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1 INLEDNING 

Utgångspunkten för Tjänsten för digital arkivering (SAPA-tjänsten) som produceras av Riksarkivet 
är att det är en arkiveringstjänst för statsförvaltningens informationsmaterial. Den främsta nyttan 
av SAPA-tjänsten är att den gör det möjligt att förvara och arkivera digitalt material centraliserat 
och informationssäkert. 

Den övergripande arkitekturen för SAPA beskriver SAPA-helheten samt lösnings- och 
verksamhetsarkitekturen.1 Den beskriver funktionen och gränssnitten för SAPA-helheten (även 
externa tjänster). Dessa ska möjliggöra hantering och behandling av dokumentinformation som 
överförs från statsförvaltningen till Riksarkivet. 

Bakom SAPA-tjänsten behövs en datasystemhelhet (SAPA-plattform) som möjliggör tjänsten. 
SAPA-plattformen sköter bland annat om mottagning, förvaring och tillhandahållande av 
ursprungligen digitala och digitaliserade material på ett tillförlitligt och informationssäkert sätt. 
SAPA-plattformens arkitektur baseras på användningen av olika befintliga servicehelheter och en 
sammanslagning av dessa. 

Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer svarar CSC – IT-centret för vetenskap för 
genomförandet av SAPA-plattformen.  Riksarkivet är produktägare i projektet och svarar för 
integreringen av SAPA-datasystemtjänsterna till en del av Riksarkivet verksamhet och andra 
datasystem. 

Genomförandeprojektet för SAPA-plattformen startade i mars 2019 genom SAPA-styrgruppens 
beslut. I den första fasen av genomförandeprojektet för SAPA-plattformen genomfördes 
funktionerna för behandling och tillhandahållande avseende mottagande av digitaliserat material 
från mottagningsgränssnittet från Riksarkivets system, vilket gör det möjligt att ta i bruk SAPA-
plattformen i Riksarkivets funktioner för massdigitalisering och retroaktiv digitalisering. Införandet 
av den första fasen har gjorts i steg vid Riksarkivet. Våren 2020 togs SAPA-plattformen i bruk för 
digitaliseringsprocessen av material som redan överförts till Riksarkivet. Avsikten är att ta i bruk 
SAPA-plattformen för massdigitalisering under hösten 2020. 

I det här dokumentet beskrivs genomförandeplanen för SAPA-plattformen i fyra faser. Den första 
fasen har redan genomförts och resultaten från den beskrivs. För de följande faserna beskrivs 
innehållet, tidsplanerna, eftersträvade resultat samt vad respektive fas möjliggör i SAPA-tjänsten. 
Uppdelningen i faser beskrivs på bilden nedan (Bild 1: Uppdelning i faser).  

 
 
Bild 1: Uppdelning i faser 

 

 

1 Den övergripande arkitekturen för SAPA, version 1, https://www.avoindata.fi/data/sv/dataset/sapa-
kokonaisarkkitehtuuri. Hämtad 26.8.2020. 

file:///C:/Users/sarih/Downloads/avoindata.fi/data/sv/dataset/sapa-kokonaisarkkitehtuuri
file:///C:/Users/sarih/Downloads/avoindata.fi/data/sv/dataset/sapa-kokonaisarkkitehtuuri
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2 SAPA-FAS 1 SOM ÄR I PRODUKTION 

Fas 1 för SAPA-plattformen producerade en datasystemslösning som har tagits i produktionsbruk i 
Riksarkivets funktioner för retroaktiv digitalisering (RD). Följande saker som angetts som mål för 
produktionsanvändningen producerades i den här fasen [FAS 1 - SLUTRAPPORT]: 

1. Produktionen av massdigitaliseringen kan kopplas till SAPA på så sätt att hanteringen av 
bruksexemplar sker i SAPA och förvaringen av arkivexemplar sker i LDB-tjänsten för digitala 
kulturarv. Bruksexemplar kan tillhandahållas för användning via externa anslutningar med 
beaktande av användningsbegränsningarna. 

2. Produktionen av retroaktiv digitalisering kopplades till SAPA på så sätt att hanteringen av 
bruksexemplar sker i SAPA och förvaringen av arkivexemplar sker i LDB-tjänsten för digitala 
kulturarv. Bruksexemplar kan tillhandahållas för användning via externa anslutningar med 
beaktande av användningsbegränsningarna. 

