	- 16 -


Andreas Føllesdal
Lik-sen.doc 	
___________________________________________________________________________
Andreas Føllesdal 	22 85 76 79 	andreas.follesdal@arena.uio.no
Orreveien 10 	22 49 99 21 (h) 	http://www.sv.uio.no/~andreasf
N-0393 Oslo NORWAY	 22 85 78 32 (fax)
Hva slags likhet? 
Amartya Sen om funksjoner og mulighetsrom
Sosialøkonomen 1999 (3): 26-33
Innledning: Sens prosjekt
Et sentralt spørsmål i politisk filosofi er hvordan samfunnsinstitusjonene bør fordele goder og byrder oss imellom. Fordelingen må respektere en grunnleggende -- om enn vag -- norm om alles likeverd. Men hva krever likeverd? 
Amartya Sen tar utgangspunkt i at likeverd krever at noen sentrale aspekter ved mennesker skal sikres likt. Han hevder videre at disse aspektene er funksjoner og mulighetsrom, i en presis betydning. Andre kandidater til hvilke aspekter som bør sikres likt har problemer med å håndtere bestemte moralintuisjoner. Disse moraloppfatningenee er å forstå som datapunkter for en tilfredsstillende teori om hva som bør fordeles likt. Denne artikkelen er en kritisk presentasjon og drøfting av Sens bidrag og argumentene for å fokusere på funksjoner og mulighetsrom.

Del 1 identifiserer noen av de moralintuisjonene Sen bygger på. Del 2 viser hvordan andre teorier -- utilitarisme, Dworkins fokus på ressurser, og Rawls sosiale primærgoder -- forsøker, og dels mislykkes, i å gjøre rede for intuisjonene. Del 3 presenterer Sens forslag - funksjoner og mulighetsrom, og ser hvordan dette møter utfordringene fra del 1. Del 4 peker på svakheter med Sens forslag, dels i forhold til alternativene.

1 Utfordringen
a  Ikke hvorfor, men hva slags likhet? 
Samfunnsinstitusjonene fordeler goder og byrder som påvirker oss på drastiske og ulike måter.
Blant de mange normative spørsmål man kan stille er det nyttig i vår sammenheng å skille mellom to: Valg av interessefelt, det vil si hvilke aspekter ved mennesker som bør danne grunnlag for argumenter om fordeling av goder, og valg av fordelingsprinsipper for disse godene og tilfredsstillelse av interessene. Når det gjelder fordelingsprinsipper er Sen opptatt av likhetsnormer. Han hevder at det viktige spørsmålet for politisk filosofi er ikke "hvorfor likhet", men heller hvilket aspekt ved oss, hvilket interessefelt, som skal sikres likt - "hva slags likhet". Svaret på dette avklarer hvordan goder bør fordeles. Grunnen til at valg av fordelingsprinsipper ikke er sentralt er ifølge Sen at alle normative teorier "synes å kreve likhet med hensyn til noe - noe som betraktes som særlig viktig i den teorien." (1993: 12, 18).  De viktige forskjellene teoriene imellom gjelder hva som skal sikres likt. 
b Respekt for tre slags mangfold
Sen hevder at tre variasjoner oss imellom er viktige.
For det første er det et mangfold oss imellom når det gjelder eksterne karakteristika som formue, sosialt og geografisk miljø. For det andre er det variasjoner oss imellom når det gjelder personlige karakteristika  så som kjønn, alder, sykdomstilbøyelighet og funksjonsevne (Sen 1993: 1, 20). Disse to typene mangfold påvirker hvor godt vi kan utnytte de goder som fordeles gjennom samfunnsordningene. 
For det tredje har vi ulike verdioppfatninger om hva som gjør livet verd å leve (Sen 1993 kap. 5).
Goder virker altså ulikt på oss, samtidig som normer om likeverd tilsier at vi skal behandles likt av samfunnsinstitusjonene. Utfordringen gjelder dermed hvordan samfunnsinstitusjonene kan respektere alles likeverd, gitt variasjonen oss imellom når det gjelder hvordan goder utnyttes for å fremme våre mål og interesser, og hvordan vi verdsetter disse målene.
