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Abstract
Is normative political theory dead in the Nordic countries? Diagnosis and prognosis.
There are at least three reasons to expect little attention to normative political philosophy in the Nordic countries. Politically, they have been egalitarian social democratic welfare states; culturally, the citizenry has regarded themselves as homogenous; and Scandinavian Legal Realism dismissed the possibility of normative arguments about values. The article points to some weaknesses of traditional Scandinavian Legal Realism, and argues that Europeanisation serves to diminish the impact of all three factors.
Sammenfatning
Det er minst tre grunner til at man kunne forvente lite oppmerksomhet om normativ politisk filosofi i de nordiske land: Politisk har de vært egalitære sosialdemokratiske velferdsstatsregimer; kulturelt har de hatt en selvforståelse som homogene; og den skandinaviske rettsrealismen hemmet systematisk forskning om begrunnelse av normer og verdier. Artikkelen peker på noen svakheter ved rettsrealismen, og argumenterer for at alle disse tre faktorene står for fall, ikke minst på grunn av europeisering.
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Innledning
Det er mange grunner til at man kunne forvente lite oppmerksomhet om normativ politisk filosofi i de nordiske land. Det er minst tre diagnoser som kan forklare den relativt lave profil dette forskningsfeltet har hatt i de nordiske landene Jeg bygger i den delen dels på stoff presentert i Follesdal 2002.. Særlig vil jeg gå inn på sider ved skandinavisk rettsrealisme og verdinihilismen, tradisjoner sterkt knyttet til Alf Ross som virket lenge ved Københavns universitet. Jeg vil peke på noen svakheter ved disse og beslektede tradisjoner slik de ble formulert av Alf Ross og Max Weber, og skissere en alternativ forståelse av normativ politisk filosofi som unngår deler av denne kritikken. Til sist vil jeg argumentere for en prognose som er noe mer optimistisk.  
Innledningsvis vil jeg også minne om at sørgetaler over den normative politiske filosofiens død i Danmark og Norden forøvrig er forhastet, selv om vi begrenser feltet til å gjelde politisk filosofi og normativ politisk teori i statsvitenskap. Jeg mener med dette det systematiske studiet av hvordan vi best kan begrunne ulike normer og vurderinger i lys av innvendinger, alternativer og implikasjoner vedrørende hvordan våre felles samfunnsordninger bør være innrettet, og hvordan enkeltpersoner, organisasjoner og organer bør utøve sin myndighet. 
Noe slik forskning har funnet sted. En del forskning inspirert av og i reaksjon mot Marx, og en del forskning innenfor feministisk teori, har vært gjort innen eksplisitt normativt basert og motivert sosiologi. Men det har også vært slike bidrag til politisk filosofi. Og selv om feltet har ligget nede, undervises det i dag i politisk filosofi ved mange danske universiteter og høyskoler, det finnes flere nettverk om normativ politisk teori, og det publiseres om slike filosofiske emner i danske tidskrifter som Politica og Nationaløkonomisk tidsskrift. Danske forfattere bidrar i internasjonale tidsskrifter som Utilitas, Ethics, og Philosophy and Public Affairs.  Fra den politiske debatt kan nevnes at Det etiske råd drøfter normative emner systematisk; danske forskere har argumentert normativt når det gjelder miljø, immigrasjon og borgerlønn; og Margrethe Vestager fra det Radikale Venstre henviser til politiske teoretikere i sine argumenter For referanser se Follesdal 2002.. For tiden synes feltet å blomstre – se bare på interessen for verdi-kommisjoner og annen verdi-debatt – men ofte fra andre politiske ståsteder enn før. Hvorfor lå feltet nede, og hva er prognosen? 
Tre diagnoser
I første halvdel av det 20. århundre var det få filosofer som var opptatt av normativ politisk filosofi, verken på kontinentet eller i den engelskspråklige verden. Tilhengere av den logiske positivismen, for eksempel, arbeidet nesten utelukkende med å avklare begreper og reflektere over hvordan vi kan begrunne våre oppfatninger og ha sikker viten. Moralfilosofene i den analytiske tradisjonen tok dermed ikke stilling til normative spørsmål, men drøftet isteden viktige metaetiske problemer. De analyserte etiske uttrykk, og diskuterte hvorvidt etiske påstander kan sies å være sanne eller usanne, eller om de bare uttrykker følelser. Men i tillegg er det altså tre trekk ved Norden som peker seg ut som mulige årsaker til å forvente særlig lite interesse for normativ politisk filosofi.