3. I SAPA genomfördes förutsättningarna att ta emot material som producerats i pilotförsöken 
för massdigitalisering på så sätt att hanteringen av bruksexemplar sker i SAPA och 
förvaringen av arkivexemplar sker i LDB-tjänsten för digitala kulturarv. Bruksexemplar kan 
tillhandahållas för användning via externa anslutningar med beaktande av 
användningsbegränsningarna.  

4. Utarbetande av en plan för hur material som sparats i Digitalarkivet för retroaktiv 
digitalisering kan överföras för hantering i SAPA vad beträffar bruksexemplar och för 
förvaring i LDB-tjänsten för digitala kulturarv vad beträffar arkivexemplar. Själva 
överföringen av material (migration) ingår inte i SAPA-projektet. 

För SAPA-plattformens del genomfördes i SAPA-fas 1, vid sidan de tidigare förverkligade målen, en 
tjänst för användning av bruksexemplar för att stödja sökningen av bruksexemplar för såväl 
offentligt som begränsat material. 

Error! Reference source not found.2 visar vilka tjänster som genomförts i fas 1 på servicekartan för 
den övergripande arkitekturen för SAPA.  I kapitel 2.1 och 2.2 beskrivs kort hur respektive tjänst 
utvecklades. 
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Bild 2: Tjänster i SAPA-fas 1. 

2.1 TJÄNSTER SOM ÄR FÄRDIGA EFTER FAS 1 

• Hantering av metadata: tjänsten tillhandahålls av AHAA-systemet dit hanteringen av 
materialmetadata har centraliserats. 

• Hantering av visnings- och användningsbegränsningar: den här funktionen tillhandahålls av 
AHAA-tjänsten dit hanteringen av begränsningar har centraliserats. 

• Varaktig förvaring: den här tjänsten tillhandahålls av LDB-tjänsten för digitala kulturarv. 

2.2 TJÄNSTER SOM GENOMFÖRS ENLIGT DEFINITIONERNA I FAS 1 (TJÄNSTER SOM 
VIDAREUTVECKLAS) 

• Mottagande av digitaliserat material: digitaliserat material mottas via REST-gränssnittet från 
Riksarkivets bearbetningsverktyg. 

• Stödtjänster vid mottagande: definitioner och anvisningar för överföringspaket har 
utarbetats. 

• Utdelning av bruksexemplar: bruksexemplar kan hämtas autentiserat och auktoriserat via 
REST-gränssnittet med beaktande av användningsbegränsningarna. 

• Hantering av bruksexemplar: bruksexemplar konverteras och genereras vid behov vid 
mottagande av material. 

• Hantering av material: hanteringen av material begränsas till åtgärder som görs vid 
överföring.  

• Administration av åtkomstbehörigheter: SAPA utnyttjar Riksarkivets PDP-tjänst för att 
tillhandahålla tjänsten. I PDP-tjänsten har funktioner för tilldelning av tillstånd centraliserats. 

• LDB-paketering av material: mottaget material paketeras enligt kraven som definierats i  fas 
1. 

• Tillhandahållande av metadata för insamling: tjänsten tillhandahålls av AHAA-systemet, som 
tillhandahåller metadata för insamling med beaktande av användnings- och 
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visningsbegränsningarna. Dessutom kan man i utdelningen av bruksexemplar söka 
bruksexemplar av metadatatyp (till exempel OCR). 

• Förmedling av metadata: material som mottas ska finnas beskrivet i AHAA-systemet. SAPA 
lägger till metadata i AHAA baserat på definitioner i det mottagna materialet. 

• Söktjänst: söktjänsten tillhandahåller via REST-gränssnittet material som överförts till SAPA, 
material som sparats i Digitalarkivet samt material som sparats i lagringsinfrastrukturen för 
massdigitalisering till Astia och härifrån vidare till kunderna med beaktande av 
användningsbegränsningar och tillstånd. Tjänsten utnyttjar Riksarkivets datasystem. 

• Användning av bruksexemplar: Tjänsten erbjuder Astia ett gränssnitt för hämtning av 
material. 

• Förvaring av bruksexemplar: bruksexemplaren av mottaget material förvaras i SAPA:s 
utdelningsgränssnitt.  

