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Inledning 

 

I denna bilaga till DP5’s slutrapport sammanfattas de tjänster som ska finnas enligt 

MoReq2010. Bilagan bör läsas för att få en förståelse för den FGS för e-diarium som 

tagits fram inom projektet. FGS:en för e-diarium har avgränsat sig till metadata inom 

Records service, dels vilka system-metadata som ska finnas enligt MoReq2010, dels tagit 

fram en grund till ett metadataset för kontextuella metadata enligt MoReq2010. Metadata 

hänförliga andra tjänster i MoReq2010, såväl system-metadata som eventuella 

kontextuella metadata har inte tagits fram. I följande beskrivning har ingen beskrivning av 

de funktioner som MoReq2010 anger ska kunna utföras på s.k. entiteter tagits fram.  

 

Denna bilaga är också avsedd som underlag för den fördjupning av MoReq2010 som DP5 

föreslår för att fastslå MoReq2010’s status inom e-delegationen.  

  

 Nödvändiga tjänster enligt MoReq2010  

I avsnittet System Service (s. 31-49) i specifikationen beskrivs de generella kraven för 

samtliga tjänster inom ett MCRS. Beskrivningen av varje enskild tjänst inleds med vad 

för tjänst, vilken version av tjänsten det är (f.n. 1.0) och en unik identifierare för tjänsten. 

Alla systemidentifierare, inte bara denna, ska enligt MoReq2010 bestå av ett universellt 

unikt ID.1 Detta är viktigt för att kunna bygga upp internationell interoperabilitet på en 

systemnivå. 

 

Varje tjänst beskrivs utifrån grundläggande syfte och hur tjänsten är uppbyggd. Därefter 

framgår de funktionella kraven som består av två delar. För det första krav på en 

minimiuppsättning metadata för de entiteter som hanteras genom tjänsten. Denna typ  

benämns alltså som System Metadata i fortsättningen översatt till system-metadata. För 

det andra ett antal beskrivna funktioner som ska kunna utföras på de entiteter som 

hanteras inom tjänsten. Alla entiteter ska som framgått också ha en händelsehistorik och 

en åtkomstlista. Även vid händelsehistoriker och åtkomstlistor ska system-metadata 

skapas. Utöver system-metadata tillåter specifikationen att leverantören eller brukaren av 

                                                 
1 UUID, som står för Universally Unique Identifier, utgör en standard inom programvaruutveckling som 

tagits fram av Open Software Foundation (OSF). Källa: Wikipedia 2012-05-28.  



systemet komplettera med fler metadata som benämns kontextuella metadata (Contextual 

Metadata).  

 

 

Records Service 

 

Syfte 

 

Syftet med Records Service är att hantera och aggregera records eller uppgifter i records 

med någon form av gemensam nämnare. Genom aggregeringar av records ges en 

övergripande ingång och en möjlighet att hålla ihop records som har något gemensamt. I 

tjänsten ska också relationen mellan records och var informationen i records lagras 

beskrivas. I elektronisk miljö lagras informationen vanligen i en fil eller i en databas. 

Lagringsdelen utgörs av components enligt MoReq2010:s terminologi 

 

Grundläggande om tjänsten 

 

Records Service är den mest centrala tjänsten i ett MCRS i betydelsen att den hanterar den 

grundläggande informationen (records, aggregations och dess lagring i components) 

medan de andra tjänsterna reglerar hanteringen (gallring, bevarande, behörigheter etc.) 

och beskrivningen (metadataset med beskrivningar, klassificeringar efter processer och 

aktiviteter etc.) av den informationen.  

 

En aggregering kan t. ex. innebära att uppgifter som förekommer på en mer detaljerad 

nivå (recordsnivå) men är av mer generell art flyttas upp till en mer övergripande ingång 

(aggregeringsnivå). Detta kan ske i flera steg beroende på hur generella uppgifterna är. 

Den översta aggregeringsnivån benämns som rotnivå eller rotaggregat (eng. root 

aggregation).  

 

MoReq2010 specifikationen ger, här något omkastat, följande exempel på när det kan 

vara aktuellt att aggregera records: 

 

 De relaterar till samma person, plats, projekt, ärende, kund, händelse 

 De relaterar till samma process eller funktion 

 De relaterar till varandra för att de är av samma typ 

 De delar på metadata 

 

Records kan även aggregeras om: 

 

 De har samma ursprung eller format 

 De är avsedda för samma användargrupp 

 De har samma säkerhetskrav 

 De tillhör samma bevarande plan 

 

Som specifikationen är uppbyggd ärver records ovanliggande aggregeringars 

klassificering (se avsnittet om Classification Service) och åtkomstlista (access control 

list) som minimum. Om ärende utgör aggregering så ärver alltså de ingående handlingarna 

i ärendet samma klass, t.ex. att de hör till en viss verksamhetsprocess. Samma gäller för 

vilka användare som får göra vad på ärendet (åtkomstlista). De får alltså, som 

utgångspunkt göra samma saker med de handlingar som ingår i ärendet som de får göra 



med ärendet i övrigt. Ifall ett records tillhör en annan klass eller åtkomstlista än sin 

aggregering (här exemplifierat med ärende), markeras denna andra koppling i system-

metadatafältet på recordet om vilken klass ett specifikt records tillhör. Om recordet/ 

handlingen ärver sin aggregerings klass lämnas fältet tomt. Motsvarande sker i den 

åtkomstlista som är knuten till specifikt records om denna är en annan än det värde som 

ärvs som minimum från ett records aggregering. Dessa overrides är funktioner enligt 

MoReq2010 och krav finns på hur de ska utföras (se t.ex. s. 348 funktionen F14.5.20 

override class).  

