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1. SAMMANFATTNING 

 
Som utgångspunkt för de formella kontrollerna har använts två dokument från ISO och SIS. 
Utifrån dessa har ett antal aspekter valts ut som sedan granskats i de olika FGS:erna. De valda 
aspekterna framgår av underindelningen av kapitel 4. 
 
Generellt är slutsatsen att FGS:erna ser bra ut utifrån ett formellt perspektiv. Dock framförs ett antal 
synpunkter på hur framställningen kunde bli tydligare och mer konsistent. Synpunkterna rör bland 
annat ytterligare begrepp som kan definieras, kravformuleringarnas utformning, olikheterna i 
specifikationstabellerna och förslag på förklarande figurer. 
 
 

2. DOKUMENTINFORMATION  

 

2.1 SYFTE 

Detta dokument visar resultaten av en så kallad formell kontroll av FGS:erna.  

2.2 MÅLGRUPP 

Mottagare av DP7:s resultat. 

 

3. ALLMÄNT 

 

3.1 AVGRÄNSNING 

Kontroll har skett av de tre FGS-dokumenten. Kontroll har inte skett av xml-schemana och inte heller 
av rapporterna gällande de tre FGS:erna. 
 

3.2 METOD 

Som metod för de formella kontrollerna har använts dokument från ISO och SIS. Utifrån dessa har 
FGS:er genomgåtts utifrån ett antal aspekter som motsvarar rubrikerna i denna rapport. 
 

3.3 REFERENSER 

 ISO, How to write standards, Tips for standard writers, 2013, ISBN 978-92-67-10603-8 
 SIS, Exempel på checklistor för kvalitetskontroll taget från SIS-dokument, 

(Samverkande GIS med ISO 19100 — en handbok om tekniskt ramverk för geografisk 
information), internt PM 
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3.4 FÖRKORTNINGAR 

I detta dokument förkortas de tre publicerade FGS:erna för paketstruktur, ärendehantering och 
personal i samma ordning FGS-Pa, FGS-Ä och FGS-Pe. 
 
 

4. GENOMGÅNG AV FGS:erna 

 

4.1 Använd vanligt språk 

Vad gäller den allmänna användningen av språket bedöms den vara tillfredställande.  
 

4.2 Titel 

Titlarna på de tre FGS:erna är korta och i princip givna samt med förklarande undertitel. 
 

4.3 Innehållsförteckning 

Innehållsförteckningen är kopplad till val av stycken och rubriker. Den känns rimlig för att få en 
överblick och ingång till dokumentet. 
 

4.4 Förord, Inledning, Omfattning(scope)  

 
FGS:erna innehåller initialt kapitlen Inledning och Översikt som synes täcka upp vad som anses 
behövas.  
 
Vad gäller FGS-Pe, under 2.2 sista stycket, är nog tanken att det borde stå ”oavsett vilket system” 
istället för ”oavsett vilket personalsystem”.  
 

4.5 Referenser 

Referenserna ser allmänt bra ut. 
 
I FGS-Pa, s 9, refereras till Sambruks leveranshandledning. Sedan denna FGS:s skrivits har eARD-
projektet själv tagit fram en leveranshandledning, baserad bl.a. på Sambruks. I en ny version av 
FGS:en bör rimligtvis hänvisning ske till den från eARD-projektet.  
 
Vad gäller FGS-Ä kunde kanske Slutrapporten DP5 också nämnts under 1.4 ”Denna FGS är i första 
hand baserad på ….”  
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4.6 Begrepp och definitioner  

Vad gäller begreppsdefinitioner så hänvisas till eARD-projektets framtagna begreppslista. Ett stort 
antal begrepp som behöver definieras kan återfinnas i begreppslistan. En del begrepp definieras också 
direkt i FGS:erna.  
 
I texten förekommer specialiserade begrepp kopplade till vissa områden, såsom IT och arkiv. Det kan 
vara en svår avvägning vilka begrepp som behöver definieras. Här räknas upp några begrepp som inte 
är definierade och som man kan överväga om de bör definieras i Begreppslista eller direkt i 
FGS:erna.  
 
Dataelement 
Slutarkiv 
Filkataloger 
Värdelistor 
Länkningselement 
URI, URL, URN 
Informationsklass 
Krypteringsnyckel 
Verksamhetsbaserad arkivredovisning 
 

4.7 Löpande text, struktur 

 
Uppdelningen i stycken har redan omnämnts som rimlig.  
 
