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Digitalisering 
≠

tekniska lösningar

Digitalisering 
=

Skapa förmågor
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Denna bild är enbart manus:

• Svenska kommuner sysselsätter över 750 tusen i Sverige. Vi är den största arbetsgivaren, men vi ska 
inte bli fler, däremot blir utmaningarna fler. Vi måste få med oss alla dessa medarbetare in i framtiden. 

• Digital transformation handlar inte om nya optimerade stora systemlösningar i kommuner, det handlar om 
att skapa förmåga till utveckling (affär/verksamhet) hos medarbetarna och invånarna. Sen kommer 99% 
av alla lösningar troligen ha någon form av digital vinkel.  

• Förmågorna handlar om; att utveckling (inte förvaltning) är grundläget (inte gräddet på mosen), att vara 
nyfiken och våga prova, att ständigt lära och förändras, att samskapa, att inte kontrollera och styra, 

• Digitalisering i Helsingborg är en ”arena”, inte ett centralt projektkontor. 
• En smart stad handlar inte om sensorer och datakontrollcenters. Det handlar om mobiliserade smarta 

invånare som bidrar, antingen genom att delta i den demokratiska processen, lösa sina egna behov 
genom självbetjäning, eller bidra i staden med projekt, utveckla tjänster, eller sin kompetens. 

• I Helsingborg tänker vi att vi måste gå ifrån ett mind-set att tänka Nationalencyklopedin (experter går åt 
andra) till att tänka Wikipedia (alla kan bidra).

• Om vi lyckas med det så kan vi ha 140 000 medarbetare som skapar värde i Helsingborg. Det är en 
vision som heter duga. 

• I Helsingborg lär vi oss genom att göra och utforska.
• I Helsingborg tänker vi plattform; transparent, öppet för fler att bidra, samskapande, lösningar som kan 

spridas
• Digitalisering är en förändringsrörelse, inte ett antal optimerade digitala lösningar, därför kan värde inte 

enbart ses som processeffekter, utan även i sitt symbolvärde. Förflyttar det oss mentalt, vem vi är, vad vi 
gör, vad vi kan – självbilden av kommunaltjänstemannen/arbetaren.