 

Specifikationen tillåter att bygga omfattande mönster av aggregeringar och tillåter i 

princip hur många aggregeringsnivåer som helst (t.ex. skulle samhällsfunktion kunna 

utgöra rotaggregat). Men för att inte göra det för komplext kan även anges max antal 

aggregeringar som är tillåtna inom ett viss MCRS (max levels of aggregation).   

 

En viktig aspekt är möjligheten att skapa tidsserier av records inom en aggregering, 

genom uppgiften om när ett records har tillförts ett MCRS (originated timestamp). Det är 

inte minst av betydelse när ett records ska kopplas till ett arbetsflöde. För att få en tydlig 

tidslinje är det ett krav att de ligger på samma nivå.  

 

Records Components 

 

Records, med det perspektiv MoReq2010 har, utgör entiteter. Entiteter byggs upp med 

metadata, med händelsehistoriker vad som gjort med entiteten och med vem som haft 

åtkomst till att göra vad med entiteten (dvs. med en åtkomstlista). Lagringen av den 

information som är knuten till entiteten sker endera på elektroniskt media eller fysiskt 

media (papper, mikrofilm etc.).  Dessa lagringsmedia benämns som komponenter 

(components). Även komponenten är ett se som en entitet. Sett till elektroniskt 

informationshantering kan dessa komponenter t. .ex. bestå av:  

 

 En digital datafil, som t.ex. ett elektroniskt dokument från ordbehandling 

 Flera digitala datafiler, som t.ex. webbsida som kan vara uppbyggd av HTML, 

CSS, JavaScript och JPEG. 

 Tabeller och rader i databaser. 

 

Varje records kan ha flera komponenter som lagrar data. Varje komponent i sig utgör 

även de entiteter som ska beskrivas som minimum med ett antal metadata som 

MoReq2010 specificerar, med händelsehistorik och med en åtkomstlista. Själva lagringen 

i sig, i fil eller databas, utgör komponentinnehåll (component content). I specifikationen 

anges vissa principer upp för hanteringen av komponenter, såsom åtskiljdhet 

(discreteness), fullständighet (completeness), oföränderlighet (immutability), förstörbarhet 

(destructability). Se specifikationen s. 84-87.  

 

I del två av specifikationen, där ett antal Plug-in varianter tas upp, beskrivs på s. 

509-524 ett antal varianter på lagringssätt för informationen ur ett komponent-

perspektiv. 

 

 

 



 
 

 
Modell 3. Relationen mellan records, komponent som entitet och komponentinnehåll (s. 83 i specifikation). 

 

 

Funktionella krav 

 

För Records Service anges funktionella krav för de ingående entiteterna (aggregation, 

records och components).  

 

Vilka system-metadata som gäller som minimum för tjänsten framgår även i 

specifikationens informationsmodell (s. 262, 263, 270). Där framgår även vilka funktioner 

som ska kunna utföras för respektive entitet i tjänsten (aggregation s. 336-349, 

component s. 359-365, records s. 407-424). Dessa funktioner beskrivs delvis även i 

löpande text i beskrivningen av tjänsten (s. 89-97).  

 

 

User and Group Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

Syftet med tjänsten är att ge en ram för hur användare (user) och användargrupper  

(group) skapas och hanteras. User and Group Service är en fristående tjänst med krav  

på ett generellt format samt med krav på en historik av vilka användare och 

användargrupper som har funnits. För mer detaljerad styrning hänvisar MoReq2010 till 

andra redan etablerade standarder vid sidan av MoReq2010. 

 

Grundläggande om tjänsten 

 

Tjänsten har endast en kortfattad beskrivning i specifikationen.  I huvudsak anges att en 

implementering av tjänsten enligt de krav som anges förbättrar användaradministrationen. 

Detta gäller särskilt dessa områden: 

 

 Den ställer krav på enhetlighet på basnivå  

 Den möjliggör att entiteter skapas för alla användare och användargrupper, som i 

sin tur möjliggör en överflyttning av de enskilda användare och användargrupper 

mellan olika system och mellan andra User and Group Services, 



 Den ställer krav på unika identifierare för användare och användargrupper.  

 Den ställer krav på att vissa grundläggande uppgifterna för användare och 

användargrupper som specifikationen anger aldrig får tas bort. Ett förstörande 

(destroy) av användare eller grupper innebär att denna inaktualiseras. Det innebär 

att användaren inte längre har åtkomst till att utföra de funktioner denne tidigare 

fick utföra, inte att den tas bort helt. 

 

Ett MCRS får endast nås av användare som autentiserat sig. Det innebär att användaren 

måste genomgå en process för att få tillgång till att kunna utföra en specifik uppsättning 

funktioner knutna till de entiteter som finns i ett MCRS. Det kan t.ex. ske genom att ange 

ett användarnamn och ett lösenord. MoReq2010 ställer inte krav på vilken form av 

autentisering som ska implementeras för olika systemlösningar, bara att det ska ske. 

