least five reasons for equality of various kinds, with importantly different implications for choice of quality of life measures, for democratic arrangements, and for standards of legitimate distribution of power within a society. Most reasons for equality are best regarded as arguments against certain large inequalities of particular kinds, to prevent domination and procedural mishaps. The best reason for securing equal shares is offered  in John Rawls’ theory Justice as Fairness, focussing on Social Primary Goods - civil and political rights, income and wealth, and fair equality of opportunity. These arguments for limiting inequality underscore the need for research on quality of life. The article pursues some implications for choice of indicators, focussing on the added constraint of  pervasive pluralism of  conceptions of the good. Finally, some implications are presented regarding the study of democracy and power. Democracy is important for securing some forms of equality, and for a legitimate distribution of  many benefits and burdens generally. But some interpretations of democracy, eg. of participatory democracy, must be revised.
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Hvorfor likhet -- hva slags likhet? 
 Normative føringer på forskning om makt og demokrati

Likhet sies å være et viktig ideal for sosialdemokratiske velferdsstater Robert Erikson hevder at "I would suggest that poverty is the main welfare problem for social liberalism, while inequality is the main problem for social democracy." (Erikson 1993: 80). Stein Kuhnle hevder at "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." (1994:30).. Likevel spørres det sjelden "hvorfor likhet?" i norsk sosiologi og levekårsforskning Det finnes noen unntak - se blant andre Hagen (1990), Kuhnle (1994), Torgersen (1996). Og Fredrik Engelstad har nylig etterlyst en innsats på dette området (1996).. Høyere generell levestandard og økt oppmerksomhet omkring verdimangfold i samfunnet er blant grunnene til at vi nå må få mer klarhet i hva slags likhet som bør sikres i et rettferdig samfunn. Hensikten med denne artikkelen er å bidra til en slik reflektert debatt. Spørsmålene "hvorfor likhet? hva slags likhet" er altså ikke ment å være overflødige som Amartya Sen (1980) synes å mene. eller retoriske. Tvert imot: Noen former for likhet er så viktig at vi som forskere bør fortsette å avklare hvorvidt disse normene brytes og etterleves i Norge, og hvilke dilemmaer som oppstår ved implementeringenTorgersen, Ulf1996Belnning - behov - nytte Tildeli4989. Men i tillegg til disse oppgavene må vi også forske på hvordan likhetsnormer best begrunnes, for slik å bidra til den politiske, akademiske og allmene avklaringen om hva slags likhet som er nødvendig i et rettferdig samfunn. 
Jeg skal først, i del 1, si litt om forholdet mellom interesser, goder og fordelingsprinsipper innenfor normativ teori. I forlengelsen av det vil jeg i del 2 utdype noen måleproblemer med likhetsnormer som får konsekvenser for hva slags likhet det er rimelig å kreve oss imellom. Deretter, i del 3, skisserer jeg fem argumenter for likhet. Hovedpoenget er at  likhet er ikke ett, men flere idealer. Likhetsargumenter av forskjellig slag har forskjellige konsekvenser for valg av levekårsindikatorer, for krav til demokratiske ordninger, og for hva slags maktfordeling som er viktig i et rettferdig samfunn. Jeg skal foreslå at de fleste begrunnelser for likhet må forstås som argumenter mot store ulikheter av visse slag for å hindre dominans og prosedyresvikt. Det beste argument for å sikre ytterligere likefordeling mener jeg å finne hos John Rawls. Del 4 peker på noen konsekvenser av disse poengene, blant annet for levekårsforskning og forskning om demokrati og makt.
Jeg henter eksempler fra norsk og utenlandsk forskning. De er for det meste ment som illustrasjon av poengene, ikke som selvstendige argumenter for konklusjonene. 

Avgrensning
AvgrensningSpørsmålet som opptar oss er i hvilken grad et rettferdig samfunn har et ansvar med hensyn til å sikre likhet mellom innbyggerne. To viktige antagelser gjelder livssynsmangfoldet blant oss og hvor påvirkelige vi er.
Verdimangfold
VerdimangfoldVi antar at det finnes flere oppfatninger om hva som gjør livet verd å leve - om det gode liv. Selv om livsoppfatningene er uforenelige på mange områder finnes det noen felles faktorer blant mange av dem som det synes rimelig å legge til grunn. For eksempel legger mange livsanskuelser vekt på å ha en rettferdighetssans - en grunnleggende oppfatning om å respektere alles likeverd og å slutte opp om rettferdige institusjoner. Men det synes utilbørlig å legge én slik omstridt livsoppfatning til grunn for samfunnsinstitusjonene, siden livssynsmangfoldet gjør det vanskelig å enes om bestanddelene i det gode liv. 
Med livssyns- og verdimangfoldet blir det også vanskeligere å fastslå om viktig likhet er sikret. For eksempel pekte sluttrapporten for levekårsundersøkelsen (NOU 1976:28) på at resultatlikhet kan tilsi forskjellsbehandling for å redusere forskjeller. Sluttresultat må frigjøres fra utgangspunktet. Men når livssyns- og verdimangfoldet blir mer synlig i Norge, tvinges vi til å tenke gjennom på nytt hvordan sjanselikhet skal måles. Sjanselikhet innebærer at alle medlemmer i forskjellige grupper skal ha samme sannsynlighet for å nå ulike resultater i en sluttfordeling, uavhengig av gruppetilhørighet. Et viktig element i norsk velferdspolitikk har vært å sikre resultat- eller sjanselikhet på tross av årsaker som i større eller mindre grad synes å være utenfor personens kontroll, for eksempel sosial status, geografisk bosted, eller yrkesvalg. Noen har understreket betydningen av sosio-økonomisk tilhørighet nettopp for å avklare hvilke skjevheter som bør korrigeres. Men 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. Det er grunn til å tvile på valgfriheten dersom vi oppdager at bestemte grupper eller kategorier systematisk synes å foreta valg med uheldige konsekvenser, for eksempel valg av 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. Men det er vanskelig å måle om dette kravet innfris dersom grupper har systematisk ulike preferanser om livsvalg og livsstil som gjør det vanskelig å avdekke om forskjellige utfall skyldes urimelige livsvilkår og preferansedannelse, eller om de skyldes systematiske -- men legitime -- variasjoner i preferanser. Dette blir spesielt vanskelig på grunn av livssyns- og verdimangfoldet, eller når vi sammenligner mellom ulike 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. Partimedlemskap er en dårlig indikator dersom andre mekanismer (lobbyvirksomhet, korporative mekanismer, media, høringsinstanser) er mer effektive for noen grupper (Ysander 1993: 85). Og det er som mekanisme politisk aktiviteter er viktig, ikke fordi noen av oss betrakter det som å ha en egenverdi.  
