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4 anledningar till att delta: 

• Lär dig att använda det sociala intranätet till att     
 förena organisationen samt göra den mer flexibel

• Skapa sökdrivna intranät som sparar tid och    
 förbättrar resultatet genom smartare sök

• Så skapar du en effektiv förvaltningsorganisation   
  för ert intranät

• Utveckla smarta kollaborationsverktyg som ökar   
  det interna samarbetet

Onlinepartner:

16 april, 2015 
Bygget Konferens, Stockholm

Sveriges största intranätkonferens

Guldsponsor:

Ericsson
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En av världens främsta  
intranätexperter

Utställare:



Intranätet är allt mer det viktigaste verktyget för internt samarbete, informationsspridning och kommunikation. Att släppa 
kontrollen och låta användarna styra innehållet och intranätet i kombination med allt fler mobila accesspunkter skapar större 
utmaningar men även möjligheter för ökat samarbete, snabbare informationsspridning och bättre kommunikation. För att lyckas 
med ditt intranät och skörda stora framgångar är det viktigt att ta del av Best Practice och se hur andra arbetar.

Konferensens innehåll:

•	 Lidingö Stad delar med sig av erfarenheter på hur de införde ett socialt och kollaborativt intranät. 
•	 Spännande	praktikfall	från	Botkyrka kommun på hur de skapade en tydlig förvaltningsstruktur för intranätet som  
 möter verksamhetsplanen  .
•	 Ericsson berättar hur deras intranät förenklar medarbetarens dagliga arbete och driver varumärkesstrategin. 
•	 Interaktiv	paneldiskussion där du får praktiska tips på hur du säkerställer du att du når dina uppsatta mål med
 intranätprojektet.
•	 4	nätverksmöjligheter	samt	mingel	för	att	lära	känna	dina	intranätkollegor	från	hela	landet.
•	 Spännande	praktikfall	från	Holmen Group om deras resa från 13 intranät till ett koncerngemensamt intranät för 
 ökat internt samarbete.

Ta chansen och passa på att skapa värdefulla kontakter, utbyta erfarenheter och lära dig Best Practice från kollegor från hela 
landet. 

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@kompetensinstitutet.se för att säkerställa din plats på 
Sveriges största och bästa intranätskonferens. 

Väl mött den 16 april! 

Mohamed Elmi
Projektledare - Smarta Intranät
e-post: mohamed.elmi@kompetensinstitutet.se
telnr:	070-7240570

MÅLGRUPP:

Konferensen vänder sig till informationschefer, intranätansvariga, kommunikationschefer, webbstrateger/
redaktörer, kommunikatörer/informatörer, projektledare eller till personer med intresse och ansvar för 
intranät samt verksamhetsportaler inom privat och offentlig sektor.

Sagt om tidigare Smarta Intranät:

”En fantastisk mötesplats för alla som jobbar med intranät! “
Rikard Spålséus, Swedish Match

“Helt otroligt att man kan få in så många programpunkter på en dag. Har lärt mig massor.”
Kristina Fransson, Karlstads kommun

“För dig som vill få inspiration och goda tips och råd inför ett intranätprojekt, oavsett bransch eller 
företagsverksamhet”
Lena Bjerkesjö Keisu, Green Cargo

”Mötesplatsen för oss som har intranät som favoritkanal! “
Anna Densjö, Praktikertjänst

“Otroligt inspirerande - en riktig kick! Jag rekommenderar alla som arbetar med intranät att gå.”
Annika Lagerholm, Statens Maritima Museer

www.kompetensinstitutet.se



08.15 Registrering och morgonkaffe

09.15 Ordförande öppnar konferensen 

Mats Liljerehn, Intranätstrateg

PRAKTIKFALL 1:

09.20 Så införde vi ett prisbelönt socialt kollaborativt 
intranät
•	Så	underlättar	vi	dialogen	och	samarbetet	mellan	användarna
•	Hur kan intranätet bidra till att utveckla verksamheterna?
•	Hur	hanterade	vi	personalens	förväntningar	om	det	nya	intranätet?		
Eva Linderoth, Kommunikatör/Projektledare, Lidingö Stad
Madeleine Helleday, Informationschef, Lidingö Stad

PRAKTIKFALL 2:

09.50 Så utvecklade vi ett socialt intranät med fokus på 
engagemang och delaktighet
Linus Bergström,Projektledare, Göteborgs kyrkliga stadsmission

10.20 Förmiddagspaus

PRAKTIKFALL 3:

11.00 Vår resa från 13 intranät till ett koncerngemensamt 
intranät
•	Så skapar vi ett koncerngemensamt intranät med fokus på internt 
samarbete
•	Ett personaliserat och lokalt anpassat intranät för koncernens 
samtliga medarbetare
•	Våra lärdomar och erfarenheter samt de utmaningar som uppstod 
under intranätprojektet