Vi kan identifisere noen fellestrekk blant mange nordiske stater selv om man med rette kan diskutere om Norden kun er en sentimental konstruksjon, og om det finnes en egen og felles ’nordisk velferdsstatsmodell’ (Mjøset 1992).  Vi ser likevel noen tendenser som kan gi hint om hvorfor normativ politisk filosofi har ligget nede.  
                         -------  Tabell 1 omtrent her --------- 
Tabellen viser for det første hvordan de nordiske land komparativt kan beskrives som egalitære sosialdemokratiske velferdsstatsregimer. For det andre: Den store graden av formelle tilhørighet til en evangelisk-luthersk religion som også ofte har vært statens offisielle religion bygger opp under selvforståelsen i befolkningene om at de er kulturelt homogene.  Den tredje faktoren er den skandinaviske rettsrealismen.
Politisk selvforståelse: Egalitære sosialdemokratiske velferdsstatsregimer
I Norden spiller staten en sentral rolle for å sikre egalitære og universelle, relativt generøse velferdsordninger. Blant mulige årsaker nevnes ofte sterke sosialdemokratiske partier (om enn ikke i Finland og Island), og korporative ordninger mellom stat, kapital og arbeidskraft. Disse ordningene og den brede enigheten kan også forklare den relativt lave interessen for normativ politisk filosofi. Likhet har vært allment akseptert – nærmest en idé fixe – og det er derfor lite etterspørsel etter begrunnelser eller kritikk av normativ, filosofisk art.
"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 tildelingsprinsipper 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." (Norges offentlige utredninger 1993:17, 46-47). 
Her må vi skille mellom god sosiologi som har uttrykte normative premisser, og teoretiske bidrag om slike normative premisser. Det første finnes det utvilsomt mye av i Norden, men av det andre ikke så mye. Og det er det siste som er mitt poeng. Således skriver f.eks. Fredrik Engelstad om norsk sosiologi siden 1969, at "Hittil har levekårsforskningen nøyd seg med å gå inn for større fordelingslikhet. Men dette blir lett et vagt ideal, som også ofte vil støte mot våre intuisjoner om hva som er rettferdig. Vi stilles stadig oftere overfor mye vanskeligere og mer presise problemer." (Engelstad 1996, 246). ”… sosiologien kan vanskelig være konsistent når den kjemper for en rettferdig samfunnsordning, dersom den selv mangler begrunnelser for hva som er rettferdig, og unnlater å diskutere alvorlige normkonflikter." (Engelstad 1996, 230). 
Kulturelt: Homogene
Innbyggere i Norden har oppfattet seg selv som svært homogene – religiøst, kulturelt, etnisk, bosatt i enhetlige nasjonalstater. Denne selvforståelsen kan ha bidratt til å redusere frekvensen av, og farene ved, dype konflikter vedrørende politiske spørsmål – og dermed gjort normativ politisk filosofi mindre relevant. 
Juridisk tradisjon: Skandinavisk rettsrealisme
Skandinavisk politisk teori, rettsfilosofi og samfunnsforskning har vært sterkt preget av to Uppsalafilosofer, Axel Hägerström (1868-1939) og Vilhelm Lundstedt (1882-1955). De to var såpass dominerende – kanskje særlig Hägerström --  at de av onde tunger ble omtalt som ”Gud og hans profet”. Se Schmidt 1978, referert i Alexander 2002. Alf Ross (1899-1979) var en av dem som videreførte mye av deres tankegods,  særlig i  Om Ræt og Retfærdighed (Ross 1953; se Slagstad 2001 for utførlig drøfting).
Hägerström anså det vitenskapelige studiet av moralske, ikke-juridiske normer og deres mulige begrunnelse som meningsløst i ordets tekniske forstand. Han hevdet en variant av moralsk non-kognitivisme som benektet muligheten av moralske fakta – at moralske dommer kunne være sanne eller falske. Isteden sto han for etisk emotivisme: at ytringer av typen “tortur er galt” er en måte å uttrykke ens følelse av sterkt ubehag. Hans skeptisisme preget svensk samfunnsforskning, deriblant Gunnar Myrdal (Myrdal 1958, 250-1). Max Weber hadde et beslektet syn som også hadde innflytelse i Norden: at verdidommer er praktiske vurderinger om at fenomener er utilfredsstillende eller tilfredsstillende (Weber 1949, 1.3; Myrdal 1958, 251).  