Videre kan noen forskjeller oss imellom skyldes 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 grupper skyldes uheldige faktorer. For ulikheter i resultater kan skyldes rasistisk diskriminering, manglende innsikt i hvordan samfunnet fungerer, eller begrenset ambisjonsnivå. I såfall er resultatulikhet tegn på at likeverd ikke er sikret, og at sjanselikhet ikke er oppnådd. Men ulikheter i resultater kan også skyldes systematiske forskjeller i valg som er betinget av kjønn eller kulturell bakgrunn, uten at det så klart kan påvises at verdier og preferanser er uheldig dannet: Selv jenter som er seg bevisst at de kan velge mange yrker, velger oftere omsorgsyrker. Med større grad av variasjoner mellom grupper om verdien av ulike levekår og livsvalg blir det altså vanskeligere å slutte fra observert adferdsmønster til vurdering av om ulikhet er uakseptabel (se f.eks. Erikson 1993, Ysander 1993)
Vår formbarhet
Vr pvirkelighetVi preges av samfunnet. Institusjonene påvirker aspirasjonsnivå, forventninger, interesser og verdier, og avgjør hvilke av våre evner vi gis adgang til å utvikle. Dette er en grunn til at politikkens rolle ikke bare kan bestå i å gi oss det vi forventer. Slikt sammenfall mellom politikk og preferanser kan nemlig oppnås ved å justere enten institusjonene eller interessene. De færreste vil hevde at et styresett er mer forsvarlig bare fordi politikerne har lykkes i å justere ned ambisjonsnivået hos de dårligst stilte. Et viktig spørsmål i politisk teori blir derfor hvordan interessedanning og livsplanleggingen bør skje uten utilbørlig preging.
Om interesser, goder og fordelingsprinsipper
Forskjellige normative teorier vil gi forskjellige svar på hvilke av personenes interesser som skal tillegges vekt, hvilke goder som må sikres, og hvilke fordelingsprinsipper for disse godene som institusjonene bør tilfredsstille over tid. Om interesser, indeksgoder og fordelingsprinsipper
Interessefelt
InteressefeltVi kan slutte oss til den skandinaviske levekårstradisjonen i først og fremst å legge vekt på objektive interesser, heller enn individenes subjektivt opplevde lykke eller preferanser som siktemålet for samfunnets innsats. På grunn av vår formbarhet er det siste for farlig. Opplevd tilfredsstillelse er et betenkelig kriterium all den tid institusjonene kan forme oss, siden politikere kan sikre et samsvar mellom forventninger og institusjoner ved å justere forventningene og verdiene, heller enn ved å justere politikken. En av bekymringene noen har vedrørende verdikommisjonen er nettopp at myndighetene med den kunne forme borgernes verdier og preferanser altfor direkte.
Vi må derfor kunne kreve en politikk som ikke bare gir oss det vi forventer, men også det vi fortjener. Spørsmålet blir da hvilke av våre interesser som kan begrunne krav overfor fellesskapet. Det er vanskelig å gi tilfredsstillende svar når det er motstridende oppfatninger om hva det gode liv består i. De objektive aspektene kan være (grunn)behov, eller noen typer kontroll --f.eks. politisk deltakelse. En tredje komponent er å ha et mulighetsrom (capabilities) som personen kan velge funksjoner innenfor ("functionings", Sen 1980, 1993).
Goder 
IndeksgoderHvilke goder må sikres alle i et samfunn, for at de relevante interessene skal ivaretas? Godene kan være materielle -- mat og ly for elementene -- eller det kan være andre ressurser så som utdanning, eller rettigheter til f.eks. politisk medbestemmelse. Skillet mellom interesser og goder er ikke alltid klart, og mange vil betrakte goder både som redskap og med en egenverdi - for eksempel, blant tidsskriftets lesere: utdanning og arbeid. Sosialt nettverk likeså: det kan være ille å marginaliseres mot sin vilje, og i tillegg kan mangel på sosiale nettverk gjøre det vanskeligere å opprettholde selvtillit, og å sikre andre interesser.
Forholdet mellom interessefelt og goder er komplisert, blant annet fordi våre valg kommer inn som en faktor.  Minst tre utfordringer oppstår:
- Til syvende og sist er det interessefeltet som må tillegges verdi. Derfor hevder noen at fordelingen av goder må kompensere variasjonen oss imellom i konvertering fra goder til velferdstilstand. Det vil si at utgifter som skyldes fysiske handicap må dekkes, og kanskje at kvinner og innvandrere bør kompenseres når utdanning i mindre grad fører til arbeid eller inntekt for disse gruppene. Men noen ganger er ‘dårlig konvertering’ selvvalgt.
- Siden noen av våre interesser er noe den enkelte må bære ansvaret for å utvikle, bør ikke fordelingen av goder korrigere for selvvalgt dyr smak -- for eksempel at noen blir triste uten champagne. Dette blir fort problematisk: skal sykepleiernes interesse for å forbli i et lavtlønnsyrke bare telle som en dyr smak? Hvilke krav på offentlig støtte bør utløses av livsstilsykdommer, av skilsmisse, eller barn?
- skal det offentliges oppgave være å tilfredsstille interesser uansett personens egne ressurser, eller bør for eksempel tildeling av hjemmesykepleie legge vekt på ens inntekt eller sosiale nettverk? Konkurrerende likhetsidealer står på spill: enten formell likebehandling, eller velferdsutjevning: "Jo sterkere resultatlikhet som ønsker, jo sterkere må vekten legges på de sosioøkonomiske faktorene som frembringer behov når ressursene fordeles." (Djuve, Bjørnskau og Hagen 1996: 40.)
Djuve, Anne Britt1996Fra behov til budsjett En evaluer5005Levekår, forstått som ressurser, arenaer og livsbetingelser, er et knippe goder som sikrer behov eller mulighetsrom. Fokus er på deskriptive og objektive betingelser, mer enn subjektivt opplevde. Det blir vanskeligere å slutte seg fra faktisk utfall til hvilke muligheter og goder personen har hatt tilgjengelig all den tid vi vurderer mulighetene forskjellig. Ikke desto mindre skal jeg argumentere nedenfor at erkjente eller opplevde ressurser og handlingsrom er viktig. 