Sen hevder at 'mulighetsrom' er et interessefelt som håndterer disse tre variasjonene bedre enn konkurrentene er i stand til. Noen intuitive oppfatninger om rettferdig samfunnsfordeling fremstår som datapunkter for en akseptabel politisk teori .
c Kresen borger med dyr smak
Noen har dyrere smak enn andre, i den forstand at noen hare selvvalgte luksusbehov. De blir lei seg uten god rødvin eller båtrace på fjorden. Deres subjektive opplevelse av lykke reduseres klart uten rødvin. Krever likebehandling av alle derfor at rødvin og båtrace må dekkes over offentlige budsjett, på linje med andres behov? Har den kresne borger krav på flere goder på grunn av sin dyre smak? (Rawls 1982: 168-69; Cohen 1989). Sen benekter dette. 
d Knegne borgere - gledesmaskinene
I tillegg til kresne borgere har vi deres rake motsetning den knegne eller sparsommelige og asketiske borger. Billige gaver til slike mennesker gir dem stor glede - personen har simpelthen lave forventninger til livet, og er "billig i drift". Innebærer likebehandling at denne knegne borgeren har krav på mindre enn andre? Sen benekter dette også.
e Krevende borgere med større fysiologiske behov
Noen mennesker sulter uten et uvanlig høyt kaloriinntak, på grunn av kroppsstørrelse, hardt kroppsarbeid, eller amming. Uførhet gjør at noen trenger rullestol for å bevege seg. Krever likeverdet at disse behovene for ekstra mat og rullestol blir dekket for disse krevende borgerne? Mange, deriblant Sen, hevder dette.
f Kravstore borgere med dyre livsprosjekter
Vi verdsetter muligheter ulikt: noen ønsker adgang til store områder med uberørt naturen, andre ønsker fotballstadion. Noen vil ha opera, noen trenger dyre gudshus, andre må ha tilberedt mat på spesielle måter. Noen er tilfreds med brød mens andre må ha sirkus. Innebærer likebehandling at alle slike preferanser skal tilfredsstilles i samme grad? For mange mennesker fremstår dette som et annet spørsmål enn simpelthen dyr smak. Mitt livssyn kan ha kostbare konsekvenser som jeg ikke kan betrakte som selvvalgt, og som jeg heller ikke kan ønske at jeg var fri fra (Scanlon 1986; se Cohen 1989, 936). Hvilke krav på goder har slike kravstore borgere? Sen synes å mene at dyrere livsprosjekter ikke gir grunnlag for større krav.
g Korrumperte borger med avskylige lyster
Det siste eksempelet gjelder preferanser som vurderes ut fra moralske normer: avskylige preferanser eller smak skal ikke uten videre telle. For eksempel preferanser vi har om andres ve og vel slik de kommer til uttrykk i "Egen suksess er bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte."  Skal slike lyster telle? Hva med sadisters sorg over å  ikke få torturere? Spørsmålet er om disse preferansene hos korrumperte borgere  skal telle like mye som annen preferansetilfredsstillelse. Mange, deriblant Sen, vil benekte dette.

Utfordringen til en akseptabel normativ teori er altså kompleks. Oppfatningen om hvilket aspekt ved personen som må legges til grunn må 
- respektere enkeltpersoners vurdering av sin egen velvære på viktige områder
- håndtere livssynsmangfold på en forsvarlig måte.
- kompensere for fundamentale hindringer for å nyttiggjøre seg goder, særlig de ulikhetene som personen selv ikke kan lastes for. Det vil si at uforskyldt uflaks må kompenseres.
- ikke kompensere for selvforskyldte hindringer for å nyttiggjøre seg goder. 
2 Konkurrentene
a Utilitarisme: Maksimer  nytte
Utilitarisme er en teori om at preferansetilfredsstillelse skal maksimeres på tvers av individer. Den håndterer respekt for enkeltindividets vurdering gitt livssynsmangfoldet, ved å gi en fellesnevner i form av preferansene uten å se på deres innhold. Noen varianter av utilitarisme sikrer likefordeling totalt sett (totalnytteteorier), mens andre sikrer bare lik marginal fordeling, uten å fange opp ulike startnivå -- unntatt når man antar samme nyttefunksjon hos alle. Under noen forutsetninger om minkende marginalnytte og like utgangspunkt kan altså utilitarisme støtte lik totalnytte for den enkelte. Men de personlige variasjoner Sen har vært opptatt av tilsier at disse forutsetningene ikke stemmer generelt. 