 

Ett MCRS ska stödja en standardiserad koppling mellan ett stort antal kombinationer 

mellan användare och användargrupper. Modell 4 visar att en användare kan tillhöra flera 

användargrupper. En användargrupp kan innehålla en till flera användare. 

 

 
 
Modell 4. Många-till-många relationen mellan användare och användargrupper (s. 53 i specifikationen). 
 

Funktionella krav 

För User and Group Service anges funktionella krav för de ingående entiteterna User och 

Group.  

 

Vilka system-metadata som finns som minimum för de i tjänsten hanterade entiteterna, 

respektive vilka funktioner som ska kunna utföras för dessa entiteter, framgår dels i 

beskrivningen av tjänsten (s. 53-56) dels i informationsmodellen (s. 269 och 274 för 

system-metadata respektive funktioner för entiteterna User s. 447-459) och för Group s. 

394-403). 

 

 



Model Role Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

Syftet med tjänsten Model Role Service är att hantera roller. Rollerna knyts till användare 

och användargrupper. Genom tjänsten ska även en spårbarhet finnas. I åtkomstlistan 

(access control list) ska det gå att se vilka användare som har haft behörighet att utföra 

vad. Vilka användare som faktiskt har utfört vad på en entitet som t. ex. records ska 

framgå i en händelsehistorik (event history).  

 

För Model Role Service som för de andra tjänsterna i ett MCRS gäller att det ska finnas 

kvar grundläggande uppgifter om vad som tidigare funnits men tagits bort. För Model 

Role Service handlar detta om att dokumentera vilka roller som funnits och vilka 

användare som haft dem tilldelade. 

 

Grundläggande om tjänsten 

 

Tjänsten är en modellerbar tjänst (model service).  Det innebär att det finns möjligheten 

att implementera de system-metadata och funktioner precis som de specificeras för 

tjänsten i MoReq2010. Det finns också möjlighet att tillämpa andra lösningar för att skapa 

och tilldela användare roller. Ifall man väljer en sådan alternativ lösning måste den testas 

så att den är kompatibel med de grundläggande krav som ställs på tjänsten i ett MCRS. I 

specifikationen finns en sammanfattning av vilka punkter som ska testas. Det som testas 

är om tjänsten har den flexibilitet och funktionalitet som måste finnas (s. 58) och om det 

går att exportera uppgifter om roller från en systemlösning till en annan (s. 59).  

 

Roller definieras utifrån vilka funktioner som får utföras på de entiteter som finns i ett 

MCRS (skapa, ta bort, lägga till metadata etc.). Varje roll kan var knuten till en eller flera 

utförande- funktioner för en entitet, men sådana funktioner kan även vara knuten till flera 

olika roller. 

 

 

 

 
Modell 5. Relationen mellan användare/användargrupper och roller (s. 61 i specifikationen). 
 



Varje entitet (Records, Class, User, Role etc.) ska ha en åtkomstlista (access control list) 

som visar på vilka användare/grupper som haft behörighet till att utföra vad på en entitet. 

När en roll tilldelas en användare eller grupp ska en uppgift om denna händelse (access 

control entry) läggas till åtkomstlistan. Av den posten ska det framgå vilka användare/ 

grupper som knutits till en viss roll. Modell 5 visar att en användare/grupp kan tilldelas 

flera roller. I sådana fall läggs en ny uppgift (access control entry x unlimited) upp i 

åtkomstlistan för respektive roll de tilldelas. Se informationsmodellen (s. 275).  

 

För att få ner antalet kopplingar mellan roller och funktioner som får utföras på olika 

entiteter är specifikationen uppbyggd så att roller ärvs som default till underliggande 

objekt (child entities). Det innebär t.ex. att alla records under en aggregation som default 

får samma roll knuten till sig som aggregationen. Olika slags system-metadata (som här 

kallas för ”flaggor”) används för att bryta denna defaultkoppling och visa på andra 

relationer mellan roller och entiteter gäller.  

 

En uppdelning i administrativa roller och icke-administrativa roller avgör också om rollen 

och de funktioner som får utföras inom denna ärvs nedåt eller inte. Om en administrativ 

roll tilldelas på en högre nivå, t. ex. för en tjänst som helhet eller för en rotaggregation i 

tjänsten Records service, står den över (override) alla eventuella flaggor som finns på 

lägre nivåer.   

 

Funktionella krav 

 

För Model Role Service anges funktionella krav för den entiteten Role och innehåller även 

krav på hur en access control list ska byggas upp. 

 

Vilka system-metadata som finns som minimum för de i tjänsten hanterade entiteterna 

respektive vilka funktioner som ska kunna utföras för dessa entiteter framgår i 

beskrivningen av tjänsten (s. 64-68) och i informationsmodellen (s. 271) för system-

metadata respektive funktioner för Role (s. 425-434). Grundläggande krav på Access 

Control List framgår i informationsmodellen (s. 275).  

 

 

Classification Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

Syftet med tjänsten Classification Service är att sätta records i en verksamhetskontext 

(business context). Verksamhetskontexten är vanligen, men inte nödvändigtvis2, uttryckt i 

ett processammanhang (business process). 

