Sveriges största intranätkonferens - för 14:e gången

8 oktober 2019
Bygget Konferens, Stockholm

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 8 oktober för 14:e gången.
Konferensens innehåll:
•

Malmö stad och White arkitekter ger sina bästa tips på hur du skapar en digital arbetsplats.

•

Collectum och Fastighetsägarna ger praktiska tips på hur du skapar en intranät som effektiviserar arbetet.

•

Collectum 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 tretton Smarta Intranät konferenserna har fått snittbetyget 4,25 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 8 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

8 OKTOBER 2019
08.30 Registrering och morgonkaffe
09.05 Moderatorn öppnar konferensen
Mats Liljerehn, Intranätstrateg och moderator för Smarta Intranät

PRAKTIKFALL:
09.10 Skapandet av vår nya hållbara digitala arbetsplats –
erfarenheter 7 månader efter lansering
• Effekterna av nya intranätet sju månader efter lansering.
• Så når vi ut till medarbetare och förtroendevalda runt om i landet
med snabb, korrekt och aktuell information.
Joanna Andersson, Intranätansvarig, Kommunal
Marie Ekbom, kommunikatör, Kommunal
I mars 2019 lanserade Kommunal ett intranät/digital arbetsplats för
drygt 4000 medarbetare och förtroendevalda som är utspridda över
hela landet.

PRAKTIKFALL:
09.50 Hur det nya intranätet blev en förändringsdrivare
inom såväl teknik som medarbetarengagemang
I juni 2018 lanserade Collectum ett nytt intranät. Samma år vann
Collectum Guldhanden för bästa intranät.
Hanna delar med sig av erfarenheter och insikter från resan mot
en digitaliserad arbetsplats där arbetet med intranätet har stått i
centrum och blivit en motor för att driva medarbetarengagemang.
Collectum har 150 anställda och samtliga av dem arbetar i Stockholm.
Hanna vK Hällkvist, kommunikatör och projektledare, Collectum

10.30 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
11.50 Nytt intranät/digital arbetsplats för en mindre
organisation – praktiska tips för att lyckas
• Erfarenheter av vårt nya Intranät/digitala arbetsplats 1,5 år efter
lansering – vad är vi nöjda med? Vad kunde vi ha gjort annorlunda?
• Så jobbar vi med de sociala flödena i intranätet och försöker
effektivisera arbetet för medarbetarna genom att arbeta i
grupperna.
Fastighetsägarna har 60 medarbetare på nio orter i Sverige och
lanserade sitt intranät maj 2018. Syftet med det nya intranätet
var att minska känslan av avstånd mellan kontoren, bygga en god
företagskultur och effektivisera arbetet för medarbetarna.
Johanna Starkenberg-Fröjd, kommunikationsansvarig,
Fastighetsägarna

12.30 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL:
13.30 Så utvecklar vi en digital arbetsplats för 25 000
medarbetare inom 400 yrken
Malmö stad utvecklar ett modernt intranät och digital arbetsplats
som snart ska lanseras. Ökad nytta, flexibilitet och inkludering har
varit ledord i arbetet.
Elisabet är ansvarig för projektet och kommer bland annat
att berätta om hur Malmö stad utgått från nio prioriterade
användarbeteenden för att designa den digitala arbetsplatsen.
Elisabet ger sina bästa tips till alla som ska införa nytt intranät/
digital arbetsplats.
Elisabet Lundholm, intranätansvarig och projektledare,
Malmö stad

Expertanförande:
14.10 Programpunkt och talarebekräftas inom kort
14.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
11.10 Ett nytt intranät efter användarens behov och

PRAKTIKFALL:
15.30 Hur vårt digitala kontor förändrade White

utvecklingen av vår sökfunktion
I mars 2019 lanserade Migrationsverket sitt nya intranät för 6000
medarbetare utspridda på ett trettiotal orter i Sverige.
Syftet med det nya intranätet var att effektivisera kommunikationen
och dialogen inom myndigheten. Projektets mål var även att förbättra
sökfunktionen, så man både hittar rätt och litar på resultatet.
Under föredraget ger Matilda sina bästa tips bästa tips till alla som ska
införa nytt intranät och förbättra sökfunktionen.
Matilda Lundvall, enhetschef kommunikationsavdelningen,
Migrationsverket

Följ med på en omvälvande resa där hela vår digitala arbetsplats
byts ut under en period på två år.
Vi pratar om strategi som äter magkänsla till frukost,
användbarheten över allt, konsten att engagera kreativa och
smarta medarbetare, vikten av att välja och styra sina leverantörer,
kommunikation som nyckeln till framgång, att våga göra en stegvis
lansering, om stora risker och ännu större vinster.
Ni kommer att få se hur ett arkitektkontor designat sitt digitala
kontor och förhoppningsvis finna lite inspiration till er egen
förändringsresa.
Peter Leuchovius, CIO, White

16.30 Ordföranden avslutar konferensen
16.40 Mingel, nätverkande & prisutdelning

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

Anmäl dig till Smarta Intranät:
www.kompetensinstitutet.se/anmalan
kundtjanst@kompetensinstitutet.se
Tel: 08- 20 03 73

Smarta Intranät konferens: 8 oktober 2019
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:

Konferens
Konferens - leverantörer och konsulter

7490 kr
9990 kr

Anmäl dig senast
24 maj
4990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe,
cocktailmingel och dokumentation.
Smarta Intranät arrangeras av Kompetensinstitutet.

Våra tretton senaste Smarta Intranät
konferenser har fått snittbetyget 4,25
av 5.0 av deltagarna!

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.

www.kompetensinstitutet.se