Videre innebærer denne tilnærmingen at kresne borgere må få mer, dersom lik preferansetilfredsstillelse er kravet. Videre vil den knegne borger få mindre enn andre. Utilitarismen skiller dermed ikke klart mellom de preferanser vi må ta ansvar for selv, og de preferanser samfunnet må ta ansvar for å sikre - som Sen altså ønsker. Et annet problem er at utilitarismen heller ikke klarer å skille mellom korrumperte preferanser og andre preferanser. (Sen 1980 (1982): 354). 
b Dworkin: Ressurslikhet
Ronald Dworkin har argumentert for at ulikheter i ressurser som ikke er selvforskyldt skal kompenseres (Dworkin 1981a, 1981b, 1987). Dette gjelder materielle, mentale og fysiske ressurser. En fokus på ressursfordeling unngår at man blir gissel for de kresne og kravstore borgerne, men betyr, ifølge Sen (og Cohen 1989) at man konsentrerer seg om midlene -- ressurser -- og glemmer målet. En fokus på like ressurser overser de krevende borgerne som helt uforskyldt har større fysiologiske behov.
c Rawls: Sosiale Primærgoder
Sosiale primærgoder defineres av John Rawls som rettigheter, adgang til stillinger, inntekt og formue, og det sosiale grunnlaget for selvrespekt. Likefordeling gjelder disse godene, det vil si bestemte ressurser. Dette argumentet og denne fokuseringen på hva som bør sikres likt begrunnes innenfor en større teori, rettferdighet som rimelighet (Justice as Fairness). (se Føllesdal 1993 for en oversikt). Denne teorien legger stor vekt på livssynsmangfoldet, og søker derfor å finne fordelingsprinsipper som parter kan slutte opp om uten å være enig i de dypeste begrunnelser. Teorien må altså være "politisk, ikke metafysisk." Rawls foreslår at et rettferdig samfunn må tilfredsstille de fordelingskriteriene som ville vært enstemmig valgt på fritt og utvunget grunnlag.  Likeverdige parter i frivillig samarbeid vil sikre seg rimelige eller "fair" vilkår, for ingen går frivillig med på urimelige betingelser. Denne kontraktetiske teorien hevder at sosiale primærgoder er egnede goder. I samfunn preget av moderat knapphet bør disse godene fordeles i samsvar med tre fordelingsprinsipper om henholdsvis like politiske og sivile rettigheter, sjanselikhet til stillinger, og likefordeling av inntekt og formue med mindre ulik fordeling er til de dårligst stiltes gunst. 
Disse prinsippene for fordelingen av sosiale primærgoder unngår å gi mer til kresne og korrumperte borgere. Men en innvending mot å fokusere på likefordeling av disse godene er at dette ikke opp de personlige variasjonene som kjennetegner krevende borgere, for eksempel mennesker med handicap eller med spesielle helsebehov (1980: 366). I tillegg varierer behov med livslengde, klima, arbeidsforhold og lignende, som heller ikke fanges tilfredsstillende opp. 
Derfor kritiserer Sen en fokus på sosiale primærgoder som fetishistisk. De forstås som å uttrykke fordel, men fordel er egentlig et forhold mellom individ og goder. (1980: 366). 

Dworkins og Rawls' teorier fokuserer på ressurser, men overser ulikheter i hva slike gode ting gjør for mennesker. Sosiale primærgoder er å betrakte som middel for å oppnå noe (som også bemerkes av Dworkin 1981: 87). Istedenfor å fokusere på likefordeling av disse midlene mener Sen at man bør fokusere på likefordeling av det disse midlene er midler for, nemlig funksjoner og mulighetsrom. (Sen 1992: 80, 1993: 8)
3 Sen: funksjoner og mulighetrom
Sen argumenter for at individers krav ikke skal vurderes ut fra hvilke ressurser eller primærgoder de disponerer, men på grunnlag av hvilke funksjoner og friheter de faktisk har til å velge liv de har grunn til å verdsette. Dette uttrykkes som personens funksjoner og "capability" eller mulighetsrom (Eller "faktiske muligheter", se Moene 1998). Et slikt interessefelt fanger opp de personlige variasjonene i å utnytte ressurser, og hvordan man velger å bruke slike muligheter, på måter som stemmer med de intuisjonene vi startet med ovenfor.
a funksjoner
Funksjoner er aspekter ved en persons tilstand: ting han eller hun er eller gjør, eller ikke er eller ikke gjør (Sen 1993, 31). Funksjoner omfatter blant annet å spise, lese, se, og andre tilstander og væremåter - å klatre til tops på Mount Everest, å løpe maraton, eller å være vegetarianer. Blant disse uendelig mange funksjonene kaller Sen noen av disse grunnleggende ("basic"): å ha riktig ernæring, være malariafri, ikke skamme seg over fattigslige klær og sko (Sen 1993, 8).
