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Ekonomi och Styrning
Anders Nordh

Skrivtolkad version av introduktions avsnitt till Kjells
telefonintervjuer
(drömsk musik)
Kjell: Jakten på den perfekta digitaliseringen.
(jazzig strängmusik)
Kjell: Hej! Jag heter Kjell Eriksson, och jag tycker själv att jag kan mycket om
digitalisering, tekniska prylar, och digital teknik – men jag har aldrig varit ledare för
en kommun.
Speaker: Och det där är intressant att undersöka närmare. Vad skulle hända om vi ger
Kjell en helt egen kommun, och samtidigt ger Kjell uppdraget att digitalisera den?
Kjell: Ja, den skulle ju kunna heta Kjellstavik, men det vore ju skönt med en livlina –
alltså att jag kan ringa honom och få råd och tips.
(rington)
Anders: Hej. Jag heter Anders Nordh och jag jobbar på Sveriges Kommuner och
Landsting. Ett bra sätt är att börja ringa runt för att samla kunskap och få idéer och
vägledning till hur du ska tänka för att få till det här på ett bra sätt. Till exempel skulle
jag kunna ge dig förslag på personer som du skulle kunna ringa och fråga.
Kjell: Men vad är det för slags kompetens, eller människor, som du tänker dig att jag
behöver ringa och prata med?
Anders: Jag tror du skulle kunna få mycket tips om du pratar med någon som jobbar
med digitalisering i en kommun eller region. Det kanske är någon som kan förklara
vad IT-arkitektur är, för det kanske du inte riktigt har koll på. Innovation är ett annat
sånt område, och förändringsarbete. Hur ska du driva det här arbetet för att kunna
komma framåt i din digitalisering av Kjellstavik?
Men mitt förslag är att du trots allt börjar med att ringa en professor i digitalisering,
som kan förklara för dig vad digitalisering är.
Kjell: Jag tycker det låter bra, för jag vill gärna få till den här perfekta
digitaliseringen.
Anders: Jag ser verkligen fram emot att få lyssna på de här samtalen så småningom.
Jag är säker på att du kommer få jättemånga bra tips och idéer om hur du ska utveckla
Kjellstavik för att få till den här perfekta digitaliseringen. Jag hoppas också att du
delar med dig till oss andra.
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Speaker: Det finns ju en gammal devis som lyder: Om man ska göra något ska man
göra det ordentligt, annars kan man lika gärna strunta i det.
Kjell: Det där får bli en drivkraft då, för som jag känner så är ju digitaliseringen här,
och något man inte kan ignorera.
Speaker: Så följ Kjell i jakten på den perfekta digitaliseringen.
(drömsk musik)
Kjell: Jakten på den perfekta digitaliseringen.
(syntmusik)
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