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Under Smarta Intranät lär du dig att: 

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

• Skapa ett intranät som stöttar samverkan, delaktighet och engagemang 

• Så integrerar du dokumenthanteringen i intranätet och får det att fungera
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Intranätets och den digitala arbetsplatsens betydelse har blivit allt viktigare när allt fler arbetar på distans. Hur kan intranätet 
användas för underlätta både för medarbetare och cheferna under denna speciella tid?

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 16:e gången.

Konferensens innehåll:

• Humana, Amf, och Evidensia  ger sina bästa tips på hur du skapar en digital arbetsplats utifrån dina förutsättningar.

• Varbergs kommun och Telia Company ger praktiska tips på hur du skapar ett intranät som effektiviserar arbetet.

• SVT berättar hur de har förbättrat samarbetet, delaktigheten och medarbetarengagemanget.

• + många fler

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

Senaste femton 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 2020! 

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 Antoni Lacinai öppnar konferensen
                   
PRAKTIKFALL:
09.15  Så moderniserade vi intranätet för att nå alla 
                   medarbetare

Polisen har en komplex verksamhet som är igång dygnet runt. 10 000 
av de 30 000 medarbetarna arbetar ute på fältet. Målsättningen 
var att skapa ett intranät som är mobilanpassat, personaliserat och 
tillgänglighetsanpassat. 

Intranätet har lanserats i delar mellan februari 2019 och februari 
2020. Under anförandet får du ta del av praktiska tips hur du lyckas 
 skapa ett intranät i en komplex verksamhet.

Oscar Frykholm, Uppdragsledare Polisens webbplatser & 
Ban Fawzi Abdul Latif, Gruppchef Polisens Webbplatser
Polismyndigheten

PRAKTIKFALL:
09.55 Så tog vi ett helhetsgrepp över den digitala 
                  arbetsplatsen – ta del av våra erfarenheter 
                  och lärdomar

I februari 2020 lanserade AMF sin nya digitala arbetsplats. Den digitala 
arbetsplatsen är i O365 och kommer användas av 400 medarbetare. 
Under föredraget får du ta del av erfarenheter och praktiska tips.

Mia Boghammar, Ansvarig internkommunikation, AMF
Helena Kleverö, HR Specialist, AMF

10.35 Förmiddagskaffe

PRAKTIKFALL:
11.15 Så fick vi till en hubb till intranät, samarbetsytor och 
               nyheter som alla kan personalisera

Med 20 000 medarbetare i helt olika länder och med skilda uppdrag, 
har Telia skapat en gemensam startsida som tillåter och uppmuntrar 
var och en att skräddarsy sin egen individuella digitala ingång till allt 
från väder till personliga och delade dokument.

Linda Wärmlöv, Head of Group Online Channels, Telia Company
Marie Öhman, Senior channel strategist, Telia Company

PRAKTIKFALL:
12.00 Intranät som skapar så stor användarnytta som 
möjligt

•  Så har vävt ihop digitala verktyg så som O365 med intranätet för att 
förbättra användarupplevelsen.

Att ta fram ett nytt intranät behöver inte vara ett stort projekt med 
start och slut. Varbergs kommun har använt ett agilt arbetssätt där 
de utvecklat en del i taget, sedan testat det och därefter fortsatt att 
förbättra. Det har ökat användarinvolveringen och när intranätet 
lanserades januari 2020 för hela verksamheten, fick den ett väldigt 
bra gensvar.

Mia Kanflo, Webbstrateg, Varbergs kommun

12.40 Lunch 

8 OKTOBER 2020
PRAKTIKFALL:
13.40 Intranätet i handen – vad bör man tänka på när de 
                  flesta av personalen är ute på fältet?

När Humana påbörjade arbetet med sitt nya intranät var målet 
att det skulle vara för alla, oavsett om man sitter på kontor eller 
arbetar som personlig assistent och är ute på fältet. Med 16 000 
medarbetare i fyra länder blev det en utmaning men det gick. 
Idag är myHumana på plats, ett skalbart intranät som vuxit från 
förvaringsplats till en levande arbetsyta.

Jonatan Arenius, Chef internkommunikation, Humana

PRAKTIKFALL:
14.20   Så har vi skapat en digitalarbetsplats med 
                   små resurser

Evidensia har 19 000 medarbetare i 11 länder. Utifrån sin storlek har 
de en minimal kommunikationsavdelning och supportorganisation. 
Under 2017 lanserades den nya digitala arbetsplatsen i Sverige och 
har därefter rullats ut till de övriga länderna i Europa.
            
Maria Hofling, ansvarig digitalarbetsplats, Evidensia

15.00 Eftermiddagskaffe

PRAKTIKFALL:
15.40 Effektiv internkommunikation – samspel mellan 
                 intranät, ledarskap och digitala skärmar

•  Intranät som nav för aktuell och tillförlitlig information
•  Chefers ansvar – och hur de får hjälp att vara kommunikativa 
ledare 
•  Nå ut med ny information till medarbetare – så använder SVT 
olika kanaler 
•  Underlätta medarbetarnas vardag – intranätet som gränssnitt för 
personliga HR-uppgifter 

Annica Ragert, Chef internkommunikation, SVT 
Anna Thodenius, intranätansvarig, SVT
Johan Simon, Projektledare digital arbetsplats, SVT 

16.30  Moderator Antoni Lacinai avslutar konferensen

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



Smarta Intranät konferens:  8 oktober 2020

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. 

Konferensen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas 
riktlinjer kring säkra och trygga konferenser. 

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


