
Reglab

Reglab är en plattform för lärande och kompetensutveckling inom 
regional utveckling, som ägs och drivs av Sveriges regioner, SKL, Till-
växtverket och Vinnova.
 Reglabs verksamhet handlar om kunskaps- och kompetens-
utveckling − att dela erfarenheter och lära tillsammans. Det innebär 
att Reglab genomför 3-5 större lärprojekt och seminarieserier varje 
år, men också kortare seminarer och workshopar. Kännetecknande för 
Reglabs aktiviteter är att de alltid initieras och prioriteras av med-
lemmarna. 
 Lärprojekten spänner över alla områden inom regional utveck-
ling och har hittills handlat om till exempel: kompetensförsörjning, 
innovation ur olika perspektiv, fysisk planering, kultursamverkansmo-
dellen, den demografiska utmaningen mm.
 Reglab har utvecklat gemensamma analysverktyg, som Inno-
vationsindex, Matchningsindikatorer, liksom studien Medelstora 
städers växtkraft.
 Varje vår arrangerar vi Reglabs årskonferens, en viktig mö-
tesplats för alla som jobbar med regional utveckling. På hösten möts 
forskare och praktiker inom regional utveckling på Forskarforum. 
Läs mer på Reglabs hemsida www.reglab.se. 
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Dansk? Hvad er det for noet?

Vem har inte någon gång bett en dansk att ta det
där en gång till … fast på engelska?

Här kommer lite danska glosor:
Hungrig  Sulten
Frukost  Morgenmad
Lunch  Frokost (!)
Middag  Middagsmad
Kvällsmat Aftensmad
Potatis  Kartofler
Tidning  Avis
TV  Fjernsyn
Roligt  Sjovt, morsomt
Rum  Vaerelse
Lugn  Rolig

Men hur tänker de när de räknar? För det gör de väl?
Från 1 till 49 räknar danskarna precis som vi med basen 10, så det är 
inga konstigheter. Men från 50 till 99 bygger de danska räkneorden i 
stället på ett system med basen 20. 
 Om vi lär oss att sinds är ett äldre danskt ord för gånger, 
samma som vi har i ordet någonsin, följer resten med enkel huvudräk-
ning. För 50 är ju 2,5 gånger 20 och heter följaktligen halvtredje-
sinds-tyve. Vill vi säga 60 får vi räkna 3 gånger 20: tre-sinds-tyve. Och 
70 följer precis samma logik: det är 3,5 gånger 20 och får då heta  
halvfjerde-sinds-tyve. Vidare får vi fire-sinds-tyve för 80 och halvfemte-
sinds-tyve för 90.
 Sen är ju danskarna precis som alla andra språkbrukare eko-
nomiska varelser, som inte i onödan vill gå och säga långa haranger 
när man kan förkorta. Så sinds-tyve reduceras till ett s, och kvar får vi 
följande räkneord:

50 – halvtreds
60 – tres
70 – halvfjerds
80 – firs
90 – halvfems

Nu återstår bara att komma ihåg att säga entalen först. 63 heter tre-
og-tres och 99 heter ni-og-halvfems. 

Kristallklart, eller hur!?

MidtJylland
● Jag ska komma ihåg att ta kontakt med...

● Dansk mat är 
(kryssruta) Laekker

(kryssruta) Ulaekker

● Danska är 
(kryssruta) Et smukt sprog

(kryssruta) Något jag behöver träna på

● Midtjylland är bättre än vår region på…..
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Smartare regioner 
− Reglabs lärprojekt

Under de senaste åren har de svenska regionerna arbetat hårt för att 
öka kraften i sina innovationssystem. EU går före och betonar värdet 
av regionala forsknings- och innovationsstrategier, så kallade RIS 3, och 
konceptet smart specialisering − som ska stärka regionernas styrkeom-
råden, lärande och innovationskapacitet. 
 Smartare regioner är ett utvecklingsprojekt som Reglab driver 
tillsammans med Tillväxtverket och EU:s Smart specialisation platt-
form, SSP, i Sevilla. En viktig del av arbetet sker i twinning-konstella-
tioner, ett kollegialt lärande där man delar kunskap och erfarenheter. 
De som twinnar tillsammans är: 

• Regionförbundet Örebro och Regionförbundet Östsam

• Länsstyrelsen Stockholm/Landstinget TMR och Region Skåne

• Region Dalarna, Region Värmland och Region Västerbotten

• Landstinget Västernorrland och Regionförbundet Kalmar

• Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Södra Småland och

   Region Jämtland

• Region Halland och Länsstyrelsen Västmanland

Reseledaren

Fredrik Rakar är din reseledare. Fredrik ansvarar för 
forskning, utveckling och analys inom Reglab. Han har 
en bakgrund som forskare inom implementering, häktesvakt och orga-
nisationskonsult.

