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Informationsförvaltning 2021  
– tre konferenser i en! 
FAI, FALK och Riksarkivet genomför ett 
gemensamt digitalt event 12–14 oktober! 

Fler än 24 programpunkter i livesändning samt förinspelat 
 extramaterial. Vi kan utlova ett professionellt produktionsteam  
med hög kvalitet på sändning och möjlighet till interaktion.  
Vi är glada över att även i år kunna ha Erik Fichtelius som  
moderator. Boka din plats redan nu på fai.nu/konferens-2021/
OBS! Programmet kommer att uppdateras löpande på FAIs webbplats.

Konferenspris
Konferenspriset inkluderar tillgång till Livesändning via länk och 
förinspelade programpunkter med reservation för program
ändringar. Det ingår även möjlighet att lyssna till programpunkter  
3 månader efter konferensen, dokumentation och tillgång till 
konferens app. Länken är personlig men du kan i efterhand dela 
inspelat material till kollegor mot ett tillägg.

Medlemspris 4 900 kr (medlemi FAI eller FALK)
Ej medlem 5 900 kr
Studentpris Gratis

Avbokningsvillkor
Deltagarplats kan alltid överlåtas till en kollega [meddela oss om  
du ändrar deltagare]. Anmälan är avbokningsbar fram till och med  
14 september 2021, en avbokningsavgift tas ut på 500 kr efter  
14 september.

Sista anmälningsdag
6 oktober. Anmäl dig nu via fai.nu!

Upplysningar
FAI kansli, 08121 513 21, info@fai.nu 
Använd gärna hashtaggen #iFörvaltning2021 i sociala medier

Fotografering. Vi tar ibland bilder och spelar in våra konferenser. Bilderna och 
filmerna kan komma att användas i trycksaker och på webben för att informera  
om vår verksamhet. Som deltagare har du rätt att göra invändningar. Du kan läsa 
mer om föreningens behandling av personuppgifter på vår webbplats.
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09.00–09.10 MODERATOR ÖPPNAR KONFERENSEN.  Erik Fichtelius

09.10–09.50 BUILDING BLOCK EARCHIVING  supports how to preserve, migrate, reuse and trust your data with 
 eArchiving. Fulgencio Sanmartín, policy officer, Digital Cultural Heritage and Interactive  Technologies – 
 European Commission

10.00–10.40 ÖPPEN KÄLLKOD OCH ÖPPNA DATA. Stödjer innovation men också transparens och  l  ångsiktigt  
hållbar förvaltning!  Jonas Södergren, tekniskt ansvarig JobTech Development, Malin Åkerlund,  arkivarie, 
Rickard Lundstedt, arkivarie, Arbetsförmedlingen

10.40–11.00 FÖRMIDDAGSPAUS

11.00–11.40 ATT UTVECKLA ARKIV- OCH DIARIEFÖRINGSPROCESSERNA I  EN STATLIG MYNDIGHET 
Erfarenheter av vad som har varit framgångsrikt respektive hindrande i arbetet med att skapa enhetliga 
och effektiva arkiv- och diarieföringsprocesser på Polismyndigheten när 23 myndigheter slogs samman 
till en. Samverkan mellan processledning, verksamhetsstyrning och medarbetardrivet utvecklingsarbete.
Annika Rodhe, gruppchef Arkiv och e-förvaltning, Polismyndigheten 

11.50–12.30 NORDISK UTBLICK –  PRAKTIKFALL LVI  ( ISO 30300).  Tine berättar om ett praktikfall där hon använt 
standarderna i ISO 30300 serien för att driva ett förändringsarbete i ett företags  informationshantering. 
Tine Weirsoe, direktør, scandinavian information audit

12.30–13.30 LUNCHPAUS

13.30–14.10 TRAFIKVERKETS NYA PROCESS INFORMATIONSHANTERING.  Trafikverket har tagit fram en  process för 
att se till att informationen hanteras lagenligt, säkert, ändamålsenligt, effektivt och  enhetligt  genom hela livscykeln 
så att den går att återfinna, återanvända och utlämna. Anneli Juujärvi,  förvaltningsledare, Johan Jacobsson, 
 informationshanteringsspecialist, Trafikverket

14.20–15.00 ATT KNYTA IHOP HELHETEN I  EN STOR REGION. Region Skåne påbörjar arbetet med  breddinförandet 
av ett regiongemensamt Dokument- och ärendehanteringssystem. Fokus är att erbjuda en säkrare och effektivare 
 dokumenthantering i regionens verksamheter. Mikael Pankko, enhetschef stab och utveckling, Region Skåne

