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UR INNEHÅLLET 
 Framtidens arkiv och informationsförvaltning – Arkivering by Design, ENA, eID, e-underskrifter
 Så nås effektivitet, rättssäkerhet och informationssäkerhet i en digital informationshantering
 Hur du lyckas med digitala leveranser till e-arkiv och att effektivt tillgängliggöra information
 Så nås en hållbar informationsförvaltning genom styrning, ledningssystem och standarder 
 Arkiv och IT i samverkan – informationshantering, innovation och datadriven verksamhet

Nätverka  och utbyt  erfarenheter!

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.490 kr

Framtidens arkiv och  
informationsförvaltning 2023

Anders Gidlöf 
Riksantikvarie- 
ämbetet 

Anders Söderlind 
Region Stockholm

Andreas  
Martinsson 
Trafikverket

Bente  
Alexandersson 
Trafikverket

Lovisa Rosengren 
Malmö stad
 
 
Tova Stärn 
Malmö stad 

Caroline Boode 
Linnéuniversitetet

Johan Sahlin 
Linnéuniversitetet

Gert Ytterby 
Försäkringskassan

  

Kajsa Mattsson 
Försäkringskassan

PRAKTIKFALL

Caspar Almalander
SKR 

Sofia Särdquist
Riksarkivet

Petra Fogelberg
SIS 

MODERATOR OCH EXPERTTALARE EXPERTTALARE
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ONSDAG 8 FEBRUARI 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:05 INLEDNING

Ability Partner öppnar konferensen och lämnar över ordet till 
konferensens moderator 

Caspar Almalander 
Informationshanteringsstrateg 
SKR 

09:05-09:25 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens arkiv och informationsförvaltning – en 
utblick mot omvärlden och en spaning om framtiden 
• DIGG:s ENA-program – nyheter för ansvariga inom 
informationsförvaltning och arkiv vad gäller etablering av en 
förvaltningsgemensam digital infrastruktur 

• eID och e-underskrifter – nyheter vad gäller validering och 
bevarande

• Övriga framtidsfrågor och nyheter  

Caspar Almalander 
Informationshanteringsstrateg 
SKR 

Caspar Almalander arbetar som informationshanteringsstrateg på 
SKR:s avdelning för ledningsstöd. Innan dess var han enhetschef 
för kommunarkiv och registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan 
arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna 
kommun. Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen 
och en mycket uppskattad föreläsare och moderator.

09:35-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Archiving by design – nya möjligheter för ett mer 
hållbart och säkert bevarande och tillgängliggörande av 
information  
• Arkivering by Design – vad det är och skulle kunna vara
• Hållbarhet och tillgänglighet som grunden för god arkivvård
• Så kan du arbeta med Arkivering by Design i praktiken

Sofia Särdquist 
Arkivarie 
Riksarkivet 

Arkivering by Design är ett nytt verktyg som tas fram inom EU för 
att hantera arkiven i den digitala transformationen. När världen 
förändras genom en digital transformation, påverkas också arkiven 
genom nya utmaningar att överblicka handlingsbestånd i form av 
datamängder. Överblick och kännedomen om informationen är 
grunden för både hantering och tillgängliggörande. Avgörande i 
detta skede är att förstå arkivering på ett nytt sätt och att ta fram 
nya metoder för arkivering. Under anförandet berättar Sofia om 
det senaste från EU och Sverige inom tillämpningen av metoden 
Arkivering by Design och hur du kan dra nytta av metoden i 
utvecklingen av digital informationsförvaltning och e-arkiv. 