b Mulighetsrom
En person kan gjøre og være en mengde ting samtidig, fremstilt som et knippe av ulike funksjoner (et funksjons-n-tuppel). Personen kan realisere bare ett slikt sett av funksjoner, mens mange andre knipper også kunne realiseres. Mulighetsrommet en person har, er det settet av slike funksjonsknipper vedkommende har (Sen 1985, 198; 1990, 113-14; 1993, 31). Begrepet 'mulighetsrom' favner altså vidt, og omfatter både grunnleggende funksjoner, kulturelle og intellektuelle sysler, og ferie- og reisemuligheter (1985a: 46). Det faktisk oppnådde funksjonsknippet er viktig for persons velvære ("well-being"), men mulighetsrommet er også viktig, av minst tre grunner. 
Dels er det nødvendig for å fange opp kompliserte funksjoner - så som å faste i forhold til å sulte (Sen 1993: 44-45.). Dels er mulighetsrommet viktig fordi det uttrykker personens reelle "frihet" som er viktig utover hvilke funksjoner personen ender opp med. Og mulighetsrom er viktig for å vurdere personens ve og vel for spørsmålet om hva som kan kreves av samfunnsinstitusjonene. Dersom personen har anledning til å oppnå visse funksjoner men velger å la være har samfunnet gjort sitt. 
Sen mener at funksjoner og mulighetsrom tilsammen fanger opp de relevante aspektene ved individers ve og vel, og er det riktige svar på spørsmålet "hva slags likhet?"
Sen mener at det ofte er nyttig å snakke om grunnleggende ("basic") mulighetsrom, forstått som muligheter til å bevege seg, livnære seg, være påkledd, og delta i samfunnets sosiale liv og lignende (Sen 1980: 367). Det grunnleggende mulighetsrommet er sentralt i personens velvære ("well-being"). FNs Human Development index består av noen komponenter av dette grunnleggende mulighetsrommet, nemlig et gjennomsnitt av en indeks av forventet levealder, utdanningsnivå og justert per kapita  GDP. Det som kalles "kjønnsrelatert utviklingsindeks" (Gender Related Development index - GDI) og "mål på kjønnsrelatert makt" (Gender Empowerment Measure - GEM) bygger også på komponenter av mulighetsrom. De kan brukes for å rangere stater globalt med hensyn til likestilling mellom kjønnene når det gjelder henholdsvis grunnleggende mulighetsrom og politisk og økonomisk deltakelse.

Sen argumenterer for å se på mulighetsrom generelt, og ikke bare grunnleggende mulighetsrom (Sen 1992: 84). En grunn til dette er at fokus på mulighetsrom presiserer hvilken faktiske handlefrihet personene har til å leve slik de selv har grunn til å verdsette. 
c Mulighetsrom som svar på utfordringene
Det som bør sikres likt mennesker imellom er mulighetsrom, hevder Sen (1993: 4). Dette gjelder kanskje særlig grunnleggende mulighetsrom (1980: 369), men han gir også uttrykk for at likhetsnormen gjelder for mulighetsrom generelt (1993: 4). La oss kort se hvordan denne løsningen stemmer med de moralintusjonene Sen legger vekt på i sin kritikk av andre.
Grunnleggende mulighetsrom er viktig for å sikre overlevelse. Fokus på funksjoner sikrer at personlige variasjoner ikke forhindrer at disse mulighetene oppnås. Men mulighetsrom generelt er også verdifullt, fordi det gir personen anledning til å velge i samsvar med egne verdier. Dermed ivaretar fokus på mulighetsrom respekten for verdimangfoldet i samfunnet.
Den kresne borgers krav på ekstra goder for å bli lykkelig avvises, fordi subjektiv lykkefølelse ikke er en komponent i det grunnleggende mulighetsrommet.
Den knegne og spartanske borger krav på like stort mulighetsrom som andre, selv om slike muligheter innebærer mye "større" lykkeopplevelse for denne personen enn andre får av samme mengde goder. Lykkeopplevelse er ikke en utslagsgivende funksjon.
Krevende borgere med uforskyldte store behov for ressurser på grunn av sine fysiologiske særtrekk har krav på slike ekstra ressurser for å oppnå samme mulighetsrom.
