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1. INLEDNING 

För en utförlig beskrivning av bakgrund och utgångspunkter hänvisas till följande dokument: 
 

• ”Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv” 
• Det för projektet överordnade dokumentet ”Översiktlig beskrivning av eARD”.  

 
I detta dokument används förkortningen ”Paket-FGS” för ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” 
 

1.1 LÄSANVISNING 

• De anvisningar som finns för leverans, filnamn, kataloger med mera återfinns i kapitel 3.13.1 
”LEVERANS”.  

• De dataelement som definierats beskrivs i kapitel 3.2 ”METADATA FÖR SIP”.  
• De anvisningar och de dataelement som definierats för överföring från ett e-arkiv till ett annat 

e-arkiv återfinns i kapitel 3.3 ”ÖVERFÖRING MELLAN E-ARKIV”. 
• De anvisningar som gäller tillkommande FGS:er återfinns i kapitel 3.2.9 ”Metadata gällande 

information utpekande användande av leveranstyps FGS”. 
 
I den tillhörande METS-profilen eARD_Paket_FGS.xml med exempel definieras samtliga 
dataelement för utbytesformatet. Filer skapade enligt METS-profilen eARD_Paket_FGS.xml 
valideras med hjälp av schemat eARD_Paket_FGS_mets.xsd Dessa tillhörande XML och XML-
schema dokument går att nå via länkar från http://www.riksarkivet.se/e-arkiv. 
 

1.2 MÅLGRUPP 

Målgrupper för denna FGS är: 
 

• Statliga myndigheter 
• Kommuner och landsting 
• Kommersiella aktörer som utvecklar och tillhandahåller tjänster för e-arkiv 

 

1.3 LEVERABLER 

Leverablerna för denna FGS är: 
 

• Denna specifikation med bilagor 
• METS-profil 
• XML-schema, schemat är en delmängd av standarden METS 

 

1.4 REFERENSER 

Denna FGS är i första hand baserad på följande standarder och specifikationer: 
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• Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), ISO 14721:20031 
• Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS), ISO 20652:20062 
• Audit And Certification Of Trustworthy Digital Repositories ISO 16363:2012 (Tidigare 

Trustworthy Repository Audit and Certification – Criteria and Checklist (TRAC))3 
• UN/CEFACT TBG19, BRS, Transfer of digital records, 2008-06-234 
• Metadata Encoding & Transmission Standard (METS), Library of Congress, 20105 
• Rapport från ENSAM, e-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp, 2010-05-126 

• Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS), Library of Congress, 20117 
• Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för 

automatiserad behandling), RA-FS 2009:18 
• Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar 

(upptagningar för automatiserad behandling), RA-FS 2009:29 
• Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om 

arkiv hos statliga myndigheter; beslutade den 9 december 2008, RA-FS 2008:410 
 

1.5 KONVENTIONER 

Denna FGS följer språkbruket i Internet Engineering Task Force (IETF) Request 
 for Comments (RFC) 2119.11 
 

                                                 
1 http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf 
2 http://public.ccsds.org/publications/archive/651x0m1.pdf 
3 http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf 
4 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_TransferOfDigitalRecords_V1.0.pdf 
5 http://www.loc.gov/standards/mets/ 
6 http://xml.ra.se/mets/Rapport.pdf 
7 http://www.loc.gov/standards/premis/ 
8 http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-1.pdf 
9 http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-2.pdf 
10 http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RAFS%202008-4.pdf 
11 http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 
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2. ÖVERSIKT 

2.1 TERMER 

I denna FGS används de termer och begrepp som definierats i den begreppslista som framtagits inom 
eARD-projektet.12  
 

2.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

Projektet eARD följer det projektdirektiv som fastslagits av riksarkivarien och som bygger på 
förslagen i förstudien om e-arkiv och e-diarium13. En konceptuell modell för system för långsiktig 
informationsförsörjning togs fram inom förstudien. 
 

 
 
Figur1: System för långsiktig informationsförsörjning, figuren hämtad från förstudien om e-arkiv och 

e-diarium. 

 

                                                 
12 Begreppslistan går att nå via http://www.riksarkivet.se/e-arkiv  
13 http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Forstudie_e-arkiv_e-diarium_Rapport.pdf 
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Av figuren framgår att det ska vara möjligt att ställa av information från verksamhetssystem och föra 
över informationen till ett e-arkiv som drivs av myndigheten eller tillhandahålls som en e-tjänst. Det 
ska också vara möjligt att föra över information från myndighetens eget e-arkiv till 
arkivmyndighetens e-arkiv. Det ska även vara möjligt att överföra information från en myndighets 
verksamhetssystem direkt till ett e-arkiv vid en arkivmyndighet. För att underlätta detta krävs 
standardisering av paketstruktur och metadata för leverans av information till ett e-arkiv. Med e-arkiv 
avses i detta sammanhang e-arkiv som följer OAIS-modellen. Denna Paket-FGS beskriver 
paketstruktur och metadata som rör den fysiska leveransen. Kommande FGS:er kommer bland annat 
att definiera metadata för de olika leveranstyperna. 
 

2.2.1 Paket-FGS avser leverans till e-arkiv 

Ett e-arkiv ska ha funktioner för mottagande, återsökning och uttag av information. Denna FGS avser 
inte att definiera metoder och metadata för återsökning och uttag av information ur ett e-arkiv. Denna 
FGS definierar inte heller funktioner hos ett e-arkiv, exempelvis funktioner för gallring Denna FGS 
avser endast paketstruktur och viss metadata för leveranser till ett OAIS-baserat e-arkiv. Det har 
härvidlag ingen betydelse om ett mottagande e-arkiv betraktas som mellanarkiv eller slutarkiv. Det 
avgörande är att e-arkivet följer OAIS-modellen. De dataelement som definieras i denna FGS har 
betydelse för leverans och bevarande, men inte för generell informationsåtersökning. Återsökning i 
ett e-arkiv sker normalt med hjälp av metadata som definieras i FGS:erna för respektive leveranstyp, 
se avsnitt 2.2.2. Innan överföring av information från ett verksamhets-system till ett e-arkiv kan ske 
så krävs ett förarbete i form av ett leveransprojekt och en leveransöverenskommelse. Denna FGS 
behandlar inte denna administrativa process. Denna FGS behandlar endast de tekniska aspekterna av 
leveranser till e-arkiv, enligt nedan:  
 

• Paketstruktur för SIP:ar14 som ska överföras till ett OAIS-baserat e-arkiv 
• Generell metadata för en SIP 

 

2.2.2 En FGS per leveranstyp 

Den digitala information som ska bevaras har olika struktur beroende på hur den skapats. Olika slag 
av IT-system organiserar informationen på olika sätt och det påverkar även hur arkivering av 
informationen kan ske. För varje definierad övergripande typ av informationssystem såsom till 
exempel ärende- och dokumenthantering, personalsystem databaser med flera (se mer information i 
kapitel 2.2.3 ”Leveranstyper”) behöver det utarbetas en generell leveransspecifikation i form av en 
FGS som definierar hur informationen ska exporteras och paketeras för överföring till ett e-arkiv. Det 
ska inte utarbetas leveransspecifikationer för individuella IT-system utan generella specifikationer 
som kan gälla vid arkivering ur många sinsemellan olika system vilka har det gemensamt att de 
används för samma typ av informationshantering, exempelvis för ärende- och dokumenthantering. 
Dessa leveranstypsspecifika FGS:er ska in sin tur referera till denna ”FGS för paketstruktur för e-
arkiv” som beskriver paketstruktur och generell metadata för leveransen. 
 

                                                 
14 Se avsnitt 3.1.2 för en definition av Submission Information Package (SIP) 
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Många typer av informationshantering förekommer inom statliga myndigheter, kommuner och 
landsting, och i stället för att varje organisation själv utvecklar egna specifikationer använder man 
dessa generella FGS:er. För mer information om FGS:er hänvisas till det överordnade dokumentet för 
projektet eARD samt till ”Slutrapport för FGS för paketstruktur för e-arkiv”.  
 
Förhållandet mellan FGS:erna illustreras av nedanstående figur.  
 

 
 
Figur2: FGS:er för e-arkiv. För varje leveranstyp finns en leveranstypsspecifik FGS. Dessa refererar 

till den generella “FGS för paketstruktur för e-arkiv”. 

 

2.2.3 Leveranstyper 

Nedanstående tabell innehåller exempel på leveranstyper som diskuterats inom projektet. Vilka 
FGS:er som tas fram bestäms av projektledningen. Varje leveranstyp skall beskrivas av en egen FGS. 
Samtliga FGS:er framtagna inom projektet eARD kommer att vara tillgängliga via Riksarkivets 
webbplats. Den fortsatta distributionen och förvaltningen av FGS:erna är under utredning. 
 
Leveranstyp Omfattning 
Ärende- och 
dokumenthanteringsystem 

Information exporterad från samtliga typer av ärende- och 
dokumenthanteringssystem inklusive enklare diarieföringssystem. 

Personalsystem Information från personalsystem.  
Ekonomi Information från ekonomisystem. 
Medicinska journaler e-arkiv för medicinska journalsystem finns redan i drift vid SLL mfl 

landsting. På sikt bör även en FGS etableras för denna typ av system. 
Webbplatser och intranät Information från webbplatser och intranät utgör en egen leveranstyp. 