Alf Ross forkastet spekulasjoner om metafysikk generelt og avviste naturrettstenkning spesielt. Med metafysikk mente han teorier med aksiomer som erkjennes uten sanseerfaring (79).  Avvisningen skyldes dels at han mente at slike påstander om hva som egentlig finnes, ut over det empirisk observerbare – var tåkete. I tillegg fulgte det av hans syn at de eneste meningsfylte påstander - om lov og rett, som om alt annet med sannhetsverdi - er de som kan verifiseres, altså som lar seg empirisk etterprøve (52). Dette innebær ikke at han avviste behovet for politikk og verdier, men han benektet av verdier kan gjøres til gjenstand for vitenskap og argumenter. ”Filosofi er videnskabslogik, dens genstand det videnskabelige sprog", "retsfilosofiens genstand er ikke retten, nogen del eller side af denne, men retsvidenskaben". (34). Han avviste at man kunne argumentere om rettferdighetsprinsipper:  
Den der hævder, at en vis regel eller orden, fx et skattesystem, er uretfærdig, fremhæver overhovedet ikke nogen kendelig egenskab ved denne orden, han begrunder derfor ikke sit standpunkt, men giver alene følesesmæssigt udtryk herfor. A siger: Jeg er imod denne regel, for den er ganske uretfærdig. Han burde sige: Denne regel er ganske uretfærdig, for jeg er modstander af den. 
    At påberope sig retfærdighed er det samme som å slå i bordet: et følelsesmæssigt udtryk ...Det er umuligt at diskutere med en mand der mobiliserer retfærdigheden, for han siger intet, om hvilket det kan argumenteres for og imod. Hans tale er påtrykning, ikke argumentation
…  
At påberobe sig retfærdigheden betyder intet som helst andet end at give kravet en patetisk underbygning der afskærer en  rationel argumentation, der kunde bane vej for en forståelse. (358-359) 

Han var imidlertid åpen for å studere sammenhenger mellom toneangivende verdier og lover: “Retspolitikkens første oppgave må derfor være at studere de indstillinger og målsætninger der faktisk er dominerende indenfor indflydelsesrige socialgrupper og derved igen bestemmende for de organer der er i besiddelse af den formelle magt til at lovgive. " (424) 
Resultatet var at rettsvitenskapen – så vel som andre disipliner – unngikk åpne debatter om verdivalg i politiske spørsmål, og isteden hevdet at dette var spørsmål for politikere. Poenget var ikke bare at jurister og samfunnsvitere ikke har kompetanse til å argumentere om etiske premisser og verdivalg, men at slike temaer ikke kan gjøres til gjenstand for vitenskaplig argumentasjon i noen disiplin. Dette forsterket – og var kanskje også årsak til – samfunnsforskernes holdning slik den ble uttrykt i den norske offentlige utredningen sitert ovenfor. Forskerne var ofte oppriktig normativt motivert, og Ross og Myrdal understreket betydningen av å presentere sine verdipremisser. Men disse premissene kunne altså sjelden underlegges kritisk, systematisk drøfting. Denne tendensen kan ha blitt styrket av en allmenn respekt for folketinget som den sentrale kilde for den normativt bindende folkevilje (i den grad et slikt uttrykk var meningsfylt). Prinsipielle spørsmål overlates politikerne, som sjelden ønsket å gå inn i grunnleggene spørsmål av normativ politisk art. Når i tillegg de nordiske domstoler i svært liten grad har hatt overprøvingsrett, gir det seg få arenaer der man diskuterer prinsipielle normative spørsmål så som flertallsdemokratiets begrensninger og grunnlag.
Om rettsrealisme og verdinihilisme/-relativisme hos Alf Ross og Max Weber
Noen ytterligere detaljer om rettsrealisme kan være nyttige for å forklare hvorfor jeg mener at prognosen for normativ politisk filosofi ikke er så ille Se Ole Krarups interessante refleksjoner om Ross (Krarup 1995). . Man kan hevde at rettsrealismen har preget også andre disipliner i Norden. Noen vil hevde at skepsisen til normativ politisk filosofi som disiplin isteden skyldes Webers innflytelse. Selv om det er viktige teoretiske forskjeller mellom Weber og Ross, vil jeg likevel også si litt om Webers skepsis til verdier som dels bygger på samme premisser, og som utvilsomt også har bidratt til å tone ned rollen til normativ politisk filosofi.
Ifølge både Ross og Weber synes det uproblematisk at forskere lar sine verdier påvirke valg av forskningstema – de benekter ikke at verdier kan være viktige for oss. Ross valgte på grunnlag av sine egne verdier å bruke mye tid på å kjempe for frihet og mot åndelig forkrøpling. Begge mente også at objektiv vitenskap bare kan granske deler av verdisystemer: Man måtte kreve klarhet og konsistens, hevdet Ross, med hensyn til de bakenforliggende verdiene. 