15.00–15.20 EFTERMIDDAGSPAUS

15.20–16.00 CITY FACES –  HISTORISKA ANSIKTEN I  NYTT LJUS.  Historiska porträttfotografier  kombineras 
med mikrodata i innovativt VR-finansierat projekt. Ett samarbete mellan Stockholms stadsmuseum, 
 Stockholms stadsarkiv, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Mats Hayen, arkivarie,  
Stockholms stadsarkiv

16.10–16.50 MEDBORGARFORSKNING OCH MASKINTOLKNING –  ATT TILLGÄNGLIGGÖRA  
1700-TALSTEXTER. Maskintolka handskrifter med Transkribus. Kettil Mannerheim, arkivpedagog,  
Stockholms stadsarkiv

16.50–17.00 PRISUTDELNING.  Nominering av årets FAI-pristagare pågår fram till 1 september.  
Årets pristagare mottar priset vid konferensen. 

17.00–17.15 MODERATOR AVRUNDAR DAGEN.
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09.00–09.10 MODERATOR INLEDER DAGEN.  Erik Fichtelius

09.10–09.50 VEM BESTÄMMER OM INFORMATIONEN I  EN GEMENSAM TJÄNST? Gemensam  informationshantering 
kräver en ny syn på informationsägarskap. 1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för  information 
och tjänster inom hälsa och vård. Sofie Zetterström,  affärsområdeschef och Manolis Nymark, jurist, 
 Inera/1177 

10.00–10.40 MOLNTJÄNSTER I  ETT KORTSIKTIGT OCH LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV.  Hur funkar det att  använda 
molntjänster för långsiktigt bevarande! Jonas Nilsson, CISO, Sveriges Kommuner och  Regioner (SKR) 

10.40–11.00 FÖRMIDDAGSPAUS

11.00–11.40 OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH BEGÄRAN OM REGISTERUTDRAG ENLIGT GDPR  
–  HUR HÄNGER DET IHOP?  Begäran om allmän handling enligt offentlighetslag-stiftningen eller  rätten 
till tillgång enligt artikel 15 Dataskyddsförordningen (GDPR)? Bestämmelserna kan verka förvillande 
lika både för allmänheten och för registratorer och handläggare hos myndigheterna. Therese Jigsved, 
 dataskyddsombud och förbundsjurist, Kommunalförbundet Sydarkivera  

11.50–12.30 BETRAKTA DIN MYNDIGHET FRÅN UTSIDAN. Digitaliseringen hade kunnat bidra till ökad insyn i offentliga 
verksamheter. I stället har myndigheternas allmänna handlingar spridits ut i en snårskog av nya  verksamhetssystem, 
 digitala lagringsytor och kommunikationstjänster. Per Hagström, ansvarig utgivare allmanhandling.se och 
 journalist, Polistidningen

12.30–13.30 LUNCHPAUS

13.30–14.10 E-TJÄNST FÖR STUDIEINTYG. Kan den nationella betygsdatabasen anpassas för att  förenkla  arbetet  
med att lämna ut betygskopior och avskrifter? Suzanne Sandberg, arkivarie, Malmö  stadsarkiv och  
Ida Csernak, e-arkivarie, Eskilstuna stadsarkiv

14.20–15.00 HUR TAR MAN BESLUT NÄR DET ÄR KRIS? Vad pandemin, forskningen och en virtuell  
krisorganisation kan lära oss om stabsarbete ”post-Corona”. Erik Borglund, professor i arkiv- och 
 informationsvetenskap, Mittuniversitetet 

15.00–15.20 EFTERMIDDAGSPAUS

15.20–16.00 KOMMUNALA SAMRÅDSGRUPPEN INFORMERAR.  
Samrådsgruppen informerar om senaste nytt.
Ylva Lindblom, nuvarande ordförande inom Samrådsgruppen samt förbundsjurist SKR 

16.10–16.50 ”JA SKITER I  ATT DET ÄR FEJK DET ÄR FÖRJÄVLIGT ÄNDÅ”
Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016, så varför känns det så? 
Jack Werner, frilansjournalist

16.50–17.00 MODERATOR AVRUNDAR DAGEN. 
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”Utan en snabb och säker digitalisering riskerar samhällsviktig 
 information att förstöras” (DN Debatt 4 januari 2021).
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09.00–09.10 MODERATOR ÖPPNAR KONFERENSEN.  Erik Fichtelius