Strukturen är i delar kopplad till hur XML och ett schema byggs upp. Därför kan det ibland vara svårt 
att förstå den om man inte är tillräckligt insatt i XML. Här kan ibland förklarande figurer hjälpa till 
att förstå strukturen och kopplingen mellan de olika styckena i texten. Exempel på en sådan figur som 
tagits fram i samarbete med en av piloterna redovisas i DP7:s slutrapport.   
 

4.8 Kravformuleringar, tekniska begrepp och tabeller 

4.8.1 Kravformuleringar 

Vad gäller kravformuleringar hänvisas till IETF RFC 2119 ”Key words for use in RFCs to Indicate 
Requirement Levels”. Det är ett ganska kort dokument med engelska krav-begrepp. Men det saknas i 
FGS:erna en redovisad översättning till svenska av dessa begrepp och en beskrivning av hur man 
tillämpat dessa.  
 
Som exempel på oklarheten i tillämpningen se t.ex. sid 11, ”FÅR endast innehålla”/alt ”SKA endast 
innehålla”, ”KRÄVS en definition/alt ”SKA ha en definition”, ”MÅSTE överensstämma exakt”/alt 
”SKA överensstämma exakt” samt sid 12 ”OBLIGATORISKT”. 
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4.8.2 Specifikationstabeller 

De tabeller som använts för att beskriva innehållet i specifikationerna ser olika ut för FGS-Pa kontra 
de två FGS-Ä/Pe. Jämför man dem kan konstateras: 
Element/attributnamn i FGS-Ä/Pe är både begrepp och tag/attributnamn i XML-filen.  
Element i FGS-Pa svarar inte mot namnet i XML-filen. Detta återfinns istället i Mets. 
Kard lika. 
E/A anges bara för FGS-Ä/Pe 
Beskrivning i FGS-Ä/Pe innehåller datatyp som inte finns för FGS-Pa.  
Exempel i FGS-Ä/Pe motsvaras av del av Förklaring i FGS-Pa.  
Användning i FGS-Ä/Pe tycks motsvaras av både Definition och del av Förklaring i FGS-Pa.  
 
Sammantaget ger detta ett ganska förvirrat intryck. Det är möjligt att schemat för FGS-Pa(Mets) och 
dess tillämpning gör att det måste redovisas lite olika. Men en större harmonisering tycks ändå vara 
önskvärd. 
 

4.8.3 Krav ej redovisade i FGS:en 

Enligt FGS-Pa 3.2.1 gäller ”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 projektet. Från 
METS-formatet kommer även vissa element och attribut som inte redovisas i tabellen, det gäller till 
exempel interna ID-n och länkningselement.”  
 
Frågan är om det inte vore lämpligt att alla gällande specifikationer av den karaktären redovisades i 
FGS-dokumentet. 
 

4.9 Tekniskt ramverk och modeller 

 
Ett antal modeller eller liknade på olika nivåer har identifierats förekomma i FGS:erna. Nedan räknas 
dessa upp. För vissa av modellerna framförs här en del kommentarer och rekommendationer gällande 
deras redovisning. 
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4.9.1 Konceptuell modell för system för långsiktig informationsförsörjning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I FGS-Pa omtalas att 
”en konceptuell modell för system för långsiktig informationsförsörjning togs fram inom förstudien”, 
se ovanstående figur. 
 

4.9.2 OAIS-modellen 

 
I FGS-Pa pekas OAIS-modellen ut som en slags grundläggande modell. E-arkiv för FGS:erna ska 
vara av OAIS-typ.  
 
Gällande förhållandet mellan SIP och AIP (FGS-Pa 3.1.8) anges att en SIP kan bli flera AIP. Det bör 
också anges att en AIP kan utgå från flera SIP:ar.  
 

4.9.3 Informationsmodell för leveranser till arkiv 

 
Det anges en informationsmodell för leveranser till arkiv. Den illustreras av nedanstående figur.  
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Frågan är dock om följande figur eller liknande skulle göra sambanden tydligare. 
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4.9.4 Modell gällande paketstruktur och metadata för överföring till e-arkiv 

 
En modell gällande paketstruktur och metadata för överföring till e-arkiv är ju grundläggande för 
projektet och särskilt för FGS-Pa. Det nämns också att modellen ska kunna tillämpas för digitala 
leveranser generell. Modellen illustreras med denna figur.  

