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REG LAB 



REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE.

ET MEDLEMSBASERET ”LABORATORIUM” DER INDSAMLER, UDVIKLER OG 
FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING.
STIFTET PRIMO 2005. I HØJ GRAD MOTIVERET AF DEN DANSKE 
KOMMUNALREFORM. 
FRA JANUAR 2008 FORMALISERET SOM ”IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FORENING” 
MED GENERALFORSAMLINGSVALGT BESTYRELSE.

100% MEDLEMSFINANSIERET OG UAFHÆNGIG AF POLITISKE INTERESSER.
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HVEM ER VORES MEDLEMMER?





Strukturreformen	  1.	  januar	  2007	  
skabte	  en	  ny	  regional	  struktur.	  

Baggrund:	  Forvaltningsenhederne	  
(kommunerne	  og	  regionerne)	  var	  
uhensigtsmæssigt	  små	  i	  forhold	  Al	  
den	  opgaveløsning,	  som	  lovgivningen	  
kræver.	  	  
	  
	  
Ønske:	  effekAvisering.	  	  
Ny	  arbejdsdeling	  mellem	  de	  offentlige	  
myndigheder	  og	  gennemført	  en	  
finansierings-‐	  og	  udligningsreform.	  
Centralisering	  og	  decentralisering.	  	  
	  
Hvordan	  arbejder	  vi	  sammen	  
om	  udvikling?!	  
	  
	  

 

KOMMUNALREFORM SKABTE NY STRUKTUR



Aktiviteter

Afholdelse af seminar, workshops, konferencer inden for aktuelle temaer 
eller hvor der er behov for at sætte dagsordenen – gerne på tværs af flere 
medlemsgrupper. 

Fokusanalyser inden for områder, hvor medlemmerne har brug for ny viden 
og fælles referencerammer. Analyserne skal bygge på god praksis fra ind- 
og udland og være anvendelige for medlemmerne både i deres daglige og i 
deres strategiske arbejde. 

Sparring med medlemmerne om aktuelle problemstillinger.

Formidling af REG LABs fokusanalyser 
– gerne koblet til medlemmernes konkrete 
kontekst. 

Sparring – fagligt, processuelt. 

Networking – mellem medlemmer og 
internationalt. Arbejde for videndeling og 
erfaringsudveksling. 
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HVAD 
SKABER 
REGIONAL 
VÆKST?



	  BYG PÅ DE GIVNE ERHVERVSMÆSSIGE STYRKER. Fremtidens 
vækst springer ud af  de eksisterende styrker og klynger. Sats på 
specialiseringerne. 

 OPBYG SPECIALISEREDE UDDANNELSESMILJØER. Mellemstore 
byer kan opbygge specialiserede uddannelsesmiljøer som matcher lokale 
behov.  

 AMBITIØS BYUDVIKLING. Byudvikling og erhvervsudvikling skal 
bindes sammen i en langsigtet helhed. Gør ambitioner og særtræk synlige – 
for alle. 

 TAG STYRINGEN. For at lykkes er det afgørende at der er stærk politisk-
administrativ styring af  udviklingsretningen – og holde fast.   

 SKAB OPBAKNING.  Bred forankring og involvering. Skab et langsigtet, 
varigt ’projekt’.  Mobiliser partnerskaber – både indenfor kommunen og 
udadtil.  

 VÆR INNOVATIV. Der er mange byer der gerne vil alt. Hvilken by er du? 
Vær nyskabende mht. profilering, selvforståelse og organisering.  

INGREDIENSER TIL REGIONAL VÆKST I 
BYER/BYREGIONER 



At understøtte vækst og 
udvikling handler ikke kun om 
politik, programmer og initiativer
 
Det handler også om 
“vækstkultur” 

Styrkelse af vækstkultur giver 
højere produktivitet, flere jobs og 
mere attraktive byer og regioner
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D N A
VÆKSTKULTURENS

REGIONALE 
KULTURTRÆK 
SOM VÆKSTDRIVER



1.  Hvorfor falder tilsyneladende ensartede 
vækstinitiativer helt forskelligt ud afhængigt 
af hvor i landet vi er? 

2.  Er det sandt, at nogle steder har en særlig 
iværksætterånd? 

3.  Er andre steder uden væksthåb?
4.  Hvad er myter? Hvad er realitet? Og 

betyder det noget?