09.10–09.25 RIKSARKIVARIEN INLEDER RIKSARKIVETS DAG.  Karin Åström Iko riksarkivarie, Riksarkivet

09.35–09.50 30 ÅR MED ARKIVLAGEN. Arkivlagen trädde i kraft för 30 sedan, den 1 juli 1991. Vad var syftet med den 
nya lagen? Har de ursprungliga syftena uppnåtts? Några korta reflexioner efter 30 år med arkivlagen kan 
vara på sin plats. Mats Burell, ämnesråd, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

10.00–10.40 ATT NÅ FLER GENOM ANDRA – PUBLICERING AV ARKIVDATA PÅ INTERNATIONELLA 
 PLATTFORMAR. Varför behöver vi nå fler och andra användargrupper genom att publicera urval av 
innehållet i NAD och Digitala forskningssalen på internationella plattformar som Archives Portal Europe, 
Europeana och Wikimedias plattformar och hur gör man det? David Haskiya, enhetschef, enheten för 
digitala användarmöten och Martin Bjersby, arkivarie, både från Riksarkivet

10.40–11.00 FÖRMIDDAGSPAUS

11.00–11.40 COVID I  DE ENSKILDA ARKIVEN –  VAD BLIR KVAR DÅ?  
Samtal med Anders Houltz, forskningschef, Centrum för Näringslivshistoria och  
Maud Almström Blom, funktionsansvarig främja enskilda arkiv, Riksarkivet, Anna Ketola, arkiv- och verk-
samhetschef, Skånes arkivförbund, Catalina Benvente, arkivarie, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
Susanne Nylund Skog, forskningsarkivarie, på Institutet för språk och folkminnen, Göteborgs universitet

11.50–12.30 NORDISK UTBLICK –  DIGITAL BEVARANDESTRATEGI  I  DANMARK.
”Navigare necesse est…” men hvordan navigerer vi på det digitale hav?  
Jan Dalsten Sørensen, enhedschef, Dansk rigsarkiv

12.30–13.30 LUNCHPAUS

13.30–14.10 SENASTE NYTT FRÅN RIKSARKIVET.  Presentation av nya föreskrifter, vägledningar, m.m.  
Petra Dornbusch, enhetschef, Fredrik Lindberg, enhetschef, Anna-Kristina Andersson, utredare och  
Monika Jansson, utredare, Riksarkivet 

14.20–15.00 ATT BEVARA ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER MED VALIDERINGSINTYG. DIGG presenterar arbetet 
med en valideringstjänst som både kan avgöra om en elektronisk handling är korrekt underskriven, om certifikatet var 
giltigt vid tidpunkten för underskriften och om den uppfyller kraven på arkivbeständighet.  Roger Fagerud, strateg 
digital identitet, Myndigheten för digital förvaltning DIGG och Benjamin  Yousefi, jurist, Riksarkivet

15.00–15.20 EFTERMIDDAGSPAUS

15.20–16.00 ATT FLYTTA ETT ARKIV -  FRAMGÅNGAR OCH FALLGROPAR. 80 000 hyllmeter, 400  transporter, 
10 000 utbytta arkivboxar och 1 lyftkran. Morgan Svedlund, sektionschef, Riksarkivet 

16.10–16.50 DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN – BEVARANDE OCH TILLGÄNGLIGHET –  HUR KAN DE GÅ  
HAND I  HAND?  I det gemensamma regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital 
 infrastruktur för informationsutbyte samarbetar DIGG och Riksarkivet. Vi ger en beskrivning av upp-
dragets syfte och vilka effekter det förväntas få för informationsutbyte, ansvarsfördelning för utveckling 
och förvaltning, m.m. Daniel Antonsson, strateg, Digital utveckling, Myndigheten för digital förvaltning, 
Fredrik Lindberg, enhetschef, Enheten för utredning och utveckling, Riksarkivet

16.50–17.00 MODERATOR AVRUNDAR DAGEN. 
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FAI ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND EFTER SCHREMS I I-DOMEN.  Schrems II-domen från juli 2020 innebär 
att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför 
personuppgifter till USA, endast med stöd av Privacy Shield, antingen behöver sluta med detta eller luta sig 
mot en annan grund för att överföringen ska vara GDPR-kompatibel. Soheil Roshanbin, rättsutvecklare, Krono-
fogdemyndigheten