Hva har kravstore borgere krav på? Her viser det seg at Sen's mulighetsrom blir utydelig. Det blir viktig å avklare hva slags ansvar for egne preferanser personen skal tillegges. I tillegg blir det svært viktig hvordan mulighetsrom skal beskrives, det vil si hvilket ordforråd som får  brukes for å beskrive funksjoner. For eksempel: "å ernære seg av mat som tilfredsstiller egen religions krav til tilberedelse" vil kreve høyst ulike ressurser avhengig av om man dermed må ha særlig kjøkkenutstyr for noen produkter, eller må bruke dyrere slaktemetoder -- eller om man har få religiøst baserte krav. 
Korrumperte borgere med avskylige lyster får ikke uttelling for sine særegne behov. Grunnen er at velferden til individet blir knyttet til eget mulighetsrom, der andres lignende mulighetsrom setter skranker. En annen måte å unngå å tillegge sadistiske lyster verdi er å simpelthen definere vekk slike funksjoner fra det relevante mulighetsrommet. En slik respons krever imidlertid at vi kan skille mellom ulike muligheter ut fra deres verdi.
4 Problemer med Sens forslag
Mulighetsrom presiserer altså personers interessefelt på en måte som stemmer med intuisjonenen vi identifiserte i del 1. Imidlertid er det enkelte problemer som gjør mulighetsrom lite egnet.
a Om likhet
Sen tar for gitt normen om at alle har krav på likhet med hensyn til et aspekt av sitt velvære (well-being). Han diskuterer nok spørsmålet "hvorfor likhet?" (bl.a. i 1993 kap. 1), men bare for å belegge at alle interessante normative teorier tar for gitt at det er noe som skal sikres likt hos alle. Sen er ikke alene om å se bort fra begrunnelser for denne normen, for mange bidrag til egalitære teorier i politisk filosofi tar for gitt at likeverd krever likefordeling av lykke, velvære eller en annen interesse. All ulik fordeling av denne interessen er en urettmessig forfordeling, altså at noen får mindre enn de har krav på (Cohen 1989: 916). Problemet er ikke at Sen dermed tar noe for gitt: man må tross alt begynne et sted. Men det gjør hans tilnærming sårbar på minst to punkter.
For det første antar Sen dermed at ulike begrunnelser for likhet ikke påvirker interessefeltet som eventuelt skal sikres likt. Dette er omstridt: det er for eksempel ikke opplagt at likeverd krever like andeler av noe som helst (Føllesdal 1999).
For det andre synes hverken "grunnleggende mulighetsrom" eller totale mulighetsrom å uttrykke likhetsnormen. Intuisjonene om at alle har krav på å sikre sine grunnleggende mulighetsrom synes nemlig ikke å uttrykke en likhetsnorm, men heller et terskelkrav knyttet til overlevelse. At noen ikke har grunnleggende mulighetsrom mens andre har store mulighetsrom slår oss som urimelig ikke fordi ulike grunnleggende mulighetsrom er urettferdig men fordi ulikhetene kan tyde på at det er samfunnsinstitusjonenes manglende omfordeling som er skyld i at noen ikke oppnår sitt grunnleggende mulighetsrom. 
Hva så med like totale mulighetsrom? Her er kanskje likhetstanker sterkere, men da blir det uklart om mulighetsrom faktisk er tilfredsstillende. Målekravene knyttet til likhetskrav er nemlig så store at mulighetsrom ikke synes å være egnet. Dette drøftes nedenfor. 
I tillegg er det ikke umiddelbart klart at like mulighetsrom fanger våre moralske intuisjoner. Sett at alle grunnbehov er dekket, for eksempel uttrykt som grunnleggende mulighetsrom, og en rekke ressurser - sosiale primærgoder eller andre -- er likt fordelt. Da er det ikke intuitivt klart at ytterligere likhet av et eller annet slag er påkrevet av likeverdshensyn. For mange kan tenkes å fortrekke noe mindre mulighetsrom for sine egne prosjekter, heller enn å leve under institusjoner som sikrer ytterligere likhet. I stater med høy levestandard er mange da sikret store mulighetsrom. Det slår oss kanskje ikke lenger som så moralsk presserende å unngå ulike mulighetsrom når dette nivået er sikret for alle. Spørsmålet "Hvorfor likhet?" vil altså melde seg igjen, blant annet med tanke på å avdekke hvilke innvendinger som kan reises på vegne av de som altså har noe mindre mulighetsrom. Dette er forsåvidt forenelig med Sens kommentarer om at likhet ikke er den eneste normen som bør gjelde for samfunnsinstitusjonene - effektivitet og andre hensyn må også tas i betraktning (1993, 7).
b Om verdimangfold: Antar autonomi
Fokus på mulighetsrom er problematisk fordi valget av dette aspektet bygger på et omstridt verdistandpunkt, nemlig at individets frie valg er av verdi.  Respekt for verdimangfoldet gjør dette betenkelig.