Anna Svedberg Kommunikatör/Projektledare, Holmen Group

PANELDISKUSSION:

11.30 Så säkerställer du att du når dina uppsatta mål med
intranätprojektet
Pernilla Eklund, Kommunikationsstrateg, Täby kommun
Anna Kronander, Kommunikatör, Domstolsverket
Maria Bratt, Projektledare  & Kravanalytiker - intranät, Precio
Rikard Spålséus, Corporate Communication, Swedish Match

12.10 Lunch

PRAKTIKFALL	4:

13.10 Effektiva digitala kanaler och intranät som stödjer 
Ericsson i transformation
•	Hur	Ericssons	intranät	förenklar	medarbetarens	dagliga	arbete	och	
driver varumärkesstrategin
•	Hur	de	digitala	kanalerna	stödjer	företagets	förändring	och	hur	vi		
styr de digitala kanalerna
•	Employee	Service	–	information	och	instruktioner	som	stöd	i	det	
dagliga arbetet  
Helene Ekström, Internal Manager, Ericsson

16 APRIL 2015
PRAKTIKFALL	5:
 
13.40 Från 60 lokala intranät till ett gemensamt sökdrivet 
intranät
•		Sök	som	en	central	komponent	i	en	informations-	och	
samarbetsplattform för att stödja det interna kunskapsarbetet och 
erfarenhetsutbytet inom organisationen
•		Med	fokus	på	metadata	förbättrar	vi	sökresultatet	
•	Vad	är	det	viktigaste	redaktörerna	kan	göra	för	att	förbättra	söket?
Anna Kronander, Kommunikatör, Domstolsverket

Lena Edesten Chiu, Kommunikatör, Domstolsverket

14.10 Eftermiddagspaus

PRAKTIKFALL 6:

14.50	Så skapar du en tydlig förvaltningsstruktur för ett 
intranät som möter verksamhetsplanen  
•	Hur skapar men en effektiv förvaltningsorganisation kring ett 
intranät?
•	Hur vi som arbetar centralt kan underlätta för verksamhetens 
webbkoordinatorer
•	Hur delar man upp ansvarsfördelningen mellan systemförvaltare, 
infoägare samt webbkoordinatorer?
Marica Nordvall, Kommunikationschef, Botkyrka kommun

KEYNOTE

15.20	Making the Intranet business critical
•	Using	the	social	intranet	to	unify	the	organization,	and	make	it	
more flexible, nimble and adaptive
•	Convincing	senior	management	to	take	the	Intranet	more	
seriously
•	The	transparent	intranet:	building	employee	trust	and	
engagement through honest and open dialogue
•	Changing	the	metrics	of	success:	measuring	outcomes	
(employees ability to complete tasks), not inputs (the production 
of content and tools)
Gerry McGovern, Intranet Strategist

Gerry är en av världens mest anlitade experter inom 
intranät. Hans klienter inkluderar bland annat Europa 
kommissionen, Tetra Pak, Microsoft, OECD och Cisco. Han 
har lyfts fram på BBC, CNN och CNBC television som en av 
de mest ledande visionärerna inom webb och intranät.

16.20  Ordföranden avslutar konferensen

16.25  Mingel - nätverka med kollegor från hela landet och
diskutera dagens presentationer och frågeställningar.

Konferenskalendarium
KrisKom konferens  19 maj

KrisKom kurs Stockholm 20 maj

www.kompetensinstitutet.se



Smarta Intranät konferens:		16	april	2015

Konferenslokal: 
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11
Stockholm
Tel	till	konferensanläggningen:	08-522	468	00	

Priser Pris

Konferens 6490	kr
Konferens - leverantörer och konsulter 9990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe, cocktailmingel 
och dokumentation. 

Smarta Intranät arrangeras av Kompetensinstitutet.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Kompetensinstitutet.	Mottar	vi	din	skriftliga	avbokning	senast		14	dagar	före	konferensstart	får	du	ett	värdebrev	på		fakturerat	belopp	med	
avdrag	för	en	administrativ	kostnad	på	500	kr	exkl.	moms.	Värdebrevet	är	giltigt	ett	år	från	utfärdandet	och	kan	utnyttjas	av	dig	eller	en	
kollega	från	din	organisation	på	valfritt	kurs/evenemang	hos	Kompetensinstitutet.	Mottar	vi	din	skriftliga	avbokning	mindre	än	14	dagar	före	
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Kompetensinstitutet ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det 
inbetalda beloppet.  Kompetensinstitutet reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till Smarta Intranät:

www.kompetensinstitutet.se/anmalan

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel:	070-7240570

Smarta Intranät  - Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med intranätet

www.kompetensinstitutet.se

Fåtal platser kvar - anmäl dig redan 
idag för att säkra din plats

Våra fyra senaste Smarta Intranät 
konferenser har fått snittbetyget 4,03 av 
5.0 av deltagarna!