FAI FRÅN ARKIVREDOVISNING TILL EUROPEANA.  Aktuell information om hur utbytesformaten EAD och 
 EAC-CPF samt i framtiden även med hjälp av RiC ger förutsättningarna att interagera arkivredovisnings-
systemen med sin omvärld genom! Men hur kan de användas tillsammans med andra utbytesformat, det 
Europeiska byggnadsblocket för eArkivering och Europeana? Karin Bredenberg, metadatastrateg Sydarkivera, 
vice ordförande i internationell teknisk kommitté för arkivstandarder, Technical Subcommittee on Encoded 
Archival Standards, TS-EAS 

FALK HUR MAN KOMMUNICERAR ARKIV.  Mer information om programpunkten kommer. Representanter från 
FALK:s styrelse Nils Mossberg, Ria Larsson och Sara Håkansson.

FALK LJUSET I  MÖRKRET.  Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft.  Syftet är att gemensamma 
tillgänglighetskrav för flera produkter och tjänster ska gälla i EU-ländernas lagar och regelverk. Ann Bjellert, 
utvecklingsledare för social hållbarhet, Botkyrka kommun. 

RA SÅ HÄR ARBETAR VI  MED INFÖRANDE AV E-UNDERSKRIFTER VID KUNGLIGA BIBLIOTEKET.  
Under våren 2021 har Kungliga biblioteket (KB) infört elektroniska underskrifter för att effektivisera det 
interna arbetet bl.a. pga pandemin. Efter ett kortare förstudiearbete som tog fasta på verksamhetens behov, 
rättsliga förutsättningar och metoder för e-underskrifter, har en lösning införts för elektronisk signering av 
interna beslut. Nu arbetar man vidare i projektet ”E-underskrifter” med att införa digitalt beslutsfattande och 
möjlighet till e-underskrifter i flera processer, bl.a. för avtalssignering med utländska förlag, samt beslutsstöd 
direkt i dokument- och ärendehanteringssystem. Vilka faktorer påverkar och hur förhåller man sig till DIGGs 
och RA.s författningar och rekommendationer? Erfarenheter så här långt. Jenny Bäckström, verksamhets-
strateg och Bodil Wennerlund, projektledare, KB

RA GALLRING EFTER SKANNING –  PRAKTIKFALL.  Johanna Waage, arkivarie, Vinnova

EXTRA. FÖRINSPELADE PROGRAMPUNKTER.

VILL DU BLI UTSTÄLLARE? 
Om du har ett relevant budskap till vår  målgrupp  

erbjuder vi olika nivåer av utställarpaket.  
Kontakta oss! 
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Utställare 2021

Adda Kompetens
Adda Kompetens är en del av SKR (Sveriges kommuner och Regioner). Vi erbjuder ett brett 
sortiment av arkivprodukter särskilt riktat mot välfärdens behov. Våra produkter är tillverkade 
enligt ISO 11108 och uppfyller Riksarkivets krav på arkivbeständighet enligt RAFS 2006:04.  

Vi ger också ut den välkända boken ”Måste jag diarieföra det här?” som många arkivarier och 
registratorer använder sig av för att utbilda kollegor inom ärenderegistrering. Vi planerar också 
för en ondemand utbildning som bygger på boken.  Vårt systerbolag Adda Inköpscentral erbjuder 
ett ramavtal för earkiv som omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta 
 in förandet, förvaltningen och utvecklingen av earkiv i din verksamhet.

Axiell
Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan 
mitten av 1980talet har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa 
lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig 
av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till 
läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort 
sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, system
utvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som 
består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 60 länder, utvecklar vi innovativa digitala 
verktyg för att förändra och förbättra våra 11 300 kunders dagliga möte med besökare och 
allmänheten.

Visma
Visma Consulting AB är offentlig och privat sektors digitaliseringspartner. Vårt erbjudande 
 om fattar bland annat lösningar för earkiv, integrationer, dokument och ärendehantering, 
 etjänster och säker inloggning och underskrift. Vår lösning för earkivering heter Ciceron earkiv 
och kan användas som när, mellan eller slutarkiv. Visma kan leverera systemet både som tjänst 
och som en lokal installation. Med hjälp av Vismas integrationsmotor kan effektiva integrationer 
med verksamhetssystem aktiveras för att säkerställa ett kontinuerligt flöde av information till 
arkivet.  