 

Grundläggande om tjänsten 

 

Varje records måste redan från att det skapas i systemet kopplas till en klass genom en 

identifierare (class identifier). Vanligtvis så ärver ett records sin aggregerings klass, men 

inte alltid (se förklaring till modell 6). Klasser utgör entiteter i ett MCRS och kan bestå av 

                                                 
2 MoReq2010 ställer inga krav på att ett records måste sättas i ett processammanhang, även om detta är 

vanligast. De kan även vara ett funktionssammanhang, i betydelsen vad en verksamhet gör och inte hur. Se 

t.ex. s. 72-73 i specifikationen om Keyword AAA. 



en process (business process), en aktivitet (activity) eller en händelse (transaction). Som 

alternativ kan även en verksamhetsfunktion utgöra en klass (dvs. vad en verksamhet gör 

och inte specifikt hur). Gemensamt är att klasser sätter in records i ett verksamhets-

sammanhang, åtminstone när klasser är byggda efter processer, aktiviteter och händelser, 

utgör kopplingen till klass också bevis på att en uppgift utförts i linje med ett arbetsflöde.  

 

 

 

 
 
Modell 6. Relationen mellan klasser, aggregeringar och records. (s. 72 i specifikationen). 

 

MoReq2010 ställer inga krav på vilken typ av klassificeringsschema som används, men 

ger på s. 489-505 i del två av specifikationen några exempel (som s.k. Plug-in moduler). 

Modellen ovan visar exempel på det väletablerade hierarkiska klassifikationsschemat. 

Modellen illustrerar några grundläggande principer vid klassificering av records och 

aggregeringar.  

 

 Till höger (gröna pilar). Klass ärvs enligt specifikationens uppbyggnad som 

default via rotaggregatet och dess underliggande aggregeringar och vidare ned till 

records inom dessa aggregeringar.  

 I mitten (lila pilar). En aggregering inom ett rotaggregat kan ha en annan klass än 

den som ärvs som default från rotaggregatet (override). Det får den genom att den 

kopplas till en annan klass genom klassidentifieraren (class identifier). 

Underliggande records ärver då aggregatets och inte rotaggregatets klass. 

 Till vänster (röd pil). Ett records under ett aggregat kan ha en annan klass än sitt 

aggregat. Det sker på motsvarande sätt som för ett aggregat som får en annan klass 

än default. Ett specifikt records kopplas till en annan klass genom 

klassidentifieraren för detta. 

 

Specifikationen ställer krav på att det ska gå att koppla om records och aggregeringar till 

nya klasser allteftersom behov uppkommer. 

 

Ett records ärver utöver en klass från sina aggregeringar, också den klassens 

bevarandeplan som default. Mer om det i avsnittet om Disposal Scheduling Service. 



 

Principen med arv, här och i andra sammanhang det förekommer inom MoReq2010, har 

att göra förutsättningarna att kunna hantera stora mängder av records, t. ex. så att inte 

varje enskilt records måste klassificeras för sig eller få en egen bevarandeplan. Istället får 

detta ligga på en mer övergripande nivå.  

 

Funktionella krav 

 

För Classification Service anges funktionella krav för den entiteten Class. 

  

Vilka system-metadata som ska finnas som ska finnas som minimum för entiteten Class 

respektive vilka funktioner som ska kunna utföras för entiteten framgår i beskrivningen av 

tjänsten (s. 73-75) och i informationsmodellen (s. 263) för system-metadata respektive 

funktioner för Class i informationsmodellen (s. 350-358).  

 

 

Model Metadata Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

Ett övergripande mål med MoReq2010 är att underlätta utbyte av information mellan 

olika systemlösningar och tjänster. Syftet med Model Metadata Service är att skapa 

förutsättningar för att kunna överföra information (metadata) om alla förekommande typer 

av entiteter (aggregations, records, users roles etc.) från ett MCRS till ett annat.  

 

Genom krav på en standarduppsättning av metadata i beskrivningen av entiteter, och inom 

detta även krav på internationellt unika identifierare vid metadatasättningen (UUID), vill 

man åstadkomma en universellt fungerande interoperabilitet. Som exempel på där det 

redan uppnåtts är World Wide Web där HTML utkristalliserat sig till universell standard 

som fungerar i en mängd olika webbläsare. 

 

Grundläggande om tjänsten 

 

Varje entitet ska som framgått ha en grunduppsättning metadata som benämns system-

metadata. Fälten för system-metadata avser metadatafält på systemnivå som MoReq2010 

ställer krav på. Kraven avser vilka system-metadatafält ska finnas på var och en av de 

sexton entiteterna (s.269-270) samt hur varje system-metadatafält isig ska definieras (s. 

277-335). I MoReq2010 har man angett total 107 olika metadatafält. Vissa återkommer 

för olika entiteter, andra förekommer bara på en viss typ av entitet. MoReq2010 ställer 

krav på att alla identifierare ska utgöras av UUID:n. I de fält som inte avser identifierare 

får lokala värden anges (dvs. för de sistnämnda styrs inte hur värdena ska anges)  

 

Vid sidan av denna grunduppsättning av metadata (system-metadata) tillåter MoReq2010 

att ytterligare metadata som behövs vid en specifik implementering får användas. Dessa 

benämns som kontextuella metadata (contexual metadata). Varje kontextuellt 

metadatafält ska beskrivas utifrån samma aspekter som system-metadatafält (s. 269), men 

se ska därutöver även ha en ytterligare beskrivning (contexual metadata element 

definition s.264-265). Kontextuellt metadata samlas i metadataset (templates). Även dessa 

set utgör entiteter med krav på system-metadata (s. 273) som behövs för att kunna 

identifiera, utbyta och beskriva metadataseten mellan olika systemlösningar.  På s. 102-



103 ges exempel på kontextuella metadata. Det är sådant som status på arbetsflöden och 

organisatorisk tillhörighet för användare. 

