Sveriges största intranätkonferens - för 17:e gången

4 maj 2021
Bygget Konferens, Stockholm

Under Smarta Intranät lär du dig att:
• Skapa en digital arbetsplats som effektiviserar arbetet när allt fler arbetar på distans
• Skapa ett intranät som ökar delaktighet, engagemang och samverkan
• 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. För att lyckas med
ditt intranät är det viktigt att ta del av Best Practice och se hur andra arbetar.
Smarta Intranät är Sveriges största intranätkonferens och arrangeras den 4 maj för 17:e gången.
Konferensens innehåll:
•

ICA, Skatteverket och Forex ger sina bästa tips på hur du skapar en digital arbetsplats utifrån dina förutsättningar.

•

Eksjö, Vetlanda och Sävsjö kommun ger praktiska tips på hur du kan samverka med ditt intranätsprojekt.

•

Röda Korset berättar hur de skapade ett öppet intranät och för- och nackdelarna med ett öppet intranät.

•

+ många fler

Ta chansen och passa på att knyta värdefulla kontakter, utbyta erfarenheter och lära dig Best Practices.
Våra sexton 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 4 maj 2021!
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

4 MAJ 2021
08.30 Registrering och morgonkaffe
09.05 Moderator Antoni Lacinai öppnar konferensen
PRAKTIKFALL:
09.15 Vårt nya intranät – från analogt till digitalt och mobilt

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

- Så arbetar vi med att nå ut till alla våra medarbetare där många
arbetar i butiker och lager

Icas nya digitala arbetsplats lanserades oktober 2020. Den digitala
arbetsplatsen är i O365 och kommer användas av över 20 000
medarbetare. Under föredraget får du ta del av erfarenheter och
praktiska tips.

Axfoods intranät lanserades i juni 2019 med målet att omfatta
koncernens alla 10 000 medarbetare.

Communication, ICA

Axfood har kommit en bra bit på väg att nå sina skiftande målgrupper
med en mix av digitala verktyg. Häng med på deras resa!
Katarina Wirtén, Intern kommunikationschef, Axfood

PRAKTIKFALL:
09.50 Efter lansering – så arbetar vi med ett intranät
i ständig utveckling
I februari 2020 lanserade Skatteverket sitt nya intranät. Under
anförandet får du ta del av praktiska tips och lärdomar i hur du
förvaltar ett intranät i ständig utveckling.
Fredrik Ripe, Sektionschef intranätsektionen, Skatteverket
Anna Johansson, Intranätsredaktör, Skatteverket

10.30 Förmiddagskaffe
PRAKTIKFALL:
11.10 Ett nytt öppet intranät - så gjorde vi
- Praktiska tips och erfarenheter av ett öppet intranät
- Våra grundprinciper - från öppenhet till eget ansvar
Januari 2020 lanserade Röda Korset ett nytt intranät som är öppet
för allmänheten. Tidigare hade Röda Korset ett ”stängt intranät” som
få använde. Röda Korset har över 25 000 volontärer och cirka 400
anställda .

Marie Torelli, Project Manager - Next Generation Internal

PRAKTIKFALL:
14.15 Att samverka med andra kring sitt
intranätprojekt – fördelar och nackdelar
- Åtta månader efter lansering – så har det gått
- Vad hade vi gjort annorlunda om vi skulle göra arbetet igen?
Eksjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner hade behov av att förnya
sina intranät. Genom att samverka med varandra kunde de både
spara skattepengar och dra nytta av medarbetarnas gemensamma
arbetsinsats. De nya digitala arbetsplatserna lanserades september
2020 och har kopplingar till O365 och olika behörighetssystem.
Pierre Klasson, Kommunikationschef, Sävsjö kommun
Anette Stendahl, Kommunikationschef, Eksjö kommun
Annelie Jönsson, Kommunikationschef, Vetlanda kommun

15.00 Eftermiddagskaffe
INTERNATIONELLT PRAKTIKFALL:
15.40 Our new digital workplace – the strategy behind
the success
- Strategies how to improve the content on your intranet
- Improving the design and quality of the information on
your intranet
- How to get support from management for your intranet project?

Under anföranden får du höra praktiska tips från Röda Korset på hur
de engagerar och når ut till sina medarbetare med deras nya öppna
intranät.

Cafcass is an England-wide public sector organisation with 2,500
employees. The new digital workplace was launched in November
2020. “You need to make it more funky, and it has to win an award”
was the demand from the management.

Anna-Karin Moden, Head of Communication, Röda Korset

Jess Davies, Internal Communication Manager, Cafcass (UK)

PRAKTIKFALL:
11.50 En digital arbetsplats som stärker affär, mål och
nya strategier
- Så tar vi ny riktning genom dialog, kunskap och engagemang
Suzuki Garphyttan är industrikoncernen som söker nya strategier,
branscher och affärer genom att fokusera kraften inåt; på sina ledare,
medarbetare och den interna kommunikationen.
Stålindustriföretaget har cirka 600 medarbetare runt om i världen.
Som ett steg i utvecklingsresan lanserade Suzuki Garphyttan sitt
intranät november 2019.
Maria Karlsson, Kommunikationschef, Suzuki Garphyttan

12.30 Lunch

PRAKTIKFALL:
16.10 Så skapade vi en digital arbetsplats/intranät
med små resurser
- Från uppstartsmöte till lansering på ett halvår
- Enkelt och funktionellt utan ”extra allt”
- Framgångsfaktorer, utmaningar och praktiska tips på hur vi lyckats
med minimal budget
FOREX Bank har 700 medarbetare i fyra nordiska länder. Den
digitala arbetsplatsen/intranätet lanserades i maj 2020.
Tomas Gustafsson, Internkommunikationsansvarig, Forex

16.45 Moderator Antoni Lacinai avslutar konferensen

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: 4 maj 2021
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:

Gå 2 för 1

- anmäl dig senast
5 februari

Konferens

6990 kr

Konferens - leverantörer och konsulter

9990 kr

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

Du kan välja mellan att få fakturan under 2020 eller 2021.

5490 kr

För 17:e
Gången!

Skulle du önska delta digitalt?
Mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se,
så skickar vi dig info om live stream.
Smarta Intranät arrangeras av Kompetensinstitutet.

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

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 värdebrev 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

www.kompetensinstitutet.se

