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Under Smarta Intranät lär du dig att: 

• Skapa en digital arbetsplats som effektiviserar arbetet när allt fler arbetar på distans

• Utveckla ett intranät som ökar delaktighet, engagemang och samverkan 

• Hålla intranätet modernt flera år efter lansering

Onlinepartner:
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Intranätet fortsätter att få en allt större betydelse inom organisationen. Den digitala mognaden har ökat kraftigt under pandemin och 
många organisationer har med hjälp av intranätet förbättrat den interna kommunikationen och effektiviserat arbetet. 

För att lyckas med ert intranät är det viktigt att ta del av Best Practice och se hur andra arbetar. Genom att delta på Smarta Intranät 
får du mängder av praktiska tips från organisationer som nyligen lanserat sina intranät – tips som kan spara dig och din organisation 
mycket tid och resurser. 

Smarta Intranät är Sveriges största intranätkonferens och arrangeras den 5 april 2022 för 19:e gången.

Konferensens innehåll:

• Folksam  och Katrineholms kommun ger sina bästa tips på hur ni skapar en digital arbetsplats.

• Region Värmland, Sveriges Radio och Arbetsförmedlingen  ger praktiska tips på hur du kan använda intranätet för att 
                     effektivisera arbetet.         

• Svenska Bostäder berättar hur du kan framtidsanpassa ditt intranät flera år efter lansering.

• + många fler

Ta chansen och passa på att knyta värdefulla kontakter, utbyta erfarenheter och lära dig Best Practices. 

Våra arton Smarta Intranät konferenser har fått snittbetyget 4,25 av 5.0. Anmäl dig redan idag på 
kundtjanst@kompetensinstitutet.se för att säkerställa din plats på Sveriges största och bästa intranätskonferens. 

Väl mött den 5 april 2022! 

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



08.15  Registrering och morgonkaffe

09.05 Moderator Martin Bondeman öppnar konferensen
                   
PRAKTIKFALL:
09.15 Från utskällt till ett samlande nav för hela företaget – 
                 så skapade vi ett mer angeläget intranät

- Strategier på hur man kan förbättra intranätet efter lansering
- Så har vi fått hela företaget att bidra till det redaktionella innehållet
- Så har vi ökat dialogen med medarbetarna och förbättrat 
informationsspridningen

Sveriges Radios nuvarande intranät lanserades 2017. I snitt besöker 
de drygt 2000 medarbetarna som är utspridda på över 50 platser i 
hela landet, intranätet minst en gång per dag.
Robert Frisk Hedin, Chef Företagskommunikation, Sveriges Radio
Sara von Knorring, webmaster intranet, Sveriges Radio

PRAKTIKFALL:
09.55 Hur hålls intranätet modernt flera år efter                   
                   lansering?

- Vilka funktioner har varit uppskattade på intranätet i det nya 
normala? Demo av olika funktioner samt hur de är kopplade till 
intranätets effektmål. 
- Vilka funktioner finns på önskelistan? 

Svenska Bostäder lanserade sitt nya intranät 2019 och har därefter 
lagt mycket tid på att vidareutveckla intranätet. 

Helena Bergström, Internkommunikationsansvarig, Svenska 
Bostäder

10.25 Förmiddagskaffe

PRAKTIKFALL:
11.05 Att bygga nytt intranät från grunden - succé eller 
                 mardrömsuppdrag?

När en av Sveriges största myndigheter bygger om sitt föråldrade 
intranät, görs allt om från grunden. Arbetsförmedlingen sätter inte 
bara upp en ny teknisk plattform, utan tar sig också an att skriva om 
allt innehåll.

Målsättningen är inte bara att skapa en kraftigt förbättrad 
användarupplevelse för myndighetens 12 000 medarbetare, och ge 
stöd i det dagliga arbetet. Satsningen handlar också om att ta fram ett 
intranät som är inkluderande och möter alla lagkrav kring bland annat 
tillgänglighet för alla.

Karin och Lisen kommer att förklara hur och varför, och dela med sig 
av sina erfarenheter att gå från ett omodernt och ineffektivt intranät, 
till en helt ny digital mötesplats.