Weber advarer mot professor-profeter som misbruker sin stilling til å forkynne ubegrunnede profetier i forelesninger uten å bli kontrollert eller kritisert (Weber 1949, 4). Forskere må ikke misbruke sine akademiske titler til å støtte opp under sine personlige, uvitenskapelige vurderinger. Likevel mener Weber at man kan foreta tre former for vitenskapelige studier av normer, innenfor sosiologi og økonomi (Weber 1949, 20-21, 54; og Ross 1953, § 78):
a) utarbeide personens grunnleggende, konsistente verdiaksiomer ved å generalisere fra vurderinger av enkelttilfeller – uten dermed å oppnå faktakunnskap. Dette er både sosialfilosofi og samfunnsforskning. 
b) dedusere implikasjoner fra verdiaksiomer, for dem som måtte hevde enkelte verdidommer.
c) avklare de faktiske konsekvensene av slike verdidommer, vedrørende midler, utilsiktede virkninger og så videre. I sin bok om demokrati er Ross etter egen beskrivelse ikke opptatt av å begrunne eller forsvare demokratiet, men hevder å kun definere og ’fremvise’ ideene bak demokratiet ({Ross 1967 #35530}). 
For Weber er disse tre typene vitenskapelig bidrag viktige, men ikke nok. De er utilstrekkelige for å oppnå enighet om normene og om hvordan de skal avgrenses mot hverandre, siden individer har motstridende verdier som er permanent uforenelige (16-18). Det finnes ingen rasjonell, vitenskapelig prosedyre for å løse slike konflikter. Og selv når det er enighet om normene, må vitenskapen ikke slå seg til ro med det: 
What we must vigorously oppose is the view that one may be 'scientifically' contented with the conventional self-evidentness of very widely accepted value-judgments. The specific function of science, it seems to me, is just the opposite: namely, to ask questions about these things which convention makes self-evident. (Weber 1949, 13)
Disse standpunktene innebærer ikke at man forakter verdier, men fører til en arbeidsdeling der politikernes vurderinger må settes over samfunnsforskernes og juristenes i tilfelle konflikt. Da må folkevalgte politikere heller enn forskere bestemme over hvilke verdier som skal fremmes med lov. Dette kan være en grunn til Ross’ skepsis mot overprøvingsretten.
Studiet av rettsnormer er vitenskapelig fordi det kan føres empirisk bevis for ens teoretiske påstander. Hva som er gjeldende rett er rettsanvendelsen ved domstolenes avgjørelser ut fra den normative ideologi som oppleves av dommeren som ’socialt forbindende’ (47-48). Dette synet på vitenskapens oppgaver og grenser er derfor i strid med Webers, slik sitatet ovenfor gir uttrykk for: vitenskapens rolle er nettopp å stille spørsmål ved de konvensjoner som tas for gitt.
Slik jeg tolker Ross mente han at om et individ vet at noe er allmenn praksis i sitt samfunn, og så spør ”men bør jeg slutte opp om denne praksisen?” – er dette et spørsmål som ikke kan besvares på vitenskapelig grunnlag. Dette kan innebære en sterkt konserverende tendens for samfunnsforskning og rettsvitenskapene – særlig siden Ross mente at forskere bør akseptere - om enn hypotetisk - makthavernes ubegrunnede og ubegrunnbare verdivalg (411).
Svakheter ved verdinihilismen/rettsrealismen
Rettsrealismen er kanskje ikke lenger så innflytelsesrik, men jeg mistenker at dens skepsis til normativ argumentasjon har preget nordisk forskning i sin allminnelighet. La meg kort minne om tre svakheter ved verdinihilismen og rettsrealismen.
1. Metafysikkens gjenoppliving
Det er nå mindre skepsis til mulighetene for normativ politisk teori og naturrett som vitenskapelig tema enn da Hägerström arbeidet. Dette skyldes blant annet endringer i vitenskapsfilosofien og et endret ’metafysikk’-begrep.  Dersom vi må anta ’ikke-empiriske’ fenomener for å forklare observasjoner, - og bare da - kan det være vitenskapelig akseptabelt og meningsfylt å hevde at påstander om slike fenomener er sanne eller usanne. Alf Ross aksepterte dette når det gjaldt hypoteser om dommernes sjelsliv – om hva slags ideologi som faktisk motiverer dommeren. Men han vurderte tilsynelatende ikke lignende måter å betrakte normative utsagn. I nyere moralfilosofi diskuteres slike spørsmål blant annet i forbindelse med det som kalles moralsk realisme-debatten (Sayre-McCord 1988, Tännsjö 1990).  For eksempel kan en kontraktetiker som T. M. Scanlon hevde at en handling er moralsk gal dersom den er i strid med handlingsregler som ingen med rimelighet kan motsette seg som grunnlag for informert, fritt, allment samtykke ({Scanlon 1998 #23160}, 110). Det er et påstått faktum, sant eller usant, at en handling er moralsk gal i denne betydning – selv om personers mulige aksept knapt kan fastslås direkte og empirisk. Ikke desto mindre kan det argumenteres om slike påstander. 