Informationen består av webbsidor och länkar vilka inhämtats via en 
automatiserad nerladdning   

Register- och databasuttag Information exporterad från register eller databaser, exempelvis från 
SCB:s statistiksystem, utgör en egen leveranstyp. 
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Internationellt har standardiseringssträvanden för det digitala bevarandet i regel fokuserat på ärende- 
och dokumenthanteringssystem medan bevarande av andra typer av system kommit i andra hand.15 
Inom eARD-projektet är målsättningen att hitta en generell övergripande modell för e-arkivering som 
omfattar samtliga typer av informationssystem och att FGS:er för olika leveranstyper definieras 
efterhand som behov uppstår. Utöver ovanstående leveranstyper har även behovet av en 
standardiserad modell för leveranser av digitalt publicerad information till Kungliga biblioteket 
diskuterats. Sådana leveranser utgör i strikt mening inte arkivleveranser, men i ett praktiskt 
hänseende liknar dessa leveranser väldigt mycket mottagande av leveranser till ett e-arkiv. Det är 
därför rimligt att använda denna FGS även för leveranser av digitalt publicerad information.  
 

2.2.4 Mappning mellan verksamhetssystem och leveransspecifikation 

I samband med en leverans från ett specifikt verksamhetssystem måste en mappning ske mellan det 
aktuella verksamhetssystemets dataelement och de dataelement som definierats i 
leveransspecifikationen för den aktuella leveranstypen. Denna mappning är ett nödvändigt steg vid 
leverans till ett e-arkiv. Denna problematik beskrivs utförligare i de FGS:er som avser specifika 
leveranstyper.   
 

2.2.5 Egendefinierade leveranstyper 

Det kan finnas statliga myndigheter, och även kommuner och landsting, vilka har verksamhetssystem 
som inte enkelt kan ordnas in under någon av de leveranstyper som listats i föregående avsnitt. Det 
ska vara möjligt för en statlig myndighet, kommun eller landsting att definiera egna leveranstyper 
och utarbeta egna leveransspecifikationer. Denna Paket-FGS är tillämplig även i sådana fall. Alla 
regler och konventioner som beskrivs i nästa avsnitt är tillämpliga även i det fall en egen leveranstyp 
har skapats och en egen leveransspecifikation har utarbetats. Utgångspunkten för såväl statliga 
myndigheter som kommuner och landsting bör dock vara att använda de gemensamma FGS:er som 
utarbetas hellre än att definiera egna leveransspecifikationer. 
 

                                                 
15 I de nordiska länderna finns standardiserade arkiveringsformat för ärende- och dokumenthantering i Norge (NOARK), 
Finland (SÄHKE2) och Estland (UAM) men motsvarande standarder saknas för andra typer av system. I Danmark finns 
en generell modell som omfattar samtliga typer av system. 



 
 FGS för paketstruktur för e-arkiv 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 9(35) 
Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 
3. PAKETSTRUKTUR OCH METADATA FÖR ÖVERFÖRING TILL E-ARKIV 

3.1 LEVERANS 

En leverans till ett e-arkiv kan se ut på flera sätt. I sin enklaste form kan den ske via en manuell 
transport av en USB-sticka/disk. Det kan också ske i form av ett helautomatiserat system som överför 
tusentals ärenden per dag från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv. Denna FGS gäller oavsett metod 
för överföring till e-arkiv. Som tidigare beskrivits behandlar denna FGS inte den administrativa 
process som föregår leveransen. Det förutsätts dock att en sådan process existerar och att den 
resulterar i en leveransöverenskommelse som definierar hur leveransen ska genomföras. Det krävs en 
tydlig definition av vad en leverans till ett e-arkiv innebär och hur de olika delarna förhåller sig till 
varandra. En formalisering av leveransprocessen ges i standarden ”Producer-Archive Interface 
Methodology Standard”. I övrigt bygger definitionerna i detta avsnitt på de som beskrivits av 
Sambruk.16 
 

3.1.1 Leveransöverenskommelse och överföring 

Varje leverans från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv, eller från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv, 
skall vara definierad av en leveransöverenskommelse (”Submission agreement” i OAIS-modellen). 
Leveransöverenskommelsen bör bestå av ett eller flera dokument, upprättat av leverantören och 
mottagaren, som reglerar allt som rör den aktuella leveransen. Det faktiska överförandet av data kan 
sedan vara indelat i olika steg. En leverans kan ske i sin helhet vid ett tillfälle eller vara uppdelad på 
flera separata överföringar (”Data Submission Session” i OAIS-modellen). Varje överföring kan i sin 
tur omfatta ett eller flera leveranspaket (”Submission Information Package” i OAIS-modellen). Ett 
leveranspaket (hädanefter kallat SIP) kan innehålla större eller mindre datamängder. Vad som 
konstituerar en SIP definieras i leveransöverenskommelsen.  
 

                                                 
16 Sambruk (2011), Leveranshandledning, s 25-33 
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Figur3: Informationsmodell för leveranser till e-arkiv 

 

3.1.2 Definition av en SIP enligt Paket-FGS 

Leveranser till e-arkiv sker i form av leveranspaket, kallade Submission Information Packages (SIP) i 
OAIS modellen. För en SIP gäller följande: 
 

• En SIP ska alltid innehålla en XML-fil med namnet ”sip.xml” vilken ska innehålla generell 
metadata som beskriver SIP:en. Den XML-fil som beskriver SIP:en ska vara i METS-format 
och följa den profil som tagits fram inom eARD projektet. Denna XML-fil ska ha samma 
format oavsett vilken leveranstyp SIP:en tillhör.  

• Filen ”sip.xml” ska ligga i roten av katalogstrukturen inom SIP-paketet. Se vidare avsnitt 
3.1.5 nedan. 

• En SIP ska tillhöra en och endast en leveranstyp. Se avsnitt 2.2.3 ovan. 
• En SIP ska tillhöra en och endast en leveransöverenskommelse.  
• En SIP kan innehålla en eller flera datafiler vilka refereras i ”sip.xml”. I sin enklaste form kan 

en SIP endast bestå av filen ”sip.xml” innehållande inbäddad metadata. 
• En SIP kan innehålla stora eller små datamängder beroende på vad som är lämpligt för ett 

visst e-arkiv. Leveransspecifikationerna ska vara generella nog att tillåta SIP:ar av olika 
storlek beroende på situationen. I leveransöverenskommelsen definieras vilka kriterier som 
ska konstituera en SIP för en viss leverans. I princip ska en SIP kunna innehålla ett enda 
ärende från ett ärende- och dokumenthanteringssystem. En SIP ska också kunna innehålla ett 
uttag av samtliga ärenden och tillhörande dokument från ett ärende- och 
dokumenthanteringssystem. 

• Denna FGS definierar ingen maximal fysisk storlek på en SIP. Eventuella sådana 
begränsningar får sättas av respektive införandeprojekt och definieras i leverans-
överenskommelsen. 
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3.1.3 Konventioner för namn på filer och filkataloger 

En SIP innehåller filer, och eventuellt filkataloger, och dessa ska ges namn senast i samband med att 
SIP:en paketeras. 
 

• Namn på filer och filkataloger får endast innehålla följande tecken: a..z, A..Z, 1..9, ”-” och 
”_”. Några andra tecken får inte användas.  

• Filnamnsändelser ska vara de vedertagna för respektive filformat, exempelvis ”.pdf” för PDF-
filer och ”.xml” för XML-filer. 

• Namn på filkataloger ska vara utan ändelse.  
• Den sista filnamnsändelsen är den viktigaste, men dubbla filnamnsändelser, som exempelvis 

”bildfil.tif.pdf”, bör om möjligt undvikas.  
 
Om en organisation använder filnamn där svenska tecken ersatts av sina motsvarigheter ”utan 
prickar” så är det en accepterad lösning. Det är dock alltid viktigt att filnamnen inte krockar. Om en 
organisation använt svenska tecken i sina filnamn så måste filnamnen ändras senast i samband med 
leverans till e-arkivet. För att undvika att filnamn krockar kan svenska tecken som ”å”, ”ä”, ”ö” och 
”ü” ersättas med ”aa”, ”ae”, ”oe” och ”ue”17. 
 
Observera att namngivningen av filer och filkataloger förutsätts vara skiftlägeskänsliga (case 
sensitive), dvs namn på filer och mappar som ingår i leveransen måste överensstämma exakt vad 
gäller användandet av versaler och gemener. Till exempel är inte ”Pelle”, ”PELLE” eller ”pelle” 
samma namn med dessa regler. Skiftlägeskänslighetskravet krävs för att specifikationen ska kunna 
tillämpas både på sådana plattformar där filnamn alltid är skiftlägeskänsliga, exempelvis Linux-
system och på plattformar där filnamn inte är skiftlägeskänsliga, exempelvis Windows-system. 
 

