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1. Inledning 
Detta är en anpassning av FGS Paketstruktur (RAFGS1V1.2) som har tagits fram för överföringar 

av elektronisk arkivinformation. Anpassningen innefattar en utökning av FGS Paketstruktur genom 
att det har lagts till element för information som det ställs krav på vid leveranser till arkiv. 

1.1 Läsanvisning 
Se FGS Paketstruktur, kap 1.1 Läsanvisning. 
Filer skapade enligt denna anpassning, dvs. METS-profilen 

ALExtensionToTheSwedishPackageProfile.xml, valideras med hjälp av schemana 
CSPackageMETS.xsd, CSPackageExtensionMETS.xsd samt ALPackageExtensionMETS.xsd. 

2. Omfattning och avgränsningar 
Anpassningen ska användas tillsammans med FGS Paketstruktur vid överföringar av elektronisk 

arkivinformation. 
Elementen i avsnitt 3.5 används för att komplettera elementen i FGS Paketstruktur. 

3. Paketstruktur och metadata för arkivleverans 
I detta kapitel beskrivs de utökningar av FGS Paketstruktur som har gjorts för att specifikationen 

ska svara upp mot de krav som ställs vid överföringar av elektronisk arkivinformation. 

3.1 Namngivningskonvention 
Vid överföringar av elektronisk arkivinformation är namngivningskonventionen enligt FGS 

Paketstruktur obligatorisk.  

3.2 Katalogstruktur 
Katalogstrukturen ska följa det som överenskommits i leveransöverenskommelsen. 

3.3 Förändrad användning av frivilliga element 
I denna anpassning har inga frivilliga element undantagits från användning. 

3.4 Förändrad kardinalitet 
I denna anpassning har inga förändringar av kardinalitet för element skett. 

3.5 Tillkommande metadata för informationspaket (IP) 
I de kommande beskrivningarna av element och attribut definierade i denna anpassning 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. 
Definition:  Definierar elementets funktion. 
Förklaring:  Innehåller en beskrivning av elementet och ger exempel på 

värden. 
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Kard.:  Anger objektets kardinalitet, dvs. antal möjliga 
förekomster. 

METS:  Anger vilket element enligt standarden METS som 
används. Detta uttrycks med XML-syntax. 
Inom hakparenteser anges var värdet placeras. 

 

3.5.1 Tillkommande metadata för paket 
 

Element Definition Förklaring Kard. METS 
Skyddad 
personuppgift 

Om innehåll av 
skyddad person-
uppgift finns 

Ej obligatoriskt 
Det är möjligt att ange om 
leveransen innehåller skyddad 
personuppgift och hur det skyddet 
implementerats.  
 
Enligt värdelista 
vcProtectedIdentification 
 
Exempel: 
“External” 

0..1 <mets 
extAL:PROTEC
TEDIDENTIFIC
ATION=”[Skydd
ad 
personuppgift]” 

 

3.5.2 Tillkommande metadata för datafiler 
Nedanstående tabell visar de tillkommande dataelement som ska eller bör anges vid arkivleverans. 
 

Element Definition Förklaring Kard. METS 
Tecken-
uppsättning 

Tecken-
uppsättning i 
filen 

Ej obligatoriskt 
En beteckning på den tecken-
uppsättning som filen har. 
Kan anges för textdokument, 
sekventiella filer och XML-
dokument. Ej relevant för PDF-
filer och bildfiler. 
 
Enligt värdelista vcCharacterSet 
 
Exempel: 
"ISO-8859-1" 

0..1 <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file 
extAL:CHARAC
TERSET=”[Teck
enuppsättning]” 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Innehåll och 
tidpunkt 

En beskrivning 
av innehåll och 
tidpunkt för 
informationen i 
filen 

Ej obligatoriskt 
Används för att översiktligt 
beskriva innehållet i en individuell 
fil. Tidpunkten är den period som 
uppgifterna avser (om detta är 
identiskt med SIP:ens start- och 
slutdatum så behöver det inte 
anges). 
 
Exempel:  
”Översiktliga data om broar i 
registret 1977-1978. Huvudtabell” 

0..1 <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file 
extAL:CONTEN
TANDTIME=”[I
nnehåll och 
tidpunkt]” 

Sekretess  Anger om 
filen 
innehåller 
information som 
kan omfattas av 
sekretess, PUL 
eller GDPR 

Ej obligatoriskt 
Det är möjligt att ange om filen 
innehåller information som kan 
omfattas av sekretess eller omfattas 
av personuppgiftslagen (PUL). 
En värdelista för detta 
dataelement definieras i METS-
profilen. 
 
Enligt värdelista 
vcACCESSRESTRICT. 
 
Exempel: 
”Secrecy and PuL” 

0..1 <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file: 
ext:ACCESSRE 
STRICT=”[Sekre 
tess]” 

Sekretessrefere
ns 

Lagreferens Ej obligatoriskt 
Det är möjligt att ange om filen 
innehåller information som 
omfattar sekretess utifrån viss 
paragraf. Flera referenser kan 
anges med semikolon emellan. 
 
Exempel: 
”15 kap. 2 § OSL (2009:400)” 

0..* <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file: 
extAL:SECREC
YLAW=”[ Sekre
tessreferens ]” 

Skyddad 
personuppgift 

Om innehåll av 
skyddad person-
uppgift finns 

Ej obligatoriskt 
Det är möjligt att ange om filen 
innehåller skyddad personuppgift 
och hur det skyddet  implemente-
rats. 
 
Enligt värdelista 
vcProtectedIdentification 
 
Exempel: 
“External” 

0..1 <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file: 
extAL:PROTEC
TEDIDENTIFIC
ATION=”[Skydd
ad 
personuppgift]” 
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Element Definition Förklaring Kard. METS 
Uppgifternas 
ursprung 

Ursprung eller 
källa för 
uppgifterna i 
filen 

Ej obligatoriskt 
Anger var uppgifterna 
ursprungligen uppstod (vilket till 
exempel kan vara en annan 
myndighet). 
 
Exempel:  
”Broverket (föregångare till 
Bromyndigheten)” 

0..1 <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file: 
extAL:INFORM
ATIONSOURCE
=”[Uppgifternas 
ursprung]” 

Kommentar Kommentar om 
filen 

Ej obligatoriskt 
Detta fält kan användas för att 
skriva kommentarer som gäller 
hela filen. 
 
Exempel:  
”Några poster uppdaterade 1979.” 

0..1 <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file: 
extAL:COMME
NTS=”[Kommen
tar]” 

Gallring Anger om filen 
innehåller infor-
mation som kan 
gallras eller inte 

Ej obligatoriskt 
Det är möjligt att ange om filen 
innehåller gallringsbar information 
eller ej. En värdelista för detta 
dataelement definieras i METS-
profilen. 
 
Enligt värdelista 
VcAPPRAISAL 
 
Exempel: 
”Yes” 

0..1 <mets> 
<fileSec> 
<fileGrp> 
<file: 
ext:APPRAISAL 
=”[Gallring]” 

 

3.5.3 Användning av StructMap 
Se FGS Paketstruktur. Speciell tillämpning kan regleras i leveransöverenskommelse. 
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