Slike normative utsagn kan altså ha sannhetsverdi selv om de ikke direkte er utsagn om den empiriske virkelighet. Men det gjelder også mange naturvitenskapelige aksiomer, som ikke enkeltvis lar seg bekrefte eller avkrefte ut fra observasjoner. Alf Ross aksepterer en slik tilnærming for rettsvitenskap, og konstaterer at en Thomistisk naturlovstradisjon kan være åpen for en slik vitenskapelig holdning (49, 327) – men dessverre utdyper han ikke slike muligheter for felles forståelse. Tvert imot hevder han at "modsætningen mellem naturretsfilosofi og en realistisk retslære på sociologisk grundlag ikke kan betragtes som en divergens mellem afvigende videnskabelige teorier, men i virkeligheden er udtryk for en langt mere dybtgående divergens, nemlig mellem en magisk-religiøs-metafysisk og en videnskabelig tilnærmelse til livet og dets problemer.” (310)
Utfordringen – og her er jeg enig med Ross – er å hindre at verdipremisser og argumenter blir tåkete: det må stilles samme krav til presisjon og argumentativ stringens for slik normativ forskning som i andre forskningsfelt.
2. Glasset kan være halvfullt
Weber hevder at det er grunnleggende, permanent uløselige konflikter mellom oss med hensyn til verdidommer, og at dette gjør normativ teori uvitenskapelig. Men dette standpunktet overser to viktige fenomener:
a) Det er rom for argumenter om verdier, om enn ikke ’helt ned’
Webers beskrivelse av hvilke deler av normsystemer som kan gjøres til gjenstand for vitenskapelig forskning gir rom for en god del av det man i dag anser som normativ politisk filosofi. Når Ross hevder at overprøvingsrett ville være galt, hviler dette slik han så det i bunn og grunn på hans smak og behag vedrørende politikkens primat. Likevel kan han gi grunner til at politikerne bør ha siste ord, - selv om Weber altså hevder at vi når det gjelder slike aksiomer har grunnleggende konflikter. Ross mente faktisk det motsatte, at det vil være grunnleggende felles verdiinnstillinger i den grad det finnes ett folk og ett samfunn: "et omfattende fællesskab i tro og vilje, ideologi og interesser. Det er det, vi kalder kulturens og nationens enhed." (425)
Det er imidlertid et empirisk, og omstridt, spørsmål om det er stor uenighet mellom slike velstrukturerte og konsistente argumentkjeder.
b) Verdivurderinger er teoriavhengige
Weber legger ikke nok vekt på at våre verdivurderinger til en viss grad er teori-avhengige: vi kan ombestemme oss med hensyn til konkrete vurderinger etter refleksjon om hvilke normative grunner som er gjeldende for situasjonen. Vi kan også til en viss grad endre mer generelle prinsipper i lys av hvilke konklusjoner de leder til. For eksempel kan idealer om likhet presiseres ulikt, og vi kan justere det i lys av eksempler.
Disse to premissene innebærer at det er mulig at systematisk analyse av den art Weber tillater, selv kan bevirke enighet mellom individer. Slike endringer kan skje rasjonelt, ved det Weber kaller ’verdirasjonalitet’ (Se D. Føllesdal 1985). 
Resultatet kan være enten full enighet, eller nok enighet på enkelte områder. Det er i alle fall for tidlig å slutte fra dagens uenighet om verdispørsmål, til at slik uenighet (i motsetning til vitenskapelig uenighet) skyldes konflikter mellom ubegrunnbare verdiaksiomer. Mye uenighet kan skyldes tåkete argumenter, og noe uenighet kan bilegges gjennom en avklaring som vil bidra til endringer i slike premisser. 
3. Andre disipliner er ikke så mye bedre: verifikasjonismens fall
Påstandene om at vitenskapelige teorier kan endelig avkreftes, eventuelt bekreftes, med full sikkerhet på grunnlag av empiriske funn er ikke lenger akseptert. Nyere forståelser av vitenskapelig begrunnelse legger vekt på at for ethvert sett av empiriske data vil det finnes flere forskjellige teorier som er forenlige med dem. Og videre: når funn ikke stemmer med en teori er det ikke opplagt hvilke premisser som må forkastes.  Om vi har belegg for våre påstander, og deres sannhetsverdi, blir da mer et spørsmål om de er del av et argumentativt hele, som matcher våre observasjoner – og mulige observasjoner (Quine 1951). Alf Ross hevder altså lignende standpunkter (Ross 1953, 49 fn 4): 
Der er intet besynderlighed i, at det principielt er det hele system, der verificeres. Det samme gælder også i naturvidenskaben. Verifikationen af en enkelt naturlov sker under forudsætning af, at en række andre kan anses for sande. Spørgsmålet er, om den kan forenes med det hidtil antagne system. Men intet står fast på forhånd. Der er intet i vejen for, at ny erfaringer tvinger os til at revidere hidtil antagne udgangspunkter. Det er altid den hele systematiske sammenhæng, der er det sidste kriterium for, hvad der holdes for sandt.