3.1.4 Paketering av leveransen 

För att underlätta överföringen av leveranser krävs en definition av hur filer paketeras till en SIP18. 
En SIP ska kunna paketeras fysiskt antingen med TAR-formatet19 eller med ZIP-formatet20. 
Filnamnet för den paketerade filen ska följa den filnamnskonvention som beskrivits under 3.1.3. 
Förutom dessa generella regler krävs också en specifik namngivningskonvention för själva 
paketfilen. Paketet ska namnges enligt följande: 
 
[Arkivbildarens namn]_[Systemets namn]_[Datum och tid].zip (eller .TAR) 
 
                                                 
17 I enlighet med Riksarkivets anvisningar: http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=4572&refid=1691 
18 I princip skulle även andra format kunna komma i fråga. Här har dock valet gjorts att begränsa till de två format, TAR 
och ZIP, som förekommit i befintliga e-arkiv-projekt. 
19 TAR-formatet enligt POSIX IEEE P1003.1 1988 (ISO/IEC 9945). Även TAR-format med GZIP-komprimering 
(extensionen .TGZ) kan accepteras eftersom de flesta applikationer som kan hantera TAR-formatet också kan hantera 
TGZ-filer. 
20 ZIP-formatet med DEFLATE-komprimering enligt IETF RFC 1951 
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Eventuella mellanslag i arkivbildarens eller systemets namn ska ersättas av bindestreck. Delarna i 
filnamnet svarar mot tre dataelement i filen ”sip.xml”, se avsnitt 3.2.2. Ett exempel på ett filnamn: 
 
Riksmyndigheten_Personalsystemet-RMPS_2012-03-31-10-15-26.zip  
 

3.1.5 Filkataloger inom en SIP 

Nedan beskrivs en rekommenderad katalogstruktur för ZIP-filen (eller TAR-filen) som paketerar 
SIP:en.21 Filkataloger inom en SIP bör ha engelska namn. Anledningen till detta är att underlätta 
internationella upphandlingar samt möjliggöra utbyte med andra EU-länder. De föreslagna 
katalogerna kan också i sin tur innehålla underkataloger. Observera att det som definieras här är 
katalogstrukturen inom en SIP. Den strukturen behöver inte motsvara den katalogstruktur som 
används när filerna i en SIP packas upp för att användas. SIP:ens katalogstruktur behöver inte 
motsvara strukturen i AIP:er och DIP:ar. Den rekommenderade katalogstrukturen som beskrivs nedan 
är inte obligatorisk. Andra katalogstrukturer kan förekomma. Det är dock obligatoriskt att SIP:en 
alltid måste innehålla en fil med namnet ”sip.xml” och att denna fil alltid skall återfinnas i roten inom 
ZIP-filen (eller TAR-filen). Det är också obligatoriskt att varje fil och filkatalog inom en SIP ska 
kunna identifieras unikt (via namn och sökväg) inom SIP:en. Filnamnen och katalognamnen ska 
anges enligt den konvention som beskrivs i 3.1.3. Det är obligatoriskt att filen ”sip.xml” ska innehålla 
en komplett lista över samtliga filer som ingår i SIP:en. Filerna ska vara refererade med namn och 
fullständig relativ sökväg inom SIP:en. Strukturen hos filen ”sip.xml” beskrivs utförligt i avsnitt 
3.2.2. 
 

 
SIP rotnivå  Rotnivå i ZIP-fil eller TAR-fil 

 
Content  

 
Metadata  

 
System  

 
sip.xml Den fil i METS-format som beskriver SIP:en. 

 
Figur4: Rekommenderad katalogstruktur inom en SIP 

 

                                                 
21 Filstrukturen är en förenklad version av de filstrukturer som definierats i inleveransspecifikationer från 
Arbetsförmedlingen, R7 och SLL.  
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I nedanstående tabell definieras vad de rekommenderade katalogerna i SIP:en ska innehålla.  
 
Katalog Antal filer/underkataloger Innehåll 
Content 0..N Här lagras alla datafiler som ingår i leveransen. Det kan 

till exempel vara filer i XML-format och dokument i PDF-
format. Det kan också vara sekventiella filer exporterade 
från ett databassystem. Det kan också röra sig om 
dokumentationsfiler som krävs för att förstå innehållet i 
SIP:en22. 

Metadata 0..N Här lagras eventuella metadatafiler i PREMIS, EAD, 
EAC-CPF eller andra metadataformat.  
Se avsnitt 3.2.5, 3.2.6 och 3.2.7. 

System 0..N Här lagras filer som inte är datafiler eller metadatafiler 
men som krävs för att informationen ska kunna tolkas. 
Exempel på detta är XSD-filer, XSL-filer och CSS-filer. 
Varje XML-fil som ingår i leveransen i katalogerna 
”Content” eller ”Metadata” ska ha en eller flera 
schemafiler i katalogen ”System”. 

 
 

3.1.6 SIP bestående av SIP:ar 

Det kan också finnas behov av att paketera SIP:ar i flera nivåer för att effektivisera överföring till ett 
e-arkiv. Ett exempel på en sådan användning är att låta en fil ”sip.xml” innehålla referenser till en 
eller flera ZIP-filer (eller TAR-filer) vilka i sin tur är SIP:ar innehållande var sin ”sip.xml”. Genom 
att använda en sådan yttre ”sip.xml” är det möjligt att överföra information om checksummor (eller 
krypteringsnycklar) för en eller flera SIP:ar till ett e-arkiv. Denna yttre ”sip.xml” kan överföras en 
annan väg än de ZIP-filer (eller TAR-filer) den refererar till. För en sådan yttre ”sip.xml” gäller 
samma regler som definieras i avsnitt 3.2.2. En ”SIP av SIP:ar” kan i sin tur också paketeras med ZIP 
eller TAR.  
 

3.1.7 Samma FGS för paketstruktur oavsett leveransmetod 

Normalt sker överföring till e-arkiv via någon form av filöverföring, exempelvis via en webbservice. 
Denna FGS tar inte ställning till vilken metod som ska användas. Det avgörs av den myndighet eller 
organisation som administrerar e-arkivet. Leveransmetoden måste definieras i den 
leveransöverenskommelse som upprättas mellan leverantör och mottagare. Det rekommenderas dock 
att överföring sker via en säker och krypterad förbindelse, exempelvis via SHS, HTTPS eller säker 
FTP. E-delegationen har inlett ett arbete med att ta fram förutsättningar och specifikationer för en ny 
”plattform för säker meddelandehantering”. När denna nya infrastruktur för säker 
meddelandehantering, en efterföljare till den nuvarande SHS, finns implementerad kan den användas 
                                                 
22 Vid överlämnande till arkivmyndighet används denna katalog för sådan dokumentation som krävs enligt RA-FS 
2009:1 5 kap. 4 § 
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för kommunikation mellan myndigheter. Denna FGS tar inte ställning till om överföringen ska vara 
synkron eller asynkron. Det avgörs av e-arkivet och definieras i leveransöverenskommelsen. Oavsett 
leveransmetod finns dock ett generellt behov av att hantera statusmeddelanden. En diskussion om 
statusmeddelanden finns i avsnitt 3.2.10. 
 

3.1.8 Förhållandet mellan SIP och AIP/DIP 

En SIP överför information som kan användas i skapandet av en eller flera AIP:er.23 En SIP kan, men 
behöver inte motsvara, en AIP i e-arkivet. I många fall kan en SIP motsvara flera AIP:er, exempelvis 
i de fall där en SIP överför många ärenden ur ett ärendehanteringssystem men att varje ärende, eller 
arkivobjekt, sedan blir en AIP i e-arkivet. Denna FGS definierar inte hur AIP:er definieras och inte 
heller hur DIP:ar definieras och genereras vid uttag ur e-arkivet. Det är dock möjligt att använda den 
metadatastruktur för SIP:ar som definieras i nästa avsnitt även för AIP:er och DIP:ar. Det finns 
exempel på e-arkiv-projekt där en AIP i princip är identisk med den inkommande SIP:en. Det 
behöver dock inte vara så. En AIP och en DIP kan ha en annorlunda struktur än SIP:en. Metadata 
som krävs för att återsöka AIP:er och generera DIP:ar måste dock ha importerats till e-arkivet via de 
levererade SIP:arna, eller tillförts e-arkivet på annat sätt. Metadata kan också finnas i e-arkivet i form 
av en arkivredovisningsstruktur. Denna struktur kan vara definierad direkt i e-arkivet och behöver 
inte ha importerats via SIP:ar. 
 

3.2 METADATA FÖR SIP 

3.2.1 METS-formatet 

I förstudien om e-arkiv och e-diarium fastslås att förvaltningsgemensamma specifikationer bör 
baseras på befintliga standarder.24 METS-formatet har blivit en alltmer spridd standard för paketering 
av arkivpaket och formatet stöds av ett växande antal applikationer.25 Formatet för filen sip.xml 
bygger på den METS-profil som togs fram inom ENSAM-gruppen.26 I nästa avsnitt definieras ett 
antal dataelement, varav några är obligatoriska, och hur dessa motsvaras av element och attribut i 
METS. För en del dataelement kommer också listor med tillåtna värden att definieras. Dessa 
värdelistor kommer att finnas i den METS-profil som tas fram inom projeketet. Från METS-formatet 
kommer även vissa element och attribut som inte redovisas i tabellen det gäller till exempel interna 
ID-n och länkningselement. En SIP som bara innehåller obligatoriska element kan enkelt beskrivas 
med en METS-fil. METS-formatet tillåter dock också påbyggnad med metadata i andra format, 
exempelvis PREMIS. Detta beskrivs i avsnitten 3.2.5, 3.2.6 och 3.2.7. METS-profilen är beskriven på 
engelska och har ordlistor med engelska uttryck på grund av möjligheten av att kunna registrera 
profilen internationellt.  
 