3 FAS 2 FÖR SAPA-PLATTFORMEN 

Fas 2 för SAPA-plattformen är framför allt inriktad på material ursprungligen digitalt material. 
Målet är att utveckla en förmåga för SAPA-plattformen att med begränsade datastrukturer ta 
emot och behandla överföringspaket som bildats av ursprungligen digitalt material. Dessutom är 
målet att genomföra ett enkelt webbläsarbaserat användargränssnitt för att sköta autentisering 
för tjänsten, skicka överföringspaket för bearbetning samt följa hur överföringarna framskrider. 

3.1 SÄHKE2-MOTTAGNING 

I slutet av fas 2 avses med mottagningsförmågan för ursprungligen digitalt material den process 
med vilken ursprungligen digitalt material kan anslutas till de material som redan beskrivits i 
AHAA, SÄHKE2-metadata kan som sådana överföras till AHAA, hanteringen av bruksexemplar sker 
i SAPA och förvaringen av arkivexemplar sker i LDB-tjänsten för digitalt kulturarv. (Bild 3). 
Bruksexemplar kan tillhandahållas för användning via externa anslutningar (Astia) med beaktande 
av användningsbegränsningarna. Den här förmågan utvecklas i senare faser så att 
materialmetadata kan överföras från SAPA-plattformen till AHAA på sådant sätt att datainnehållet 
kan utnyttjas bättre. Ovanstående förutsätter ett webbläsarbaserat användargränssnitt med vilket 
SÄHKE2-metadata kan utökas och/eller annars behandlas innan materialmetadata förmedlas till 
AHAA.  
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Bild 3: Mottagning av Sähke2-material efter fas 2 

Vid SÄHKE2-mottagning utnyttjas i den mån det är möjligt den expansion av LDB för digitala 
kulturarv som LDB-EKA-projektet producerat. I fas 2 gås alltså genomförandet av expansionen av 
LDB för digitala kulturarv igenom samt planeras och genomförs erforderliga ändringar. 

3.2 PLANERING AV SAPA-ANVÄNDARGRÄNSSNITTET 

SAPA-plattformen erbjuder ett användargränssnitt för både de kunder som använder Riksarkivets 
digitala arkiveringstjänst (användargränssnitt för myndigheter) och Riksarkivets personal. I 
praktiken finns det ett användargränssnitt, där man baserat på roll administrerar vilka vyer som 
visas för användare på olika nivåer. I fas 2 definieras funktionerna för detta användargränssnitt. 

För Riksarkivets kunder behövs ett så lättanvänt användargränssnitt som möjligt, med vilket 
kunderna kan beskriva materialmetadata som behövs för överföringen i AHAA, överföra 
överföringspaket/-material till SAPA-tjänsten samt utöka de tekniska metadata för material som 
ska överföras, så att materialet kan exporteras för bevaring inom LDB-tjänsten för digitala 
kulturarv. I arbetet ingår en behovskartläggning och kravdefinition. 

För Riksarkivets personal behövs ett lättanvänt användargränssnitt där man kan administrera 
kunder (organisationer och användare) samt själva materialöverföringarna, hjälpa de överförande 
organisationerna att göra materialöverföringarna samt utföra diverse godkännanden av de 
åtgärder som görs i samband med materialöverföringarna. 

I planeringen av användargränssnittet ingår: 

• Behovskartläggning 

• Kravdefinition  

• Planering av användargränssnitt (ritningar av användargränssnittet) 

• Genomförande av prototyper för användargränssnittet utifrån definitionerna för att 
kartlägga användarvänlighetskraven. 

3.3 TJÄNSTER SOM GENOMFÖRS I FAS 2 

I fas 2 för SAPA-plattformen kommer tjänsterna enligt bild 4 nedan att genomföras inom den 
övergripande arkitekturen för SAPA. I avsnitt Error! Reference source not found. beskrivs kort hur 
respektive tjänst utvecklas i den här fasen. 
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Bild 4: Tjänster i SAPA-fas 2. 

3.3.1 Tjänster som utvecklas i fas 2 

• Mottagande av ursprungligen digitalt material: ursprungligen digitalt material mottas, 
valideras och bearbetas med begränsade datastrukturer, se Bild 3.  

• Mottagande av digitaliserat material: omfattningen av mottaget material utökas så att 
Riksarkivets kunder ges möjligheten att ladda upp digitaliserat material för behandling på 
SAPA-plattformen (datastrukturen har definierats i Riksarkivets krav på digitalisering som 
syftar till förstöring 2019). 