Men han vurderte altså ikke om verdipremisser kunne forsvares på samme måte.
Reflektiv likevekt som modell
For å skissere en alternativ forståelse av vitenskapelighet vedrørende normativ politisk teori, la meg kort beskrive ’Reflektiv likevekt’, en metode som vi finner hos Aristoteles, og som er blitt videreutviklet av Rawls (Rawls 1971; Daniels 1996). Denne metoden avviker i prinsippet ikke så mye fra vitenskapelig metode i andre fag.
Våre oppfatninger om hva som er riktig og galt i enkeltsituasjoner bygger på mer generelle moralprinsipper om hva som er godt og riktig; for eksempel at det er galt å lyve, eller å misbruke eller utnytte andre mennesker.  Men hvordan kan disse prinsippene i sin tur begrunnes?  Rawls foreslår at de forskjellige påstandene og oppfatningene i den normative teorien begrunner hverandre gjensidig når vi organiserer dem som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte.  Premisser og konklusjoner begrunner hverandre i "reflektiv likevekt".  De enkeltvurderingene vi har om konkrete situasjoner begrunnes "ovenfra": slaveri er galt fordi det strider med prinsipper om rettferdighet. Og de generelle prinsippene vi holder fast ved begrunnes i sin tur "nedenfra", ved å påvise at disse prinsippene passer godt inn med de mange enkeltoppfatningene og etiske reaksjonene vi har.  
Utgangspunktet – observasjonene – er moralske vurderinger om rett og galt som vi føler oss relativt sikre på. De omfatter ikke bare vurderinger om konkrete enkeltsaker, men også mer generelle normer og verdier. Oppgaven er å forsøke å knytte dem sammen som en teori, et konsistent hele av premisser og konklusjoner. Justeringer og presiseringer av enkeltvurderinger skjer ut fra målsettingen å oppnå økt konsistens – der man også kan og må trekke inn relevant empiri. Webers tre momenter er sentrale – og er altså ikke i konflikt med denne metoden. Vi foretar begrunnede justeringer av våre vurderinger av konkrete situasjoner og av ’aksiomene’ eller premissene i verdioppfatningen. Man kan altså argumentere om mål, ikke bare midler og implikasjoner. Mye av det som nå kalles ’overveielse’ eller ’deliberasjon’ er av denne typen. Viktige spørsmål er om slikt bør skje i det sivile samfunn, i de offentlige sfærer, i politiske organer, og under hvilke forhold mht innsyn og ansvarsstilling. Uansett: normativ teori har dette som sitt forskningsfelt. 
Denne utviklingen av reflektiv likevekt er et av de bidrag som gjorde at Rawls fikk tildelt Rolf Schock prisen av det svenske Vitenskapsakademi i 1999. Pristeksten nevner ekplisitt dette metodologiske bidraget som et sentralt brudd med verdinihilismen som vi i Norden knytter til Uppsalaskolen:  
John Rawls teori om rättvisa framstår som ett av de väsentligaste bidragen till 1900-talets filosofi. Den är betydelsefull, inte bara på grund av de mycket diskuterade rättviseprinciper som den innehåller, utan också på grund av det sätt som den argumenterar för dessa principer. Rawls får priset inte minst för detta metodologiska bidrag, som består i en teori om hur moraliska och normativa utsagor kan rättfärdigas.
Denna teori om hur man rationellt kan understödja en moralisk ståndpunkt står framförallt i motsats till den mycket utbredda värdenihilistiska inställningen, enligt vilken man överhuvudtaget inte rationellt kan argumentera för eller emot etiska ställningstaganden. Denna inställning företräddes i Sverige av Uppsalafilosofen Axel Hägerström vid 1900-talets början och fick en stor utbredning inom human- och samhällsvetenskaperna, inklusive juridiken. På den internationella scenen framfördes liknande idéer av den logiska empirismen.
Rawls arbeten, särskilt hans huvudverk A Theory of Justice som utkom 1971, bryter med denna tradition. Boken innehåller en energisk, rationell argumentation till förmån för vissa substantiella rättviseprinciper. Det stora intresse som etiska diskussioner tilldragit sig inom filosofin och samhällsvetenskaperna under den senare delen av seklet kan delvis tillskrivas Rawls inflytande; hans bok utgör en vändpunkt och har varit en viktig inspiration till den normativa filosofins uppsving.