                                                 
23 Definition enligt OAIS-standarden, sida 1-13 
24 Förstudie om e-arkiv och e-diarium, rapport, 2011-01-31, s 14. 
25 Se bilaga 1 om METS-formatet i ”Slutrapport för FGS för paketstruktur för e-arkiv”. 
26 Se ”Rapport från ENSAM, e-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp” 2010-05-12 
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I de kommande beskrivningarna av element och attribut används ett gemensamt tabellformat med 
följande rubriker: 
 
Element Definition Förklaring Kard. METS 

 
Förklaring till rubriker 
 

Element:  Anger det namn på svenska som används för elementet.  
som används i schemat för element eller attribut. (se 
WWW Consortium http://www.w3.org/) 

Definition:  Definierar elementets funktion. 
Förklaring:  Innehåller en beskrivning av elementet och ger exempel på 

värden. 
Kard.:  Anger objektets kardinalitet, d v s antal möjliga 

förekomster.  Ett och uppåt innebär obligatorium. 
METS:  Anger vilket element enligt standarden METS som 

används. 
Inom [  ] anges var värdet placeras. 

 

3.2.2 Generell metadata för leveranspaket 

Generell metadata för ett leveranspaket anges i form av ett antal dataelement som ska ingå i filen 
”sip.xml” som ska medfölja varje leveranspaket.27. Metadata i denna fil är generella för samtliga 
leveranstyper. Totalt finns tjugonio generella dataelement definierade. Av dessa dataelement är dock 
endast tio dataelement obligatoriska. Dessa listas nedan: 
 

• Identitet 
• Pakettyp 
• Datum och tid 
• Leveranstyp 
• Leveransspecifikation 
• Leveransöverenskommelse 
• Namn på arkivbildare 
• Identitetskod för arkivbildare 
• Namn på system 
• Namn på levererande organisation 

 
Dessa dataelement definieras i den nedanstående tabellen liksom de dataelement som inte är 
obligatoriska. Det finns två obligatoriska dataelement för arkivbildare och system. I OAIS-modellen 
talas om ”Producer” vilket kan vara den person eller det system som levererat den information som 

                                                 
27 Innehållet är baserat på de diskussioner som förts inom eARD-projektet samt på de leveransspecifikationer som 
presenterats av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, R7 och SLL 
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ska arkiveras28. I denna FGS görs dock skillnad på den organisation som är arkivbildare och det 
system ur vilket informationen levererats. I tabellen nämns identitetskoder. I dag finns ett system 
(HSA) som används inom hälso- och sjukvården för att tilldela unika koder till både organisationer, 
personer och system29. I HSA ingår de flesta kommuner och landsting. Det finns dock inget 
motsvarande system för statliga myndigheter ännu. Projektet eARD har fört upp frågan om generella 
identitetskoder till e-delegationen och frågan kommer att utredas. Detta kommer dock att ta tid och 
som en temporär lösning föreslås följande: För organisationer som är anslutna till HSA kan HSA-ID 
användas som identitetskod och för övriga organisationer rekommenderas att organisationsnumret 
eller momsregistreringsnumret används. Det är även möjligt att använda en URI innehållande 
organisationsnumret. Exempel presenteras nedan: 
 

• Ett exempel på ett HSA-ID är SE2321000032-40MF som beskriver Landstingsarkivet i 
Sörmland.  

• Ett exempel på ett organisationsnummer är 2021001074 som gäller för Riksarkivet. 
Motsvarande momsregistreringsnummer är SE202100107401. 

• Ett exempel på ett organisationsnummer ingående i en URI är 
http://mimer.kb.se/organisations/SE2021001710 som beskriver Kungliga biblioteket. 

 
För att särskilja de olika typerna av identitetskoder används ett prefix följt av kolon. Dessa prefix 
definieras i METS-profilen. De fördefinierade prefixsträngarna är följande ”ORG” för 
organisationsnummer. ”VAT” för momsregisteringsnummer, ”HSA” för HSA-ID, DUNS för ”Data 
Universal Numbering System” och ”URI” för en URL eller URN30.   
 
Nedanstående tabell visar de dataelement som ska eller bör användas för att beskriva en SIP.  
 
Kardinaliteten ”1..1” anger att dataelementet är obligatoriskt. 
 
Element Definition Förklaring Kard. METS 
Identitet Identifiering av 

paketet 
En kod som unikt identifierar 
SIP:en. En UUID eller GUID kan 
användas för att skapa globalt 
unika identiteter.  
Exempel: 
“UUID:550e8400-e29b-41d4-

a716-446655440004" 

1..1 <mets: 
OBJID>[Identitet
] 

                                                 
28 Definition enligt OAIS-standarden, sida 1-12 
29 Se beskrivning av HSA: http://inera.se/Infrastrukturtjanster/HSA/ 
30 Även ”organizationNumber” i SHS Directory 1.2.01 bygger på organisationsnummer, VAT eller DUNS. Se följande 
sida: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3c2a0f68-475c-4667-addf-
2a289027c647/shs_directory_ver_1_2.01.pdf?MOD=AJPERES 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Beskrivning Beskrivning av 

paketet 
En kort text som beskriver vad 
paketet innehåller.  
Exempel: 
"Example of SIP for delivery of 

personel information" 

0..1 <mets: 
LABEL>[Beskri
vning] 

Pakettyp AIP/SIP/DIP Anger var i OAIS-modellen detta 
paket hör hemma. I leveranspaket 
sätts värdet alltid till ”SIP” 

Exempel: 
”SIP” 

1..1 <mets: 
TYPE>[Typ] 

Datum och tid Tidpunkten när 
paketet skapats 

Datum och tid för paketet enligt 
XML-standard för tidsangivelser. 
Denna tidsangivelse anger när 
SIP:en och filen ”sip.xml” skapats.  
Exempel:  
"2012-04-26T12:45:00+01:00" 

1..1 <metsHdr: 
CREATEDATE
>[Datum och tid] 

Status Paketets status Här är det möjligt att ange status 
för en SIP, exempelvis 
”SUPPLEMENT” och 
”REPLACEMENT”. Möjliga 
värden i detta dataelement 
definieras i en ordlista i METS-
profilen.  
Exempel:  
”NEW”  

0..1 <metsHdr: 
RECORDSTAT
US>[Status] 

Leveranstyp Den leveranstyp 
som paketet 
tillhör 

Här anges vilken leveranstyp 
SIP:en tillhör. En SIP kan tillhöra 
en och endast en leveranstyp. 
Möjliga värden i detta dataelement 
definieras i en ordlista i METS-
profilen.  
Exempel:  
”ERMS” 
Exempel: 
”Personnel” 

1..1 <altrecordID: 
TYPE=”DELIV
ERYTYPE”>[Le
veranstyp] 

Leverans- 
specifikation 

Leverans-
specifikation för 
leveranstypen 

Namn eller referens till det 
dokument som utgör den aktuella 
leverans-specifikationen för 
leveranstypen. 
Exempel: 
FGS Personal, version 1 

Exempel: 
”http://deliveryspecification.kb.se/

digitisation/DD/newsissue/1_0/” 

1..1 <altrecordID: 
TYPE=”DELIV
ERYSPECIFICA
TION”>[Leveran
sspecifikation] 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Leverans-
överenskommels
e 

Beteckning och 
tidpunkt för 
upprättande för 
den leverans-
överenskommels
e som en SIP 
tillhör. 

Här anges en beteckning 
(exempelvis diarienummer och 
handlingsnummer) samt en 
tidsangivelse för den 
leveransöverenskommelse som 
SIP:en tillhör. Beteckning och 
tidsangivelse anges åtskilda av 
semikolon alternativt som en URI. 
Detta dataelement motsvarar 
”Submission agreement” i OAIS. 
Exempel: 
RA 13-2011/5329; 2012-04-12 
Exempel: 
”http://submissionagreement.kb.se

/dnr331-1144-2011/20120711/” 

1..1 <altrecordID: 
TYPE=”SUBMI
SSIONAGREE
MENT”>[Levera
nsöverenskomme
lse] 
 

Tidigare 
Leverans- 
överenskommels
e 

Beteckning och 
tidpunkt för 
tidigare leverans- 
överenskommels
e för 
informationen 
när sådan finnes.  