 

 
 
Modell 7. Relationen mellan förekommande entiteter inom Model Metadata Service (s. 103 i 

specifikationen). 
 

Mitten på modellen ovan illustrerar att varje specifik entitet tillhör en och endast en 

entitetsstyp (Record, Class, Group etc.). Varje entitetsstyp har dels definierade system-

metadata - dvs. de obligatoriska metadatafält som MoReq2010 anger alltid måste finnas 

(se dock nedan om modellerbar tjänst) – dels en möjlighet att koppla på ett metadataset 

(template) bestående av ytterligare metadatafält – d.v.s. för kontextuella metadata. Varje 

specifikt förekommande entitet har sina unika värden för de system-metadata som är 

kopplad till den (system metadata element) och sina unika värden för de kontextuella 

metadata som är kopplad till entiteten (contextual metadata element). 

 

Som modellerbar tjänst (model service) finns dels möjligheten att implementera kraven 

som de specificeras för tjänsten i MoReq2010 (avseende system-metadata och funktioner 

för metadata element definition, contextual metadata element definition samt templates ), 

dels en möjlighet att tillämpa andra lösningar för att använda egna metadata (istället för 

system-metadata) och funktioner som motsvarar de som anges i specifikationen. Ifall man 

väljer en sådan alternativ lösning måste den dock testas så att den är kompatibel med och 

motsvarar de grundläggande krav som ställs för tjänsten i ett MCRS. I specifikationen 

finns en sammanfattning av vilka punkter som ska testas. Det som ska testas är lösningens 

flexibilitet, funktionalitet och konsistens (s. 100-101). Det ska även testas  i om det går att 

exportera metadata och metadatadefinitioner från en systemlösning till en annan i enlighet 

med MoReq2010:s krav (s. 101-102). Om egna koder och identifierare används ska de 

t.ex. testas mot att det går att konvertera dem till de koder och identifierare som 

MoReq2010 kräver som standard. 

 

 

Funktionella krav 

 

För Model Metadata Service anges funktionella krav för de entiteter som hanteras i 

tjänsten, vilka är Metadata Element Definition, Contextual Metadata Element Definition 

och Templates. 



 

Vilka system-metadata som finns som ska finnas som ett minimum för de i tjänsten 

hanterade entiteterna samt vilka funktioner som ska kunna utföras för dessa entiteter 

framgår i beskrivningen av tjänsten (s. 106-114) och i informationsmodellen (s. 264f, s. 

269f och s. 273f) för system-metadata. Krav på funktioner för entiteterna Metadata 

Element Definition (s. 404-407), Contextual Metadata Element Definition finns på s. 366-

370) och för Templates på s. 439-446. 

 

 

Disposal Scheduling Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

I MoReq2010 fortsätter man att ta ett helhetsansvar för Records management i och med 

att även se bevarandeplaneringen, Disposal Scheduling Service, som en nödvändig tjänst i 

ett MCRS. Syftet med Disposal Scheduling Service är att ge förutsättningar att skapa och 

underhålla bevarandeplaner (disposal schedules). Tjänsten avser att ge nya förutsättningar 

som inte funnits i tidigare versioner av MoReq i och med att det nu inte till fullo ska gå att 

ta bort entiteter från systemet, det vill säga det ska alltid finnas spår av en entitet kvar i 

systemet. 

  

Grundläggande om tjänsten 

 

Varje entitet måste vara kopplad till en bevarandeplan som ska finnas med från början när 

en entitet skapas till dess att den förstörs. Ingen entitet får tas bort i sin helhet enligt 

MoReq2010, detta innebär att gallringen blir speciell jämfört med hur vi vanligtvis är 

vana att se på den. 

 

MoReq2010 gör skillnad på om en entitet ”förstörs” (destruction) eller om ”tas bort i sin 

helhet” (deletion). Enligt MoReq2010 får en entitet aldrig tas bort i sin helhet, såtillvida 

den inte förs över till ett annat system eller motsvarande tjänst. Ett förstörande innebär att 

viss, men inte all, information reduceras för entiteten.  

 

MoReq2010 definierar en entitets livscykel som antingen aktiv eller så att entiteten är 

förstörd. Skillnaden mellan en entitet som är aktiv och en som är förstörd är att det på den 

aktiva all metadata finns kvar, vilket det inte gör på den förstörda. För en förstörd entitet 

reduceras den metadata som finns insamlad för entiteten och själva filen eller 

databasraderna som håller informationen (component) tas bort i sin helhet. Tiden efter 

förstörandet av entiteten (destroy event) benämns här som residual, och syftar på 

kvarvarande uppgifter efter förstörandet av komponenterna och reduceringen av 

händelsehistoriken och antal metadata som fanns på entiteten innan förstörandet. 