Karin Gustavsson, Produktansvarig, Arbetsförmedlingen
Lisen Almgren, Webbredaktör, Arbetsförmedlingen

PRAKTIKFALL:
11.40 Enkelt, effektivt och medarbetarvänligt 
               
- Framgångsfaktorer och ändring av vägval under projektets gång
- Så skapade vi engagemang tillsammans med våra verksamheter
- Information - vad ska ligga i Intranätet respektive Teams?

Sala kommun har 2500 medarbetare och lanserade sitt första riktiga 
intranät december 2020.

PRAKTIKFALL:
11.25 Digital plattform för samarbete eller anslagstavla 
                   – Så arbetar vi med framtidens intranät

- Så använder vi intranätet som nyhetsplattform där innehåll 
   och flöde stödjer strategi och affärsmål 
- Exempel på hur intranätet kan användas för att inspirera 
   och engagera medarbetare 
- Så skapar vi format och innehåll för att optimera räckvidd 

5 APRIL 2022
Det är en färdig paketerad intranätprodukt baserad på SharePoint 
Online. Under 2021 och 2022 implementeras även Microsoft 365 i 
kommunen.

Cecilia Rasmussen, Projektledare IT, Sala kommun  
Jennie Svedh, Kommunikatör, Sala kommun

12.20 Lunch

PRAKTIKFALL:
13.15 Den digitala arbetsplatsen med fokus på 
                medarbetarupplevelsen

Folksam har nyligen infört ett nytt KPI där de månadsvis mäter den 
digitala medarbetarupplevelsen. En viktig del för upplevelsen är ett 
relevant intranät som utgör navet för kommunikation och skapar 
vi-känsla.

Folksam har 4000 medarbetare och arbetar nu med lansering av 
ett nytt intranät.

Johan Ulvenholm, Chef Digital Arbetsplats, Folksam 
Sofie Tapper, Tjänsteansvarig intranät, Folksam

PRAKTIKFALL:
13.55 Så släppte vi kontrollen över startsidan samtidigt 
                 som vi tog kontrollen över resten

Går det att låta användaren styra över startsidan helt på egen hand 
samtidigt som man tar tillbaka kontrollen över resten av intranätet?

Region Värmland gick från en starkt centraliserad startsida med 
nyhetsfokus och en starkt decentraliserad webbredaktion till en 
startsida där användaren själv bestämmer vad startsidan ska 
innehålla. Samtidigt som tusentals sidor med hyperlokalt innehåll 
flyttades ut från intranätet centraliserades redaktörskapet för allt 
annat innehåll.

Patrik Hamberg, Webbstrateg, Region Värmland

14.35 Eftermiddagskaffe

PRAKTIKFALL:
15.15 Skapandet av en effektiv digital arbetsplats 
                 – ta del av våra bästa tips

Katrineholms kommun har närmare 4000 medarbetare och 
lanserar ett nytt intranät sommaren 2022. Under anförandet 
kommer vi dela med oss av våra bästa tips kring arbetet.
 
Lena Hammarbäck, Webbansvarig, Katrineholms kommun
Felicia Sjöblom, Webbansvarig, Katrineholms kommun

PRAKTIKFALL:
15.55  Digital Signage som en integrerad del av 
                  Intranätets ekosystem 

Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Deve-
lopment,  Electrolux
 
16.30  Moderator Martin Bondeman avslutar konferensen

16.40  Mingel, nätverkande & prisutdelning



Smarta Intranät konferens:  5 april 2022

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 “Smarta Intranät 5 april 2022” 6990 kr

Konferens - leverantörer och konsulter 9990 kr

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

Skulle du önska delta digitalt?  
Mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se, 
så skickar vi dig info om livestream.
 

Smarta Intranät arrangeras av Kompetensinstitutet.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Anmälan är bindande. I det fall Kompetensinstitutet ställer in ett evenemang återbetalas 100 % av det inbetalda beloppet. Du kan när 
som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före 
evenemangets startdatum får du ett värde brev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig 
eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 
dagar före evenemangets start uteblir värdebrev eller ersättning. 
Fullständiga villkor: https://www.kompetensinstitutet.se/villkor

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 arton Smarta Intranät 
konferenser har fått snittbetyget 4,25
av 5.0 av deltagarna!

 

För 19:e
Gången!