Fordelingsprinsipper
FordelingsprinsipperDet tredje punktet gjelder hvordan goder bør fordeles for at alle parters interesser skal bli tatt tilbørlig hensyn til som likeverdige. En av de mest overbevisende normative tradisjoner som begrunner likefordeling er kontrakt-etisk. Forskere i denne tradisjonen omfatter John Rawls (1971, 1993), Ronald Dworkin (1981, 1981b, 1987); Brian Barry (1989, 1995), Joshua Cohen (Cohen og Rogers 1995), T.M. Scanlon (1992), og en rekke andre andre. Noen av dem har vært opptatt av kriterier for en samlet vurdering av samfunnets hovedinstitusjoner, andre av mer lokale normer for fordeling f.eks. av helsetjenester (Daniels 1985), knyttet til 'lokale' fordelingsdilemmaer. Denne tradisjonen tolker normen om alle menneskers likeverd på en bestemt måte. Alle berørte parter teller, og teller likt i den forstand at regler og samfunnsinstitusjoner må kunne forsvares overfor alle. Vi antar altså en moralsk forpliktelse i bunnen som beskranker egeninteressen. Samfunnsordningen ivaretar likeverdet dersom den kunne vært gjort til gjenstand for frivillig samtykke fra alle berørte parter, i den forstand at de ordningene er rettferdige som har de minst vektige innvendingene mot seg. 
Vi kan skille mellom minst to typer fordelingsprinsipper: terskelkrav og likhetskrav. Terskelkrav innebærer at alle må sikres et visst minimumsnivå -- for eksempel for å sikre trygghet mot visse farer. Likhetskrav går utover et slikt minimumsnivå, og legger føringer på hvor stor ulikhet i en fordeling som kan aksepteres. 
Noen goder er kategoriske, slik at en person enten har dem eller ikke - for eksempel formell stemmerett, eksamenspapirer, osv. Men likefordeling av mange andre goder stiller store krav til sammenlignbarhet mellom personer. Normer om likefordeling av slike goder må blant annet presisere hvilke avvik fra likefordeling som er å foretrekke -- om det er bedre at få ikke har et bestemt gode, eller at mange ikke har det.
Målekrav for likhetsnormer
Mlekrav for likhetsnormerIntervallordning
IntervallordningVi må kunne sammenligne virkninger av alternative ordninger for representative personer -- for eksempel om arbeidssøkende får det bedre eller dårligere under alternative ordninger. Og med begrensede ressurser og muligheter må vi kunne sammenligne virkninger av alternative ordninger mellom slike representive personer -- om byrdene for én person (som representant for en gruppe) er større enn de fordelene som oppnås for en annen person. Vi trenger altså både informasjon om nivåene individer er på, og et felles mål på enheter, for å sammenligne intervaller i interessetilfredsstillelse (eller i gode-mengde). Vi er enige om at det er bedre å være rik og frisk enn syk og fattig, men likhetskravet tilsier at vi også må vurdere om det er bedre å være rik og syk eller frisk og fattig. Og det blir vanskelig. For mange interesser og goder er dette i prinsippet umulig, og derfor blir det vanskelig å forsvare likhetsnormer. For vi trenger mer enn en ordinal ordning av personers interessenivå, som tillater vurderinger av typen “person a har høyere (eller samme eller lavere) nivå enn person b”.  Vi trenger kardinal ordning for å kunne sammenligne intervaller i personers interesse-nivåer.
	Hvor vanskelig dette er kan vi se ved to eksempler: fra FAFOs viktige rapport Oslo, den delte byen (Hagen, Djuve og Vogt 1994)Hagen, Kre1994Oslo den delte byen?4972, og økonomen og filosofen Amartya Sens begrep mulighetsrom (capabilities).
FAFO: Sammenligning av levekårsulemper
Sammenligning av levekrsulemperFAFOrapporten måler hoping av levekårsproblemer ved å måle antall levekårsulemper. Noen kvinner har flere, og dermed større levekårsproblemer. Begrunnelsen er av typen "Mens middelaldrende kvinner på ytre vest i snitt bare har 1,57 levekårsulemper, har eldre kvinner i indre øst hele 4,6." (Hagen, Djuve og Vogt 1994: 239).
De store levekårsproblemene for kvinner i Oslo øst innebærer utvilsomt at institusjonene svikter, og at urett blir begått. Men vi kan ikke belegge konklusjonene om største levekårsforskjeller ut fra datamaterialet som undersøkelsen skaffet. For å kunne telle levekårsulempene må vi anta at de er like store innenfor alle levekårskomponenter. Komponentene er: usikker arbeidsplass, frykt for vold, dårlig helse, lite nabokontakt, forurenset miljø, lav utdanning, lav husholdningsinntekt, trangboddhet, passiv fritid, politisk avmakt. Listen stammer fra tidlige FN-forsøk på å finne universelle grunnleggende vilkår for gode liv Takk til Kåre Hagen for denne opplysningen.. 
Avgrensningene er utvilsomt litt vilkårlig. Og ikke minst: levekårsulempene er komponert forskjellig. Frykt for å miste arbeid synes å være en terskel, mens inntekt, helse og politisk avmakt er glidende, der for eksempel FAFO-forskerne setter en grense på 150 000/år per hushold for 'lav inntekt'. Man kunne alternativt definert alle med under 50% av gjennomsnittsinntekten som fattige. 
Måleproblemet jeg vil peke på her, oppstår fordi noen levekårskomponenter er av ulik viktighet for ulike personer. Det er ikke bare at noen komponenter er viktigere enn andre for de fleste mennesker -- FAFOundersøkelsen nevner helse og inntekt, men vurderer likevel hver ulempe som like viktig før de summeres. Mot dette kan innvendes at noen komponenter vil ha ulik verdi avhengig av andre levekår: usikker arbeidsplass er verre hvis man mangler formell kompetanse for andre stillinger Takk til Hallvard Føllesdal for dette poenget.. Og funksjonen over levekårskomponenter behøver ikke være addisjon.  Så noen av problemene kan løses ved å vekte komponentene ulikt i det samlede velferdsmål, f.eks. slik at inntekt under fattigdomsdefinisjonen 100 000 kr/år tellet som to levekårsulemper. Ingen slik vekting er nøytral, men må bygge på skjønn. Det er prisverdig at forskere synliggjør sine verdistandpunkter så grundig. 
Men mitt poeng er et annet: det er uklart om det overhodet er meningsfylt å sammenligne størrelsen på levekårskomponenter og -ulemper, gitt uenigheten oss imellom om hva som er verdifullt, og hvor verdifulle ulike komponenter er. Men slike antagelser må til for å sammenligne antall levekårsulemper, og jeg frykter at den delen av undersøkelsen derfor blir lite holdbar. Jeg vil understreke at dette måleproblemet med likhet som norm ikke berører FAFOs hovedkonklusjon på oppdraget med å avdekke regional variasjon i hopingstendenser. Konklusjonen synes å være robust mot variasjon i slik vekting.
