Sveriges största intranätkonferens - för 18:e gången

7 oktober 2021
Delta på plats i Stockholm eller digitalt

Under Smarta Intranät lär du dig att:
• Skapa en digital arbetsplats som effektiviserar arbetet när allt fler arbetar på distans
• Utvecklar ett intranät som ökar delaktighet, engagemang och samverkan
• Så integrerar du dokumenthanteringen i intranätet och får det att fungera
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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 7 oktober för 18:e gången.
Konferensens innehåll:
•

Volvo ger sina bästa tips på hur du skapar en digital arbetsplats.

•

Enköpings kommun, Kungliga Operan och Rikshem ger praktiska tips på hur du kan använda intranätet för att
effektivisera arbetet.

•

Nordea berättar hur du kan framtidsanpassa ditt intranät

•

+ många fler

Ta chansen och passa på att knyta värdefulla kontakter, utbyta erfarenheter och lära dig Best Practices.
Våra sjutton 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 7 oktober 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

7 OKTOBER 2021
08.30 Registrering och morgonkaffe
09.05 Moderator Antoni Lacinai öppnar konferensen
PRAKTIKFALL:
09.15 Ett intranät rätt i tiden – användarvänlig design
och smarta lösningar
- Nya smarta funktioner för att hantera stora mängder text
- PDF:er har blivit webbsidor
- Färre sidor och nivåer i strukturen
- Tydligare presentation av innehållet och vad som finns på sidan
- Sökfunktion som hittar rätt
Enköpings kommun lanserade sitt nya intranät december 2020.
Målbilden har varit ”less is more” och att tänka smart från början.
Niklas Boman, webbstrateg, Enköpings kommun
Alexandra Svedström, webbstrateg, Enköpings kommun

PRAKTIKFALL:
09.50 Ett år med nytt intranät – ta del av praktiska tips
- Så uppmuntrar vi till engagemang och interaktion
- Så har vi integrerat dokumenthantering i vårt intranät och fått det
att fungera
- Sök och struktur – så säkrar vi att medarbetarna hittar lätt och rätt
Rikshem lanserade sitt nya intranät hösten 2020. Fokuset var att
förbättra engagemang, interaktivitet och affärsnytta för sina 300
medarbetare utspridda över 17 lokalkontor runt om i landet. Under
januari 2021 utsågs Rikshem till Sveriges bästa intranät på Web
Service Award.
Lillemor Odgren, kommunikatör, Rikshem

10.30 Förmiddagskaffe
PRAKTIKFALL:
11.10 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
och delaktighet
Nordea, med sina 28 000 anställda, finns i sammanlagt 20 länder,
men hemmamarknaderna är Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Jenny Garneij, Head of Group Internal Communication, Nordea
Tenna Schoer, Head of Editorial Office, Nordea

PRAKTIKFALL:
11.50 Våga prioritera – så kommer du snabbt i mål
- Vilka funktioner är viktiga och vilka kan du avvakta med?
- Praktiska tips på hur du kan arbeta med ditt intranät efter lansering
Västerås stad lanserade sitt nytt nya intranät under februari 2021. På
fem månader lyckades de ro projektet i mål.

Istället för att få med alla funktioner från start valde Västerås att
arbeta med flera lanseringar och noggrant prioritera vad som mest
gynnar medarbetarna. Det nya intranätet integreras med O365..
Anneli Sjödin, kommunikationsstrateg, Västerås stad

12.30 Lunch
PRAKTIKFALL:
13.30 En mix av centralt och regionalt
– Vårt bästa recept på ett hållbarare intranät.
Coop Sveriges nya intranät lanserades 2020 och enade
för första gången alla Coops föreningar på en gemensam
plattform. En avancerad lösning som gör att varje förening kan
ha ett eget nyhetsflöde, bestämma över innehållet samt får en
föreningsspecifik sökfunktion. Dessutom byggdes ett systemstöd
med tydliga informationsägare, automatiskt arkivering av oanvänt
material och återkoppling direkt till ansvariga. Coop har 3000
tjänstemän och 15 000 butiksanställda.
Mats Liljerehn, produktägare, Coop
Maria Lindhagen, huvudredaktör, Coop

PRAKTIKFALL:
14.15 Ett intranät för alla – både smed och ballerina
- Så har vi ökat användarvänligheten och tillgängligheten för alla
- Så har vi arbetat med smidiga funktioner och lösningar, samt
kopplat ihop de olika systemen
- Så har vi involverat och engagerat medarbetarna i hela processen
Kungliga Operan påbörjade projektet ”nytt intranät” under våren
2020 med lansering i december 2020. Då Operan har cirka
700 anställda från 20 olika länder och representerar över 120
yrkeskategorier, har användarvänlighet och tillgänglighet för alla
varit det övergripande målet i projektet. Viktiga byggstenar för att
uppnå detta har varit att arbeta med smidiga tekniska lösningar och
att involvera och engagera medarbetarna i hela processen.
Kungliga Operan:
Louise Stehn, Försäljningschef och projektledare nytt intranät
Daniel Liliegren, IT-chef
Benedicte Damslora, Kundansvarig projektledare

14.50 Eftermiddagskaffe
PRAKTIKFALL:
15.30 2 år med ny digital arbetsplats – ta del av våra
erfarenheter och lärdomar
- Så har vi gett alla medarbetarna tillgång till den digitala
arbetsplatsen, även via sina privata enheter
Hösten 2019 gick Volvokoncernen från ett traditionellt intranät
(SharePoint 13) till en modern digital arbetsplats (M365) där både
kommunikation och samarbete lyfts fram. Genom att våga starta
enkelt, med få anpassningar och tillräckligt med funktioner för
att göra medarbetarna nöjda, lyckades Volvo bygga, migrera och
lansera den nya digitala arbetsplatsen på 15 månader.
Helena Keijser, Manager Digital Workplace Governance,
Volvokoncernen

16.20 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: 7 oktober 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 28 maj

Konferens

6990 kr

Konferens - leverantörer och konsulter

9990 kr

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

4990 kr

För 18: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 sjutton 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

