
 
 
 
 

 
 

Utveckling av Reglab play 
Workshop medlemsmötet 6 maj 2021 
 
 
Hur vill vi använda Reglab play? 

 Introduktion för nyanställda och chefer, men även för förtroendevalda. 

 Bra information för statliga myndigheter. 

 Ett smörgåsbord av begrepp inom regional utveckling. 

 Exempel och metodstöd: Så här jobbar vi… 

 Fler kan delta i diskussioner på hemmaplan. 

 Dåliga lärande exempel är också bra, ”bloopers”. 

 Ta tillvara överskottet i aktivitetsförslag från medlemmarna – allt det där vi inte hinner. 

 Play är bra inledning för andra aktiviteter, avdelningsdagar t ex. 
 
Vad krävs för att vi ska använda Reglab play? 

 Olika målgrupper har olika behov. Just nu kräver det rätt mycket tid i längd på filmer. Play 
passar bra för vissa nyanställda som har tid att förkovra sig, men för en junior medarbetare 
kan materialet också vara på en för hög förkännedomsnivå. 

 Både aktuella ämnen och tidlösa. 

 Tydliggöra målgrupper för olika filmer. 

 En struktur som knyter an till den nationella strategin? 

 För vissa typer av sammanhang är filmer på 20–40 min bra, men ofta är det bra med lite 
kortare inslag också. Att hitta en balans mellan fördjupning/orientering och bitesize. 

 Kvalitetssäkra och standardisera innehållet, t ex 2 min sammanfattning. Tydligt upplägg, 
innehållsbeskrivning: ”detta kan du använda i detta syfte (guideline för användningsområden 
och målgrupp)”. 

 Lägg till taggar för sökbarhet. 

 Kanske enklare poddar också kan ha sin plats på Reglab play? 

 Testgrupper i landet där vi utvärderar hur bra det fungerar i nuvarande format? 

 Viktigt att ha kvalitet – att inte regionerna själva får ladda upp, utan att Reglab 
kvalitetssäkrar och standardiserar materialet.  

 Materialet behöver rensas efterhand så att det blir lättnavigerat, aktualitetspröva ofta. Det 
är redan nu mycket och svårnavigerat. Hur mycket material kan finnas för att det ska vara 
hanterbart för oss som använder det? 

 Det är alla medlemmars ansvar att bidra till innehåll och att sprida kännedom om materialet 
för användning, 

 Varje region behöver göra hemläxan: hur jobbar vi med Reglab play? 

 Vore bra med en tvåminuters pitchfilm/ingressfilm om Reglab play som man skulle kunna 
använda för att sprida detta till exempelvis Kulturförvaltningen etc. 

 
Övrigt 

 Play ska inte ersätta Reglab-miljön. 

 Reglab play är kanske embryot till en utbildning för regionala utvecklare? 

 Det standardiserade formatet gör att man enkelt kan bidra – och sedan sända in till Reglab 
för standardisering. 

 Vi kan skicka in lågt hängande frukter till play, det vi som regioner redan har. 

 Play tvingar oss kanske också att bli bättre på att både spela in, och att dela 