Vad vill du lära dig av Region Midtjylland?
− Jag är nyfiken på Danmark utanför Köpenhamn – hur klarar sig ”det andra 
Danmark”, som ligger i skuggan av denna storstad? Jag hoppas att vi kan 
lära mer om hur vi kan få fart på utvecklingen utanför storstadsområdena. 

Vad hoppas du ta med dig hem?
− Jag hoppas på ett ömsesidigt utbyte. Jag vet att Region Midtjylland 
är väldigt intresserad av vårt arbete med regionala innovationsstrate-
gier och smart specialisering − och vi vill se hur de jobbar med omställ-
ningen av sitt näringsliv. Riktigt glad blir jag om våra deltagare hittar 
nya partner och att det kan etableras fler dansk-svenska samarbeten.

Hur är ditt eget förhållande till gruppresor och reseledare?
− Sanningen är att jag en gång i tiden gick en kurs för reseledare − men 
aldrig fick jobbet. Det här är alltså en dröm som går i uppfyllelse och 
kanske början på en ny karriär! 

Vad var bäst?

Vi behöver din hjälp för att kommande lärresor ska bli ännu bättre. 
Använd ett papper i din anteckningsbok och skriv ner:

• Vad var bäst?

• Vad var sämst?

• Vad har jag lärt mig?

• Reglabs nästa lärresa borde gå till…

• Inför nästa lärresa bör Reglab tänka på att…

Lämna till Fredrik!
  

Här kan du kludda
precis vad du vill



Program

ONSDAG 3 SEPTEMBER 

8.30 Tidiga möten
 En chans för er som är på plats tidigt och vill passa på att 
 träffas. Region Skåne har bokat ett antal mötesrum.

10.00 Mot Århus!
 Bussresa Malmö-Århus. 

12.30 Lunch: Smörrebröd på vägkrog

14.30 Besök: Agro food park, Midtjylland
 Introduktion av Region Midtjylland
 Presentation av Reglabs lärprojekt Smartare regioner 
 Presentation av två kluster: Bio-energi och Födevaror
 Regional strategi för energiomställning
 
17.30 Reflektion: Vad har vi hört? Vad har vi lärt?

18.00 Avslut. Incheckning på hotellet. 

19.00   Middag

20.30  Stadsrundtur i Århus i sällskap med Region Midtjylland för 
 dem som vill.

TORSDAG 4 SEPTEMBER

8.30 Backspegel

9.00 Besök: Incuba Science Park
 Smart City Århus, Big data
 Cirkulär ekonomi, Offentlig innovation
 Strategisk kompetensförsörjning

12.00 Lunch

13.00 Reflektion: Vad har vi lärt? Vad tar vi med hem?
 
14.00 Vi åker hemåt
 Bussresa tillbaka till Malmö. Vi reflekterar tillsammans över  
 resan och diskuterar nästa workshop.

16.50 Beräknad ankomst Kastrup

17.30 Beräknad ankomst Malmö C  

Jag heter 

...................................................................................

...................................................................................

Jag är intresserad av .........................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Jag vill lära mig mer om .....................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Danmarks regioner

Danmark har gått igenom flera större regionala reformer i modern tid. 
På 1970-talet minskades antal län från 25 till 14 och de förvandlades 

samtidigt till något som liknar våra landsting. 
2007 genomfördes två stora reformer samtidigt: en 
kommunsammanslagning och en regionalisering. 
Danmark fick fem storregioner i stället för de 14 
länen, samtidigt som de danska kommunerna gick 
från 271 till 98. På pappret kan det därför se ut som 
om Danmark skaffat de ”EU-regioner” som Sverige 
siktar på, men i stället försvagades regionerna, 

både gentemot staten och kommunerna. I reformen förlorade de be-
skattningsrätten − deras verksamhet samfinansieras 
nu av kommun och stat. 
 Staten sätter ramarna för välfärden och 
kommunerna ska möta medborgarnas servicebehov. 
Regionernas roll är att koordinera och samverka för 
att lösa de uppgifter som enskilda kommuner inte 
mäktar med, till exempel avancerad sjukhusvård.  

