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Grete Brochmann: Ulikhet, tillitsbygging og integrasjon



NOU 2017:2 Integrasjon og tillit. Langsiktige 

konsekvenser av høy innvandring.

Mandatet:

«…..i hvilken utstrekning og hvordan 

innvandringen kan føre til større økonomisk, 

sosial, kulturell og verdimessig ulikhet, hvilken 

betydning dette vil kunne ha for 

samfunnsutviklingen på sikt og for forholdet 

mellom ulike befolkningsgrupper»



«Gevinstene ved å redusere ulikhet vil være 

større i land med store enn små ulikheter i 

utgangspunktet.»

Torben Andersen, Universitetet i Aarhus



Levekår

- Innvandring medfører økende levekårs-forskjeller

- Levestandarden for innvandrerbefolkningen – vesentlig lavere enn for 

majoriteten

- Barn av innvandrere – en økende andel av fattige barn i Norge 

- Mer enn halvparten av alle barn i husholdninger med vedvarende 

lavinntekt har innvandrerbakgrunn

- Varige og systematiske levekårsforskjeller – svikt i integrerings-

politikken?

- Varsel angående samhold og tillit i samfunnet

- Brudd med likhetsidealene

- Fare for bo-segregering langs etniske skillelinjer.

- Fare for økt skepsis til innvandrere



Karl Loxbo:

• «Increasing school-segregation in 

Sweden, and elsewhere, is most 

likely to be a severe long-term 

challenge to social trust.»
Acta Sociologica , vol 61, No 2 2018



Samspill mellom ulikhetens 

dimensjoner

«Hvis det norske samfunnet ikke lykkes bedre 

med integreringen av innvandrere og 

flyktninger fra land utenfor Europa, er det risiko 

for at økende økonomisk ulikhet kan spille 

sammen med kulturelle forskjeller og svekke 

grunnlaget for samhørighet, tillit og 

samfunnsmodellens legitimitet.»

NOU 2017:2



Fellesskapets legitimitet under press

1)Hvis modellen fungerer dårligere med 

etnisk/kulturelt mangfold, dvs. ved at 

arbeidsmarkedets og/eller velferdssystemets 

målsettinger svekkes.

2)Hvis oppslutningen om solidariske løsninger 

forringes



Forutsetninger for tillit

- Høy kvalitet på politi og rettsvesen

- Godt styresett (upartiskhet, etterprøvbarhet 

og effektivitet) 

- Sosialisering gjennom et likebehandlende 

utdanningsvesen. 



To forhold avgjørende for å lykkes:

Omfanget av innvandringen må over tid være i 

samsvar med absorberingskapasiteten i 

arbeidsmarkedet og i velferdssystemet, og 

nykommere må inkluderes på de sentrale 

arenaene i samfunnet. 


