
  

Utmaningar blir möjligheter
Helsingborg: Sveriges IT-kommun & Årets tillväxtkommun



  

Den offentliga sektorns  
största utmaning?



Felrädsla
Googla: Felrädsla Miccohttps://almedalsbladet.se/tag/felradsla/

https://almedalsbladet.se/tag/felradsla/


micco.se/aboutlinkedin.com/in/micco

@miccogronholm
Micco Grönholm 

micco.gronholm@helsingborg.se 

Copywriter > Creative Director > Marketing director/CMO > Brand Development Director >  
”The Brand-Man”  > Senior Advisor > Chief Communications Officer

http://micco.se/about
http://linkedin.com/in/micco
mailto:micco.gronholm@helsingborg.se


micco.se/aboutlinkedin.com/in/micco

Head of Future

http://micco.se/about
http://linkedin.com/in/micco


”The best way  
to predict the future  

is to create it.”
– Abraham Lincoln







 

FRÅN: 
Gör det för… 



 

FRÅN: 
Gör det för… 

VIA: 
Gör det med… 



 

FRÅN: 
Gör det för… 

VIA: 
Gör det med… 

TILL: 
Gör det möjligt… 



 

Samhällsutveckling
Digitalisering+_________________
Sant=



 

Den blygsamma målsättningen:

 

1. Bli bäst i världen på internet. 
2. Bli den bästa stad vi kan bli med 

hjälp av internet.



Cory Doctorowwww.youtube.com/watch?v=BgX-z0_J__s  (25:12)

http://www.youtube.com/watch?v=BgX-z0_J__s


  

Hur kan internet  
förvandla våra utmaningar  

till möjligheter?



 

Ett förhållningssätt.

  



 

1. Från strategier och planer  
till tester och lärdomar.

  Ett förhållningssätt.



 

2. Från system  
till kommunikation.

  Ett förhållningssätt.



 

3. Från någon annans ansvar  
till allas vardag.

  Ett förhållningssätt.



 

Ta sikte på en tydlig vision

 helsingborg2035.se

http://helsingborg2035.se


 

”Helsingborg ska vara ledande i att ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter.”

 Ett av Helsingborgs åtta mål.



  trendomvarld.helsingborg.se

http://trendomvarld.helsingborg.se


 

I Helsingborg tar vi internet på allvar: internet är en 
förutsättning för vår utveckling och för att vi ska nå våra 
mål. Därför ska vi sätta internet först och försöka bli den bästa 
stad vi kan bli med hjälp av internet. […] För att lyckas måste 
vi inse att internet och digitalisering inte är någon annans 
ansvar, de är allas vår vardag. Därför förväntas du som 
medarbetare att kunna navigera digitalt, varje dag. […]


 trendomvarld.helsingborg.se/trend-och-omvarldsanalys-2/medskick-2-2-2/ 

http://trendomvarld.helsingborg.se/trend-och-omvarldsanalys-2/medskick-2-2-2/


10 konkreta exempel:



truechallenge.se  [vård- och omsorg/innovation/medskapande]

http://truechallenge.se


[skola/lärande] Sök på Youtube: Flippat klassrum i Helsingborg



Från 58 % till 93 % på ett år… 

[skola/lärande] Sök på Youtube: Flippat klassrum i Helsingborg



googla: helsingborg minecraft [stadsbyggnad/involvering]



googla: stadsplan 2017 Helsingborg [stadsbyggnad/involvering]



hbgvaxer.se [samhällsutveckling/kommunikation]

http://hbgvaxer.se


oppna.helsingborg.se  [digitalisering/öppenhet]

http://oppna.helsingborg.se


helsingborg.se  [kommunikation/demokrati]

http://helsingborg.se


https://github.com/helsingborg-stad  [kommunikation/demokrati]

https://github.com/helsingborg-stad


intranat.helsingborg.se [kommunikation/ledning/öppenhet]

http://intranat.helsingborg.se


oppnasoc.helsingborg.se [socialtjänst/innovation/medskapande]

http://oppnasoc.helsingborg.se


Mats Sander, kommunfullmäktiges ordförande[politik/demokrati]  



   Googla: webbsändningar helsingborg[politik/demokrati]



   Sök på Facebook:  #kfhbg[politik/demokrati]

https://www.facebook.com/hashtag/kfhbg?source=feed_text&story_id=10211226549252085
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helsingborg.se/wifi[kommun/demokrati]

http://kartor.helsingborg.se/wifi/#12/56.0737/12.7386


Vad gör vi nu?



   

Sveriges första öppna kommunala 
stadshubb för IoT (LoRa)

Googla: helsingborg iot



   

Världens största och  
öppnaste upplevelseplattform



   

DROPIN- 
MUSIK

FAKTA-
PUNKT

BUTIKS- 
RABATT

BUSS- 
TIDER HISTORIE- 

VANDRING

EVENT- 
RABATT

TURIST- 
RÖRELSER LÄS- 

REKOMM.

AUDIO- 
GUIDE

360° 
VISTA-
POINT



   

Sveriges smidigaste  
kommunala service



   

Sveriges smidigaste  
kommunala service



  

Hur gör vi i Helsingborg?

 



  

Bekämpa felrädslan!

 



 

Riskanalys à la Helsingborg
Först: Se till att insatsen är rimligt låg. Tänk MVP* 

Sedan: Utifrån att det blir ett komplett #fail, fråga dig: 

1. Kommer någon att dö? 

2. Kommer någon få sparken?

* Minimum viable product



Stadsutveckling à la internet:



















Googla: flytta stolen efter solen



 

Tid: 1 vecka 
Kostnad: 10.000 kronor

 Googla: flytta stolen efter solen



Det vi behöver lära att göra  
lär vi genom att göra.  

 



 

 

Gör ett nytt misstag varje vecka!



”Those who moves a mountain,  
begins by carrying away small stones.” 

@miccogronholm helsingborg.se

micco.gronholm@helsingborg.se | +46 72 969 30 52

– Confucius

http://helsingborg.se
mailto:micco.gronholm@helsingborg.se