• Stödtjänster vid mottagande: definitionerna av och anvisningarna för ursprungligen digitala 
material utökas och stödda datastrukturer valideras. 

• Användargränssnitt för Riksarkivets användare: genomförs den andel som möjliggör 
uppföljning av överföringar. 

• Användargränssnitt för myndigheter: autentisering och laddningsvy genomförs. 

• Hantering av bruksexemplar: Beträffande hanteringen av bruksexemplar utökas 
filsortimentet från bildfiler till andra filer. 

• Hantering av material: SÄHKE2-metadata förs regelbaserat till AHAA-systemet. Planeras 
användargränssnitt och funktioner för uppföljning av hur material ackumuleras. 

• Förmedling av metadata: av mottagna metadata (SÄHKE2) skapas regelbaserat metadata i 
AHAA-systemet. Förmågan att skapa digitala uttryck i AHAA ökas med avseende på stödda 
datastrukturer och filer. 

• Hantering av kundrelationer: erforderliga datastrukturer enligt datamodellen genomförs. I 
praktiken finns det två roller: administratör och person som hanterar överföringen. 

• LDB-paketering av material: paketeringen utökas så att den omfattar kraven för fas 2. 

• Inhämtning av material från LDB-förvaringen: sökning av arkivexemplar från LDB-förvaring 
genomförs via REST-gränssnittet. 

• Förvaring av bruksexemplar: bruksexemplar av nya materialtyper som kommer i och med fas 
2 förvaras i SAPA:s utlämningsgränssnittet. 
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3.4 SAMMANFATTNING 

Beroenden/förutsättningar: 

• Riksarkivet definierar länkningsreglerna för metadata i SÄHKE2-paket till AHAA-
datamodellen. 

• Riksarkivet avtalar med CSC om vilka filformat och SÄHKE2-datastrukturer som ska stödjas. 

• Riksarkivet presenterar användargränssnittets behov till exempel med hjälp av 
trådblocksritningar.  

 
Resultat: 

• Tjänsten digital arkivering kan tillhandahållas för Riksarkivets kunder och kundernas första 

materialöverföringar kan ske till SAPA-tjänsten med begränsade datastrukturer. 

• Mottagning, förvaring, överföring till långtidsförvaring samt tillhandahållande av material 

utan redigering eller utökning av materialmetadata kan göras för ursprungligen digitalt 

material (begränsade filformat och datastrukturer). 

• De delar av användargränssnittet som definierats för fas 2 har genomförts och testats. En 

användargränssnittsplan för det användargränssnitt som ska genomföras i fas 3 har tagits 

fram inklusive datamodell. 

Acceptanskriterier: 

• Mottagande av material, KP-PAS-paketering och förmedling av metadata till AHAA-tjänsten 
har testats och konstaterats fungera och det har godkänts att de motsvarar de 
bearbetningsbehov som ska genomföras i fas 2. 

• De delar av användargränssnittet som definierats för fas 2 har godkänts. 

• Användargränssnittsplanen har godkänts ömsesidigt. 

• Den administrativa dokumentation som förutsätts i tjänstebeskrivningen har uppdaterats. 

Tidtabell: Färdig 04/2021 

4 FAS 3 FÖR SAPA-PLATTFORMEN  

Fas 3 avser genomförande av användargränssnittet. I fas 3 genomförs både användargränssnitt för 
myndigheter och användargränssnitt för Riksarkivets personal enligt de definitioner som gjorts i 
fas 2. Funktionerna omfattar bland annat: 

• Funktioner som möjliggör myndighetsöverföringar i sin helhet. 

• Funktioner för uppföljning, rapportering och administration av överföringar. 

• Funktioner för hantering av kundrelationer och material för att stödja administrationen av 
större kund- och överföringsvolymer i tjänsten.  

Utöver dessa vidareutvecklas SAPA-plattformens: 

• Gränssnitt för materialöverföring och -användning. 

• Funktioner för hantering av bruksexemplar, till exempel uppdatering av bruksexemplar och 
omskapande från ett ursprungligt arkivexemplar. 
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• Utdelning av bruksexemplar och insamling av metadata så att bruksexemplaren kan sökas 
av externa system.  