 (http://www.kva.se/KVA_Root/swe/_press/detail.asp?NewsId=93)
W. V. Quine (1908-2000), Rawls' kollega ved Harvard, hevdet et mer generelt standpunkt: at alle våre oppfatninger, ikke bare i etikk, bare kan begrunnes ved at de inngår i et systematisk hele som stemmer med våre erfaringer. En fyldig diskusjon av ’holistisk pragmatisme’ finnes i Morton White (White 2002). For vårt formål behøver vi ikke å gå inn på denne generelle diskusjonen – poenget her er at dette er spørsmål som ikke er unike for normativ forskning, men som oppstår for all teoretisering. 
Rawls tar ikke stilling til spørsmålet om reflektiv likevekt gjelder alle våre oppfatninger. For øvrig har han fremsatt en substansiell normativ politisk teori som ikke forutsetter full enighet om de dypeste verdiaksiomer, men isteden gjør bruk av en tanke om overlappende enighet om enkelte premisser – som i sin tur kan begrunnes ulikt innenfor forskjellige livssyn. 

Jeg har argumentert for at Verdinihilismen og den skandinaviske rettsrealismen ikke er overbevisende slik de ble formulert av Alf Ross. De bør justeres, blant annet slik at normativ politisk filosofi aksepteres som ’tilstrekkelig’ vitenskapelig. 
Når det gjelder de andre to diagnosene, vil jeg hevde at også de står for fall. La meg utdype dette i forbindelse med mitt siste punkt: prognose.
Prognose under Europeisering
Den normative politiske teoris historie forteller at det er i tider med stor politisk omveltning og opplevd usikkerhet at behovet for normativ tenkning melder seg. I våre dager står vi overfor viktige endringer i Norden, knyttet nettopp til politiske og kulturelle trekk blant annet som følge av europeisering. Jeg vil gjette at disse endringene vil øke behovet for normativ politisk filosofi – om enn kanskje refleksjon om ulike dilemmaer i de forskjellige land.
Den rettslige og konstitusjonelle kulturen 
Den rettslige og konstitusjonelle kulturen er i endring. Parlamentenes rolle må revideres i lys av både menneskerettighetenes økende rettslige innflytelse og europeisk lovgivning. Dermed må demokratiets, folkestyrets og domstolenes begrunnelser og rammer avklares for dansker og andre i Norden som i økende grad skal leve som borgere både i sitt eget land og i EU. 
Universelle velferdsordninger
Universelle velferdsordninger blir også utfordret, dels på grunn av deres påståtte kostnadsnivå. Det er både interne spenninger i budsjettene og eksternt press i form av økonomisk globalisering og europeiske bindinger. 
Økende kulturell heterogenitet
En annen viktig faktor er økende heterogenitet i befolkningen. Den kulturelle homogeniteten er ikke lenger som man trodde den var --  og det har den da heller aldri vært. For Danmarks vedkommende har Grønland og Færøyene lenge hatt et visst selvstyre; i Finland har den svensktalende minoritet noen særrettigheter for språk og kultur; og samene i Norden har vært utsatt for assimileringspolitikk i mange år.
Feminismen har bidratt mye til å utfordre velferdsordninger som tok for gitt et mannlig industriarbeiderideal. Disse svakhetene er ikke løst, men i tillegg står nå nye utfordringer foran oss. Det nye er blant annet multi-kulturalisme, arbeidsmigrasjon innad i EU, og immigrasjon fra ikke-vestlige stater. Disse trekkene synliggjør nye grunnleggende normative temaer for å sikre fremtidig oppslutning om velferdsordninger. For eksempel, hva bør det kunne forventes av en person for å være en god danske? Et annet viktig tema er hva som kan kreves av det offentlige når våre livsvalg og den økte ’postmaterialismen’ skaper ulike behov for ressurser mht helse, kosthold, fritid, og inntektserstatning. Universelle ordninger fungerer dårligere når vi har ulike behov, men likevel ønsker at offentlige myndigheter skal behandle oss som likeverdige. Dette er sentrale temaer i normativ politisk filosofi.
Konklusjon: verken guder eller profeter
De tre diagnosene for hvorfor normativ politisk filosofi skal ha ligget nede i Norden er på tilbakegang. Jeg har forsøkt å vise at disse endringene selv faktisk øker behovet for normativ politisk filosofi.