Sen: Mulighetsrom - Capabilities
Sen Mulighetsrom - CapabilitiesFAFO er i godt selskap. Amartya Sen, vinneren av økonomiprisen til Nobels minne 1998, har foreslått at de interessene som bør sikres likt for alle er visse mulighetsrom (capabilities) forstått som et spekter av oppnåelige funksjoner (functionings).. Noen ganger begrenser han seg til å snakke om 'grunnleggende mulighetsrom' ('basic capabilities'), som i første rekke gjelder mulighetene for å bevege seg, sikre ernæringsbehovet og behovet for ly, og mulighetene til å delta i det sosiale liv (Sen 1980:367). Men med mulighetsrom mener han generelt mulighetene til "å gjøre og å være" en lang rekke ting: kulturelle og intellektuelle sysler, og ferie- og reisemuligheter (1985a:46). En klar styrke med denne tilnærmingen er at den fanger opp variasjoner i vår evne til å konvertere fra goder til interesser, og kontrollerer for variasjoner i utfall som skyldes egne valg -- f.eks. kan den skille mellom å faste og andre former for sult. 
Men dersom mulighetsrom i videre forstand er en interesse som skal sikres likt for alle, blir det svært vanskelig å forsvare denne tilnærmingen. Det er minst seks problemer verd å nevne her For andre innvendinger, se bl.a. Arneson (1988), se for øvrig Føllesdal (1999)..
Hvordan håndtere  varige mulighetsbegrensninger? Noen personer har permanent dårlig helse, eller store utviklingshemminger. Det er uklart hva Sens tilnærming kan si om hvilke krav disse menneskene har på felles ressurser.
Hvordan prioritere mellom mulighetsutvidelser? Det kan bli svært ressurskrevende å øke en persons mulighetsrom marginalt, sammenlignet med hva samme mengde ressurser kan gjøre for mulighetsrommet for et annet individ. En som trenger døgnkontinuerlig pleie krever mange årsverk for å kunne leve utenfor en institusjon med tilsynelatende litt bedre livskvalitet, mens en annen kan få mye større helsemessig utbytte av samme innsats. Sammenligning av mulighetsrom hjelper oss ikke å avklare slike dilemmaer.
Subjektiv erkjennelse av mulighetsrommet oversees. Det synes riktig å legge vekt på ikke bare om mulighetsrom objektivt er tilstede, men at disse mulighetene faktisk er erkjent av personen. Det er for eksempel ikke nok at kvinner formelt har adgang til ingeniørstudier dersom de ikke vet dette. Det er altså en subjektiv kognitiv komponent som også må med, men som Sens formalisering (ennå) ikke har bygget inn. Vi må kunne konstatere -- og evt. ta hensyn til -- om personen selv er klar over sine muligheter og rettigheter. Dette kan bøtes på ved å avklare hvilke alternativer personen selv, 'subjektivt', opplever som tilgjengelig. '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). Noen indikatorer i den skandinaviske undersøkelsen i 1972 var også av denne typen (Allardt 1993:91), likedan Levekårsundersøkelsen (NOU 1980:7, 191), bl.a.  om politisk selvtillit. Sammenligninger med informasjon om hvorvidt personen har rett i dette (Allardt 1993:93) vil altså være svært viktige, også fra et normativt standpunkt.
Økte muligheter er ikke alltid bedre for personen. Det er ikke slik at økte muligheter verdsettes av alle, så snart grunnbehov kan sikres. Det kan med en viss rimelighet hevdes at noen friheter kan føre til en verre livssituasjon for de som får mulighetene -- diskusjonene rundt fostervannsdiagnostikk og kontantstøtteordningen dreier seg blant annet om dette.
Ulik verdsetting av valgmulighet. Livssynsmangfoldet reiser ytterligere problemer. Det synes å være fornuftige livssyn som ikke verdsetter valgmuligheter særlig høyt. Fokuseringen på mulighetsrom synes å bygge på et menneskesyn som verdsetter egne valg av sentrale livsaspekter, i motsetning til andre livssyn som legger større vekt på å innordne seg i tradisjoner og tilpasse seg omgivelsenes forventninger. Livssynsmangfoldet bør gjøre oss betenkt på å legge til grunn et 'autonomt' menneskesyn.
Ulik verdsetting av muligheter. Særlig når det gjelder fritids- og kulturopplevelser, utdannelse, arbeidets innhold o.s.v. er det store variasjoner oss imellom om verdien av mulighetsrommet. Dermed blir det vanskelig å sammenligne ulike mulighetsrom så snart grunnbehov er godt dekket for mange innbyggere -- slik som tilfellet er i Norge. Ikke desto mindre må denne tilnærmingen anta sammenlignbarhet. Den felles verdisettingen må ikke bare rangere mulighetsrom, men må kunne sammenligne størrelsen av et økt mulighetsrom for noen med et mulighetstap for andre. For eksempel forsvarer Ringen omfordeling til fattige fordi deres valgfrihet øker uten at den rikes valgmuligheter blir 'særlig forringet' (1997:15-16). Vi kan være enige i konklusjonen, men likevel hevde at denne begrunnelsen er problematisk. Sen kjenner til noen slike innvendinger (Sen 1985), og svarer på noen av dem ved å begrense det aktuelle mulighetsrommet til de muligheter det er allmenn enighet om (Sen 1991, 1980:368, 1985:197-98, 1993). Det blir imidlertid uklart hvordan denne tilnærmingen da skiller seg fra andre teorier om levekår og livskvalitet -- i tillegg til hvorfor slik likhet er viktig.
Vi ser altså at likhetsnormer er utfordrende: det er få interesser og goder som egner seg for likhetskrav.
Argumenter for likhet
Argumenter for likhetVi kan nå se litt nærmere på hvilke argumenter som kan tenkes for likhet. Klassifiseringen bygger blant annet på samtaler med T.M. Scanlon og John Rawls, og deres upubliserte notater. Anvendelsen på levekår er for min regning. For vi kan ikke ta for gitt at all likhet er verdifull. Det kan tvert imot tenkes at noen former for ulikhet ikke er urimelig. Vi kan avdekke begrunnelser for likhet ved å spørre om når berørte parter har vektige innvendinger mot ulikhet.