 



 
 

Modell 8. En entitets livscykel enligt MoReq2010 (s. 116 i specifikationen). 

 

 

Det här sättet gör att det alltid kommer att finnas kvar bevis för att denna entitet har 

funnits. Det ska finnas kvar så mycket metadata så att de ska gå att förstå att den funnits 

och att entiteten går att sätta i et ii ursprungligt sammanhang. När det gäller event history 

bör man tänka efter hur mycket historia man vill spara. Historiken behöver nödvändigtvis 

inte vara så omfattande.  Utifrån ett lagringsperspektiv spelar bl. a. kostnaderna för 

lagring in. 

 

En funktion i tjänsten är att hålla reda på bevarandetiden (retention period) och de regler 

som är uppsatta för bevarandet. Bevarandetid enligt MoReq2010 avser tiden fram till när 

ett förstörande av entiteten ska ske (destroy event). Man kan se fyra olika 

bevarandemöjligheter: 1) bevara för evigt (retention) 2) pröva bevarandet i slutet av 

bevarandeperioden (review), 3) överför (transfer) i slutet av bevarande perioden 4) förstör 

i slutet av bevarandeperioden (destruction) vilket egentligen är den enda varianten som ett 

förstörande sker (dock inte av all metadata alltså). De andra situationerna innebär att 

entiteten inte förstörs utan alltjämt är aktiv.    

 

Om det ska prövas i slutet av en bevarandeperiod så ska en ny bevarandeplan sättas upp 

som sedan ska gälla för den entiteten. Vid en överföring ska även en förstörelse av 

entiteten göras i det ursprungliga systemet, såtillvida det inte finns en annan regel satt i 

Disposal Holding Service (se vidare Disposal Holding Service). Ska en entitet förstöras 

ska den metadata som finns kvar inte möjliggöra att det på något sätt går att återskapa 

innehållsmässig information för entiteten (t.ex. den löpande texten i ett dokument). Det 

måste definieras från fall till fall vad som kan eller får vara kvar efter ett förstörande 

enligt MoReq2010. Filen (komponent) ska alltid gallras vid ett förstörande. 

 

För att beräkna bevarandetiden så finns det ett antal olika möjligheter för när 

bevarandeperioden ska påbörjas. Dessa kan variera beroende på om det är en records eller 

en aggregering, läs mer på sid. 119. MoReq2010 definierar också den period från det att 

bevarandetiden utgått till dess att den åtgärd som ska göras ska bli gjord, det vill säga det 

måste finnas en begränsning för hur lång tid de får ta att för att till exempel förstöra ett 

visst records.  

 



 
 
Modell 9. Illustration över hur man förstör enligt metodiken nerifrån och upp. (s. 122 i specifikation). 
 

I MoReq2010 används metodiken med en ”bottom-up” förstörelse av entiteter. Det 

innebär att det inte går att ta bort en aggregering om det finns underliggande 

aggregeringar eller records till den aggregeringen som är öppna. Primärt är en 

bevarandeplan kopplad till en klass och ärvs nedåt, vilket gör att själva regeln för 

förstörelse kommer från högsta nivå, men börjar utföras från botten. Enligt denna princip 

måste samtliga records först förstöras innan en aggregering kan tas bort. Detta gäller både 

öppna och stängda aggregeringar. Dock finns det en stor skillnad om aggregeringen är 

öppen eller stängd (se modellen ovan). När man tar bort den sista records eller den sista 

aggregeringen under en aggregering som är stängd, så kommer även den ovanstående 

aggregeringen att tas bort automatiskt. Det görs dock inte om aggregeringen är öppen. Då 

blir den kvar. Även om reglerna för bevarande (bevarandeplan) vanligtvis ärvs uppifrån 

som beskrivet, finns möjlighet att sätta reglerna för bevarande direkt på ett record och att 

den då gäller istället (override). 

 

Funktionella krav 

 

Vilka system-metadata som finns som ska finnas som minimum för den i tjänsten 

hanterade entiteten Disposal Schedules och vilka funktioner som ska kunna utföras för 

denna entitet beskrivs dels på s. 117-140 och dels i informationsmodellen på s. 271 och s. 

380-387. 

 

 

Disposal Holding Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

Syftet med tjänsten är att skapa ett skydd för specifika records eller aggregeringar mot 

förstörelse. Detta nyttjas när en organisation har ett behov att bevara en records som ska 

förstöras enligt gällande bevarandeplan i Disposal Scheduling Service. Detta kan vara 

aktuellt utifrån ett legalt perspektiv inom en viss verksamhet, där man kan behöva 

använda records som bevismaterial eller att det finns lokala eller landsomfattande lagar 

och förordningar som reglerar specifik information. 



 

 

Grundläggande om tjänsten 

 

 
Modell 10. Illustration över hur Disposal Hold stoppar förstörandet av entiteten. (s. 121 i specifikation). 
 

Det kan finnas lokala föreskrifter, lagar och även mer landspecifika föreskrifter och lagar 

som kan införlivas via disposal holds. Inom Disposal Holding Service skapar man så 

kallade disposal holds, vilket innebär att man går förbi bevarandeplanen och skyddar ett 

record eller aggregation mot att bli förstörda. Detta kan tillämpas i de fall då 

bevarandeplanen är satt till överföring eller förstörelse. En disposal hold  kan göras dels 

på ett individuellt record eller en aggregering. Om en disposal hold omfattar en 

aggregering kommer även records som tillförs den aggregeringen att omfattas av den. En 

disposal hold kan omfatta flera av organisationens system. 