Rawls har kritisert Sen langs disse linjene, for å bygge på et subset av verdioppfatninger til forkleinelse for andre. Sen har avvist denne kritikken med to argumenter:
Capability reflects a person's freedom to choose between alternative lives (functioning compbinations), and its valuation need not presuppose unanimity regarding some one specific set of objectives (or, as Rawls calls it, a particular comprehnisve doctrine). ...the evalutaion of capability need not be based on one particular comprehensive doctrine  that orders the achivements and the life-styles.. " (1993, 83) 

For det andre: "a disadvantaged person may get less from primary goods than others no matter what comprehensive doctrine he or she has." (1993, 83)
Sens svar er i korthet at vi kan respektere eventuelle variasjoner i verdsetting av mulighetsrom ved å bygge på det som måtte være av sammenfallende partielle ordninger av mulighetsrom ("intersection partial ordering among all comprehensive views.", 1993, 47-48). Selv om mange mulighetsrom ikke lar seg sammenligne, og vi dermed ikke kan oppnå en fullstendig ordning, vil vi ofte ha tilstrekkelig enighet til å foreta en grov ordning. Dermed kan vi ofte fastslå at en person har det verre enn en annen uansett hvilket fullstendige verdisyn det er snakk om. 
Men denne løsningen er problematisk av flere grunner.
1 Internt problem: verdsetter ikke subjektivt opplevde valgmuligheter
For det første, en "intern" innvending. I den grad Sen er opptatt av individers reelle muligheter for valg må fokus være ikke bare på mulighetsrom, men også kreve at noen betingelser for informert valg er tilstede. Mulighetsrom overser individets erkjennelse av mulighetsrommet. Dersom reelt valg er viktig man ikke bare kunne kreve et mulighetsrom, men også 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, eller ikke vet hvilke konsekvenser yrkesvalg har. Det er altså en subjektiv kognitiv komponent som også må med, men som Sens formalisering (ennå) ikke har bygget inn. Korsgaard uttrykker dette klart
 We may believe that a human being is free, if ever, when she not only has a range of options but an education that enables her to recognize those options as such and the self-respect that makes her choice among them a real one. Ignorance, lack of imagination, and lack of self-respect are not just external constraints on the range of your options: they can cripple the power of choice itself. The possession of freedom of the will may itself be lucky. 
					Korsgaard 1993, 25.
Dette kan bøtes på for eksempel ved å fokusere på de alternativer personen selv 'subjektivt' opplever som tilgjengelig (Se Føllesdal 1999 og Cohen 1989, 917). Noen skandinaviske levekårsundersøkelser avdekker for eksempel om personer selv mener at de lett kan få hjelp til pleie eller pengelån (Kuhnle 1994:39, Martinussen 1993, Allardt 1993:91).
2 Eksternt problem: verdsetter valgmuligheter
For det andre: Mulighetsrom blir ikke verdsatt av alle livssyn og verdioppfatninger. Fokus på mulighetsrom synes å anta at valgmuligheter er av verdi for den enkelte, i strid med respekt for verdimangfoldet. Det er ikke alle som mener at man bør være, eller kan være, sin egen lykkes smed. Et eksempel: mange er ikke nødvendigvis så opptatt av mulighetsrom, og kan avvise at større mulighetsrom er bedre for personen. 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. Således hevder han at "the 'good life' is partly a life of genuine choice, and not one in which the person is forced into a particular life -- however rich it might be in other respects." (Sen fn 26øø). Man kan tolke Rawls' kritikk av Sen dithen at livssynsmangfoldet bør gjøre oss betenkt for å legge til grunn et slikt 'autonomt' menneskesyn.
Det kan til og med hevdes, med en viss rimelighet, 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. 