Fjern stigmatiserende ulikhet i status
StigmatiserendeulikhetistatusUlikhet i en fordeling kan forstås som et signal om mindreverdighet, og dermed innebære offentlig stigmatisering. Når noen grupper ikke har stemmerett, er dette et offentlig uttrykk enten for at deres ve og vel ikke teller for beslutninger om hvordan samfunnet bør styres, eller for at de ikke er kompetente til å vurdere politiske spørsmål. Slike argumenter har vært fremført mot henholdsvis slaver og kvinner.  Stigmatiseringsargumentet har også vært anført for de universelle trygdeordningene som sies å særprege den skandinaviske, sosialdemokratiske velferdsstatsmodellen (Esping-Andersen 1990)Esping-Andersen, Gsta1990The three worlds of welfare capita4251. 
Dette argumentet mot ulikhet gjelder altså der ulikhet forstås som et avvik fra en norm, når det åpenbart bryter med tanken på å behandle alle berørte parter som likeverdige. Men det er uklart hvilke ulikheter som rammes av dette argumentet. Ved stortingsvalg teller for eksempel en stemme i Oslo mye mindre (1/23939) enn en stemme avgitt i Finnmark (1/14325). Likevel er det få som hevder at dette oppleves som stigmatiserende for Oslo-boere, kanskje fordi vi antar at slik ulikhet i formell stemmevekt kan begrunnes i samsvar med alle innbyggeres grunnleggende likeverd Argumentene, blant annet brukt av valgordningskommisjonen i 1917, refereres i Kristvik og Rokkan (1966). Takk til Bernt Aardal for denne referansen.. Tilsvarende er det uklart om europeere utenfor Skandinavia (og Nederland) opplever mangelen på universelle ordninger som stigmatiserende, og om arbeidsløshet skader selvbildet i like stor grad i Norge og Danmark. Så stigmatiseringsargumentet er for utydelig om hvilke ulikheter som må forstås som brudd på likeverdighet.
Fjern nød
FjernendFor en rekke av våre behov er et grunnleggende rettferdighetskrav at samfunnsinstitusjonene sikrer et minimumsnivå av dekking. Slik kan vi trygge oss mot bestemte farer i sårbare situasjoner: ved sykdom, tap av inntekt ved arbeidsløshet, og ved behov for omsorg i alderdomHatland, Aksel1993Ny profil p trygdepolitikken?4247. Dette synes blant annet å gjelde innen trygdepolitikken (Hatland 1994:216). Disse terskelnormene unngår problemene med intervallmåling. 
Amartya Sen har hevdet et slikt standpunkt, omhyggelig formalisert med begrepet "likhet i grunnleggende mulighetsrom" (Basic Capability Equality -- SenSen, Amartya K.1980 Equality of what?3082 1980:367) Robert Erikson er blant de som hevder at den skandinaviske levekårsmodellen fokuserer på likhet, og at den sammenfaller med Sens tilnærming (Erikson 1993:80).
Men det er to innvendinger mot denne tolkningen av likhet i den skandinaviske levekårsmodellen -- utover eventuell empirisk feilbeskrivelse av skandinaviske ordninger, som jeg lar ligge. For det første går Eriksons liste langt utover Sen's 'grunnleggende mulighetsrom': den omfatter god boligstandard, barnetrygd og pensjoner. Den krever altså sammenligning av ulike mulighetsrom på områder der livssynsmangfoldet kompliserer.
For det andre er det vanskelig å se Sens tilnærming som et argument for likhet, men snarer som et argument for et terskelkrav: å sikre at alle grunnbehov er tilfredsstilt. Innvendingene går ikke mot ulikhet i og for seg, men mot samfunnsinstitusjonene som medfører at noens grunn-behov ikke blir dekket.
Selv om dette altså ikke i bunn er et likhetskrav, virker det rimelig at noen slike grunnbehov begrenser tillatelig ulikhet. Drastisk ulik fordeling av instrumentelle goder, f.eks. i inntekt, utdanning eller politisk innflytelse, må begrenses når den relative andelen av slike goder avgjør om grunnbehov blir dekket. Slike argumenter setter altså skranker på tillatelig ulik fordeling av bestemte instrumentelle goder.
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? Livssyns- og verdimangfoldet gjør at vi ikke kan ta for gitt at alle i samfunnet har samme vurdering av hva som gjør livet verd å leve. Vi verdsetter opera og utdannelse ulikt (Kuhnle 1994b:29). Og selv der det er enighet om at noen ting har verdi, vil det være uenighet om deres relative verdi -- om vi vil øke boligstandarden eller isteden spise ute.
Hindre dominans
HindredominansEn interesse som begrunner krav om institusjonenes fordelingsvirkninger er at den enkelte skal ha en viss grad av kontroll over viktige aspekter ved ens liv, heller enn at andre har det. 
Jeg vil hevde at det som står på spill ikke kan være interessen av å være sin  egen lykkes smed -- et '“autonomt” livsideal vi finner hos Mill (1962)Mill, John Stuart1962 On Liberty4013 og Kant (1785). Dette er et livssyn som ikke med rimelighet kan forutsettes allment delt eller akseptert i samfunnet. Men vi kan likevel tilkjenne hverandre en interesse i å ikke underlegges andres vilkårlige vilje slik at de kan dominere vårt mulighetsrom, karakterdannelse og preferanser (se Rousseau 1755Rousseau, Jean-Jacques[1762On the social contract3259 og 1762). Store risiki som skyldes andres kontroll -- arbeidsmuligheter, eller krav om eiendomsbesittelse for å ha stemmerett -- bør derfor unngås. Drastiske ulikheter, f.eks. i formue, utdanning eller kontroll over arbeidsplasser, kan gi utslag i dominans. Et rettferdig samfunn kan forhindre slik dominans på en av to måter. Man kan isolere ulikhetene og dermed forhindre at de får uakseptable konsekvenser, ved å regulere leieforhold, arbeidsavtaler, og annen bruk av økonomisk- eller profesjonsmakt (Walzer 1983:17-19)Walzer, Michael1983Spheres of justice A defense of p2993. Alternativt må samfunnsinstitusjonene forhindre store ulikheter av disse typene -- gjennom arveavgifter, utdanning til alle, eller tiltak som sprer arbeidsgiver-rollen. 
Slike argumenter "for likhet" er altså mot visse former og grader av ulikhet i goder som skaper dominans.
Sikre prosedyre-rettferdighet
Sikreprosedyre-rettferdighetMange samfunnsordninger fordeler goder og byrder ut fra prosedyrer - f.eks. markedet, domstoler, og politiske valg. For at disse prosedyrene skal være rimelig treffsikre kreves ofte at aktørene må være likt stilt på visse områder: alle som er interessert i å kjøpe i markedet må ha noe å kjøpe for; begge parter må ha advokater som er noenlunde like dyktige; velgere må kunne vurdere politikere på et velinformert grunnlag, så intet parti må få dominere mediebildet fullstendig. For å tilby høyere utdanning ut fra evner og ønsker, må grunnutdannelse tilbys til alle uavhengig av bosted og sosial bakgrunn. 