 

En disposal hold kan alltid tas bort av en auktoriserad användare, men meningen med att 

kunna ta bort en disposal hold är för att ta bort en felaktig disposal hold eller för att kunna 

rätta till felaktiga kopplingar. Om en disposal hold tas bort så förstörs den och kan inte 

användas igen. Vill man åter ha den så måste en ny skapas. Fram till dess att den nya 

disposal holds är på plats så är entiteten utan skydd, vilket innebär att bevarandeplanens 

funktioner träder in igen. Detta innebär att det endast finns tid att skapa en ny disposal 

hold så länge som tiden för utförande inte går ut för den aktivitet som ska utföras på 

entiteten enligt bevarandeplanen. 

 

Funktionella krav 

 

Vilka system-metadata som finns som ska finnas som minimum för den i tjänsten 

förekommande entiteten Disposal Hold och vilka funktioner som ska kunna utföras för 

denna entitet framgår dels i beskrivningen av tjänsten (s. 141-144) och dels i 

informationsmodellen (s. 271) för system-metadata 

 

 

 



Searching and Reporting Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

Syftet med Searching and Reporting Service är att ge användare möjlighet att söka 

information i ett MCRS. Sökningen sker efter entiteter och förekommande metadata för 

entiteterna som hanteras i de tjänster som finns i ett MCRS. 

 

Grundläggande om tjänsten 

 

Specifikationen ställer ett antal mycket grundläggande krav på sökning i ett MCRS, dock 

inte på hur sökfunktionerna ska implementeras i de enskilda systemen.  

 

Sökningen kan dels ske genom att man utifrån definierade sökkriterier får fram en lista 

med entiteter, dels att man kan söka efter metadata på entiteterna. Sökningen sker 

vanligtvis i en kombination mellan dessa två söksätt. På s. 141-142 anges ett antal 

grundläggande krav på sökning i ett MCRS: 

 

 Det ska gå att söka på alla förekommande entiteter och metadata (både system-

metadata och kontexuella metadata) i ett MCRS. 

 Det ska gå att definiera sökkriterier för alla slags datatyper och alla slags metadata. 

 Det ska gå att söka på en kombination av alla förekommande metadata. 

 Det ska gå att göra nya kombinerade sökningar utifrån det sökesultat man får fram. 

 Det ska gå att göra fritextsökningar, både för informativ löptext (titel, description 

etc.) och för text/siffror avseende koder och identifierare. 

 

Krav ställs även på säkerhet för sökfunktionen. I första hand att den ska vara 

behörighetsstyrd genom tekniken med åtkomstlistor och att, i den utsträckning det 

förekommer identifierare för entiteter som en roll inte ska komma åt att se, att dessa 

identifierare maskeras. Sökningar ska vidare kunna sparas. Ytterligare krav – knutna till 

de icke-funktionella kraven – är att konsistens (consistency) och fullständighet 

(completeness) kan uppnås. Samma sökfråga ska alltså ge samma resultat från gång till 

gång. 

 

Modellen nedan visar på att sökningen ska åstadkomma en lista med entiteter och värden 

för de metadata man sökt efter. Listan ska kunna presenteras med olika inbördes ordning 

på entiteter. I övrigt ställer MoReq2010 inga krav på presentationssätt.  

 

Funktionella krav 

 

Searching and Reporting Service anger, i likhet med Export Service nedan och till 

skillnad mot de andra tjänsterna, inte några funktionella krav mot enskilda typer av 

entiteter som hanteras i just den här tjänsten. De funktionella krav som anges textuellt på 

s. 144-150 avser istället endast generella krav på tjänsten. Det är användarna som ska 

kunna söka och den funktionen anges därför som en ”User-funktion” i 

informationsmodellen på s. 459.  

 

 

  



 
 

Modell 11. Exempel på sökresultat  i enlighet med de generella krav i MoReq2011 (s. 143 i 

specifikationen). 

 

 

 

Export Service 

 

Syfte med tjänsten 

 

Syftet med Export Service är att möjliggöra en standardiserad export och import3 av 

information i XML-format mellan olika MCRS. Detta är helt nödvändigt för att uppnå 

interoperabilitet inom ramen för den tjänstebaserade arkitektur som MoReq2010 

förespråkar. 