Med andre ord:

- Har kultur inden for en geografisk ramme en 
betydning for virksomhedernes vækst? 
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UDGANGS 
PUNKTET



1.  Vækstkulturens DNA består af 3 
publikationer.

2.  To baggrundsrapporter og en Pixi udgave
3.  Baggrundsanalyserne er 
•  ”Virketrang i Danmark – på jagt efter 

danske vækstkulturer” er udarbejdet af 
Teknologisk Institut. 

•  ”På sporet af vækstkulturen. 
Rammesætning, international inspiration, 
værktøjer og 7 cases” er udarbejdet af 
COWI og Mandag Morgen. 

4.  Pixi -udgaven har REG LABs sekretariat 
udarbejdet.

5.  En interaktiv hjemmeside med adgang til 
detaildata på kommuneniveau. 

6.  Workshops og seminarer. 
7.  Skandinavisk forprojekt? 12

HVAD 
BESTÅR 
VÆKST- 
KULTURENS 
DNA AF?

D N A
VÆKSTKULTURENS

REGIONALE 
KULTURTRÆK 
SOM VÆKSTDRIVER
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CENTRALE 
BUDSKABER FRA DEN 

KVANTITATIVE 
DATAANALYSE



JA, VÆKSTKULTUR 
GØR EN FORSKEL  

•  Kultur – adfærd, holdninger, vaner og handlemønstre - har en 

væsentlig betydning for virksomheders produktivitet. 

•  Gennem den statistiske regressionsanalyse er der vist en 
sammenhæng mellem en række kulturelle parametre og 
værditilvæksten i lokale bedrifter.

•  Analysen peger på, at vækstkulturen har en betydning for cirka 
18 procent af variationen i virksomheders værditilvækst. 

•  Dermed er vækstkultur en vækst driver på linie med OECDs 
traditionelle og bredt accepterede: Iværksætteri, Innovation, 
Menneskelige ressourcer, Informationsteknologi
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JA, VÆKSTKULTUR 
GØR EN FORSKEL  

•  Men vækstkultur er ikke en entydig størrelse
•  Typer og kombinationer af vækstkulturer har 

forskellige betydning og effekt alt efter hvor du 
befinder dig. Også i et lille homogent land som 
Danmark.

•  Den kulturelle profil varierer ikke bare fra landsdel til 
landsdel. Den varierer fra kommune til kommune. Det 
som er en vækstdriver ét sted er ikke nødvendigvis en 
vækstdriver andre steder.
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DE SEKS VÆKSTKULTURER OG DERES 
BETYDNING FOR VÆKST



•  Iværksætter kultur – en kultur med stor lyst til at igangsætte nye 
projekter og en holdning til at klare sig selv. Kulturen kommer til udtryk 
gennem antallet af personer, som har erfaring med at være 
selvstændige erhvervsdrivende. De bringer deres erfaring med til deres 
arbejdsplads og har en afsmittende effekt på den lokale kultur. Stor 
økonomisk effekt i hele landet.

•  Risikovillig kultur – en kultur, som repræsenterer en karrierelivsstil og 
en villighed til at løbe (stor) økonomisk risiko. Det er en livsstil, hvor 
karrieren er i centrum, og hvor man tør satse – og tabe - stort. 
Kulturlaget har en stærk overrepræsentation af folk med en stor gæld 
eller stor formue, og der er mange iværksættere i denne gruppe, hvor 
mange ikke nødvendigvis har et højt uddannelsesniveau. Stor effekt på 
værdivæksten i hele landet.
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DE SEKS VÆKSTKULTURER



•  Newyorker kultur – en kultur som hylder det moderne og mangfoldige. 
Mange har lederjobs eller jobs med meget professionalitet. Slår især 
positivt igennem i de store byer.


•  Kreativ klasse kultur -  en kultur, som er præget af kobling mellem 

innovation, kreativitet og viden på et højt niveau. Denne kultur er typisk 
præget af højtuddannede ingeniører, akademikere og undervisere i 
udviklingsprægede erhverv. Relativ svag økonomisk effekt i det meste 
af landet.
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DE SEKS VÆKSTKULTURER



•  Organisatorisk kultur -  en kultur, der skaber rammerne for at udvikle 
modeller, idéer og lede. Der er mange ledere, finansfolk og jurister, der 
bærer denne kultur. Har ikke i sig selv stor økonomisk forklaringskraft, 
men er tilsyneladende en væsentlig komponent at have med.