Tilsvarende argumenter kan gis innenfor Habermas' perspektiv (Habermas 1996, Habermas, Jurgen1996Between fact and norm48601992)Habermas, Jrgen1992Faktizitt und Geltung4391, fordi det er viktig at alle berørte parter får delta i den politiske meningsutveksling. 
Slike argumenter for likhet er ikke argumenter for resultatlikhet, men for skranker på startulikhet med hensyn til visse goder, eller sjanselikhet knyttet til viktige samfunnsmekanismer. Disse argumentene for likhet ut fra ønsket resultat må i sin tur henvise til argumenter for at bestemte institusjoner skal sikre utfall av en viss type - de må altså suppleres av andre mer grunnleggende argumenter om rettferdig fordeling. Habermas, for eksempel, bygger på betydningen av å kunne delta som likeverdig i diskurser.
Likefordeling av felles frembrakte goder
UtfallslikhetkrevesavrettferdigeprosedyrerDet siste argumentet for likhet hevder at parter som bidrar likt til å frembringe visse goder, også har like krav på å nyte godt av disse godene. Argumenter som bygger på et slikt premiss finner vi i arbeidsverdilæren til John Locke, Adam Smith og Karl Marx, blant andre. Et slikt argument står sterkere i den grad de som samarbeider ikke har andre og motstridende krav på godene knyttet til fortjeneste, eierskap eller lignende. Igjen er argumentet avgrenset til å gjelde fordelingen av visse goder, og knyttet til like andeler av godene heller enn like virkninger godene skal ha for individene.
Hovedproblemet med dette argumentet er kanskje i første rekke at det ikke er så lett å se hvor det kommer til anvendelse -- for de fleste goder blir til av materialer noen eier, for eksempel i en bedrift, og ulike former for fortjeneste spiller som regel inn.
Jeg vil forslå at Rawls' teori om rettferdighet som rimelighet, fremsatt først i A Theory of Justice (1971)Rawls, John1971A theory of justice2950, kan forstås som et slikt argument. For argumentene se Føllesdal (1991 og 1994). Rawls' bruk av sosiale primærgoder som enhet kan sees som et kreativt svar på utfordringene knyttet til livssynsmangfold og menneskers påvirkelighet av samfunnsinstitusjonene. (Rawls 1971:62, 1982Rawls, John1982Social unity and primary goods2970). De sosiale primærgodene omfatter grunnleggende sivile og politiske menneskerettigheter og friheter, myndighet og adgang til samfunnsposisjoner og yrker, inntekt og rikdom, og det sosiale grunnlag for selvrespekt. 
Dette hevder han er sosiale betingelser og midler som vanligvis er nødvendige for å kunne utvikle og bruke de to grunnleggende evnene mennesker antas å ha, rettferdighetssans og rasjonalitet, og for å kunne fremme den oppfatning om det gode liv man måtte ha. 
I vår sammenheng vil jeg legge vekt på at disse godene er skapt gjennom samarbeid. Vi kan forstå de sosiale primærgodene som institusjonalisert beslutningsmyndighet eller "kompetanse" (Eckhoff og Sundby 1976:Eckhoff, Torstein1976Rettssystemer405793, Hohfeld 1923Hohfeld, W. N.1923 Fundamental legal conceptions as ap3325, Hart 1961Hart, H. L. A.1961The concept of law1136). Penger, profesjoner og rettigheter gir enkeltmennesker makt eller myndighet av en bestemt type. 
Slik kompetanse defineres i kompetansenormer som bestemmer hvordan beslutningsmyndighet skal fordeles og utøves. Den beslutningsmyndighet som sosiale primærgoder utgjør eksisterer dermed kun når det finnes et slikt normsystem som blir allment fulgt. Sosiale primærgoder er altså å forstå som aspekter av de sosiale institusjoner som reguleres av offentlig kjente, allment fulgte regler: "the rights and liberties referred to by these principles are those which are defined by the public rules of the basic structure." (Rawls 1971:63). "The basic structure is a public system of rules defining a scheme of activities that leads men to act together so as to produce a greater sum of benefits and assigns to each certain recognized claims to a share in the proceeds." (Rawls 1971:84; se også Rawls 1955.) Disse godene eksisterer kun i den grad kompetansenormene og reglene forøvrig har allmenn oppslutning fra samfunnsborgerne. Det er altså samfunnsborgernes felles praksis som konstituerer de sosiale primærgodene. Og det er denne praksis som i sin tur skaper forventninger om fortjeneste og eiendom, som utløser andre normative krav til goder ut fra innsats. Gitt at ulik praksis vil ha drastisk ulik fordeling, er et rimelig krav å stille at fordelingen av sosiale primærgoder gjennom samfunnsinstitusjonene som helhet  -- inkludert slike insentivvirkninger -- skjer slik at alle får like andeler av disse godene over tid. 
Dette argumentet for lik andel av bestemte goder fokuserer altså på likefordeling av visse ressurser, juridisk myndighet, heller enn på konsekvensene av disse godene for den enkeltes ve og vel.
Jeg har skissert fem argumenter for ulike former for likhet - som oftest har de vist seg å være argumenter for å dekke en rekke behov, eller mot visse former for ulikhet. Vi har ikke funnet noe argument for likhet generelt, eller for resultatlikhet m.h.t. interessetilfredsstillelse spesielt. 
Merk at dette ikke betyr at resultatlikhet ut over sosiale primærgoder er et illegitimt politisk mål, men at likeverdighet oss imellom ikke synes å kreve dette. Det vil si at dette er et legitimt område for partipolitisk uenighet, der forskjellige oppfatninger kan være like rettferdige. 
Konsekvenser
KonsekvenserJeg vil avslutningsvis peke på noen mer konkrete konsekvenser av disse refleksjonene for levekårsforskning, og for utredningen om makt og demokrati. Listen av konsekvenser er ikke detaljert og utførlig, men ment å illustrere hvor mer systematisk forskning er nødvendig. 
Revurdér valg av levekårsindikatorer 
I utgangspunktet tilsier livssynsmangfoldet at vi må revurdere listen av relevante goder. Norsk levekårsforskning har for eksempel lagt til grunn visse normer for trangboddhet som utvilsomt ikke deles av alle grupper.
