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Gallring   (NO – kassasjon)  

Sekretess   (NO - gradering, taushets- 

   plikt og unntatt offentlighet) 

PUL    Personuppgiftslagen (PuL)  

Diarie-dossiéeplan 

/registreringsplan  (NO – arkivnøkkel) 

Diarium   (NO – journal) 

 

Begrepp 



• Ansvarar för att den information som skapats i 

Stockholm är tillgänglig för alla nu och i framtiden  

• Bidrar till att utveckla den moderna offentliga 

förvaltningen 

• Är ett av Nordens mest besökta arkiv  

• 7, 5 mil arkivhandlingar berättar om miljontals 

stockholmare och Stockholm från 1300-talet till idag 

• Arkiven efter 5 000 verksamheter i Stockholm 

 

Stockholms stadsarkiv 

2014-11-05 

Sid 3 



Tidslinje – projekt Navet 

Förstudie 

Kravställning 

sep 2007 – feb. 2008 

Våren 2008 

Val av leverantör 

Hösten 2008 

Hösten 2008 – våren 2010 

Implementering och anslutning av piloter 

Juni 2010 

Lansering  

Sep 2007 – feb 2008 

Förstudie 

Remiss i staden 

Gemensam informations-

försörjning 

Plattform e-arkiv 

Stockholm 

Hösten 2009 – Jan 2010 
Kravställning 

Våren 2008 Hösten 2008 

Remiss i staden 

Kravspecifikation - stöd för nämndhantering 
Hösten 2010 

Beslut om utvidgning 



Samlad e-strategi –  
alla ska agera i samma riktning 

• IT ska underlätta tillgången till stadens information och tjänster 

• Stadens invånare och andra intressenter ska enkelt kunna ta del av 

 kvalitetssäkrad information 

• Anställda ska ha tillgång till väl fungerande och samverkande IT-stöd 

som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet 

 

Målet - att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt 

 



 • I drift 2010 

• Teknisk plattform 

• Processer/arbetssätt 

• System/processer levererar 

enligt plan  

• Inläsning av äldre leveranser 

• Ses som ett stadsgemensamt 

system (drift- och 

förvaltningskostnader nycklas 

ut) 

 

E-arkiv Stockholm 



 Externa aktörer – Internet/läsesal    Hämta   Lämna 

E-arkiv Stockholm 

     

Verksamhetssystem 

 Handläggare Allmänhet/forskning 

E-tjänst 

SOA-plattform 

Behörighetskontroll och filter 

Mottagningskontroll Access 

Lagring 

Arkivklient 

Arkivarie 

FTP-tjänst 



Processer och rutiner togs fram… 



  

Digitala arkivprocessen 

Ledning och förvaltning 

Administration och arkivvård  

 Mottagningsprocessen Utfåendeprocessen Förmöte 



Anslutningsplan 2014-2017 

• Omfattar stor del av stadens 

digitala bevarandeinformation 

•  Obligatoriskt att ansluta 

 

Interna äldre befintliga leveranser 

 

 

 

Anslutningsarbetet – gemensamt 

projekt  

• Ömsesidiga resurser 

(personal) 

• Workshops utifrån 

checklistan 

• Kostnader: 80 000 kr/ 

anslutning+ kostnad för 

uttag ur system och 

byggande av SIP 

(arkivpaket) 

 

Leveranser till e-arkivet 

http://www.ssa.stockholm.se/Global/Dokument/Arkivvagledningar/e-arkiv/Anslutningsplan 2014-17 1 0.pdf
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Anslutningsarbetet (mottagningsprocessen) 
 

Förmöte 
Krav-

specifikation 
Skapa 
arkivfil 

Transport-
förbindelse 

Test Produktion 



 

 
 

Förmöte 
Krav-

specifikation 
Skapa 
arkivfil 

Transport-
förbindelse 

Test Produktion 

• Vad ska levereras? 

• Behövs gallringsutredning? 

• Processkartläggning? 