 
 
Denna figur har pilar åt fel håll. Även ur andra aspekter är frågan om inte två figurer liknande 
följande vore mer illustrativa.  
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Paket-modellen specificeras som bestående av en fil enligt FGS-Pa, en fil enligt valfri leveranstyp 
och ett antal datafiler samt eventuellt specialiserade metadatafiler. Möjligtvis skulle man kunna vara 
lite tydligare med arkivredovisning och PREMIS-användning som optioner på paketnivå, inte 
normalt som ett alternativ till en leveranstypsfil 

 Anpassningar av metadata 
 
Olika sätt att kunna lägga till och anpassa metadata erbjuds inom paket-modellen enligt 
specifikationerna, se den numrerade uppräkningen nedan. 
 
Här skulle en samlad sammanfattning kunna öka förståelsen. 
 
1. Lägga till metadata i METS 
Som beskrivs i FGS-Pa 3.2.3 är vissa element i Mets-filen repeterbara och där kan läggas till egen 
metadata. Det får dock inte krocka med den specificerade generella metadatan. 
 
2. Extra metadata-filer enligt standard på paketnivå 
Som beskrivs i FGS-Pa 3.2.5 och FGS-Pa 3.2.6 är det en option att använda extra metadatafiler på 
paketnivå enligt standarderna METS, EAD och EAC-CPF. De två senare kommer att vara grund för 
den FGS för arkivredovisning som håller på att utarbetas.  
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3. Egendefinierade leveranstyper 
Som beskrivs i FGS-Pa 2.2.5 kan det mycket väl tas fram egendefinierade leveranstyper på områden 
där det ännu inte tagits fram några.  
 
4. Modifierade leveranstyper 
Möjligheter finns också att göra anpassningar av de existerande leveranstyps-FGS:erna. Det kan ske 
genom extra egna element (FGS-Ä 5.3.3 och för FGS-Pe tillagt i piloten), extra scheman (FGS-Ä 
5.3.7 och FGS-Pe 5.3.2) och genom att skärpa kraven på obligatoriska element.  
 
5. Extra metadatafiler enligt egen definition 
På sidan 16 och 24 nämns ”Information som inte ryms inom definierade metadatafält kan läggas 
antingen som Bilaga, EgnaElement eller TillkommandeXMLdata.”. Förutom det som redan tagits 
upp under 4. ovan tillkommer här också att ha bilagor, som i xml-form skall ha egna scheman. Detta 
är också något som använts i några av piloterna. 
 
Men, som sagt, med upp till 7 olika varianter skulle en samlad sammanfattning kunna öka 
förståelsen. 
 

 Modellrelaterade förhållanden 
 
Det anges att informationsåtersökning normalt inte sker i dataelement utifrån paket-FGS:en utan sker 
med hjälp av metadata som definierats i FGS:er för leveranstyp (FGS-Pa 2.2.1). Återsökning kan 
dock mycket väl ske utifrån den optionella metadatan för arkivredovisning (FGS-Pa 3.2.6 samt 
kommande FGS). Denna bör inte ses som en leveranstyp och det förhållandet bör anges på något sätt. 
 

4.9.5 Modell inom leveranstyperna Ärendehantering och Personal 

 
Modellerna inom dessa leveranstyper har illustrerats med följande figurer.   
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Eftersom listnivåerna inte egentligen är objekt med egna metadata utan bara en tag-nivå för att 
omgärda de underliggande nivåerna kan illustrationerna vara lite förvirrande. Detta borde kunna 
framställas på något tydligare sätt. 
 

4.10 Bilagor 

I dagsläget finns inga bilagor till FGS:erna. Däremot finns rapporter kopplade till de tre FGS:erna. 
Rapporterna innehåller dels beskrivningar av arbetet med de tre FGS:erna. Där finns också 
information och redogörelser som snarare kanske skulle kunna vara bilagor till FGS:erna. T.ex. finns 
det en bilaga till rapporten gällande FGS-Pe. Denna bilaga skulle kunna tänkas vara bilaga till 
FGS:en istället. 
 
Det har också omnämnts värdelistor från METS-profil som inte tagits med i FGS-Pa. Vill man inte ha 
dessa värdelistor i FGS:en kan de ju istället vara bilagor.  
 
 

5. SLUTSATS 

Av de kommentarer som getts under de olika aspekterna kan vissa ligga på gränsen för om de faller 
under ”formell” kontroll. En del saker omnämns också delvis i andra dokument från DP7.  
 
Generellt är slutsatsen att FGS:erna ser bra ut utifrån ett formellt perspektiv. Dock framförs ett antal 
synpunkter på hur framställningen kunde bli tydligare och mer konsistent. Synpunkterna rör bland 
annat ytterligare begrepp som kan definieras, kravformuleringarnas utformning, olikheterna i 
specifikationstabellerna och förslag på förklarande figurer. 


