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Mer nøytrale, men nærliggende assosiasjoner til ulikhet er forskjell og forskjellig. En god del nevner disse. 
Oppe til venstre har jeg plassert ord som kan forbindes med uklarhet, men de er såpass åpne at denne 
forbindelsen er ikke åpenbar, men må forklares ut fra hva en konkret tenker på. Alle samfunn rommer 
både forskjellighet og sosial ulikhet og det er i enda høyere grad når en tenker tenker på nasjonalitet. At 
#Metoo har med ulikhet å gjøre er ganske klart. De fleste vil si langt de fleste tilfellene som er blitt 
avdekket handler om menns overtak og misbruk av sin posisjon i forhold til kvinner.

Oppe til høyre er plassert ord som er forbundet med noe flere noterte, diskriminering. Ulikhet kan oppstå 
som et resultat av ulikebehandling på grunnlag av for eksempel rasetilhørighet og det er en diskriminering 
som kan være basert på fordommer. DNA og arv og miljø er kanskje de mest problematiske i denne 
kategorien fordi genetiske forutsetninger og disposisjoner handler om den forskjelligheten som oppstår i 
et tilfeldighetens lotteri, om en har vært heldig eller uheldig i sitt ”valg” av slekt og foreldre. Det er en type 
ulikhet som i liten grad kan unngås, bare kompenseres for gjennom politikk, styring og omfordeling. Et 
interessant, men vanskelig spørsmål er i hvilken grad en gjennom avansert teknologi og moderne medisin i 
større grad kan manipulere, forutse, velge og ”omprogrammere” genetiske disposisjoner.

Nederst til venstre er plassert ord handler om ulikhet, men med en mer positiv valør. Vår forskjellighet kan 
være en kilde til produktiv og givende variasjon. I det sekulariserte og fler-kulturelle samfunn er det 
økende aksept for at forskjeller i verdier, identifikasjon, legning og tilhørighet ikke bare kan rommes, men 
være fruktbart innenfor nasjonalstatens rammer. Det er morsomt at ”snowflake”/snøfnugg nevnes siden 
det er en kjent sak at ”det finnes ikke to like snøfnugg”. Det samme kan vel sies om mennesker gitt at de 
ikke klones. 

Nederst til høyre er assosiert til den type ulikhet som jeg snakket mest om på forelesningen, den som 
handler om systematiske forskjeller i tildeling av ressurser og muligheter basert på klasse eller andre 
former for plassering i  et sosialt landskap av stabile og konsekvensrike forskjeller. Det er ulikhet som gir 
opphav til politiske motsetninger og sosiale bevegelser. Her vil mange også tenke på forskjellen mellom 
fattig og rik. Og det er vel rimelig å si at denne type ulikhet i et rettferdighetsperspektiv er kjip.
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De mest nærliggende assosiasjonene til makt er at det handler om å bestemme, påvirke og utøve en form for 
kontroll. Det utgjør ord i sentrum og plassert nær maktbegrepet.

Oppe til venstre har jeg plassert penger og tilhørende herligheter. Vi tenker oss gjerne både at det å disponere 
mye penger gir makt, eller omvendt at det å ha makt også gir tilgang til penger. Forholdet kan være kausalt 
den ene eller andre veien, men det kan også være sirkulært, penger og makt er ressurser en får tilgang til 
gjennom et kretsløp der det som igangsetter eller utløser kan være noe tredje, som utdanning, arv, talent, 
ambisjoner og noen ganger kanskje også frekkhetens nådegave.

Nede til venstre er plassert ord som står sentralt i en mer statsvitenskapelig tilnærming til maktbegrepet. Der 
står ordet autoritet sentralt. Det å utøve makt med autoritet innebærer at makten er godtatt og utøves med 
et akseptens stempel, noen ganger motvillig, andre ganger med helhjertet støtte. Autoritet handler om å 
bruke makt på en legitim måte, noen ganger, som i byråkratiske organisasjoner innebærer dette maktutøvelse 
med støtte i regler, politiske beslutninger og lovverk. I demokratiske samfunn utøves politisk makt primært på 
dette grunnlaget. 

Oppe til høyre er plassert assosiasjoner til makt som har med ledelse og sjefsrollen å gjøre. Det er ofte makt 
”på vegne av” noe – de som i ytterste konsekvens bestemmer eller trekker i trådene. Statsforvaltningen er et 
hierarki som består av ledere på mange nivå med statsministeren aller øverst. I private bedrifter hører en 
gjerne at ledere betrakter eiere og aksjonærer som sine viktigste premissleverandører. I festtaler kan ledere 
noen ganger også forfekte at de i bunn og grunn opptrer på vegne av kunder og at det er tilfredstillelse av 
deres behov som er lederes og bedrifters ultimate misjon. Tilsvarende i politikken vil være at toppbyråkrater 
og statsråder viser til at de er valgt av folket og at de vil framstå som folkets lydige tjenere. 

Nede til høyre er plassert de ord som assosierer til maktens mer ubehagelige ansikter. Makt kan misbrukes og 
forvaltes på en måte som vanskelig lar seg begrunne eller legitimere. Når det avdekkes tilfeller av 
maktmisbruk i form av at noen tilraner seg privilegier eller involveres i korrupsjon minnes en om at spørsmålet 
om makt også handler om det er noe som må voktes og at maktutøvere av og til må konfronteres med 
ubehagelige spørsmål og at maktens institusjoner kontinuerlig må tåle kritikk og stå under debatt.  
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