• Uppdragsbeskrivning 



 

 
 

Förmöte 
Krav-

specifikation 
Skapa 
arkivfil 

Transport-
förbindelse 

Test Produktion 

• Fyll i mall för informationsredovisning 

• Metadata  och struktur för arkivobjekt  

• Kartlägg återsökningsbehov 

• Välj format på filer, skapa exempel 

• PuL- och sekretessklassning 



Metadata på varje nivå Kommun 

Myndighet 

Arkivbildare 

Verksamhetsområde 

Processgrupp 

Process 

Bestånd 



Arkivobjekt 

Process 

Arkivobjekt 

HO Huvudobjekt 

UO UO Underobjekt 

Redovisningsstruktur 



Arkivobjektstruktur 

Process 

UO 

HO 

UO 

Ärende 

Handling 

Handling 

Fil 

Fil 

Fil 

Arkivobjekt 







Vilken information kan visas via internet? 

Sekretess 

0 1 2 9 

PuL 0 Hel Förekomst Ej Ej 

1 Hel Förekomst Ej Ej 

2 Förekomst Förekomst Ej Ej 

9 Förekomst Förekomst Ej Ej 

• Med Hel avses att informationen i sin helhet lämnas ut automatiskt via e-tjänsten.  

  

• Med Förekomst avses att en sökning ger en begränsad mängd metadata som visas i en träfflista. 

Detaljer som är publikt synliga är ID för arkivobjektet samt Beskrivning och ett relevant Datum. 

Själva innehållet i arkivobjektet utöver dessa tre visas ej direkt via internet.  

  

• Med Ej avses att sökträff ej visas överhuvudtaget även om information som matchar sökningen 

existerar. Informationstext upplyser om att sökning i detta material ej ger träff.  



 

 
 

Förmöte 
Krav-

specifikation 
Skapa 
arkivfil 

Transport-
förbindelse 

Test Produktion 

• Extrahera  

• Paketera (SIP) 

• Kvitto- och felhantering 



 

 
 

Förmöte 
Krav-

specifikation 
Skapa 
arkivfil 

Transport-
förbindelse 

Test Produktion 

• Synkron/Asynkron 

• Brandväggar 

• Användarkonton 



 

 
 

Förmöte 
Krav-

specifikation 
Skapa 
arkivfil 

Transport-
förbindelse 

Test Produktion 

• Tre miljöer: 

–  Test 

–  PreProd 

–  Prod 



 

 
 

Förmöte 
Krav-

specifikation 
Skapa 
arkivfil 

Transport-
förbindelse 

Test Produktion 

• Leveransgodkännande 

• LÖK/LAV 

• Förteckna 

• Utbilda utfående 

• Fortsatta leveranser? 

Checklista som dokumenterar projektet 

http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-Stockholms-stad/


 

iipax 

 

 

webbsök 

 

 

mellanarkivet 

 

 

Stockholms-

källan 

 

verksamhets-

system 

 

 

Open Sthlm (PSI) 

 

 

Stadens 

digitala 

information 

 

Användandet & användbarheten 

 

e-tjänster 

 



Målgrupper 

•  Allmänheten 

•  Handläggare och arkivarier 

•  Övriga intressenter (PSI...) 

 

Åtkomstsätt  

•  Självservice  

•  Klient 

•  Integration via API (webbtjänst) 

• Stadsarkivets andra publiceringskällor 

Utfående - tillhandahållande 



Information i e-arkivet kan hämtas, läsas och 

laddas ner direkt från e-tjänsten (om inga 

juridiska hinder föreligger) 

 

Information med sekretess (klass 1) och PUL 

(klass 2) begärs ut via förfrågan 

 

I läsesalen visas PUL (klass 2) information 

 

Sekretess (klass 2) begärs ut via telefon, mejl 

eller webbformulär  

 

 

Webbsök – e-arkiv Stockholms e-tjänst 

 

 

 

https://iservice.stockholm.se/open/ArchiveSearch/Pages/SearchPage.aspx


Förvalta och utveckla e-arkiv Stockholm 
 
 
 

Vidmakthålla   Vidareutveckling Nyutveckling 

Förvaltning Utveckling 



• PUL och sekretess, ett öppet eller stängt e-arkiv 

• Prestanda iipax och e-tjänsten 

• Mina sidor – Bank-ID inloggning 

• Snygg och användarvänlig e-tjänst  

• Arbeta smartare 

• Pedagogiska och kommunikativa utmaningar 

internt och externt  

 

 
 

Utmaningar!  



 

 

 

Frågor? 

 

 

 

http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-

Stockholms-stad/ 

 

matilda.ekstrom@stockholm.se 
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