Informationen kan ha flyttats 
mellan olika e-arkiv. Det är då 
viktigt att även bevara information 
om tidigare 
leveransöverenskommelser, se 
avsnitt 3.3.4. Vid flytt av data 
mellan e-arkiv är elementet 
obligatoriskt.  
Exempel: 
”FM 12-2387/12726, 2007-09-19” 

0..N 
samt 
1..N 

<altrecordID: 
TYPE=”PREVI
OUSSUBMISSI
ONAGREEMEN
T”>[Tidigare 
Leveransöverens
kommelse] 
 

Överföring Anger överföring 
inom en 
leverans- 
överenskommels
e 

Det ska vara möjligt att ange en 
viss överföring, med namn eller 
nummer, inom en 
leveransöverenskommelse.  ”Data 
Submission Session” i OAIS.  
Exempel: 
”Submission, 2012-04-15 15:00” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE=”DATAS
UBMISSIONSE
SSION”>[Överfö
ring] 

Ordningsnummer 
inom överföring 

Ett löpnummer 
för SIP:en inom 
en 
Överföring 

Det kan finnas anledning att löp-
numrera SIP:ar inom en 
överföring.  
Exempel: 
”SIP Number 2938” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE=”PACKA
GENUMBER”> 
[Ordningsnumme
r inom 
överföring] 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Referenskod Referenskod i 

arkiv-
redovisningen 

Det ska vara möjligt att ange en 
referenskod i arkivredovisningen 
för det levererade paketet. 
Referenskoden ska anges enligt 
Riksarkivets FGS för arkiv-
redovisning med EAD och EAC-
CPF.   
Exempel: 
”SE/RA/123456/24/P” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE=”REFER
ENCECODE”>[
Referenskod] 

Tidigare 
Referenskod 

Tidigare 
referenskod i 
arkiv-
redovisningen 

Informationen kan ha flyttats 
mellan olika e-arkiv. Det är då 
viktigt att även bevara information 
om tidigare referenskoder, se 
avsnitt 3.3.4 
Exempel: 
”SE/FM/123/123.1/123.1.3” 

0..N <altrecordID: 
TYPE=”PREVI
OUSREFEREN
CECODE”>[Tidi
gare referenskod] 

Gallring Anger om 
paketets innehåll 
kan gallras eller 
inte  

Det är möjligt att ange om paketet 
innehåller gallringsbar information 
eller ej. Gallring för enskilda 
arkivobjekt eller filer sätts i den 
leveranstypsspecifika XML-filen. 
En värdelista för detta dataelement 
definieras i METS-profilen.  
Exempel: 
”Yes” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE= 
”APPRAISAL”>
[Gallring] 

Sekretess Anger om 
paketet omfattas 
av sekretess 

Det är möjligt att ange om paketet 
innehåller informations som 
omfattas av sekretess. Sekretess 
för enskilda arkivobjekt eller filer 
sätts i den leveranstypsspecifika 
XML-filen. Möjliga värden i detta 
dataelement definieras i en ordlista 
i METS-profilen.  
Exempel: 
”Secrecy” 

Exempel: 
”Secrecy and PUL” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE= 
”ACCESSREST
RICT”>[Sekretes
s] 

Startdatum Startdatum för 
den levererade 
informationen 

Datum när tidigaste informationen 
i leveransen skapades i 
källsystemet 
Exempel: 
”1995-01-01” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE= 
”STARTDATE”
>[Datum] 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Slutdatum Slutdatum för 

den levererade 
informationen 

Datum när senaste informationen i 
leveransen skapades i källsystemet 
Exempel: 
”2001-01-01” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE= 
”ENDDATE”>[
Datum] 

Informationsklas
s 

Informationsklas
sning för paketet 
som helhet 

Här anges den högsta 
förkommande informationsklassen 
enligt leverantörens klassificering 
av den levererade informationen. 
Exempel: 
”Klass 5” 

0..1 <altrecordID: 
TYPE= 
”INFORMATIO
NCLASS”>[ 
Informationsklas
s] 

Arkivbildare 
Namn 

Namn på 
arkivbildaren 

Namn på arkivbildaren. 
Arkivbildaren är den organisation 
som har skapat arkivmaterialet. 
Exempel: 
”Förslagsmyndigheten” 

1..1 <agent: 
ROLE=”ARCHI
VIST” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<name>[Arkivbil
dare Namn] 

Arkivbildare 
Identitetskod 

En unik 
identitetskod för 
arkivbildaren 

Identifiering med unik 
identitetskod för arkivbildare. 
Koden föregås av ett prefix som 
anger typ av identitetskod, 
exempelvis VAT. 
Exempel: 
”VAT:SE201345098701” 

1..1 <agent: 
ROLE=”ARCHI
VIST” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<note>[Arkivbild
are Identitetskod] 

System 
Namn 

Namn på det 
system ur vilket 
leveransens filer 
är exporterade 

Talar om vilket system som filerna 
har exporterats ur, tex ”W3D3”. 
Om systemet är ett kommersiellt 
system avses produktnamnet. Om 
systemet är egenutvecklat avses 
det vedertagna systemnamnet inom 
organisationen. För de fall där det 
inte finns ett givet systemnamn 
anges i stället en förklarande text. 
Exempel: 
”Personalsystemet Personalen” 

1..1 <agent: 
ROLE=”ARCHI
VIST” 
TYPE=”OTHER
” 
OTHERTYPE= 
“SOFTWARE”> 
<name>[System 
Namn] 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
System 
Version 

Version för det 
system ur vilket 
leveransens filer 
är exporterade 

Talar om version för det system 
som filerna har exporterats ur. 
Exempel:  
”5.0.34” 

0..1 <agent: 
ROLE=”ARCHI
VIST” 
TYPE=”OTHER
” 
OTHERTYPE= 
“SOFTWARE”> 
<note>[System 
Version] 

Levererande 
organisation 
Namn 

Namn på den 
organisation som 
levererat SIP:en 
till e-arkivet. 

Namn på den organisation som 
levererat SIP:en till e-arkivet. 
Denna organisation är ofta identisk 
med den som anges som 
arkivbildare. Det skiljer sig i de 
fall där en myndighet övertagit en 
annan myndighets arkiv. Inom 
kommuner kan detta fält ange en 
förvaltning inom kommunen. 
Exempel: 
”Förslagsmyndigheten, Personal” 

1..1 <agent: 
ROLE=”CREAT
OR” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<name>[Leveren
ade organisation 
Namn] 

Levererande 
organisation 
Identitetskod 

En unik 
identitetskod för 
levererande 
organisation 

Identifiering med unik 
identitetskod för levererande 
organisation. Koden föregås av ett 
prefix som anger typ av 
identitetskod. 
Exempel:  
”HSA:SE2098109810-AF87” 

0..1 <agent: 
ROLE=”CREAT
OR” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<note>[Leverera
nde organisation 
Identitetskod] 

Konsult  
Namn 

Namn på 
konsult- företag 
som varit 
behjälplig med 
SIP:en 

Ibland kan en organisation behöva 
ta hjälp av ett eller flera företag 
eller servicebyråer för att skapa en 
SIP. Även andra myndigheter kan 
vara behjälpliga i detta avseende. 
De företag eller organisationer som 
anlitats anges i detta dataelement. 
Flera konsultföretag kan anges. 
Exempel: 
”Konsultbolaget AB” 

0..N <agent: 
ROLE=”EDITO
R” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<name>[Konsult 
Namn] 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Konsult 
Identitetskod 

En unik 
identitetskod för 
konsultföretag 

Identifiering med unik 
identitetskod för konsultföretaget 
eller service-byrån. Koden föregås 
av ett prefix som anger typ av 
identitetskod. 
Exempel: 
”URI:http://mimer.kb.se/organisat

ions/SE2021001710” 

0..N <agent: 
ROLE=”EDITO
R” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<note>[Konsult 
Identitetskod] 

Levererande 
System 
Namn 

Namn på det 
system som 
skapat SIP:en 

Det kan finnas behov av att 
identifiera det system som skapat 
själva SIP:en och som genererat 
filen sip.xml.  
Exempel: 
”Packageprogram Packager” 

0..1 <agent: 
ROLE=”CREAT
OR” 
TYPE=”OTHER
” 
OTHERTYPE= 
“SOFTWARE”> 
<name>[Leverer
nade System 
Namn] 

Levererande 
System 
Version 

Version för den 
system som 
skapat SIP:en 

Det kan finnas behov av att ange 
version för det system som skapat 
själva SIP:en och som genererat 
filen sip.xml.  
Exempel: 
”1.0” 

0..1 <agent: 
ROLE=”CREAT
OR” 
TYPE=”OTHER
” 
OTHERTYPE= 
“SOFTWARE”> 
<note>[Leverera
nde System 
Version] 

Kontaktperson 
Namn 

Kontaktperson 
för leverans 

Det kan finnas behov av att 
identifiera den person som är 
ansvarig för leveransen hos 
leverantören. Flera 
kontaktpersoner kan anges.  
Exempel: 
”Sven Svensson” 

0..N <agent 
ROLE=”CREAT
OR” 
TYPE= 
”INDIVIDUAL”
> 
<name>[Kontakt
person Namn] 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Kontaktperson 
Kontaktuppgifter 
 

Kontaktuppgifter 
för kontaktperson 

Telefonnummer och e-post adress 
för kontaktpersonen.  
Exempel: 
”08-12 34 56, 

sven.svensson@fm.se” 

0..N <agent 
ROLE=”CREAT
OR” 
TYPE= 
”INDIVIDUAL”
> 
<note>[Kontaktp
erson 
Kontaktuppgifter
] 

Mottagare 
Namn 

Namn på den 
organisation som 
är mottagare av 
SIP:en 

Namn på den organisation som 
administrerar e-arkivet. Det kan 
vara en avdelning inom den egna 
myndigheten eller en extern 
tillhandahållare av e-arkiv som 
tjänst. Informationen behövs för att 
verifiera att en SIP levererats till 
rätt adressat. 
Exempel: 
”Riksarkivet” 

0..1 <agent 
ROLE= 
”PRESERVATI
ON” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<name>[Mottaga
re Namn] 

Mottagare 
Identitetskod 

Identitetskod för 
den organisation 
som är mottagare 
av SIP:en. 