Sen kan gi minst to svar på dette. Han kan hevde at når individet selv vurderer sin livskvalitet er kanskje faktisk oppnådde funksjoner det viktigste, men at mulighetsrom er mer egnet som grunnlag for personers krav overfor samfunnsinstitusjonenes fordeling av goder og byrder, særlig når verdimangfoldet forhindrer enighet om verdien av ulike utfall. Men da fjerner Sen seg fra å respektere individets faktiske vurdering av funksjoner og mulighetsrom, og risikerer å falle for deler av samme kritikk som han har reist mot Dworkin og Rawls: han blir kanskje en mulighets-fetisjist. For det andre hevder Sen at noen mulighetsrom kan tillegges lite eller ingen verdi - at økte valgmuligheter kan være til personens ugunst. Det skjer for eksempel når personen må bruke tid og krefter på å foreta valg som han eller hun heller ville sluppet (1993, 62). Det innebærer altså at mulighetsrom må vurderes opp mot hverandre. Sen understreker at dette er uunngåelig. Men et viktig og ubesvart spørsmål er da hvilke kriterier som kan brukes for å tillege mulighetsrommene vekt.
c Hvor stort overlapp av vurderinger av mulighetsrom?
En annen og beslektet stor utfordring for bruk av mulighetsrom for å presisere likhetsnormer er måleproblemene.
Sen bemerker at det ikke finnes ett formål som lar oss vurdere individers bruk av mulighetsrommet. Problemet oppstår allerede for grunnleggende mulighetsrom - basic capability bundles:
The notion of the equality of basic capabilities is a very general one, but any application of it must be rather culture-dependent, especially in the weighting of different capabilities.
					(Sen 1980: 368)
Respekt for verdimangfoldet gjør at Sen foreslår at mulighetsrom må rangeres/ordnes uten å overprøve individers faktiske vurdering. En inter-personlig ordning dannes gjennom det som finnes av overlapp i vurderinger, til en sammenfallende partiell ordning av mulighetsrom ("intersection partial ordering"). Selv om det er uenighet om den relative verdien av forskjellige funksjoner og mulighetsrom kan vi håpe å enes om noen grove  kategorier som i sin tur kan gis en partiell ordning (Sen 1985a, kap. 5, 7; 1993, 46-48). 
Som programerklæring synes dette fornuftig, men om dette faktisk kan bli en løsning gjenstår å se. Problemet er ikke mangelen på en komplett ordning - vi kan være enige med Sen i at det bare trenges dersom moralteorien skal gi en komplett/unik ordning (1993, 48). Men vi må huske at den sammenfallende partielle ordningen det er snakk om må være kardinal. Sen påpeker som et problem med andre tilnærminger at man må bygge på kardinalordning for å oppnå intervallsammenlignbarhet (1993, 28), siden man må kunne rangere to situasjoner hver med ulik fordeling. Den tilsvarende utfordring må også møtes av hans sammenfallende partielle ordning.
Utfordringen er å komme fram til en ordning som tillater sammenligninger på kardinalnivå mellom ulike mulighetsrom. Dette kreves i flere situasjoner. For det første må  normen om like mulighetsrom kunne vurdere ulike fordelinger opp mot hverandre i lys av hvilken av dem som innebærer likest mulighetsrom, individene imellom. Da må vi sammenligne forskjeller mellom mulighetsrom hos individer i en fordeling, opp mot forskjellene i en annen fordeling. Det er lite trolig at individer har sammenfallende vurderinger på kardinalnivå om mulighetsrom på dette området - som tross alt ikke bare gjelder grunnleggende mulighetsrom for å unngå sult og analfabetisme, men adgang til natur, kultur og konkrete livssynsbetingede aktiviter. 
For det andre må vi kunne sammenligne personer med permanent forskjellige mulighetsrom, f.eks. ut fra fysiologiske forskjeller. Mange kvinners mulighetsrom knyttet til å kunne føde barn må kunne vurderes opp mot menns mulighetsrom, for eksempel ved å sammenligne avvik fra et "justert" mulighetsrom.

