
   

www.kompetensinstitutet.se

Under Smarta Intranät lär du dig att: 

• Skapa en digital workplace som ger möjligheter till ökad arbetseffektivitet

• Skapa ett smartare sök som sparar tid för medarbetarna 

• Integrera dokumenthanteringen med intranätet för att öka medarbetarnas produktivitet
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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:

•	 Polismyndigheten  har 29 000 medarbetare och verksamheten pågår dygnet runt. Under januari 2015 lanserade de                                                                                                                                               
                      ett helt nytt intranät som klassas som ett av Sveriges största intranätprojekt. Under föredraget ger de sina bästa tips på                                                                                                                                               
                      hur du lyckas med ditt intranätprojekt och skapar ett intranät som underlättar arbetet för medarbetarna. 

•	 ICA berättar hur de skapar en digital arbetsplats som förenklar arbetsrutinerna.
 
•	 Pensionsmyndigheten som ger tips på hur du sparar tid åt medarbetarna med ett smartare sök.

•	 Aleris presenterar hur de skapade funktionalitet utifrån användarnas behov och byggde ett intranät med små medel.

•	 + många fler

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

Senaste 6 Smarta Intranät konferenserna har fått snittbetyget 4,11 av 5.0. 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 12 april! 

Niko Fastman
Projektledare - Smarta Intranät
e-post: niko fastman@kompetensinstitutet.se
telnr: 073-6 706 032
hemsida: www.kompetensinstitutet.se

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

09.05 Ordförande öppnar konferensen 

Mats Liljerehn, Intranätstrateg

PRAKTIKFALL:
09.10 Skapandet av en digital arbetsplats som förenklar                                                                                                                                        
                  arbetsrutinerna

•	Så	kommunicerar	vi	internt	och	ökar	medarbetarengagemanget	
genom kreativa lösningar

Konstantin Irina, Head of internal media, ICA

PRAKTIKFALL:
09.35 Vår väg till ett paketerat intranät och ledningssystem 

Jonas Blombäck, Group IT Collaboration and Web , Coor

PRAKTIKFALL:
10.00 Så samordnar vi 135 anläggningar i Norden med 
                  vår nya intranättjänst 

•	Utmaningarna	och	framgångsfaktorer	-	varför	valde	vi	en	

intranättjänst? 

Cecilia Bergman, Projektledare, Actic

10.30 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
11.10   Engagerade ledare  ger engagerade medarbetare 
                - Kan ett intranät skapa engagemang?

Peter Ferm, IT Business Analyst, Electrolux

PRAKTIKFALL:
11.35   Så gick vi från en ren informationskanal till ett                                                                                                                                              
                 arbetsverktyg

Ingela Persson, kommunikatör och huvudredaktör för Intranätet, 
CSN

PRAKTIKFALL:
12.00 Så skapade vi prisbelönt socialt intranät

Fredrik Wennström, affärsutvecklare, Bixia
Bixias intranät har blivit utsett till det första globala use caset för 
Microsofts senaste riktlinjer inom utveckling av SharePoint Online i 
Office 365.

12.30 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL:
13.30 En smart sökstrategi som effektiviserar och förenklar 

Petra Graus, webbstrateg, Pensionsmyndigheten

12 APRIL 2016
PRAKTIKFALL (ENGELSKA):
13.55 Skanska’s journey towards digital workplace 

Hanna Karppi,  Group Internal Digital Communication Manager, 

Skanska

PRAKTIKFALL:
14.20 Hur ett gammalt intranät blev lite lättare, lite friare                                                                                                                                           
                och lite roligare

•	Dessa	effekter	gav	införandet	av	samarbetsytor	och	sociala	
funktioner på intranätet

Maria Isaksson, kommunikatör & intranätansvarig, 

Örnsköldsviks kommun

14.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
15.30 Så skapade vi ett socialt intranät med små medel

•	Hur	värderar	du	vilka	verktyg	och	funktioner	som	tillför	något	
för organisationen?  
•	Så	skapade	vi	funktionalitet	utifrån	användarnas	behov

Joakim Hallin, systemansvarig & projektledare, Aleris

PRAKTIKFALL:
15.55 Så skapade vi ett nytt intranät som underlättar                                                                                                                                      
                  arbetet för medarbetarna

•	Intranätet som ett ledningsverktyg där cheferna kommunicerar 
direkt med sina medarbetare
•	Från 23 intranätet till ett gemensamt – så gjorde vi 
•	Framgångsfaktorer och fallgropar från ett av Sveriges största 
intranätprojekt

Polisen har en komplex verksamhet med 29 000 medarbetare 
som är igång dygnet runt. Den 1 januari 2015 blev Polisen, från att 
ha varit 23 självständiga myndigheter, en och samma myndighet, 
Polismyndigheten. Samtidigt lanserades Polisens nya intranät, 

Intrapolis.  

Lotta Wallén, nationell samordnare för intranät, 
Polismyndigheten

16.30  Ordföranden avslutar konferensen

16.40  Mingel, nätverkande & prisutdelning

Nästa Smarta Intranät - 13 oktober 2016
 
Talare: 
- Kriminalvården
- Oriflame
- PTS
- Söderberg & Partners
- Mölndals stad
- TV4
- Enköpings kommun

www.kompetensinstitutet.se/smartaintranatwww.kompetensinstitutet.se



Smarta Intranät konferens:  12 april 2016

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 två 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: 073-6 70 60 32

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

www.kompetensinstitutet.se

Över 100 deltagare anmälda
 - anmäl dig redan idag

Våra sex senaste Smarta Intranät 
konferenser har fått snittbetyget 4,11 
av 5.0 av deltagarna!