4.1 GENOMFÖRANDE AV ANVÄNDARGRÄNSSNITTET 

I arbetet ingår genomförande av användargränssnittet utifrån gjorda definitioner. Med hjälp av 
användargränssnittet ska en överlåtande myndighet (kund) kunna producera materialmetadata 
samt överföra material förknippat med metadata självständigt. Riksarkivet godkänner diverse 
punkter i överföringsprocessen samt handleder och stöder överföringsprocessen. Det 
användargränssnitt som Riksarkivets kunder har tillgång till möjliggör generering av 
materialmetadata i AHAA-datasystemet på tre olika sätt:  

1. den som överlåter materialet skriver/producerar materialmetadata (beskriver det 
överlåtna materialet) direkt i användargränssnittet 

2. materialmetadata importeras från SÄHKE2-metadata för behandling i användargränssnittet 
3. materialmetadata importeras från annat strukturellt format för behandling i 

användargränssnittet  

De två ovan nämnda sätten att producera materialmetadata möjliggör följande: 

1. Materialmetadata finns i den struktur som behövs i AHAA 
2. Materialmetadata har det datainnehåll som krävs 
3. Själva materialet (filer) ansluts till materialmetadata som skapats tidigare.  

Den behandlingsprocess som genomförs i fas 3 beskrivs i grova drag på bilden nedan (Bild 5). 

 

Bild 5: Mottagning av Sähke2-material efter fas 3 

För bland annat uppföljningen av överföringar har det i fas 1 och fas 2 utvecklats REST-baserade 
gränssnitt för uppföljning av hur överföringarna framskrider och lyckas samt för att ladda ner 
rapporter om SAPA/LDB för digitala kulturarv som skapats utifrån överföringarna. I fas 3 utnyttjas 
ovan nämnda gränssnitt och de gränssnitt som genomförs i den här fasen när det grafiska 
gränssnittet genomförs. Dessutom genomförs funktioner i användargränssnittet för administration 
av material, kunder, användare och organisationer utifrån de definitioner som gjorts i fas 2. 
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4.2 TJÄNSTER SOM GENOMFÖRS I FAS 3 

I fas 3 för SAPA-plattformen kommer tjänsterna enligt bild 6 nedan att genomföras inom den 
övergripande arkitekturen för SAPA. I avsnitten 4.2.1 och 4.2.2 beskrivs kort hur respektive tjänst 
blir färdig och hur tjänsterna utvecklas i den här fasen. 

 

Bild 6: Tjänster i SAPA-fas 3. 

4.2.1 Tjänster som är färdiga efter fas 3 

• Mottagande av digitaliserat material: omfattningen av material som tas emot utökas så att 
Riksarkivets kunder ges möjligheten att ladda upp digitaliserat material i olika datastrukturer 
till SAPA-tjänsten. 

• Stödtjänster vid mottagande: För Riksarkivets kunder skapas ett användargränssnitt som kan 
användas för att validera de helheter som överförs, kontrollera att materialet uppfyller 
definitionerna samt lägga till/utöka de överförda filerna med tillhörande tekniska metadata 
på så sätt att materialet är klart för användning och kan överföras till förvaringssystemen 
efter att de har behandlats. 

• Användargränssnitt för Riksarkivets användare: det gränssnitt som definierats i fas 2 
genomförs för att Riksarkivets användare ska kunna administrera SAPA-tjänstens kunder, 
följa överföringar, ta ut överföringsrapporter och administrera det material som överförts 
till tjänsten. 

• Användargränssnitt för myndigheter: det gränssnitt som definierats i fas 2 genomförs för att 
Riksarkivets kunder enkelt ska kunna överföra material till SAPA-tjänsten samt följa och 
administrera sina egna överföringar. Riksarkivets kund (överlåtande part) kan redigera 
materialmetadata vid överföringen. Riksarkivets kunder kan även administrera överförda 
material enligt vissa randvillkor. 

• Hantering av kundrelationer: i användargränssnittet genomförs funktioner med vilka 
Riksarkivets personal kan administrera kundrelationer. 

• LDB-paketering av material: paketeringen utökas så att den omfattar kraven för fas 2. 
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• Inhämtning av material från LDB-förvaringen: sökning av arkivexemplar från LDB-förvaring 
genomförs via REST-gränssnittet. 