Identifiering med unik 
identitetskod för mottagare. Se mer 
information i avsnitt 3.2.2. Koden 
föregås av ett prefix som anger typ 
av identitetskod. 
Exempel: 
”ORG:2010340987” 

0..1 <agent 
ROLE= 
”PRESERVATI
ON” 
TYPE= 
”ORGANIZATI
ON”> 
<note>[Mottagar
e Identitetskod] 

 
 

3.2.3 Ytterligare metadata för leveranspaket 

METS-formatet tillåter att ytterligare metadata tillfogas filen ”sip.xml”. METS-elementen 
<altrecordID> och <agent> är repeterbara. Det är alltså möjligt att lägga till ytterligare sådana 
element. Värdena i attributet TYPE i <altrecordID> och i attributen ROLE och TYPE i <agent> får 
dock inte krocka med de som angivits i avsnittet 3.2.2. Det står varje e-arkiv fritt att lägga till 
ytterligare information på detta sätt så länge det inte strider mot de regler och konventioner som 
specificerats i denna FGS. 
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3.2.4 Metadata för filer refererade i filen sip.xml 

Varje fysisk fil som ingår i leveranspaketet ska refereras en och endast en gång i filen ”sip.xml”. 
Detta för att filen ”sip.xml” ska ge en total överblick över leveranspaketets innehåll och för att det 
ska vara möjligt att implementera en generell hantering av checksummor som kan fungera på samma 
sätt oavsett leveranstyp. För varje fil som refereras kan metadata anges i form av element och attribut 
i METS-formatet. Totalt finns 11 dataelement definierade. Av dessa är dock bara sex obligatoriska. 
Dessa framgår av följande lista:  
 

• Identitet för filen 
• Filnamn 
• Datum och tid 
• MIME-typ 
• Filformat och version 
• Filstorlek 

 
Nedanstående tabell visar dataelement som ska eller bör anges för filer i filen sip.xml.  
 
Kardinaliteten ”1..1” anger att dataelementet är obligatoriskt. 
 
Dataelement Definition Förklaring Kard. METS 
Identitet för filen Identifierare för 

filobjektet 
En kod som identifierar filen unikt 
inom METS-filen. Denna kod 
behöver inte ha någon funktion i 
övrigt. Koden föreslås bestå av ett 
prefix ”ID” direkt följt av en UUID 
eller GUID.  
Exempel: 
"ID550e8400-e29b-41d4-a716-

4466554400bg" 

1..1 <file: 
ID=”[Identitet 
för filen]”> 

Filnamn Namn på filen Filens namn inklusive sökväg och 
filändelse. Filnamnet måste vara 
unikt inom SIP:en. Filnamnet ska 
alltid föregås av ett prefix ”file:”  
Exempel: 
"file:personalexport.xml" 

1..1 <file 
<flocat: 
LOCTYPE=”UR
L” 
xlink:href=”[Filn
amn]” 
xlink:type=”simp
le”> 

Datum och tid Tidstämpel för 
filen 

Datum och tid för filen. 
Tidsangivelsen ska följa XML-
standard. Tiden avser när filen 
senast uppdaterades innan den 
paketerades in i SIP:en.  
Exempel: 
"2012-04-20T13:30:00+01:00" 

1..1 <file: 
CREATED=”[D
atum och tid]”> 
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Dataelement Definition Förklaring Kard. METS 
MIME-typ Enkla sättet att 

ange filformat 
Ett sätt att beskriva filens typ. Tex 
”text/plain” för en textfil.  
Exempel: 
"text/xml" 

1..1 <file: 
MIMETYPE=”[
MIME-typ]”> 

Filformat 31och 
version 

Filformat och 
version för filen 

Förutom MIME-typ finns det 
behov av att ange filformat, 
version av formatet och eventuellt 
formatnyckel i ett formatregister 
såsom PRONOM. Formatnamn är 
det obligatoriska värdet att ange. 
Därefter kan ett semikolon anges 
följt av versions-beteckning. Efter 
version kan man ange semikolon 
följt av 
”Formatregister”:”Formatnyckel”. 
Värdena skiljs med ett kolon. 
Formatregistervärden i detta 
dataelement definieras i en ordlista 
i METS-profilen. Formatnamn kan 
även anges som ISO-standard. 
Exempel: 
"Extensible Markup 

Language;1.0;PRONOM:fmt/101" 

Exempel: 
”PDF/A” 

Exempel: 
”ISO/IEC 26300:2006” 

1..1 <file: 
USE=”[Filformat 
och version]”> 

Filstorlek Filens storlek i 
bytes 

Storlek i bytes ska anges för 
samtliga filer som SIP:en omfattar.  
Exempel: 
”8765324” 

1..1 <file: 
SIZE=”[Filstorle
k]”> 

Funktion Identifierar filer 
med speciell 
funktion 
 

Det kan finnas behov av att peka ut 
filer med speciella funktioner inom 
en SIP, exempelvis 
leveranstypsspecifika XML-filer, 
för att underlätta vidare 
bearbetning.  
Exempel:  
”Delivery file” 

0..1 <file: 
GROUPID=”[Fu
nktion]”> 

                                                 
31 Som filformat för arkivering ska normalt något av de filformat väljas som anges i RA-FS 2009:2. Det kan dock finnas 
behov av att inkludera även filer i andra format i en SIP. Vissa format kan vara unika för en myndighet och måste kunna 
paketeras i en SIP 
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Dataelement Definition Förklaring Kard. METS 
Checksumma Uträknat 

checksummevärd
e 

En summa som räknats ut och som 
är unik för just denna fil.  
Exempel: 
”574b69cf71ceb5534c8a2547f554

7d” 

0..1 <file: 
CHECKSUM=”[
Checksumma]”> 

Checksummetyp Den 
checksumme-
algoritm som 
använts 

Används för att ange den algoritm 
som använts för att generera 
checksumman. 
Exempel: 
”SHA-256” 

0..1 <file: 
CHECKSUMTY
PE=”[Checksum
metyp]”> 

Krypteringsnyck
el 

Krypteringsnyck
el för krypterad 
fil 

Det är möjligt att ange 
krypteringsnyckel för en fil.  
Exempel: 
”574b69cf71ceb5534c8a2547f554

7d” 

0..1 <file 
<transformFile 
TRANSFORMT
YPE=”decryptio
n” 
TRANSFORMK
EY= 
”[Krypteringsnyc
kel]”> 

Krypterings- 
algoritm 

Krypterings- 
algoritm för 
krypterad fil 

Det är möjligt att ange den 
krypteringsalgoritm som använts 
för att kryptera en fil.  
Exempel: 
”DES” 

0..1 <file 
<transformFile 
TRANSFORM-
TYPE=”decrypti
on” 
TRANSFORM-
ALGORITHM= 
”[Krypteringsalg
oritm]”> 

 
 

3.2.5 Metadata i PREMIS-format 

Det är möjligt att referera till flera metadataformat från filen sip.xml. METS-formatet tillåter 
referenser till metadata i andra format. Ett format som kan vara aktuellt är PREMIS som kan 
användas för teknisk metadata om filer samt för information om själva bevarandeprocessen. Det är 
exempelvis möjligt att ange händelser, ”events”, för enskilda filer. PREMIS-formatet utgår från 
OAIS-modellen och är utvecklat för att vara en utförligare implementation av det som kallas 
”Preservation Description Information” i OAIS-modellen32. Metadata i PREMIS-format kan 
användas för att uppfylla en del av de krav som ställs i RA-FS 2009:1 under rubriken 
”Dokumentation av åtgärder vid bevarande” 33. I denna FGS är användning av PREMIS inte 

                                                 
32 http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-report-2-1.pdf 
33 RA-FS 2009:1 5 Kap. §5 
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obligatoriskt. Det rekommenderas dock att PREMIS34 används som format av de e-arkiv lösningar 
som vill ha med metadata om bevarandeprocessen i sina SIP:ar. Om en SIP ska innehålla en fil i 
PREMIS-format kan denna fil ligga i den rekommenderade mappen ”Metadata”, se avsnitt 3.1.5. 
 
Dataelement Definition Förklaring Kard. METS 
PREMIS-
metadata 

Metadata i 
PREMIS-format 
som refereras 
från sip.xml 

Metadata i andra format kan 
refereras från METS. En SIP kan 
exempelvis innehålla en eller flera 
filer i PREMIS-format vilka 
refereras i sip.xml.  

0..N <amdSec> 
<mdRef: 
MDTYPE= 
”PREMIS” 
xlink:href=”[PR
EMIS metadata]” 
xlink:type=”simp
le”> 

PREMIS-
metadata 

Metadata i 
PREMIS-format 
som inbäddas i 
sip.xml 

Metadata i andra format kan 
inbäddas i METS. En SIP kan 
exempelvis innehålla inbäddad 
PREMIS-information i filen 
sip.xml.  

