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Under Smarta Intranät lär du dig att: 

• Skapa en digital arbetsplats som effektiviserar arbetet

• Skapa ett intranät som stöttar samverkan, delaktighet och engagemang 

• Skapa ett levande intranät som utgår ifrån användarnas behov
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Intranätet är allt mer det viktigaste verktyget för internt samarbete, informationsspridning och 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.

Smarta Intranät är Sveriges största intranätkonferens och arrangeras den 10 oktober för 12:e gången.

Konferensens innehåll:

• SVT ger sina bästa tips på hur du förbättrar söket på intranätet. 

• Norrtälje kommun ger praktiska tips på hur du skapar en digital arbetsplats som effektiviserar arbetet.

• Telenor berättar hur de har förbättrat samarbetet och medarbetarengagemanget.

• + många fler

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

Senaste elva Smarta Intranät konferenserna har fått snittbetyget 4,23 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 10 oktober! 

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

MÅLGRUPP:

Konferensen vänder sig till informationschefer, intranätansvariga, kommunikationschefer, webbstrateger/
redaktörer, kommunikatörer/informatörer, projektledare och personer med intresse och ansvar för 
intranät och digital arbetsplats 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

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

“Jag har deltagit på många intranät konferenser och jag tycker att Smarta Intranät har varit den 
konferensen som har gett mig mest.”
Ann-Louise Svensson, Mölndals stad

www.kompetensinstitutet.se



08.30 Registrering och morgonkaffe

09.05 Moderatorn öppnar konferensen
                   
Mats Liljerehn, Intranätstrateg och moderator Smarta Intranät

PRAKTIKFALL:
09.15   SVT:s nya intranät – ett steg mot digital arbetsplats    

•  Office 365 som integrerad del av intranätet – så gjorde vi utan att 
   använda Sharepoint 
• Från 2550 till 500 redaktionella sidor – så skapade vi en 
   informationsstruktur utifrån ämnen 
• ”Ingen sökmotor kan göra vin av vatten” – satsning på sökburet 
   intranät trots söknöjdhet på 6% 
• Medarbetarnas digitala arbetsmiljö – så vill vi att det ska funka 
   framöverarbetsplats                                     

Johan Simon, Projektledare för utveckling och införande av digital 

arbetsplats, SVT

SVT lanserade sitt nytt intranät i februari 2018.

10.10 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
10.50 NCC:s nya intranät – en central plats för information 
                och samarbete

NCC lanserade sitt nya intranät i april 2018. Ett intranät som är byggt 
på EpiServer med kopplingar till Office 365.

Josefin Cejie, Web Manager, NCC 

Tor Henocksson, Digital Analytic Manager, NCC

PRAKTIKFALL:
11.30 Vårt nya globala intranät – ett år efter lansering

Wärtsilä lanserade sitt nya intranät under hösten 2017. Intranätet 
används av 18 000 medarbetare i 70 länder.  
Föredraget kommer att hållas på engelska.

Laura Salonen, Manager, Internal Communications & Collaboration 
channels, Wärtsilä

12.10 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
13.10 Skapandet av vår nya digitala arbetsplats – 
                  erfarenheter och lärdomar

• Så har vi integrerat dokumenthanteringen i intranätet och fått den 
   att fungera

Lars Lindberger, Kommunikationschef, Norrtälje kommun

I mars 2018 lanserade Norrtälje kommun sitt nya intranät/digitala 
arbetsplats. Intranätet är byggt i Sharepoint Online och Office 365 
och har integrerad dokumenthantering.

10 OKTOBER 2018
EXPERTANFÖRANDE:
13.50 Så skapar du en smart sökstrategi som 
                 effektiviserar och förenklar

Maria Sunnefors, Expert inom sök, Findwise

14.30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
15.10 Vårt nya intranät – från strategi till ett färdigt 
                  intranät

Martina Hansson, Intranätansvarig, Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting lanserade sitt nya intranät mars 2018. 
Hela arbetet tog två år att genomföra. Intranätet används nu 
av cirka 43 000 medarbetare. Under föredraget får du ta del 
av Stockholms läns landstings bästa tips på hur du lyckas med 
ditt intranätprojekt och skapar ett relevant intranät för hela 
organisationen med engagerande innehåll och hög sökbarhet.

PRAKTIKFALL:
15.50 Erfarenheter från vår nya interna 
                kommunikationsplattform (Workplace byFacebook)
 
• För- och nackdelar med Workplace 
• Så har förbättrat samarbetet och medarbetarengagemanget

Aron Samuelsson, kommunikationschef, Telenor

Under mars 2017 lanserade Telenor Workplace by Facebook för 35 
000 medarbetare. Workplace används bland annat till att chatta, 
livestreama, skapa kampanjer och projektgrupper, lyfta fram 
medarbetare, som ledarskapsverktyg och som inspirationskälla 
i det dagliga arbetet. Cirka 90 % av medarbetarna använder nu 
Workplace.

16.30  Ordföranden avslutar konferensen

16.40  Mingel, nätverkande & prisutdelning 

www.kompetensinstitutet.se

Nästa Smarta Intranät konferens:
                            2 april 2019

Talare:

- AstraZeneca
- Region Skåne
- Green Cargo
- SF Bio + många fler

Agendan publiceras inom kort på:

www.kompetensinstitutet.se/smartaintranat



Smarta Intranät konferens:  10 oktober 2018

Konferenslokal: 
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Bygget Konferens ligger precis bakom NK,  
cirka 8 minuters promenad från centralstation.

Tel till konferensanläggningen: 08-522 468 00 

Priser Pris: Fåtal platser kvar

Konferens 7490 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: 08- 20 03 73

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

www.kompetensinstitutet.se

Våra elva senaste Smarta Intranät 
konferenser har fått snittbetyget 4,23 
av 5.0 av deltagarna!

Rabatterat Boende i Stockholm - Sheraton Hotel:

Pris: 2000 kr inkl moms, frukost och internet. 
Boka ditt rum genom att mejla till: reservations.stockholm@sheraton.com eller ring 08-412 34 00 
Uppge “Kompetensinstitutet kod 503295” vid bokning. www.sheratonstockholm.se
Dessa priser gäller i mån av tillgång.