• Förvaring av bruksexemplar: bruksexemplar av nya materialtyper som kommer i och med fas 
3 förvaras i SAPA:s utlämningsgränssnitt. 

4.2.2 I fas 3 vidareutvecklas 

• Mottagande av ursprungligen digitalt material: Förmågan att ta emot olika 
datastrukturer/filer utvecklas. 

• Utdelning av bruksexemplar: de åtgärder som behövs för att dela ut ursprungligen digitalt 
material utförs. 

• Hantering av bruksexemplar: De funktioner som definierats i fas 2 genomförs för 
administration av bruksexemplar via användargränssnittet. 

• Hantering av material: SÄHKE2-metadata exporteras regelbaserat till SAPA-
användargränssnittet, där materialmetadata kan behandlas för att föra till AHAA-systemet. 
Planeras användargränssnitt och funktioner för uppföljning av hur material ackumuleras. 

• Utökning av material: som ett led i genomförandet av användargränssnitten beaktas 
behoven för materialutökningstjänster och planeras integreringen till tjänster som berikar 
materialet. 

• Förmedling av metadata: förmedlingen av metadata berikas med materialmetadata som har 
skapats/redigerats i SAPA-gränssnittet vid överföring. 

• Söktjänster: kartläggning av kraven på hur Riksarkivets kunder kan hämta sådant material 
som de har överfört till SAPA. 

• Beställningstjänster: kartläggning av kraven på hur Riksarkivets kunder kan beställa material 
åt sig från SAPA. 

• Användning av bruksexemplar: kartläggning av kraven på hur användning av bruksexemplar 
kan genomföras. 

• Visstidsförvaring: Definiera regler för, bearbetning av och behov för hanteringen av material 
som ska förvaras en viss tid. 

4.3 SAMMANFATTNING 

Beroenden/förutsättningar: 

• I fas 2 har en användargränssnittsplan inklusive datamodell tagits fram. 

Resultat:  

• Användargränssnittet har i sin helhet genomförts för såväl Riksarkivets kunder som dess 

personal inklusive alla funktioner. 

• Framtida behov har kartlagts för fas 4. 

Acceptanskriterier: 

• Användargränssnittet har i sin helhet testats och konstaterats motsvara specifikationerna. 

• De kartläggningar som ska genomföras i fas 4 är färdiga. 

• Den administrativa dokumentation som förutsätts i tjänstebeskrivningen har uppdaterats. 
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Tidtabell: Färdig 04/2022 

5 FAS 4 FÖR SAPA-PLATTFORMEN 

I fas 4 är målet att SAPA-plattformen kan hantera mer komplext material än efter fas 2 och 3. 
Framför allt stöds överföring och användning av databasmaterial, om dessa inte har paketerats 
enligt SÄHKE2-definitioner. Dessutom genomförs i fas 4 övriga tjänster med innehåll och 
omfattning som avtalats gemensamt i fas 3. Bland annat görs en djupare integrering med 
befintliga tjänster såsom innehållsidentifiering och -analys. 

5.1 TJÄNSTER SOM GENOMFÖRS I FAS 4 

Målet för SAPA-fas 4 är att slutföra alla kvarstående tjänster inom den övergripande arkitekturen 
för SAPA enligt bilden nedan (Bild 7). I praktiken innebär detta att de tjänster som SAPA-plattformen 
realiserar kommer att uppfylla de krav som genomförandeprojektet för SAPA-plattformen ställer på 
dem och att SAPA-plattformen erbjuder Riksarkivets SAPA-tjänst och dess kunder de funktioner som 
har angetts i genomförandeprojektet för SAPA-plattformen. Å andra sidan betyder det också att 
SAPA-plattformens tjänster kan behöva vidareutvecklas efter genomförandeprojektet för SAPA-
plattformen. 

Följande tjänster slutförs med följande villkor/kommentarer: 

• Utdelning av bruksexemplar och beaktande av tillhörande användningsbegränsningar: I fas 
1 gjordes i SAPA-plattformen en integration till Riksarkivets Astia-system och PDP-
tillståndstilldelningssystem. De ovan nämnda systemen möjliggör tillsammans en sådan 
utdelning av bruksexemplar som beaktar användningsbegränsningar. Om det här utökas till 
andra datasystem, såsom Finna och NKR-lösningen (visnings- och 
användningsbegränsningar) ska dessa anslutande system finnas tillgängliga och kunna 
integreras senast under fas 4. 