•  Lokalaktiv kultur - en kultur, der handler om at engagere, deltage og 

bidrage i det nære for, at skabe og udvikle eget og andres job. 
Lokalaktiv kultur kommer bl.a. til udtryk gennem høj deltagelse i 
kommunalvalget. Den lokalaktive kultur er på mange punkter en 
modsætning til Newyorker kulturen. Stor effekt i mindre lokalsamfund
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DE SEKS VÆKSTKULTURER
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VÆKSTKULTURENS DANMARK - KULTURLANDE
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DE STORE LINIER
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HVORDAN STYRKER 
MAN 

VÆKSTKULTUREN?



Eksempel 1
Hvem er stærke til iværksætterkultur 
og risikovillighed?

    1





 
 

 

Er	  der	  kultur	  for	  at	  
arbejde	  på	  tværs	  af	  
siloerne?	  På	  tværs	  
af	  omgangskreds,	  
fagområder,	  
ressortområder,	  
geografi?	  

Er	  uddannelserne	  omdrejningspunkt	  
for	  erhvervsudvikling	  og	  iværksæQeri?	  
Er	  de	  værdsat	  –	  og	  værdsæQer	  de	  
området?	  	  

Er	  der	  en	  brændende	  
plaSorm?	  En	  
erkendelse	  af	  at	  
hjælpen	  skal	  komme	  
indefra?	  At	  vi	  kan	  og	  
vil	  vise	  verden,	  at	  vi	  
kan!?	  

Er	  der	  en	  iværksæ;erkultur?	  Tager	  
folk	  –	  på	  virksomhederne,	  
borgerne,	  embedsmænd,	  
insAtuAonerne	  –	  iniAaAver?	


Er	  omgivelserne	  
modtagelige	  og	  
posiAve?	  Får	  
ildsjælene	  opbakning,	  
energi	  og	  merværdi?	  

Er	  det	  velset	  at	  
være	  ambiAøs?	  
InternaAonal,	  
åben,	  
entreprenant?	  



”Nogle	  steder	  får	  del	  i	  væksten.	  Andre	  er	  skal	  
kæmpe	  for	  det.	  I	  nogle	  henseender	  er	  det	  
posi:vt	  at	  have	  en	  bevidsthed	  om,	  at	  vi	  selv	  kan	  
og	  skal	  gøre	  en	  indsats”	  
Tonny	  Thorup,	  chef	  for	  erhvervsafdelingen	  Aalborg	  Kommune	  

	  



Risikovillighed – 
Studenterboliger på havnefronten!
 
Aalborg vil være ”Danmarks bedste 
uddannelsesby”. 

Unge er kimen til jobskabelse. Vi 
investerer i alt der understøtter unge. 
Markante investeringer i uddannelse, 
viden og entreprenørskab. 

”Danmarks bedste studieby”. Mange 
siger ét men gør intet. I Aalborg 
stopper man ikke ved ordene. Man 
viser det. Henning Larsen på havnen!

6.500 ungdomsboliger bygges. ¾ af 
alle ungdomsboliger i DK bygges i 
Aalborg. 













ENTREPRENØRSKAB OG AALBORG SOM 
FRONTLØBER
DEN FÆLLES MOBILISERING. 



IKT-KLYNGEN ”BRAINS BUSINESS” ER UDVIKLET 
GENNEM 8-10 ÅR. 



FÆLLES ’EJERSKAB’ PÅ TVÆRS AF 
ERHVERVSNETVÆRKET, AALBORG UNIVERSITET, REGION 
OG KOMMUNE OG UNIVERSITET. 



MED ERHVERVSLEDERE SOM FRONTFIGURER OG  
AMBASSADØRER. 



"AT PISKE EN STEMNING OP" ER ET GENNEMGÅENDE 
TEMA. HYPE OG SPEKTAKULÆRE MARKERINGER. MED 
INDHOLD BAG.





”Ingen ejer Brains Business 
– alle ejer Brains Business!” 
Det giver en stærk energi og 

styrker lokal identitet.
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NU TID FOR BUSINESS REGION NORTH 
DENMARK

URBANISERINGEN SLÅR FOR ALVOR TIL. VÆKST I AALBORG, 
NEDGANG ALLE ANDRE STEDER.

