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Norge anno 1968



Johan Galtung om Norge anno 1968

«Norge er et meget homogent land»

«nr. 1 … med hensyn til prosenten som snakker landets dominerende språk»

«ett av de aller siste land på listen hva prosenten av katolikker og muhammedanere angår»

«… meget lave immigrasjons- og emigrasjons-rater, for praktisk talt alle i Norge er nordmenn og 
de fleste nordmenn er i Norge»

«… et ekstremt anti-pluralistisk land: dominert av ett skolevesen, ett sett institusjoner for høyere 
utdannelse, ett kirkesamfunn og ett selskap for kringkasting og fjernsyn; og alle disse fire 
dessuten statlige»

«Norge må ha noe nær verdensrekord i anti-pluralisme»

«Norge er et meget statisk land»

Men «kommunikasjonsrevolusjonen» kunne føre til endringer: 

«Og dermed vil alt som er skrevet i dette kapittel fortone seg som røster fra fortiden» 

Året etter kom oljen …



Pluralisering – økt mangfold

Innvandrerbefolkning (selv eller begge foreldre født i utlandet)

1970 – 2001 – 2010  – 2015  - 2017
1,5   – 6,6 – 11,4   – 15,6  – 16,8 %

Andel av innvandrerbefolkningen fra Norden

1970   – 2001   – 2010     - 2014  
44,8   – 18,0    – 11,4     – 9,9 % 

Medlemmer av statskirken

1950-60-årene – 1999   – 2009   – 2015
96     – 86      – 79     – 73 %

Antall partier på Stortinget

1945-73    1993-2017     2017-21
5-6 7-8 9

Landsomfattende frivillige/interesse-organisasjoner

1971 - 1976   – 1983   – 1992   - 2013
949 – 1182   – 1683  – 2392  - 3395 



Norge og velferdsstaten 50 år senere

• Den universalistiske velferdsstaten – med likebehandling og like ytelser for alle – ble
utformet i en tid der homogenitet og egalitarianisme preget det norske samfunnet. 

• Norge er blitt mindre homogent – mer heterogent / mangfoldig / pluralistisk.

• Med et større mangfold av interesser, sosiale grupper, identiteter og livsstiler.

• Sosiale, politiske og økonomiske utviklingstrekk endrer forutsetningene for 
velferdspolitikken.

• Globalisering og pluralisering fører til nye utfordringer for den omfattende, 
serviceintensive og universalistiske norske velferdsstaten. 

Pluralisation, the welfare state and civil associations 
Forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds program «Velferd, arbeidsliv og 
migrasjon», utført ved IRIS – International Research Institute of Stavanger (nå en del av 
NORCE)



Pluralisation, the welfare state and 
civil associations 

Overordnet problemstilling:

In an era of pluralisation and increasing social and cultural 
diversity, 

what roles do civil associations play 

in a) the development of welfare policies, b) the provision 
of welfare services and c) for the legitimacy of the welfare 
state and its constitutive ideas? 



Program

• Challenges to the Welfare State: Norway in International Perspective, professor Kees van 
Kersbergen, Aarhus universitet.

• Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia 
og Tyskland, forsker I Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

• Sivilsamfunnsorganisasjoner som nyskapere i produksjonen av velferdstjenester? Professor Nils 
Asle Bergsgard, Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere IRIS).

• Lunsj

• Innvandrere, sivile organisasjoner og velferd, professor Anders Vassenden, Universitetet i Stavanger 
(tidligere IRIS).

• Lobbyisme, medier og sosiale medier blant interesseorganisasjoner på helsefeltet, professor Tine 
Ustad Figenschou, OsloMet – storbyuniversitet.

• Paneldebatt, Anne Foss, Røde Kors; Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge; Mette Kalve, Ideelt 
Nettverk; Bashe Musse, Tawfic Islamic Centre; ledes av Jan-Paul Brekke, Institutt for 
samfunnsforskning 