• Utökning av material: en funktion gör det möjligt att ansluta sig till externa 
utökningstjänster, men själva integrationerna beror på tillgängligheten till och 
integrerbarheten av de externa tjänsterna. 

• Söktjänster, beställningstjänster och användning av bruksexemplar: behovet av dessa 
tjänster bedöms utifrån de behovskartläggningar och planer som görs i fas 3. 

• I fas 4 kan användargränssnittets funktioner även utvecklas utifrån erhållen respons enligt 
vissa prioriteringar. 
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Bild 7: Tjänster i SAPA-fas 4. 

5.2 SAMMANFATTNING 

Beroenden/förutsättningar: 

• Riksarkivet och CSC har tillsammans fastställt vilka filformat och datastrukturer som ska 
ingå i expansionen i fas 4. 

• Riksarkivet och CSC har tillsammans fastställt behovet av materialutökningstjänster. 

Resultat:  

• SAPA-plattformen utvidgas så att den stöder olika filformat och datastrukturer (framför allt 

databasmaterial), vilket medger Riksarkivets kunder och forskare bättre stöd för överföring 

av olika filformat och -strukturer till SAPA-tjänsten.  

• Materialutökningstjänster i avtalad utsträckning. 

Acceptanskriterier: 

• Nya filformat och datastrukturer har tagits fram för överföring av databasmaterial. 

• Överföringarna av avtalade databasmaterial har testats och konstaterats fungera. 

• Avtalade och planerade utökningstjänster har testats och konstaterats fungera. 

• Den administrativa dokumentation som förutsätts i tjänstebeskrivningen har uppdaterats. 

Tidtabell: Färdig 12/2022 

 

6 EXTERNA TJÄNSTER OCH BEROENDEN FÖRKNIPPADE MED SAPA-
FASERNA 
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6.1 AHAA 

AHAA spelar en viktig roll i SAPA-plattformens funktion. Efter att AHAA togs i 
produktionsanvändning har data migrerats från Riksarkivets nuvarande indexeringssystem (Vakka, 
Aarre och delvis Digitalarkivet) till AHAA-produktionsmiljön och de produktionsmässiga tjänsterna 
(gränssnitten) i AHAA är i bruk. Riksarkivet uppskattar att AHAA-migrationerna görs under 
sommaren 2020 och att AHAA tas i bruk i full skala under hösten 2020. SAPA-plattformen 
integrerades med AHAA-produktionsmiljön redan när produktionsanvändningen i SAPA-fas 1 
påbörjades. 

6.2 ASTIA 

Astia är Riksarkivets beställnings- och kundbetjäningssystem. Med hjälp av Astia kan Riksarkivets 
kunder bland annat bläddra bland digitala material, ansöka om användningstillstånd för begränsat 
material samt begära information. SAPA-plattformen tillhandahåller bruksexemplar för 
bläddringsvyn i Astia med beaktande av de begränsningar som hänför sig till materialet. 

6.3 PRODUKTIONSSTYRNING AV RETROAKTIV DIGITALISERING OCH 
MASSDIGITALISERING 

De SAPA-paket som definierats i fas 1 produceras med hjälp av produktionsstyrningssystem och 
paketen levereras till SAPA:s mottagningsgränssnitt. 

6.4 MIGRATION AV DIGITALISERAT MATERIAL 

Migrationsprojektet är ett självständigt projekt där materialet paketeras i den struktur som avtalas 
i SAPA-projektet. SAPA-plattformen har försetts med separata arbetsförlopp för migrationspaket. 

6.5 LDB-TJÄNSTEN FÖR DIGITALA KULTURARV 

De ändringsbehov som är förknippade med LDB-tjänsten för digitala kulturarv kan identifieras när 
SAPA tas i bruk. Sådana behov är bland annat utvecklingen av LDB-tjänsterna (till exempel 
eventuella ändringar av materialpaketering, utveckling av gränssnitten eller annan utveckling 
enligt LDB-definitionerna), framför allt beaktande av kapacitetskraven för digitaliseringen på 
apparat-/nätinfrastrukturnivå, samt eventuella arkitekturmässiga ändringar förknippade med 
mottagning och förvaring av säkerhetsklassificerat material. Utvecklingshelheten för LDB-tjänstens 
logiska förvaring följs i SAPA-projektet eftersom den har väsentliga effekter på SAPA-funktionerna 
– framför allt hanteringen av material. 