OPLANDET BEHØVER AALBORG SOM VÆKSTMOTOR. AALBORG HAR 
BRUG FOR EN BALANCERET REGION. BYREGIONEN SKAL 
AKTIVERES.
NYT: ”BUSINESS REGION NORTH DENMARK.” OPBAKNING FRA ALLE 11 
KOMMUNER OG REGION. 

STYRKER HANDLINGSKAPACITET: HURTIGE BESLUTNINGER, HURTIG 
IMPLEMENTERING. MED STYRKE. 



Eksempel 2
Vejle, Trekantområdet

Hvordan styrker man 
iværksætterkultur?
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REG LABS 

ERHVERVSUDVIKLERPRIS 2012 

RUBEN KROGH, VEJLE 

HANDELSSKOLE 

Tag	  UNGE	  iværksæQere	  
alvorligt!	  
	  
IværksæQerrådgivning,	  og	  
netværk	  Al	  lokale	  mentorer	  
og	  business	  angels.	  
Company	  Cat	  Walk,	  IDEA	  
House	  etc.	  	  
	  
Styrker	  netværk	  og	  generel	  
respekt	  og	  åbenhed	  for	  
idéerigdom.	  	  
	  
Og,	  ja,	  flere	  virksomheder	  
er	  etableret.	  Og	  flere	  unge	  
synes	  at	  det	  er	  spændende	  
at	  blive	  i	  Vejle.	  	  	  



Eksempel 3
X-købing
Kommunen/regionen som altid performer 
dårligere end forventet. Hvor gode ideer og 
intentioner adrig bliver omsat til virkelighed. 

Hvordan styrker man vækstkulturen når den 
vækstkulturelle bonitet er dårlig? 
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STEDETS ENERGI 
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Kilde: Christer Asplund, Place Management
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DET HANDLER OM LEDERSKAB





•  BÅDE top-down og bottom up. Gennemtænkte evalueringer, økosystemanalyser, smart 

specialisation. Vigtige ingredienser. Nogle steder kan man topstyre og udfolde strategi. Det gælder 

især i storbyer. X-købing kan ikke på samme privilegerede måde forme sin virkelighed og fremtid. X-
købing må gribe det der er og de muligheder der kan gribes i farten. 

•  Forfølg succes-mønstrene. Gå bag om analyser, evalueringer, policy, strategier og initiativer. Fokuser 

på handlemønstre. Hvornår er det blevet ved ordene? Hvornår har vi skabt resultater? Hvilke 

handlinger giver resultater? 

•  Vær selektiv. Prioriter de personer/ildsjæle der har et særligt drive og energi. Erhvervsstrategien og 

erhvervsservice skal være nærværende.

•  Finansiering og talenter. Kapitaltiltrækning og aktiv mobilisering af business angels.

•  Større offentligt ’drive’ i initiativer; mere ’benzin på bålet’. Mere styring/organisering fra kommunen 

selv; selvforståelsen ændres fra rammesætter til erhvervsudvikler. For det kommer ikke af sig selv. 

•  Giv iværksættere – og iværksætterkulturen – særligt råderum og opbakning. Vær nærværende.
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HVORDAN STYRKE VÆKSTKULTUREN NÅR DEN 
VÆKSTKULTURELLE BONITET HALTER? 



AFSLUTNINGSVIS….
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10 ÅR MED REG LAB – BETYDER DET NOGET?

”REG LAB SKABER ET ET ’FÆLLES SPROG’ PÅ TVÆRS AF 
ALLE AKTØRER. DET GØR AT VI KAN TALE BEDRE 
SAMMEN”

”VI FÅR INSIPIRATION OG PEJLEMÆRKER FOR INDSATSEN”

”REG LAB SIGER MANGE AF DE TING VI INTUITIVT VED 
ALLEREDE. MEN MED TYNGDE OG ET BLIK UDEFRA BLIVER 
EFFEKTEN STOR. VI HAR FÅET EN NY, MERE POSITIV 
DAGSORDEN”

”SAMSPILLET MELLEM KOMMUNERNE OG MELLEM 
KOMMUNER OG REGION ER BLEVET MEGET BEDRE”



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN
J
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bjarne@reglab.dk
www.reglab.dk




