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Ny studie avdekker mer sentralisert og restriktiv integreringspolitikk i krisetider  

 

Flyktningkrisen i 2015 resulterte ikke kun i stengte grenser og strengere 

innvandringskontroll i Europa, men medførte også store endringer i 

integreringspolitikken. Hernes viser i sin avhandling at flyktningkrisen førte til en 

mer sentralisert integreringspolitikk og at landene konkurrerte i å innføre 

restriktive integreringstiltak for å gjøre seg mindre attraktive for flyktninger. Norge 

skiller seg ut, blant annet ved at vi har beholdt det lokale selvstyret som styrende 

prinsipp i bosetningsmodellen.  

 

I avhandlingen “Convergence, Centralization and Change. Immigrant Integration Policies 

in West-Europa, 1997-2017” kommer Hernes med nye funn om hvordan flyktningkrisen i 

2015 endret integreringspolitikken i Norge, Skandinavia og Europa.  

 

Hvordan et politikkfelt organiseres har stor praktisk og symbolsk betydning, og 

avhandlingen bidrar med den første analysen av hvordan integreringsfeltet er organisert på 

departementsnivå i Vest-Europa. Over en periode på 20 år, finner Hernes at stadig flere 

land har tatt i bruk ordet ‘integrering’ i departementenes navn, og som en respons på 

flyktningkrisen, opprettet flere land egne integreringsministere, deriblant Norge. Hernes 

viser videre at en kriseforståelse har ført til økt sentralisering på integreringsfeltet. Sverige 

og Danmark innførte sterkere statlig styring i sine bosettingsmodeller for flyktninger i tider 

der det var en omforent forståelse av en krisesituasjon. Norge skiller seg imidlertid ut fra 

denne sentraliseringstrenden. Til tross for gjentatte endringsforslag, har Norge beholdt det 

lokale selvstyre som styrende prinsipp i sin bosettingsmodell. Hernes forklarer dette blant 

annet med at det lokale selvstyre står politisk sterkere i Norge sammenlignet med de andre 

skandinaviske landene. 

 

Hernes finner også at i mangel på en felles europeisk tilnærming under flyktningkrisen i 

2015 innførte de skandinaviske landene en mer restriktive integreringspolitikk for å minske 



 

 

innvandringen, til tross for at disse restriksjonene kunne gå på bekostning av flyktningenes 

langsiktige integrering. Gjennom et ‘race to the bottom’ innførte landene mer restriktive 

integreringstiltak for å bli mindre attraktive ankomstland for potensielle asylsøkere 

sammenlignet med sine naboland.  
 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