 I tillegg oppstår det nye utfordringer i målingen av hvorvidt sjanselikhet er oppnådd, der resultatlikhet har vært brukt som indikator. Ulikhet i resultat kan tyde på  enten diskriminering eller uakseptabel nedjustering av ambisjonsnivå hos noen grupper. Men det er vanskelig å måle om sjanselikhet er innfridd dersom grupper har systematiske forskjeller i preferanser om livsvalg og livsstil som ikke kan tilskrives uheldig preging. Selv jenter som er seg bevisst at de kan velge mange yrker, velger oftere lavtlønte omsorgsyrker. I såfall er det ikke sikkert at resultatlikhet er en gunstig indikator. Når det gjelder noen lavtlønnsyrker er det kanskje heller ikke sjanselikhet som står på spill, men heller spørsmålet om lønnsnivået for disse yrkene er forenelig med de mest forsvarlige normene om lik livslønn.
  Arbeid som egenverdi?
Arbeid som egenverdi?Det er en lang og ærerik tradisjon som hevder lønnsarbeidets egenverdi. Vi finner den blant annet i det norske Arbeiderpartiets 'arbeidslinje', som dels er begrunnet i arbeidets egenverdi, og dels ut fra den oppfatning at lønnsarbeid er kriteriet på deltakelse i samfunnslivet: 
arbeid er et gode i seg selv. Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid og på den måten bidra til fellesskapet ...
						(Gro Harlem Brundtland; sitert i Ringen 1997:76)
I vår kultur, spesielt etter industrialiseringens gjennombrudd, har betalt arbeid vært en vesentlig kilde til sosial status og levestandard.
... lønnsarbeidet er billetten til å få være med i samfunnet.
... lønnsarbeidet er blitt viktig i kampen for å oppnå sosial status, og en livsform som ikke er preget av underordning, men reell likestilling.
				(Hanisch og Skjærpe 1986:12, 18, 21)Brundtland, Gro Harlem1994Et ndvendig gode. Folketrygdens p4974Ringen, Stein1997Reformdemokratiet Frihet, forankr4973
Men gitt livssynsmangfoldet bør ikke arbeid verdsettes først og fremst av disse grunnene, fordi det vil være uenighet oss imellom om hvorvidt arbeid -- eller utdannelse -- har egenverdi. Andre grunner til å verdsette arbeid er viktigere: arbeid og utdannelse former og påvirker våre preferanser, og gir informasjon om hvilke valgmuligheter vi har og vil få; og arbeid og utdannelse er sosialt nødvendige for å frembringe goder, altså som redskap for å sikre egen og andres velferd og valgmuligheter. 
Sammenhengen mellom arbeid som gode og individers interesser bør utvilsomt drøftes på nytt etterhvert som vi ser at det er uenighet om dette i Norge, for eksempel slik det gir seg utslag i debatten om kontantstøtte. 
  Forskningens egenverdi?
Forskningens egenverdi?Forskning og ny kunnskap er utvilsomt noe av det som mange av leserne av tidsskriftet synes er verdifullt i våre egne liv -- kanskje noe av det vi mener gjør våre liv verd å leve. Derfor kan vi som privatpersoner og som forskerprofesjon kanskje være enige med Knud Knudsen og Kari Wærnes, at "ny kunnskap i seg selv har egenverdi og ikke uten videre akseptere argumenter om nytte og praktisk betydning" (Knudsen og Wærness 1997)Knudsen, Knud1997Norsk sosiologi Fortid og framtid4985. Men verdien for samfunnet, som gjør at forskningsvirksomhet har krav på ressurser og en viss offentlig rolle, må argumentere ut fra forskningens verdi, deriblant nytte (Føllesdal 1995)Fllesdal, Andreas1995Forskningsetikk -- moralfilosofisk4416 -- all den tid forskningens 'egenverdi' som selv-opplysning er omstridt. Jeg antar at dette er forenelig med Knudsen og Wærness når de hevder at sosiologifaget også må "lytte til de spørsmål som opptar folk flest og problemstillinger som står sentralt i politikken." 
Like helsetjenester for alle?
Like helsetjenester for alle?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. 
At resultatlikhet er vanskelig å kreve for fordeling av helsetjenester betyr ikke at fordelingen bør skje uten normative føringer. Konklusjonen er altså ikke at markedet fordeler helsetjenester i samsvar med alles likeverd. Isteden må fordelingsprinsippene være knyttet til andre normer enn resultat- eller sjanselikhet, og 'behov' blir for unyansert. Det har vært noen viktige bidrag i Norge om dette temaet for eksempel Norheim (1996)., men mer må gjøres. 
  Rett til lik sosial forankring og kulturell kompetanse?
Sosial forankring og rett til kulturell ytring?Et viktig levekår, på tross av verdimangfoldet, er kulturell tilhørighet i en bestemt forstand se bl.a. Ringen (1997)Ringen, Stein1997Reformdemokratiet Frihet, forankr4973 om sosial forankring, eller "kulturell og samfunnsmessig kompetanse", og Wikan (1995)Wikan, Unni1995Mot en ny norsk underklasse4986, kritisert bl.a. av Brochmann og Rogstad (1996).Brochmann, Grete1996Integrasjon, underklasse og margin4987. Innenfor dette normative perspektivet er kulturell tilhørighet viktig for at enkeltpersoner kan oppleve sine liv som verdifulle og verd å leve, og for at vi skal oppleve våre muligheter som reelle og verd å leve ut (Kymlicka 1989Kymlicka, Will1989Liberalism, community and culture3412, Føllesdal 1996b)Fllesdal, Andreas1996Minority Rights A Liberal Contrac4578. Den kontraktetikken jeg har skissert innebærer altså ikke at kulturell tilhørighet og egenart må avvises ut fra universalistisk perspektiv. Likevel innebærer denne tilnærmingen ikke at alle må sikres like rom for kulturelle uttrykk, fordi likhetsnormen igjen blir lite egnet og dårlig begrunnet.
Makt
Forstelsen av maktUt fra dette normative perspektivet synes det utilfredsstillende å bare forstå makt i Webersk forstand, som mulighet til å få sin vilje gjennom tross motstand. Og Hernes' definisjon i maktutredningen er også utilstrekkelig, siden makt der forstås som evnen til å realisere sine interesser, for eksempel uten å fange opp institusjonenes betydning for interesseforming for individet. Makt innebærer ikke bare å kunne realisere sine interesser, men å kunne forme sine oppfatninger og preferanser under likeverdige vilkår (Hernes 1975:Hernes, Gudmund1975Makt og avmakt497967-68; se Veggeland 1983Veggeland, Noralv1983Maktutredningen Monument eller ve4982). 