 

Detta ska ske genom överföringar av beskrivningar av entiteter (metadata, händelse-

historiker, åtkomstlistor och komponentinnehåll).4 Ett sådant upplägg möjliggör i sin tur 

att ett mottagande MCRS kan importera dessa beskrivningar på ett standardiserat sätt och 

skapa nya entiteter utifrån dessa beskrivningar och låta nya komponenter ta över lagringen 

av informationen.5  

 

Grundläggande om tjänsten 

 

Anledningarna till att man vill föra över information mellan olika system eller tjänster kan 

vara många. Ett exempel är när system eller tjänster som stödjer system behöver förnyas 

och man vill migrera över information till en ny lösning, vilket blir allt vanligare i dagens 

snabba förnyelsetakt. Ett annat exempel är när man, som del av bevarandeprocessen 

(disposal process), vill ställa av information. Avställning beskrivs i Disposal Scheduling 

                                                 
3 MoReq2010 ställer inga krav på att ett MCRS ska importera, bara exportera information. Man motiverar 

det med att processen för att importera är för komplicerad och mångfacetterad för att ställa krav på i denna 

version av specifikationen (jfr s. 153f).    
4 Se rubriken  Sexton typer av entiteter respektive rubriken kunna Records Components tidigare i 

slutrapporten för förklaring. 
5 Observera att den ursprungliga entiteten, om än reducerad efter en gallring (destruktion) är kvar i sitt 

ursprungliga MCRS till systemet eller tjänsten för entiteten helt tas bort (deletion). Det är alltså nya entiteter 

med samma krav som byggs upp vid en import.  
 



Service i termer av transfer. Avställningen rör inte endast information av recordet och 

dess innehåll utan kan avse all typ av information från alla förekommande tjänster i ett 

MCRS (User & Group Service, Classification Service etc.). Ytterligare ett skäl är vid 

säkerhetskopiering där en överföring enlig specifikationen ger backuper i ett 

standardiserat icke-proprietärt format.  

 

Utgångspunkten vid en överföring av en entitet, eller alltså snarare beskrivningen av 

entiteten, är att allting inklusive hela händelseshistoriken och åtkomstlistan ska föras över. 

Dessutom måste även viss information om andra entiteter följa med, t.ex. måste vid en 

överföring av enskilda records och aggregeringar som hålls i Records Service även ett 

urval av uppgifter om förekommande entiteter i User and Group Service följa med (som 

placeholders), annars blir åtkomstlistan inte komplett. Ifall man vill överföra enstaka 

uppgifter (tillfälliga kopior, summeringar av records etc.) ska detta endast ses som ett 

komplement till den mer kompletta överföring som MoReq2010 kräver. 

 

All export av information måste ske enligt det metadataschema som beskrivs i 

informations-modellen. Metadataschemat  publiceras separat på http://www.dlmforum.eu/ 

där det även finns exemplen på utbytesformat i enlighet med schemat för 1) records med 

komponenter respektive 2) en för överföring av en hierarkisk klassificeringsstruktur. 

Informationsmodellen visar bl.a. på vilka block som ska finnas, t.ex. ett för kontextuella 

metadata definitioner (contextual metadata block) och ett för de enligt specifikationen 

obligatoriska uppgifterna (system metadata block) för en beskrivning av vilka tjänster och 

entiteter man vill föra över information om (complience block). Exemplet med ett 

specificerat utbytesformat för records med komponenterna visar hur det skulle kunna se ut 

i praktiken. Det är endast de specifika värdena, inte definitionerna för system-metadata, 

som behöver följa en export till ett annat MCRS eftersom ett importerande MCRS själv 

får antas ha dessa definierade. Denna hållning visar på betydelsen av att varje system 

metadatafält verkligen används som specifikationen anger.  

 

Vi export av information om en viss entitet måste, som framgått ovan, utöver de 

obligatoriska uppgifter som alltid ska finnas för entiteten ifråga, viss information om 

andra entiteter också finnas med. Denna nödvändiga tilläggsinformation läggs i vad 

MoReq2010 benämner placeholders. Placeholders innehåller system-metadata från vissa 

andra entiteter som inte exporteras i sin helhet men som behövs för att förstå och hantera 

den entitet som har exporteras i sin helhet. Andra principer för överföring av information 

är att vissa entiteter som man vill överföra i sin helhet  aldrig får exporteras ensamma, 

utan alltid ska exporteras i tillsammans med vissa andra relaterade entiteter som då också 

måste exporteras i sin helhet. Modell 12 visar, som ett exempel, att entiteten records alltid 

måste exporteras tillsammans med sina komponenter. Modellen visar även på att det vid 

export av ett records, måste finnas placeholders för den aggregation, rotaggregation och 

klass detta records tillhör. 

 

http://www.dlmforum.eu/


 
 
Modell 12. Illustration av man vid ett export av ett fullständigt records, även  måste exportera dess 

komponenter i sin helhet (s. 158 i specifikationen). 
 

Funktionella krav 

 

Export Service anger, i likhet med Searching an Reporting Service, inte funktionella krav 

mot några specifika entiteter som hanteras i tjänsten. Export Service avser istället omsätta 

och överföra information om alla förekommande tjänster och entiteter på ett 

standardiserat sätt genom XML i linje med vissa principer, och mer konkret, i datafiler 

som överensstämmer mot det XML schema som finns i MoReq2010. 

 

De funktionella kraven specificerar i grova drag vad som sammanfattats ovan om tjänsten 

t.ex. om att kunna föra över information om alla tjänster, entiteter och metadataset med 

kontextuell metadata med definitioner, om att inför en export fastställa vilka entiteter som 

ska föras över i sin helhet eller som placeholders samt att följa den exportprocess som 

definieras i specifikationen. De funktionella kraven beskrivs på s. 164-167. 

Informationsmodellen med XML schema för export finns elektroniskt på DLM-forums 

webbplats  http://www.dlmforum.eu/ .   

 

http://www.dlmforum.eu/