0..N <amdSec> 
<mdWrap: 
MDTYPE= 
”PREMIS”> 
<xmlData> 
[PREMIS 
metadata i XML-
format] 

 
 

3.2.6 Arkivredovisning i EAD och EAC-CPF-format 

Det är möjligt att i en SIP ta med arkivredovisningsinformation i form av filer i EAD och/eller EAC-
CPF-format. Det är inte obligatoriskt att ta med arkivredovisningar i en SIP, men om en myndighet 
vill överföra arkivredovisningsinformation så ska formaten EAD och EAC-CPF användas. 
Riksarkivet kommer att ta fram en FGS som beskriver hur arkivredovisnings-information ska kodas 
enligt EAD och EAC-CPF. Denna FGS ska innefatta utbytesformat både för nya processbaserade 
arkivredovisningar utformade i enlighet med RA-FS 2008:4 och äldre arkivredovisningar enligt 
allmänna arkivschemat. Om filer i EAD- och/eller EAC-CPF-format ska ingå i en SIP kan dessa filer 
ligga i mappen ”Metadata”, se avsnitt 3.1.5. 
 
Dataelement Definition Förklaring Kard. METS 
EAD-metadata Metadata i EAD-

format som 
refereras från 
sip.xml 

Metadata i andra format kan 
refereras från METS. En SIP kan 
exempelvis innehålla en eller flera 
filer i EAD-format vilka refereras i 
sip.xml.  

0..N <amdSec> 
<mdRef: 
MDTYPE=”EA
D” 
xlink:href=”[EA
D-metadata]” 
xlink:type=”simp
le”> 

                                                 
34 Se bilaga 2 i delrapporten avseende ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” om PREMIS-formatet 
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Dataelement Definition Förklaring Kard. METS 
EAD-metadata Metadata i EAD-

format som 
inbäddas i filen 
sip.xml 

Metadata i andra format kan 
inbäddas i METS. En SIP kan 
exempelvis innehålla inbäddad 
EAD-metadata  i filen sip.xml.  

0..N <amdSec> 
<mdWrap: 
MDTYPE=”EA
D”> 
<xmlData> 
[EAD metadata i 
XML-format] 

EAC-CPF 
metadata 

Metadata i EAC-
CPF-format som 
refereras från 
sip.xml 

Metadata i andra format kan 
refereras från METS. En SIP kan 
exempelvis innehålla en eller flera 
filer i EAC-CPF format vilka 
refereras i sip.xml.  

0..N <amdSec> 
<mdRef: 
MDTYPE= 
”EAC-CPF” 
xlink:href=”[EA
C-CPF 
metadata]” 
xlink:type=”simp
le”> 

EAC-CPF 
metadata 

Metadata i EAC-
CPF-format som 
inbäddas i filen  
sip.xml 

Metadata i andra format kan 
inbäddas i METS. En SIP kan 
exempelvis innehålla inbäddad 
EAD-CPF-metadata i filen sip.xml.  

0..N <amdSec> 
<mdWrap: 
MDTYPE= 
”EAC-CPF”> 
<xmlData> 
[EAC-CPF 
metadata i XML-
format] 

 
 

3.2.7 Andra metadataformat 

På samma sätt som för PREMIS, EAD och EAC-CPF är det möjligt att referera till andra 
metadatastandarder från en METS-fil. Exempel på andra standarder som kan komma i fråga är 
MODS som används inom biblioteksvärlden och MIX som används för att ange metadata om digitala 
bilder. Huruvida dessa eller andra format ska användas definieras i leveransspecifikationerna för 
respektive leveranstyp. PREMIS, EAD och EAC-CPF är de enda metadataformat som generellt ska 
kunna ingå i SIP:ar oberoende av leveranstyp. 
 

3.2.8 Användning av StructMap 

Det är obligatoriskt enligt METS-standarden att en METS-fil alltid måste innehålla elementet 
<StructMap> vilket kan användas för att ange samband mellan de filer som ingår i informationspaket. 
Denna Paket-FGS definierar ingen speciell modell för användning av StructMap-elementet. Den 
nödvändiga informationen ges av de dataelement som definierats i tidigare avsnitt. Det lämnas till de 
leveranstypsspecifika FGS:erna och till respektive enskilt e-arkiv-projekt att definiera hur elementet 
ska användas. Det är tillåtet att använda ett mycket enkelt StructMap-element enligt följande: 
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    <structMap LABEL="No structmap defined in this information package"> 
        <div /> 
    </structMap> 
 

3.2.9 Metadata gällande information utpekande användande av leveranstyps FGS 

Denna ”FGS för paketstruktur” kommer att användas tillsammans med andra FGS:er som tidigare 
beskrivs i kapitel 2.2.2 ”En FGS per leveranstyp”. Man kommer då att i ett antal av de definierade 
fälten kunna peka på information som anger vilken leveranstyp leveransen tillhör.  
 
Av de fält som är definierade i tabellen i kapitel 3.2.2 ”Generell metadata för leveranspaket” används 
följande för att peka ut vilken leveranstyps FGS som har använts: 

 
• Leveranstyp (obligatorisk) 
• Leverans-specifikation (obligatorisk) 

 
Man kan ange den levererade informationens tidsomfång med hjälp av fälten i denna lista: 

• Startdatum 
• Slutdatum 

 
De levererade filernas metadata anges enligt fälten beskrivna i tabellen i kapitel 3.2.4 ”Metadata för 
filer refererade i filen sip.xml”. 

3.2.10 Statusmeddelanden 

När en SIP levereras till ett e-arkiv bör statusmeddelanden kunna sändas tillbaka för att visa om 
överföringen lyckats eller misslyckats. Detta gäller oavsett om överföringen sker synkront eller 
asynkront. Ett sådant statusmeddelande bör bestå av paketets identitetskod, en statuskod och en 
förklarande klartext. Nedanstående tabell visar några exempel på statuskoder.35  
 
Statusvärde Definition 
Received by archive SIP mottagen av e-arkivet 
Rejected, resubmit Begäran om omsändning av en specifik SIP 
Rejected, correct and resubmit Begäran om rättning och omsändning av en specifik SIP 
Finalized En SIP har processats klart och accepterats av e-arkivet. 

 
 

                                                 
35 Statuskoderna är hämtade från UN/CEFACT-specifikationen 
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3.3 ÖVERFÖRING MELLAN E-ARKIV 

3.3.1 Mellanarkiv och slutarkiv 

Detta avsnitt handlar om när information överförs från ett OAIS-baserat e-arkiv till ett annat OAIS-
baserat e-arkiv. Ännu har detta inte skett i någon större omfattning eftersom OAIS-baserade e-arkiv 
är en relativt ny företeelse, men detta kommer att bli aktuellt inom en snar framtid. Överföring mellan 
två OAIS-baserade e-arkiv ska inte förväxlas med överföring mellan mellanarkiv och slutarkiv. 
Många e-arkiv hanterar både mellanarkiv och slutarkiv. Det gäller exempelvis det e-arkiv som 
upprättats och drivs av Stockholms läns landsting (SLL). I ett sådant e-arkiv kan statusen för en AIP 
lätt ändras från ”mellanarkiverad” till ”slutarkiverad” genom att en flagga ändras i databasen. Detta 
avsnitt handlar inte om detta förhållande utan om när information fysiskt överförs från ett e-arkiv till 
ett annat. 
 

3.3.2 Överföring från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv 

De flesta e-arkiv som hittills har inrättats inom statliga myndigheter, landsting och kommuner har 
skapats för att kunna ta emot information från ett eller flera verksamhetssystem. För att möjliggöra 
detta har leveransspecifikationer skapats. Det som är nytt i projektet eARD är att även definiera hur 
överföring mellan e-arkiv ska ske. Om en organisation byter ut sitt system, eller sin tjänst, för e-
arkivering mot ett nytt system eller tjänst kan informationen migreras till det nya systemet på 
effektivast möjliga sätt. I detta fall byter den arkiverade informationen inte informationsägare. Det 
blir dock annorlunda när detta sker. Då behövs en modell för att hantera överföring från en 
organisations e-arkiv till en annan organisations e-arkiv. Detta liknar situationen när information förs 
över från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv. Export från ett e-arkiv och import till ett annat e-arkiv 
kan bli aktuellt i följande fall:  
 

• Om en organisation läggs ner och dess verksamhet tas över av en annan organisation. Då 
måste informationen i den nedlagda organisationens e-arkiv föras över till den övertagande 
organisationens e-arkiv. 

• Om en avdelning eller funktion inom en organisation förs över till en annan organisation. Då 
måste den flyttade avdelningens information också flyttas över från den gamla 
organisationens e-arkiv till den nya organisationens e-arkiv. 

• Om en organisation ska leverera information ur sitt e-arkiv för långtidsbevarande i 
arkivmyndighetens e-arkiv. 

 

3.3.3 Paketstruktur vid överföring från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv 

I princip ska samma regler gälla för överföring mellan e-arkiv som för leveranser från 
verksamhetssystem till e-arkiv. Se avsnitt 3.3 ovan. Samma regler ska gälla för hur filnamn ska sättas 
och för hur en SIP ska struktureras mm. Det finns dock några aspekter som måste beaktas. Det är inte 
säkert att de SIP:ar som genereras för överföring till ett nytt e-arkiv kommer att se likadana ut som de 
SIP:ar som en gång importerades till det gamla e-arkivet från verksamhetssystemen. AIP:erna i e-
arkivet behöver inte motsvara de ursprungliga SIP:arna. Det är heller inte självklart att AIP:erna i det 
gamla e-arkivet ska bli SIP:ar när export sker till ett nytt e-arkiv. Det kan vara rationellt att generera 
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stora SIP:ar bestående av många AIP:er för att göra överföringen till det nya e-arkivet så effektiv som 
möjligt. Vid överföring mellan e-arkiv kan det vara rationellt att använda sig av möjligheten att 
paketera SIP:ar i SIP:ar som beskrivs i avsnitt 3.1.6. 
 