10:20-10:55 PRAKTIKFALL

Så arbetar Riksantikvarieämbetet med informations-
hantering och informationssäkerhet – bevara och 
tillgängliggöra
• Utveckling av ny informationshanteringsplan och utvecklad 
informationssäkerhet - erfarenheter från Riksantikvarieämbetet

• Så hanterar vi stora mängder data genom massdigitalisering  
• Bevarandeplaner samt leveranser till och tillgängliggörande via 
e-arkiv 

 
Anders Gidlöf 
E-arkivarie 
Riksantikvarieämbetet

Anders Gidlöf är e-arkivarie på Riksantikvarieämbetet sedan nästan 
3 år tillbaka. Anders har tidigare arbetat som konsult på ArkivIT 
och har arbetat många år med utveckling av digital arkiv- och 
informationshantering. Under föreläsningen delar Anders med sig 
av intressanta erfarenheter från utveckling av informationshantering 
och informationssäkerhet på Riksantikvarieämbetet. 

10:55-11:15 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:15-11:50 PRAKTIKFALL

Förvaltning av e-arkiv i olika generationer – helhetsgrepp 
för att hantera både digitalt och analogt arkiv
• Att ta hand om olika informationsflöden
• Organisation för att möta digitaliseringen 
• Strategi och utveckling med långsiktigt perspektiv

Anders Söderlind
Enhetschef Regionarkivet
Region Stockholm
 

Anders Söderlind är enhetschef för enheten Arkiv- och informations-
förvaltning på Regionarkivet, Region Stockholm. Enhetens uppdrag 
är att ha ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen 
som bevaras på Regionarkivet, oavsett förvaringsmedia.

11:55-12:30 PRAKTIKFALL

Dataförekomster och handlingstyper – att utvecklas 
tillsammans för att arbeta med informationsfrågor 
utifrån olika perspektiv
• Hur kan vi få arkitektur, analys, informationssäkerhet och arkiv 
att bli bättre tillsammans?

• Hur kan vi på samma gång skapa värde av våra stora mängder 
data och uppfylla offentlighetsprincipen?

• Process för informationshantering för att se till att informationen 
hanteras lagenligt, ändamålsenligt, effektivt och enhetligt genom 
hela livscykeln så att den går att återfinna, återanvända och 
utlämna

• Hybridorganisation – hur har vi valt att organisera oss?
• Erfarenheter och misslyckanden – vilka fallgropar har vi redan 
fallit i?

Andreas Martinsson
Enhetschef Datadriven verksamhet och analys
Trafikverket

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
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Bente Alexandersson
Enhetschef Informationshantering
Trafikverket

Andreas är enhetschef för Datadriven verksamhet och analys 
och Bente är enhetschef för Informationshantering. Båda brinner 
för att information ska behandlas som en central tillgång i 
myndigheten. Enheterna tillhör. Andreas och Bente kommer 
berätta om hur Trafikverket jobbar med information och dela 
med sig av problem och frågeställningar

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:05 PRAKTIKFALL  

Leveransprocess till e-arkiv i en kommunal verksamhet 
– hur fungerar det i praktiken?
• Hur ser leveransprocessen ut i Malmö stad?
• Möte och samarbete med förvaltning och IT-organisation under 
leveransprocessens gång

• Utveckling av ett metodstödpaket med fokus på tydlighet och 
med ledorden ”det var ska vara lätt att göra rätt”

Lovisa Rosengren
IT-arkivarie
Malmö stadsarkiv

Tova Stärn
IT-arkivarie
Malmö stadsarkiv

Under föreläsningen berättar E-arkivfunktionen på Malmö 
stadsarkiv om hur de i praktiken genomför leveranser till 
e-arkivet. Du får höra om hur stegen i leveransprocessen ser 
ut och hur mötet med förvaltning och IT-organisation i staden 
ser ut, med grund i exempel från genomförda leveranser. De 
presenterar även det metodstödpaket i form av dokument/mallar 
som har vuxit fram och utvecklats i takt med behovet av att 
arkivera digitala handlingar i staden har ökat.