Sen ser denne utfordringen, og bemerker at 
"whatever partial ordering can be done on the basis of broad uniformity of personal preferences must be supplemented by certain established conventions of relative importance" (Sen 1980: 368)
Tilsvarende grep kan gjøres for å vurdere mulighetsrom også. Men da synes det som om Sen får lignende problemer som han kritiserer Dworkin og Rawls for. Han må tillegge forskjellige mulighetsrom kardinalverdi enten ut fra hva som anses 'normalt' i et samfunn. Men dette innebærer at man avviker fra personenes faktiske vurderinger, til fordel for samfunnets verdsetting, og med fare for å overse hvordan institusjonene preger oss og våre forventninger. Dette kommer lett i konflikt med respekten for livssynsmangfoldet. Sen sier således at 
The ideas of relative importance are, of course, conditional on the nature of the society. The notion of the equality of basic capabilities is a very general one, but any application of it must be rather culture-dependent, especially in the weighting of different capabilitiies. (Sen 1980: 368) 

Alternativt foreslår Sen at man kan rangere funksjoner i forhold til hvor prekære de er, i samsvar med en oppfatning om viktige interesser. Dette vil også la Sen verdsette mulighetsrom, som han jo stiller seg åpen for: 
[t]he functioning vectors can be ranked and partially ordered ... in the light of what Scanlon calls 'urgency,' or some other acceptable criterion"
(Sen 1985b: 29, refererer til Scanlon 1975. Og se Sen 1993: 44)
En slik tilnærming vil bestå i å se hvilke argumenter som kan gis for at forskjellige funksjoner -- og mulighetsrom - skal tilkjennes verdi. To problemer kan nevnes. For det første: dette bryter med respekt for verdimangfoldet - med mindre valget av akseptable argumenter gjøres nettopp i lys av hvilke interesser det er rimelig å tilkjenne hverandre gitt uenighet om en lang rekke verdier. Det vil si at vi må bygge på en 'konstruert' liste av interesser, såvel som ressurser, konstruert med tanke nettopp på slike argument om hva det er rimelig å kreve av samfunnsinstitusjoner, gitt livssyns- og verdimangfoldet. Slike argumenter vil altså vise til at bestemte av disse interessene står på spill for berørte parter. For det andre: dette synes å bryte fullstendig med Sen's utgangspunkt, nemlig at det er noen bestemte aspekter som teller, fundamentalt, for oss som mennesker, nemlig funksjoner og mulighetsrom, og at det er disse aspektene som skal sikres likt oss imellom. Det kan for eksempel hende at Rawls' eller Dworkins tilnærming gir bedre mening forstått som svar på dette spørsmålet.
Å slå inn på Scanlons strategi innebærer en aksept for at det kan være et sprik mellom hvilke interesser og verdier vi verdsetter, hver for oss, som bestanddeler av det gode liv, og 
hvilke interesser vi med rimelighet kan legge til grunn for likhetskrav for fordeling av ressurser under samfunnsinstitusjonenes kontroll i lys av verdimangfoldet og kravene knyttet til kardinalmål. En slik strategi kan kreve at vi vender tilbake til det spørsmålet Sen avviste i utgangspunktet, nemlig "Hvorfor likhet"?

Avslutning
Diskusjonen av Sen's begrep 'funksjoner' og 'mulighetsrom' har pekt på noen hull i forutsetningene Sen har bygget på - om hvorfor likhet. Det har også vist seg noen svakheter knyttet til hvilken rolle disse begrepene skal spille i krav om like mulighetsrom. 
For å oppnå den slags kardinal ordning av mulighetsrom Sen ønsker, ser det ut til at han ønsker å bevege seg i retning av en liste av interesser, mulighetsrom og ressurser som begrunnes med slike fordelingsargumenter for øye.
Hvorfor vektlegger vi i slike sammenhenger visse interesser og ressurser heller enn andre, som kanskje er "nærmere" det enkeltpersoner verdsetter? Ikke fordi vi ubevisst overser at det som "egentlig" er viktig for den enkelte, nemlig funksjoner og eventuelt mulighetsrom - da ville ressurs-fetisjisme være en relevant innvending. 
Det er en annen grunn til å fokusere på noe annet enn det individet selv verdsetter. De interessene, mulighetsrom , funksjoner og ressurser som legges til grunn i slike argumenter er ikke de som "egentlig" er viktig for den enkelte. Vi kan likevel velge, med velberådd hu, å holde fast ved et slikt 'konstruert' sett av interesser og ressurser, som et "politisk, ikke metafysisk" utgangspunkt (Rawls 1985). Grunnen er at dette grunnlaget er det som best lar seg begrunne som utgangspunkt for spørsmålet: hvordan bør samfunnsinstitusjonene fordele goder og byrder mellom mennesker med ulike behov og verdier, som ikke desto mindre ønsker å behandle hverandre som likeverdige samfunnsborgere.
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