3.3.4 Metadata för överföring från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv 

Samma dataelement som beskrevs under avsnitt 3.2 ska användas även för SIP:ar som genereras för 
att överföra information från ett e-arkiv till ett annat. Det finns dock några skillnader som måste 
beaktas. Dessa visas av nedanstående tabell. Dataelement som ska genereras när den nya SIP:en 
skapas visas med normal stil. Dataelement som ska härröra från det ursprungliga 
verksamhetssystemet visas med kursiv fetstil. Vissa av dessa dataelement är obligatoriska vid 
överföring från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv. Observera att denna information måste bevaras i e-
arkivet så att den kan användas vid eventuell generering och överföring av SIP:ar till ett nytt e-arkiv. 
 
Frånsett de tidigare tio identifierade obligatoriska dataelement tillkommer vid överföring från ett e-
arkiv till ett annat e-arkiv ett (markerat med *) obligatoriskt dataelement. Samtliga listas nedan: 
 

• Identitet 
• Pakettyp 
• Datum och tid 
• Leveranstyp 
• Leveransspecifikation 
• Leveransöverenskommelse 
• Tidigare leveransöverenskommelse* 
• Namn på arkivbildare 
• Identitetskod för arkivbildare 
• Namn på system 
• Namn på levererande organisation 

 
Nedanstående tabell visar de dataelement som ska eller bör användas för att beskriva en SIP vid 
överföring från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv.  
 
Kardinaliteten ”1..1” anger att dataelementet är obligatoriskt. 
 
Dataelement Definition Kard. 
Identitet Skapas vid generering av SIP 1..1 
Beskrivning Skapas vid generering av SIP 0..1 
Pakettyp Sätts till ”SIP” vid generering av SIP 1..1 
Datum och tid Sätts vid skapande av SIP 1..1 
Status Paketets status. Gäller ny SIP. 0..1 
Leveranstyp Skall vara den ursprungliga leveranstypen som angavs vid 

inleverans till det ursprungliga e-arkivet. SIP:ar som 
genereras för överföring till nytt e-arkiv skall tillhöra en 
och endast en ursprunglig leveranstyp. 

1..1 
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Dataelement Definition Kard. 
Leveransspecifikation Skall vara den ursprungliga leveransspecifikationen som 

användes vid inleverans till det ursprungliga e-arkivet.  
1..1 

Leveransöverenskommelse Beteckning och tidpunkt för den leveransöverenskommelse 
som definierar överföringen från gammalt e-arkiv till nytt e-
arkiv. 

1..1 

Tidigare leverans-
överenskommelse 

Beteckning och tidpunkt för tidigare leverans-
överenskommelse för den information som ingår i SIP:en. 

1..N 

Överföring Anger överföring inom leveransöverenskommelsen 0..1 
Ordningsnummer inom 
överföring 

Ett löpnummer för SIP:en inom en 
Överföring 

0..1 

Referenskod Referenskod i arkivredovisningen 0..1 
Tidigare referenskod Referenskod angiven vid import till ursprungligt e-arkiv 

eller vid tidigare överföringar mellan e-arkiv. 
0..N 

Gallring Flagga om paketets innehåll kan gallras. Gäller ny SIP 0..1 
Sekretess Flagga om paketet innehåller information som omfattas av 

sekretess. Gäller ny SIP. 
0..1 

Arkivbildare 
Namn 

Namn på den ursprungliga arkivbildaren som levererade 
från verksamhetssystemet till det gamla e-arkivet. Denna 
information ska alltid komma med oavsett hur många e-
arkiv som informationen flyttas mellan. 

1..1 

Arkivbildare 
Identitetskod 

Identitetskod för den ursprungliga arkivbildaren som 
levererade från verksamhetssystemet till det gamla e-
arkivet. Denna information ska alltid komma med oavsett 
hur många e-arkiv som informationen flyttas mellan. 

1..1 

System 
Namn 

Namn på det ursprungliga verksamhetssystem ur vilket 
leveransens filer exporterades till det första e-arkivet. 

1..1 

System 
Version 

Version för det ursprungliga verksamhetssystem ur vilket 
leveransens filer exporterades till det första e-arkivet. 

0..1 

Levererande organisation 
Namn 

Namn på den organisation som genererar och levererar den 
nya SIP:en till det nya e-arkivet. 

1..1 

Levererande organisation 
Identitetskod 

Identitetskod för den organisation som genererar och 
levererar den nya SIP:en till det nya e-arkivet. 

0..1 

Konsult 
Namn 

Namn på konsult som varit behjälplig med generering av 
den nya SIP:en. 

0..N 

Konsult 
Identitetskod 

Identitetskod för konsult som varit behjälplig med 
generering av den nya SIP:en. 

0..N 

Levererande system 
Namn 

Namn på det system som genererat SIP:en.  0..1 

Levererande system 
Version 

Version för det system som genererat SIP:en.  0..1 

Kontaktperson 
Namn  

Namn på kontaktperson för leverans. Gäller den nya 
leveransen till ett nytt e-arkiv. 

0..N 
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Dataelement Definition Kard. 
Kontaktperson 
kontaktuppgifter 

Kontaktpersonens kontaktuppgifter. Gäller den nya 
leveransen till ett nytt e-arkiv. 

0..N 

Mottagare 
Namn 

Namn på den organisation som är mottagare av leveransen. 
Gäller den nya SIP:en. 

0..1 

Mottagare 
Identitetskod 

Identitetskod för den organisation som är mottagare av 
leveransen. Gäller den nya SIP:en. 

0..1 

 
 

3.3.5 Dokumentation av åtgärder vid bevarande i PREMIS-format 

Det ska vara möjligt, men inte obligatoriskt, att inkludera bevarandehistorik i PREMIS-format i de 
SIP:ar som överför information från ett e-arkiv till ett annat. I den mån bevarandehistorik ska 
inkluderas i SIP:en ska detta ske på det sätt som beskrivs i avsnitt 3.2.5 ovan. Denna FGS innehåller 
ingen specifikation av hur bevarandehistoriken ska vara utformad i detalj. Det rekommenderas dock 
att PREMIS används som format för metadata om bevarandeprocessen. Det är upp till varje e-arkiv 
att definiera hur dokumentation av åtgärder vid bevarande ska ske för att uppfylla de krav som 
föreskrivs i RA-FS 2009:1. 
 



 
 FGS för paketstruktur för e-arkiv 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 34(35) 
Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 
4. KÄLLOR 

 
ISO (2003) Open Archival Information System (OAIS), ISO 14721:2003. (2012-03-29). 
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf  
 
ISO (2006) Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard, ISO 20652:2006 (2012-05-
02). 
http://public.ccsds.org/publications/archive/651x0m1.pdf 
 
ISO (2012) Trustworthy Repository Audit and Certification – Criteria and Checklist (TRAC), ISO 
16363:2012 (2012-06-29) 
http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf 
 
UN/CEFACT TBG19, BRS (2008-06-23) Transfer of digital records. (2012-03-29). 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_TransferOfDigitalRecords_V1.0.pdf 
 
Library of Congress (2010) Metadata Encoding & Transmission Standard (METS). (2012-03-29). 
http://www.loc.gov/standards/mets/  
 
e-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp (2008-06-23) Rapport från ENSAM. (2012-03-29). 
http://xml.ra.se/mets/Rapport.pdf  
 
Internet Engineering Task Force (IETF) (u.å.) Request for Comments (RFC) 2119. (2012-03-29). 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 
 
eARD Delprojekt 1 (2012) Begreppslista. (2012-03-29) 
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv  
 
Riksarkivet (2011-01-31) Förstudien om e-arkiv och e-diarium. (2012-03-29). 
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Forstudie_e-arkiv_e-diarium_Rapport.pdf 
 
Riksarkivet (2009) Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar 
(upptagningar för automatiserad behandling), RA-FS 2009:1. (2012-05-04). 
http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-1.pdf  
 
Riksarkivet (2009) Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska 
handlingar (upptagningar för automatiserad behandling), RA-FS 2009:2. (2012-05-04). 
http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-2.pdf  
 
Riksarkivet (2008-12-29) Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-
FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter, RA-FS 2008:4. (2012-05-04) 
http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RAFS%202008-4.pdf  
 
Sambruk (2011) Leveranshandledning. (2012-05-10) 



 
 FGS för paketstruktur för e-arkiv 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 35(35) 
Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 
http://www.sambruk.se/download/18.1f10d5561355ecda50c11a1/Bilaga_4_EB2_Leveranshandledni
ng_2011-10-21_wc.pdf  
 
Inera (u.å.) HSA. (2012-03-29). 
http://inera.se/Infrastrukturtjanster/HSA/  
 
Library of Congress (2012) Preservation Metadata: Implementation Stategies (PREMIS). (2012-05-
30) 
http://www.loc.gov/standards/premis/  
 
 
 
 
 
 