14:15-14:50 PRAKTIKFALL

Enklare och effektivare informationshantering i den 
öppna och digitala förvaltningen
• Klassificeringsstruktur i statlig myndighet - en möjlighet i 
informationsförvaltningen till att effektivisera, tillgängliggöra och 
skapa en ny dimension av spårbarhet i arkiven

• Så skapas struktur utifrån processen och verksamheten för 
ökad spårbarhet och tillgänglighet

• Att redovisa arkiven utifrån struktur och förvaringsenheter

Caroline Boode
Arkivarie
Linnéuniversitetet 

Johan Sahlin
Arkivarie
Linnéuniversitetet

I föreläsningen möter du Caroline Boode och Johan Sahlin, båda 
arkivarier, på Linnéuniversitet, som berättar om hur de, med 
hjälp av arkivredovisningsprogrammet Klara, processbaserat 
ordnar och förtecknar universitetets information i praktiken 

och sedan förmedlar informationen till verksamheten med 
Klara Dialog. De berättar om arbetet med att ta fram sin 
klassificeringsstruktur och hur de redovisar sina arkiv utifrån 
struktur och förvaringsenheter.

14:50-15:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:10-15:45 PRAKTIKFALL

Utveckling av framtida e-arkiv baserat på öppen källkod
•  Vårt framtida e-arkiv – projektet som tog en omväg
•  Bakgrund och utvecklingsresa i valet av öppen källkod

Gert Ytterby
Projektledare/Verksamhetsutvecklare
Försäkringskassan

Kajsa Mattsson
Arkivarie
Försäkringskassan

Hösten 2021 påbörjade Försäkringskassan ett projekt för 
att kravställa och upphandla en standardprodukt för e-arkiv 
(COTS). Projektet insåg behovet av att undersöka alternativet 
att införskaffa en e-arkivslösning baserad på öppen källkod. 
Gert Ytterby, projektledare/verksamhetsutvecklare och Kajsa 
Mattsson, arkivarie från Försäkringskassan delar med sig av 
erfarenheter från sin resa i vägvalet, valet av öppen källkod och 
det fortsatta projektet.

15:55-16:30 EXPERTANFÖRANDE

Standarder som verktyg – så tillämpar du dem
• Standarder och standardisering – hur fungerar det?
• Hur standarder kan hjälpa dig i din vardag
• Att inte behöva tänka alla tankar själv utan nyttja det andra 
tänkt

 
Petra Fogelberg
Projektledare standardisering
Svenska institutet för standarder, SIS

Under föreläsningen berättar Petra Fogelberg, projektledare 
standardisering, SIS, om hur standarder kan hjälpa dig i din vardag. 
Föreläsningen tar upp allmänt om standarder och standardisering 
och lyfter viktiga standarder inom LVI (Ledningssystem för 
verksamhetsinformation) samt hur LVI hänger ihop med LIS 
(Ledningssystem för informationssäkerhet). 

16:30-16:40 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen

16:40 KONFERENSEN AVSLUTAS

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga 
att hantera förändring växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna 
dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar 
seminarier konferenser events nätverk och konsultativa tjänster som hjälper 
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att 
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100% nöjda 
och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta 
evenemang kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Uppdatera	dig	på	hur	du	når	en	effektiv	och	säker	
informationsförvaltning	i	praktiken	

	 Ta	del	av	hållbara	strukturer	och	arbetssätt	för	effektiv,	
långsiktig	och	rättssäker	informations-	och	arkivhantering	

	 Lär	dig	mer	om	hur	du	säkerställer	kvalitet,	
informationssäkerhet	samt	verksamhetsnytta	av	
arkivfunktionen	och	informationsförvaltningen	

	 Få	kunskap	om	hur	du	framgångsrikt	inför	och	förvaltar	ett	
e-arkiv	i	din	verksamhet	

	 Informera	dig	om	läget	i	nationella	och	internationella	projekt	
som	rör	digitalt	bevarande,	digitalt	informationsutbyte	samt	
e-ID	och	e-underskrifter

	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor
Konferenskod: OFF1696

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 8 februari 2023 • Stockholm eller Digitalt

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream. 

Pris konferens 
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 22 december 6.490 kr 1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 17 januari 6.990 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie pris   7.490 kr

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