Regionernas huvudsakliga ansvars-
områden är sjukhusvård, utbildnings- och omsorgs-
verksamhet för ungdomar med särskilda behov, samt 
regional utveckling. Kollektivtrafiken utanför städer-
na sköts genom samägda regionala bolag. 
Vart fjärde år ska regionerna lägga fram en regional 
utvecklingsplan, som berör områden som natur och 
miljö, näringslivsutveckling, 

turism, utbildning, arbetsmarknad och kultur. Till-
växtarbetet sker genom regionala Växtfora
− där kommunerna, näringslivet och utbildnings-
anordnare ingår, och regionen har ett koordine-
rande ansvar.    

Välkommen till Reglabs 
lärresa till Midtjylland!

Välkommen till två intensiva dagar där vi på plats 
ska titta närmare på Region Midtjylland och hur 
de jobbar med omvandlingen av sitt näringsliv. 
Vi hoppas att du ska få massor av nya kunskaper, 
lära känna kloka människor från både svenska och 
danska regioner och bra idéer att ta med hem. 
Lärresan är en del av Reglabs utvecklingsprojekt 
Smartare regioner, där 14 svenska regioner job-
bar för att vässa sina strategier för innovation och 
smart specialisering.

Nu kør vi!
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Fakta Midtjylland

Befolkning: 1,2 miljoner människor
Antal kommuner: 19 
Största stad: Århus, Danmarks näst största stad
Antal invånare i Århus: 320 000 
 
Regionen har sitt säte i Viborg, en av Danmarks äldsta städer.Tradi-
tionellt har regionen en stark industribas; var tredje anställd i privat 
sektor arbetar inom industrin, som står för två tredjedelar av export-
värdet i regionen. 
 Med hjälp av bland andra Århus universitet försöker regionen 
stödja näringslivet att omvandla de traditionella industriföretagen i 
regionen till tjänsteföretag med högt kunskapsinnehåll.

NORDJYLLAND

Århus

Kolding

Odense

Aalborg

Esbjerg
Helsingør

Falster

Roskilde

Viborg Randers

SYDDANMARK 

SJÆLLAND

KØPENHAVN

MIDTJYLLAND

Vad har vi hört? 
Vad har vi lärt?

Under lärresan blir det många intryck, många nya röster och många 
tankar. En stunds reflektion − både före och efter besöken − hjälper dig 
att få ut maximalt av varje besök. Använd gärna Reglabs antecknings-
bok!

Fundera före besöket:

• Vad vill jag veta mer om?

• Vad kan jag berätta om vårt arbete?

Fundera efter besöket:

• Vad var nytt − vad har jag inte hört tidigare?

• Vad är lika-olika, jämfört med vårt arbete?

• Vad är intressant att ta med hem?

Lite mer fakta om människorna
och platserna vi besöker

Agro Food Park är ett centrum för jordbruks- och livsmedelkluster 
utanför Århus, som ska skapa bättre förutsättningar inom branschen 
genom att arbeta för kunskap och innovation på området. Detta sker i 
samarbete med universitet, näringsliv och myndigheter inom området, 
som alla har intresse av att stärka och utveckla dessa sektorer. Agro 
Food Park har varit igång i fem år.

Introduktion, Region Midtjylland 
Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland

Födevarekluster 
Chefkonsulent Lars Haahr Jensen, Region Midtjylland
Eco system development manager Søren Madsen, Danish Food Cluster

Bio-økonomi
Udviklingskonsulent Anne Mette S. Langvad, Region Midtjylland

Incuba Science Park är med 112 företag och mer än 750 anstälda, västra 
Danmarks största forsknings- och utvecklingsmiljö. Incuba har sin verksam-
het på tre olika anläggningar − IT-byn Katrinebjerg, universitetssjukhuset i 
Skejby och på universitets campus. Syftet med Incuba Science Park är att 
stödja alla som vill forska fram och utveckla verksamheter med stort kun-
skapsinnehåll till kommersialisering. Stödet kan vara allt från kontakter 
med forskarsamhället till företagsutveckling, finansiering och nätverk. 
  
Smart City Århus 
Projektleder Jonas Kroustrup, Region Midtjylland

Cirkulär ekonomi
Udviklingskonsulent Jesper Algren, Region Midtjylland

Strategisk kompetensförsörjning
Udviklingskonsulent Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland
     
    


