
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2003-2141

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Institutionen för allmän statslära

Tekijä-Författare-Author
Troil, Charlotta von
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Regional utveckling i de nordiska länderna - en jämförelse av nordiska regionbyggningsprocesser
Oppiaine-Läroämne-Subject
Allmän statslära
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2003-04-29

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
104

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Undersökningens syfte var att belysa reformprocesserna inom regionalförvaltningen på 1990-talet med relevans för regional utveckling. Under
senare år har man internationellt fäst uppmärksamhet vid att den regionala förvaltningsnivån har utvecklats till en betydelsefull aktör.
Utvecklingen benämns nyregionalism eller regionbygge. Det råder en allmän uppfattning om att det även i Norden pågår en nyregionalistisk
utveckling. Undersökningens centrala frågeställning var: Vilka nyanser av regionalism kan man spåra i de nordiska länderna på 1990-talet?
Arbetets teoretiska utgångspunkt var regionbygge som bygger på regionernas förändrade roll från serviceproducenter till utvecklingsaktörer.
Inriktningen gjordes känd på 1990-talet av bl.a. Keating och Loughlin (1997). Två typer av nyregionalism, centralstyrd och regionalstyrd,
representerar två perspektiv, top-down respektive bottom-up. Undersökningens syfte var att belysa vilken typ av nyregionalism de nordiska
reformerna representerar. För att bestämma vilka inslag att top-down- eller bottom-up-styre reformerna hade analyserades de i förhållande till
indikatorer förankrade i nyregionalistisk teori. Indikatorerna var initiativ, beredningsprocess, regional koalitionsbildning, nya institutioner,
resurser och regional identitet. Analysen av reformprocesserna i vart och ett av länderna relaterades till utgångspunkten i samma land före
reformerna. På så sätt gick det att bestämma om utvecklingen har tagit en helt ny riktning eller om reformerna har fortsatt i samma tradition som
tidigare.
Resultatet var att de nyregionalistiska idéerna har påverkat regionalpolitiken i de nordiska länderna, men att man inte kan tala om en enhetlig typ
av nordisk nyregionalism. Eftersom de norska och danska regionerna redan länge hade fungerat som utvecklingsaktörer förväntade man sig
främst bekräftelse av status quo. I Danmark var detta fallet: Inga betydande förändringar i någon riktning utan en precisering av regionernas
fullmakt, bottom-up. I Norge fråntogs den regionala nivån en viktig del av sitt regionala utvecklingsansvar i starkt centralstyrda processer.
Finland och Sverige som i utgångsläget verkade ha mycket gemensamt, en statscentrerad regionalpolitik, ekonomisk recession och stundande
EU-medlemskap representerar även de egna nyanser av nyregionalism. Den finska regionalpolitiken fortsatte i samma statsstyrda tradition som
tidigare medan den svenska nyregionalismen såg ut att genuint växa i regionerna. Den allmänna riktningen, med undantag av Norge, var mot
bottom-up.
I undersökningen användes skriftliga källor bestående av teoretisk litteratur, nordisk forskning, annan dokumentation och lagstiftning.
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