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Den nya öppenheten 
 
 

Arkivrådet AAS & Svenska Arkivsamfundet 
bjuder in till konferens 

 
23-24 oktober 2013 i Stockholm 

 
Årets konferens samarrangeras tillsammans med Arkivsamfundet. 
Konferensens tema är öppenhet och sekretess, öppen data och allmän 
handling, öppet kulturarv och samhällsglömska. En nyhet för i år är att 
vi kommer att dela ut priset för Årets registratur! Årets underhållning 
är en DJ på trattgrammofon – Varning för Jazz. 
 
Konferensen vänder sig liksom föregående år till dig som arbetar med 
informationsförvaltning, som registrator, arkivarie, verksamhetsutvecklare, it-
strateg, informationsarkitekt, systemutvecklare, systemförvaltare, 
verksamhetsansvarig, kravställare m.fl. 
En uppskattad repris är även moderator Lennart Ploom! 

 
Alla intresserade är hjärtligt välkomna! 
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Onsdagen 23 oktober 
 
09.00-09.30 Registrering och kaffe 

09.30-09.45 

 

Drömmen om en gemensam arkivförening – från idé till 
verklighet 

Katarina Ekelöf ordförande Arkivrådet AAS och Lars Lundqvist 
ordförande Svenska Arkivsamfundet 

09.45-10.00 Moderator inleder 

Lennart Ploom, stadsarkivarie, Stockholms stadsarkiv 

10.00-10.45 Come in we’re open – Storbritanniens Records Management 

Inspirerande möten med yrkesverksamma i Storbritannien skapar 
idéer om fler erfarenhetsutbyten. Vad kan vi lära oss av varandra? 

Susanna Winkler fd Tabell, stipendiat Arkivrådet AAS 

10.45-11.00 Bensträckare 

11.00-11.45 

 

 

Vad är öppen data och öppen förvaltning? 

En introduktion till begreppet öppen data. Exempel på vad som 
kan uppstå i förvaltningen när man tillgängliggör data. 
 
Peter Krantz, adviser and independent consultant in e-
government 
 

11.45-12.30 

 

Konflikten mellan öppen data och integritet 

Är öppen data ett hot mot den personliga integriteten? Har man 
rätt att bli glömd? 

Lena Carlsson, jurist, Datainspektionen 

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.15 

. 

Från runa till RDF – om öppna data 
på Riksantikvarieämbetet 

En berättelse om att göra verklighet av 
öppna data – förändrade attityder och 
gemensam infrastruktur. 

Lars Lundqvist, chef 
informationsutveckling, 
Riksantikvarieämbetet 

Parallellt spår –
Studiebesök på 
Kungliga Biblioteket 

Visning av samlingar 
för vardagstryck och 
handskrifter 
(föranmälan krävs). 
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14.15-15.00 Öppet kulturarv eller digital 
samhällsglömska 

Varför öppen data-utvecklingen är 
viktig för minnesinstitutionerna.  

Rolf Källman, verksamhetsledare 
Digisam, Riksarkivet 

Forts parallellt spår – 
ca 13.30 – 15.30 

15.00-15.30 Kaffe 

15.30-16.15 

 

Statens servicecenter – ett år efter öppnandet 

Hur ser Statens servicecenter på sin egen utveckling? Vad har 
anslutna myndigheter valt att lägga över hos dem? Vilka 
möjligheter och utmaningar finns i en outsourcing som kan 
innefatta e-arkiv och e-diarium?  

Charlotte Johansson-Ahlström, avdelningschef kundservice och 
kommunikation, Statens servicecenter 

16.15-16.30 Paus 

16.30-17.30 Extra årsmöte i Arkivrådet AAS och Svenska 
Arkivsamfundet 

17.30-18.15 Mingel med musik 

18.15- 

Middag med musikunderhållning 

Trattgrammofon, stenkakor, 20-talsjazz och betraktelser om 
populärmusikens tidiga liv. 

Erik Ask-Upmark 
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Torsdagen 24 oktober 
 
08.30-09.00 Kaffe och konstituerande möte i ny förening 

09.00-09.15 Återkoppling till dag 1 

Moderator Lennart Ploom inleder dagen 

09.15-09.45 

 

’ 

Offentlighetsprincipen i den digitala tidsåldern 

Öppen data, Chydeniusinitiativet och utvecklingen av 
offentlighetsprincipen i den digitala tidsåldern.  

Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd, Stockholms stad 

09.45-10.30 

 

Överskottsinformation – är det allmän handling?  

Överskottsinformation vid direktåtkomst och översyn av 
registerlagstiftningen. En rapport från 
informationshanteringsutredningen (SOU 2012:90) 

Anna Tansjö, sekreterare i utredningen 

10.30-10.45 Bensträckare 

10.45-11.30 

 

 

Använda förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS:er), hur fungerar det? 

• Nyttor med FGS:er 

• Vägledning och funktionella krav - Hur gör du i din 
organisation? 

• Vad kommer i framtiden? 
Caspar Almalander, t f projektledare e-arkiv och e-diarium 
(eARD) 

11.30-12.30 Lunch 

12.30-13.15 
 

Processkartläggning i praktiken – med stöd av 
standarder 

Processkartläggning baserad på ISO 26122 och ISO 15489. 
Processorienterade dokumenthanteringsplaner. 
Abir Lindberg, arkivarie, Smittskyddsinstitutet 

13.15-14.00 

 

Policy och processer i praktiken – med stöd av 
standarder 

Att skapa ett ledningssystem för verksamhetsinformation 



AAS+Arkivsamfundet_konferens_2013_version_2013-07-03 

baserat på ISO 30300.  

Anki Steen, chef för Luftfartsverkets och Sjöfartsverkets 
gemensamma enhet för dokumentadministration (arkiv och 
registratur). 

14.00-14.30 Kaffe – Nyhetsbyrån Sirén delar ut priset Årets 
Registratur  

14.30-15.15 

 

Registrator –  insynsrättens riddare 

Att värna offentlighetsinsynen i motvind. Hur får man 
medarbetarna att förstå vikten av diarieföring? 
Robin Roy, arkivarie och personuppgiftsombud och Katarina 
Hallmans, huvudregistrator, KTH  

15.15-16.00 

 

Historiker från TV-programmet ”Det hände här” 

På jakt efter spår till historiska händelser i små orter.  

Bo Eriksson, medeltidshistoriker och Lisa Hellman, 1700-
talshistoriker verksamma vid Stockholms universitet 

16.00-16.15 Konferensavslutning  

Moderator sammanfattar och avslutar konferensen 
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Arkivrådet AAS i samarbete med 
Svenska Arkivsamfundet 

 
Konferensfakta 

 
Anmälan sker via bokningsformulär på Arkivrådet AAS webbplats 

 
 

www.arkivradet.se 
 
 

Tid: 23-24 oktober 2013 
 

Sista anmälningsdag: 18 oktober 2013 
 

Pris: 5 100 kr för medlem i Arkivrådet AAS eller 
Svenska Arkivsamfundet 
 
6 900 kr för icke medlem 
500 kr student (max 5 platser) 
 

 Priset inkluderar konferens, lunch, kaffe, 
underhållning och gemensam middag.  
 
Programmet är preliminärt med reservation för 
ändringar. Anmälan är bindande. Platsen på 
konferensen kan överlåtas till kollega. 
 

Upplysningar: Arkivrådet AAS kansli, 08-55 60 61 42 
 

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, 
Stockholm 
www.citykonferensen.se  
 

 
 
 
 

http://www.arkivradet.se
http://www.citykonferensen.se