Den nye maktutredningen må blant annet avklare hva slags kontroll over andre som er viktig og som kan fordeles forsvarlig i et rettferdig samfunn. Vi må også avklare når likeverd krever lik behandling innenfor samfunnsinstitusjonene, og når likeverd i steden krever strukturelle endringer for å respektere forskjellene oss imellom -- en verdifull innsikt fra blant annet feministisk forskning som bør videreføres også for andre grupper (Mackinnon 1987)Mackinnon, Catharine A.1987Difference and dominance on sex d4068. Det er urimelig å tro at alle 'universelle' rettigheter og alle normer om sjanse- og resultatlikhet bør avskaffes for å respektere forskjeller tilbørlig, men dette må altså undersøkes. 
  Demokrati
DemokratiLikhetshensyn kommer inn både som betingelse for forsvarlige demokratiske ordninger (jfr. Habermas’ argumenter), og fordi demokratiske rettigheter har en viktig symbolverdi gitt at mange har stemmerett.
I tillegg tilsier de fem argumentene for likhet at demokratiske beslutningsordninger er viktig, dersom demokratiske ordninger faktisk er den beste tilgjengelige beslutningsform for å sikre at alles interesser blir tilbørlig sikret og fremmet i den løpende politikken - både når det gjelder å sikre grunnbehov og likhet. Det er ikke dermed sagt at ikke detaljene i de demokratiske ordningene kan forbedres. Vi kan kanskje slutte oss til Winston Churchills tese, at demokrati er den verste styreform, med unntak av alle de andre som har vært forsøkt fra tid til annen.
Om vi skal forsvare demokratiet i et samfunn preget av livssynsmangfold kan vi ikke legge til grunn at politisk deltakelse har en egenverdi for personer. Selvbestemmelse som en vesentlig del av det gode liv for alle må avvises som begrunnelse for offentlige ordninger, for det er ikke uten videre urimelig å ha et verdisyn som nedprioriterer politisk medbestemmelse. Dermed bør vi stille oss mer skeptiske til deltakerdemokratiet som normativt ideal, slik det muligens lå under tanken om økonomisk demokrati, eller for korporative ordninger. Slike idealer ble uttrykt i den første maktutredningens mandat: "Det er en utbredt politisk målsetting, som Regjeringen legger stor vekt på, at demokratiet skal utvikles og gjøres gjeldende på alle områder av samfunnslivet." (Hernes 1978:61, drøftet bl.a. i  Mjøset 1983:59).
En annen, mer forsvarlig begrunnelse for politisk aktive medborgere måtte være om slik deltakelse kreves for å sikre samfunnsmessig stabilitet. Dette synes å ligge til grunn for den nye maktutredningen, når mandatet hevder at "et levende folkestyre med bred deltakelse er grunnleggende for å møte de store utfordringene i samfunnet". 
Avvisningen av medborgerrollen og politisk deltakelse har bredt seg i store grupper (Hagen, Djuve og Vogt 1994:174). Dersom lavere politisk deltakelse skal gi grunn til offentlig bekymring, er det altså ikke av hensyn til den enkeltes ve og vel, men heller i den grad det forringer enten kvaliteten av beslutningene eller oppslutningen om samfunnsordningene.
Flertallsavgjørelser innenfor visse rettighets-skranker, på grunnlag av en fri politisk meningsdannelse, er viktig av to grunner: både for holdningsdannelse og for å oppnå rettferdige utfall over tid. Gjennom politisk diskusjon kan vi håpe å fremdyrke, og minne hverandre om, at vi må anta at de fleste har en rettferdighetssans -- en overordnet interesse av å behandle andre som likeverdige parter. Demokratiet fremstår som en viktig, men i prinsippet erstattelig, mekanisme som er nødvendig for å sikre oppslutning om den sosiale orden. Slik sett er demokratiske ordninger blant de moraldannende og sosialiserende institusjoner, på linje med familie og skole. Denne normative tilnærmingen hevder altså ikke at slik sosialisering må opphøre, tvert imot, men at innholdet av normene, blant annet om respekt for livssynsmangfold, og grad av fellesgods i forhold til aksept av ulikheter, er viktige temaer blant annet for det norske samfunn Se f.eks.Gutmann (1987), Macedo (1990), og Føllesdal (1996a).. Dette har kanskje ikke blitt lagt nok vekt på i tidligere maktstudier. For eksempel peker Knut Midgaard på at Hernes' drøftinger i Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon i litt for liten grad ser på hvor mye egoisme samfunnet tåler (Midgaard 1994:32).
Flertallsavgjørelser skal i sin tur sikre at utfallene tilgodeser berørte parters interesser i rimelig grad over tid -- sålenge vi unngår permanente minoriteter. Demokratiet synes å være den mest treffsikre metode for å hindre noen former for nød -- for vi kjenner ikke til akutt hungersnød i demokratier --,  for å sikre likefordeling av det som bør fordeles likt blant alle berørte, og for å sikre likeverdige vilkår og fordeling forøvrig -- bl.a. av helsetjenester. Habermas, Jurgen1996Between fact and norm4860 Under visse empiriske betingelser vil argumentet være at politiske beslutninger fattet på grunnlag av fri meningsutveksling og så videre er de best skikket til å treffe riktig. Slik kan demokratiske ordninger bidra med holdningsdanning og resultater for å sikre oppslutning om legitime samfunnsordninger. 
Mer oppmerksomhet om det normative grunnlaget for velferdsstat, makt og demokrati er påkrevet når vi, som i Norge, står overfor viktige politiske valg. Vi må avklare hvilke bestanddeler i det bestående som bør bevares, og hvilke idealer og minstekrav som bør sikres. 

Rettferdighetsbegrepet har hatt en liten plass i den nordiske velferdsforskningen. .... 
I vår tradisjon har det vært en markert tendens til å oppfatte spørsmålene om hvordan institusjonene bør behandle samfunnsborgerne, og om hvordan tildelingsprinspper og godenes endelige fordelinger bør være, som politiske verdivalg forskerne skal unngå. Framfor å forsøke å definere det rettferdige samfunn, er større oppmerksomhet blitt viet til ulike former for ulikhet.
					 (NOU 1993:17:46-47). 
Denne tradisjonen  bør ta slutt, av to grunner. Likhet er viktig, men en avklaring av hvilke typer likhet som bør sikres i et rettferdig samfunn må trekke på sosialfilosofiske bidrag. Istedenfor å holde premissene skjult, la oss heller få dem fram i lyset for en kritisk vurdering. 
Og sist men ikke minst: Spørsmålet om hvordan instititusjonene bør behandle samfunnsborgerne er for viktig til at politikerne bør være de eneste som bidrar til debatten.
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