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Under Smarta Intranät lär du dig att: 

• Skapa en digital arbetsplats som ger möjligheter till ökad arbetseffektivitet

• Skapa ett smartare sök som sparar tid för medarbetarna 

• skapa ett intranät som stöttar samverkan, delaktighet och engagemang
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4 april 2017 
Bygget Konferens, Stockholm

Sveriges största intranätkonferens - för 9:e gången

Guldsponsor: Utställarsponsorer:

Arrangör:

Silversponsorer:

ABB:
Rolf Lindström

Digital communications 

manager

 9 högintressanta praktikfall:

Academedia:
Paula Hammerskog

kommunikationsdirektör

Jönköpings kommun:
Christina Lindqvist 

Webbansvarig

Landstinget i  
Västmanland:
Elin Brozén

Verksamhetschef,  

Kommunikationsenheten

IKEA:
Susanne Rolf

Business support leader 

Knowledge & Information Sharing

SCB:
Maria Sjölander

Redaktör

Martin & Servera:
Tobias Mossop

Ansvarig Internkommunikation

Scania:
Nicklas Eriksson

Product Owner & 

arkitekt för intranätet

Fjärde AP-fonden:
Madeleine Sjöhage

Communications 

Coordinator



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 4 april för 9:e gången.

Konferensens innehåll:

• IKEA berättar hur de tog ett helhetsgrepp över den digitala arbetsplatsen

• ABB ger praktiska tips på hur de förbättrat kommunikationen, gemenskapen och delaktigheten i organisationen.         

• Jönköpings kommun berättar hur de gick från informationskanal till ett socialt och verksamhetskritiskt intranät

• + många fler

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

Senaste åtta Smarta Intranät konferenserna har fått snittbetyget 4,21 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 4 april! 

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 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

“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 har gett mig mest.”
Ann-Louise Svensson, Mölndals stad

www.kompetensinstitutet.se



08.15 Registrering och morgonkaffe

EXPERTANFÖRANDE:
09.05 Omvärldsanalys Intranät 2017
                    - Vart är vi på väg med intranätet och den digitala  
                       arbetsplatsen?

Mats Liljerehn, Intranätstrateg och moderator Smarta Intranät

PRISBELÖNT PRAKTIKFALL:
09.20   Så skapar du ett prisbelönt intranät med fokus på 
                     användarcentrerad utveckling                                                                            

Tobias Mossop, Ansvarig internkommunikation, Martin & Servera

Vinnare 2016 ”Bästa Intranät” på Webservice Awards.

PRAKTIKFALL:
09.50 Så tog vi ett helhetsgrepp över den digitala         
                  arbetsplatsen
• Så driver och utvecklar vi den digitala arbetsplatsen för bästa 
möjliga upplevelse för användaren.

Susanne Rolf, Business support leader Knowledge & Information 
Sharing, IKEA

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
11.00 Erfarenheter ett år efter lanseringen av vårt 
                 intranät – Dessa effekter har vi fått

Christina Lindqvist,  webbansvarig, Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har över 300 olika yrken och 12 500 
medarbetare. Det nya intranätet lanserades april 2016 .

PRAKTIKFALL:
11.30 Ett år med socialt intranät - erfarenheter & 
                praktiska tips

Madeleine Sjöhage,  Communications Coordinator,  

Fjärde AP-fonden

PRAKTIKFALL:
11.55 Från klassiskt intranät till flexibel digital arbetsplats

• Så integrerade vi nyhetsflöde, samarbetsytor, verktyg, tjänster och 
dokumenthantering och ökade medarbetarnas möjlighet att göra ett 
bättre jobb
• Erfarenheter efter lanseringen av vår digitala arbetsplats - Dessa 
effekter har vi fått ett år efter lanseringen

Elin Brozén, Verksamhetschef, Kommunikationsenheten,   

Landstinget i Västmanland

4 APRIL 2017
12.30 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL:
13.30   Så förbättrar du kommunikationen, gemenskapen 
                  och delaktigheten i er organisation                                                                                 

Rolf Lindström,  Digital communications manager, ABB 

PRAKTIKFALL:
14.00 Globalt intranät – med sök som möjliggörare
 
Nicklas Eriksson, Product Owner Intranät, Scania

14.30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
15.10 Så skapar du ett intranät som stöttar samverkan, 
                 delaktighet och engagemang
• Hur får man ut viktig information som man vill att alla i 
organisationen ska nås av?
• Så förbättrades informationsspridningen och den interna 
kommunikationen med vårt intranät

Maria Sjölander, projektledare intranät, SCB

PRAKTIKFALL:
15.45 Från 1000 användare i månaden till 1000 
                  användare en vanlig måndag – ett öppet intranät, 
                  AcadeMedias väg till framtiden

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, Academedia

I  april 2016 lanserades intranät som är publikt och integrerad med 
Academedias webbplats. Nu får du ta del av erfarenheter från hur 
det har mottagits av medarbetarna och allmänheten. 

16.15  Ordföranden avslutar konferensen

16.30  Mingel, nätverkande & prisutdelning 

Nästa Smarta Intranät 12 oktober:

Lyssna till: Tetra Pak, Helsingborgs stad, Fastighetsbyrån, SR,
Förvaltaren och många fler:

Agendan publiceras inom kort:
www.kompetensinstitutet.se/smartaintranat

www.kompetensinstitutet.se



Smarta Intranät konferens:  4 april 2017

Konferenslokal: 
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Bygget Konferens ligger precis bakom NK,  
cirka 6 minuters promenad från centralstation.

Tel till konferensanläggningen: 08-522 468 00 

Priser Pris:

Konferens 6990 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 åtta senaste Smarta Intranät 
konferenser har fått snittbetyget 4,21 
av 5.0 av deltagarna!

Rabatterat Boende i Stockholm - Sheraton Hotel:

Pris: 1950 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.