6.6 PDP-TILLSTÅNDSTILLDELNINGSTJÄNST 

PDP är Riksarkivets tjänst vars syfte är att tilldela tillstånd till användare och betrodda miljöer. När 
Astia hämtar bruksexemplar från användningstjänsterna på SAPA-plattformen kan de vara 
förknippade med begränsningar i lag som förhindrar allmän användning av bruksexemplaren. Då 
ska den som söker ett bruksexemplar ha ett gällande tillstånd definierat i PDP-tjänsten, där 
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tillståndet kontrolleras innan det bruksexemplar som är användningsbegränsat kan överlämnas för 
visning. 

6.7 EVENTUELLA ÖVRIGA SYSTEM 

• Riksarkivets analyssystem: Tillhandahåller utökningstjänster för materialet 

• NKR: Jämförbar med PDP-tillståndstilldelningstjänsten. Projektframskridandet följs. 

• Finna: Söker och tillhandahåller material i användningsgränssnittet.  

7 PÅBÖRJANDE AV PRODUKTION OCH PUBLICERINGSPROCESS  

Respektive SAPA-fas genomför en viss delhelhet av den genomgripande arkitekturen för SAPA. 
Den slutliga versionen av delhelheten börjar produceras när respektive fas är slutförd. Utöver 
detta kan funktioner som blir färdiga under de olika SAPA-faserna börja produceras på ett 
kontrollerats sätt medan SAPA-fasen ännu pågår. Det här gäller särskilt vidareutveckling av 
befintliga funktioner samt sådana enskilda funktioner vars funktionalitet inte är direkt beroende 
av sådana andra funktioner som ingår i samma fas men som inte ännu har genomförts. 

I fas 1 av SAPA-genomförandeprojektet har man etablerat en praxis där de funktioner som 
genomförts under varje genomförandeperiod (sprint) överförs till en kundtestmiljö, där Riksarkivet 
kan testa dem. När dessa funktioner har testats och godkänts i kundtestmiljön, kan de börja 
produceras. Påbörjande av produktion görs vid månatliga driftavbrott, där man från fall till fall 
beslutar om vilka av de funktioner som testats i kundtestmiljöerna ska börja produceras. Det här 
beslutet beror av såväl Riksarkivets behov som ståndpunkterna för utvecklingsteamet och 
underhållet på CSC. Dessa ståndpunkter grundas på en kontroll av huruvida funktionerna kan börja 
produceras på ett oberoende sätt och om de funktioner som börjar produceras är kompatibla med 
de externa tjänster som är anslutna till SAPA-plattformen. 

8 ANSVAR OCH ROLLER  

Riksarkivets roll är produktägare i genomförandeprojektet medan CSC har ansvaret för 
genomförandearbetet. SAPA-plattformen har anslutningar till Riksarkivets andra viktiga 
datasystem, bland annat AHAA och webbtjänsten Astia samt en lösning för administration av 
åtkomstbehörigheter. De ändringar som SAPA-plattformen förutsätter kan behöva göras i dessa. 
SAPA-genomförandet förutsätter ett omfattande samarbete och koordinering mellan de olika 
funktionerna vid Riksarkivet. Under SAPA-genomförandeprojektet ser Riksarkivet till att de olika 
funktionernas behov och krav beaktas och att de formuleras som krav på datasystemet. 

I den här helheten är CSC:s roll att genomföra en datateknisk helhet (SAPA-plattformen) som 
möjliggör SAPA-tjänsten på Riksarkivet. I helheten ingår själva datasystemet samt tillhörande 
planering, genomförande och underhåll. Dessutom omfattar helheten stöd, administration och 
rapportering till Riksarkivet för SAPA-plattformens del. Innehållet i SAPA-plattformen ingår i en 
tjänstebeskrivning mellan Riksarkivet och CSC och beskrivningen uppdateras enligt processerna i 
den när respektive fas blir färdig. 
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9 RESURSTILLDELNING 

Den resurstilldelning som möjliggörs av att de funktioner som ingår i genomförandeplanen 
genomförs framgår av dokumentet Finansieringsbehov för utveckling av SAPA-tjänsten 2021–2022. 
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