
   

www.kompetensinstitutet.se

Under Smarta Intranät lär du dig att: 

• Förbättra säkerheten på ert intranät & digitala arbetsplats

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

• Utveckla ett intranät som ökar delaktighet, engagemang och samverkan 

Onlinepartner:

6 oktober 2022
Delta på plats i Stockholm eller digitalt

Sveriges största intranätkonferens - för 20:e gången
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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 & digitala arbersplats 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 konferens inom intranät & digital arbetsplats och arrangeras den 6 oktober 2022 för 20:e gången.

Konferensens innehåll:

• Svennljunga kommun  och Suzuki Garphyttan ger sina bästa tips på hur ni skapar en digital arbetsplats.

• Försäkringskassan, SBAB  och Grant Thornton  ger praktiska tips på hur du kan använda intranätet för att 
                     effektivisera arbetet.         

• Coop ger sina bästa strategier på hur ni förbättrar säkerheten på ert intranät & digitala arbetsplats

• + många fler

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

Våra nitton Smarta Intranät konferenser har fått snittbetyget 4,26 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 6 oktober 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, kaffe & smörgås

09.05 Moderator Martin Bondeman öppnar konferensen
                   
EXPERTANFÖRANDE:
09.15 Säkerheten på intranätet & den digitala arbetsplatsen 
                 - hur kan den förbättras?

Coop blev hackade sommaren 2021 och har sedan dess arbetat 
mycket med att förbättra säkerheten. Under anförandet delar Mats 
med sig av sin analys av hur säkerheten kan förbättras på intranätet & 
den digitala arbetsplatsen.

Mats Liljerehn, produktägare, Coop

PRAKTIKFALL:
09.55 ”På vårt sätt, helt enkelt” – ett intranät som speglar
                    och stärker vår företagskultur

En ny, fräsch varumärkesplattform och en stark företagskultur med 
stort fokus på engagemang och en attraktiv arbetsplats speglades 
inte alls i SBAB:s gamla intranät.  När de äntligen fick chansen att 
starta på nytt var därför identiteten och attityden vägledande både i 
VAD som gjordes och HUR det skulle göras.  
 
I september 2021 lanserade SBAB sitt nya intranät.  Under anförandet 
kommer Monica dela med sig av mängder av praktiska tips samt hur 
SBAB ökade 52 procentenheter på frågan ”intranätet speglar vår 
företagskultur” och ökade sitt totalindex från 34 till 67 (WSA).

Monica Sandgren, ansvarig Internkommunikation, SBAB

10.25 Förmiddagskaffe

PRAKTIKFALL:
11.05 Två år med nytt intranät – våra erfarenheter 
                och lärdomar

- Informationskvalité - så arbetar vi med att hålla vårt intranät 
uppdaterat och korrekt  
- Sök och struktur – så säkrar vi att medarbetarna hittar lätt och rätt

Försäkringskassan lanserade sitt intranät september 2020. 
Försäkringskassan har 14 000 anställda på ett 50-tal orter.

Försäkringskassans intranät har under flera år haft höga betyg 
i undersökningar (WSA och egna) när det gäller kvaliteten på 
innehållet. Medarbetarna litar i väldigt hög grad på att det som 
finns på intranätet är aktuellt och korrekt. Innehållet skapas och 
ägs av sidansvariga, men granskas och publiceras av redaktörer 
på kommunikationsavdelningen. Nyhetsredaktörerna i sin tur är 
ansvariga för ett bra flöde av relevanta texter.

David Hegethorn, webbredaktör, Försäkringskassan
Peter Hedberg, webbredaktör, Försäkringskassan

PRAKTIKFALL:
11.40 En digital arbetsplats för en effektiv vardag
                - Våra lärdomar och erfarenheter efter 14 månader
                 med ett nytt intranät

Marina Vangstad, internkommunikationsansvarig, Grant Thornton
Jan Tibel, systemansvarig, Grant Thornton 

12.20 Lunch

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 

6 OKTOBER 2022
PRAKTIKFALL:
13.15 Ett nytt intranät för alla – även de utan dator

- Så har vi förbättrat söket 
- Samarbetet med IT, HR och redaktörerna som är utspridda  - hur  
   får du till det på bästa sätt?

SCA lanserade sitt nya intranät i december 2021. Intranätet är i 
Microsoft Online och är kopplat ihop med ledningssystemet.  
SCA har cirka 4 000 anställda, varav merparten finns i Sverige. 
Många medarbetare arbetar i fabriksmiljöer eller utanför kontoret.

Lena Johansson, innehållsansvarig i intranätprojektet, SCA 
Misan Lindqvist, kommunikatör, SCA

PRAKTIKFALL:
13.45 Så gick vi från 20 år gammalt egenutvecklat 
                 intranät till modern SharePoint

Med en ny framtidsstrategi på plats och ambitionen att vara en 
samtida arbetsgivare ville Åhléns ha ett modernare intranät som en 
del av den digitala arbetsplatsen. Det nya intranätet som byggdes 
helt med standardkomponenter i modern SharePoint gick live i 
oktober 2021.

Jeanette Nyberg, digital arbetsplats, Åhléns AB

PRAKTIKFALL:
14.15 En utmaning, en lärdom och en möjlighet

Lejonfastigheter delar med sig av deras tankar kring den digitala 
arbetsplatsen och utmaningen kring att förvalta den väl.

Benjamin Stolt, verksamhetsutvecklare, Lejonfastigheter
Ina Nehr, kommunikationsansvarig, Lejonfastigheter

14.40 Eftermiddagskaffe

PRAKTIKFALL:
15.20 Maxad effekt med begränsade resurser – vår resa  
                 från intranät till nav i den digitala arbetsplatsen

Svenljunga kommun lanserade nytt intranät februari 2021. Målet 
var att skapa ett nav i den digitala arbetsvardagen som alla 
medarbetare kan nå och använda sig av oavsett var de befinner sig 
eller vilken typ av teknisk pryl de använder för att nå den. Svenljunga 
hade ytterst begränsade resurser att tillgå, vilket styrde många 
vägval och skapade tidspress på projektet.

Johanna Sander, kommunikationsstrateg, Svenljunga kommun

PRAKTIKFALL:
15.55  En digital arbetsplats som stärker affär, 
                 mål och nya strategier 

- Så tar vi ny riktning genom dialog, kunskap och engagemang

Suzuki Garphyttan är ett globalt stålindustriföretag med cirka 600 
medarbetare runt om i världen. Som ett steg i utvecklingsresan 
lanserade Suzuki Garphyttan sitt intranät november 2019.

Maria Dubbelman, kommunikatör, Suzuki Garphyttan
Ulrika Stenberg, kommunikatör, Suzuki Garphyttan
 
16.30  Moderator Martin Bondeman avslutar konferensen
16.40  Mingel, nätverkande & prisutdelning



Smarta Intranät konferens:  6 oktober 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 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 & digital arbetsplats

www.kompetensinstitutet.se

Våra nitton Smarta Intranät 
konferenser har fått snittbetyget 4,26
av 5.0 av deltagarna!

 

För 20:e
Gången!