I våre små, nordiske land er det relativt lett å påta seg flere roller – ja, ofte er det nesten nødvendig. Det er derfor ofte lett for akademikere å også fungere som politisk aktør, for å få satt det vi anser som våre velbegrunnede synspunkter ut i livet. La meg derfor avslutte med noen momenter til refleksjon om denne utfordringen. 
Som Weber påpekte er det farer forbundet med politisk aktive forskere. Det er minst to betenkeligheter som skyldes at våre land er små, med få forskere. En viktig samfunnsrolle for akademikere er den kritiske: å konfrontere makthavere med krav på belegg. Samtidig er det viktig at politiske beslutninger skjer på faglig godt grunnlag. Det er vanskelig for en enkeltperson å både nyte godt av politisk makt og stå for et maktkritisk perspektiv – uten tap av troverdighet. Vi må kanskje derfor tenke mer i retning av en arbeidsdeling, der ikke alle akademikere er politisk engasjerte om samme sak, på samme tid, slik at det er andre som kan fungere kritisk. Men i små land finnes det ikke alltid nok fageksperter til å kunne fylle begge roller. Derfor er det særlig viktig for forskere å være forsiktige og omhyggelige når det ikke finnes god motkompetanse på det området hun uttaler seg om.
Den andre advarselen er at i våre små land kan det noen ganger virke som det knapt nok er plass til en mote av gangen, også innenfor forskningsdisiplinene. Det er derfor svært lett for en enkelt akademiker å oppnå for mye innflytelse og ukritisk støtte, både innenfor og utenfor det akademiske miljøet: det er for lite motkompetanse, og markedsjakten på studenter kan hindre god forskning. Weber så faren klart: 
[I]n the competition for students, universities in making recommendations  for advancement, will often give a  prophet, however minor, who can fill the lecture halls, the upper hand over a  much  superior scholar who does not present his own preferences. (Weber 1949, 9)
Likevel, med denne relativt gunstige muligheten for politisk innflytelse kommer også et ansvar for å bruke disse mulighetene konstruktivt. Særlig fordi alternativene til å delta i den offentlige debatt er så uheldige. Det ville nemlig være særlig ille om alle grupper unntatt de med vitenskapelig kompetanse får gjennomslag for sine politiske målsettinger. Et moment å bære med seg vil være at den normative politiske teori slik jeg har skissert den er vitenskapelig i den grad den møter idealene om klarhet og presisjon vedrørende premisser og argumentasjon, på grunnlag av vennlig rekonstruksjon av alternative oppfatninger. Disse idealene bør også prege teoretikerens eventuelle politiske rolle og virke. 
Vi må ikke glemme Axel Hägerström og hans student Vilhelm Lundstedt i Uppsala: Gud og hans profet. En viktig utfordring for oss som ønsker å bedrive normativ politisk filosofi i Norden er å beholde samfunnsengasjementet uten å bli verken guder eller profeter.

Tabell 1: 

Human Poverty Index
(HPI-2) 1998 Fra UNDP Human Development Yearbook 2000, Tabell 5, som omfatter data om OECD, Østeuropa og CIS – men de fleste stater er ikke rangert.
Andel inntekt  eller  forbruk 1987-1998
Andel inntekt eller  forbruk, rikeste 20%/ fattigste 20% 1987-1998
Fattigdom: % med < 50%  av medianinntekt 1987-1997
Type velferdsstatsregime (Esping-Andersen)
% hovedreligion (I Norden: Evangelisk  luthersk) Fra CIA factbook, odci.gov/cia/publications/factbook/
Norge
1
9,7
3,7
5,8
1986: 6,1%
1994: 7,7%
1998:5,3% 
Sosialdemokratisk
86 Statskirke
Sverige
2
9,6
3,6
8,7
Sosialdemokratisk
87   Ikke statskirke men regulert ved Kyrkolag.
Nederland
3
7,3
5,5
6,2
Sosialdemokratisk
34 Katolsk
25 Protestant
Finland
4
10,0
3,6
3,9
(Sosialdemokratisk)
89
Denmark
5
9,6
3,6
6,9
Sosialdemokratisk
97 
Tyskland
6
8,2
4,7
5,9
Konservativ
38 Protestant 
34 Katolsk
Frankrike
8
7,2
5,6
8,4
Konservativ
90 Katholsk
Canada
11
7,5
5,2
10,6
Liberal
42 Katolsk
40 Protestant
Italia
12
8,7
4,2
12,8
Konservativ
Hovedsakelig katolsk
United Kingdom
16
6,6
6,5
10,6
Liberal
45 Anglikansk
Portugal
?
7,3
5,9
?

94 Katolsk
USA
18
5,2
8,9
17,3
Liberal
56 Protestantisk
Island
?
?
?
?

91
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