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1. DOKUMENTINFORMATION  

1.1 SYFTE 

Detta dokument är till för att förtydliga FGS:erna och underlätta arbetet i DP7. Det är också ett sätt 
att sammanställa behov av förtydliganden i FGS:erna. Dokumentet kommer att uppdateras löpande 
under DP7s arbete.  
 

1.2 MÅLGRUPP 

Målgrupp är deltagare i DP7. Det kan också vara input för dem som uppdaterar FGS:erna. 

 

2. ALLMÄNT 

 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Validering 

Vi ber er validera scheman i SIP innan dessa levereras. På så vis kan ni upptäcka ev. avvikelser på ett 
tidigt stadium och innan leverans. Uppstår problem med att tolka fel vid validering är DP7-ledningen 
och Riksarkivet givetvis behjälpliga. 
 

2.1.2 Tomma element bör inte vara med 

Som praxis bör inte tomma element tas med . I vissa fall kan det bli direkt fel, se 5.2.1. 
 
2.1.3 Ej CData 

Användningen av CData textfälten är helt onödig. Även om det kommit med vid export bör man 
lämpligen ta bort dem då ren text är fullt tillåtet i dessa fall.  
 

3. SPECIFIKATIONER AV TEKNISK ART SOM INTE FINNS MED I FGSer 

 
En del värden visas inte i tabellen i FGS:en utan finns beskrivet i RAs METS-profil, se FGS paket 
stycke 3.2.1, sid 14. Även annat är i princip givet i och med att det handlar om XML. 
 
En del av detta vill vi för fullständighets skull redovisa i detta dokument. 
 
Projektet kommer också att överväga om detta ska skrivas in i nya versioner av FGS:erna. 
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3.1 ALLMÄNT 

 

3.1.1 Storleksbegränsningar. 

Det finns inte några storleksbegränsningar för SIP:ar i FGS:erna vare sig till antal eller till volym och 
vi har inte satt några sådana i DP7.  
 

3.1.2 Schemalocation måste anges. 

”xsi:schemaLocation” ska ha relevanta värden, se vidare nedan.  
 

3.2 FGS PAKET - METS 

3.2.1 Attribut ”PROFILE” i element ”mets”  

Attribut ”PROFILE” i element ”mets” ska finnas med för att tala om vilken version av METS-
profilen man följer. Ska vara: PROFILE= ” http://xml.ra.se/e-
arkiv/METS/version20/eARD_Paket_FGS.xml 
 
 

4. SPECIFIKATIONER SOM INTE TYDLIGT FRAMGÅR 

4.1 ALLMÄNT 

4.1.1 SIP-filens schema anropas externt 

I DP7 anropas SIP-filens METS-schema samt länkningsschemat XLink genom att i xml-filen ange 
dessa två namespace: 
xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” 
xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" 
 
Namespace’en anropas via: 
xsi:schemaLocation=” http://www.loc.gov/METS/ http://xml.ra.se/e-
arkiv/METS/version20/eARD_Paket_FGS_mets.xsd http://www.w3.org/1999/xlink 
http://xml.ra.se/xlink/xlink.xsd” 
 

4.1.2 Leveranstypernas scheman skall bifogas   

Dessa skall placeras i mappen Content. Anrop i xml-filen till schemat ska följaktligen ske med denna 
sökväg (path) i adresseringen.  
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4.2 FGS PAKET - METS 

4.2.1 ID för filer ska inte innehålla ”:” och inte börja med siffra. 

I Attribute 'ID' i element 'file' ska det inte vara något ":" med. Ska enligt beskrivningen i FGS:en 
skrivas på följande sätt: "ID13644c36-e755-4835-9954-431698bc421f". När ett attribut har typen ID 
får det alltså inte innehålla ” : ” och det får inte heller börja med en siffra. 
 

4.3 FGS ÄRENDEHANTERING - ERMS 

4.3.1 StatusArende och StatusHandling har fasta värdelistor  

Dessa fasta värdelistor (enumerad lista) ska används som elementvärde. Tillåtna värden framgår av 
tabellen i FGS sid 21, 28. För dessa element är det alltså tillåtna värden och inte exempel. 
 
eArd tar gärna emot förslag på utökning av dessa listor. 
 

5. KRAV SOM TIDIGARE MISSUPPFATTATS ELLER MISSATS 

 

5.1 FGS PAKET - METS 

5.1.1 Alla filer ska beskrivas med USE-attributet  

Se vidare 7.2.2 nedan. 
 

5.1.2 structMap är obligatoriskt 

Elementet ”structMap” är obligatoriskt. Den kan enligt FGS:en sidan 28-29 skrivas: 
<structMap LABEL="No structmap defined in this information package"> 
<div /> 
</structMap> 

Detta ska tillämpas i DP7. 
Elementet kan mycket väl användas på annat sätt i andra sammanhang. 
 

5.1.3 Leveranstyp ska vara rätt ifylld 

Leveranstyp ska anges med värden fastställda i METS-profile. För DP7 gäller ”ERMS” eller 
”Personnel”  
 

5.1.4 Datetime ska innehålla T 

För alla fält som är av typen datetime så ska datum och tid skiljas av ett T enligt XML-standarden. I 
exemplen står det med ett T.  
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5.1.5 RECORDSTATUS  

För att ange typ av kompletterande paket kan i <metsHdr:RECORDSTATUS> anges SUPPLEMENT 
eller REPLACEMENT. Detta har främst kommit till på önskemål från bibliotekssidan för att hantera 
e-pliktsleveranser. I nuläget har vi inte konkretiserat någon användning av detta från Riksarkivets 
sida.  
 

5.2 FGS ÄRENDEHANTERING - ERMS 

 

5.2.1 Tomma element ska inte vara med om de har obligatoriska underelement 

Att ha ett tomt element t.ex. gällande elementen Bilaga och Restrektion blir direkt fel eftersom 
elementet är frivilligt men om det är med så finns underelement som är obligatoriska. Alternativ 
skulle dessa underelement behöva ”kommenteras bort” vilket inte är en bra lösning.  
 

6. SPECIFIKATIONER SOM ÖNSKAS AV DP7 

 

6.1 ALLMÄNT 

6.1.1 Filer som angetts i mappen System läggs istället i Content 

De filer som i FGS (Paket-FGS sid 13) anges ska placeras under  huvudmappen System placeras 
istället under huvudmappen Content. 
 

6.2 FGS PAKET – METS 

6.2.1 Värden i USE-elementet för leverenastypsfiler   

Attribute USE i element ”file” för leveranstypsfilerna(ERMS.xml, Personal.xml eller motsvarande) 
skall ha värdet “XML” och inte något annat begrepp. 
 

6.2.2 Länkning till bifogade filer  

Länkningen till bifogade filer i <file<flocat: xlink:href=”[Filnamn]”… ska ha ”[Filnamn]” som 
innehåller path med relativ adressering utifrån SIP.xml:s position t.ex ”file:Content/ERMS.xml” eller 
”file:Content/Undermap/Bilagefil.tif ”.  
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6.3 FGS ÄRENDEHANTERING - ERMS  

6.3.1 Länkning till bifogade filer  

Länkningen till bifogade filer i <Bilaga Lank=”[Filnamn]”… ska ha ”[Filnamn]” som innehåller path 
med relativ adressering utifrån SIP.xml:s position t.ex. ”Content/Manual.pdf” eller 
”Content/Undermap/Bilagefil.tif ”.  
 
Denna länkning bör omfatta samtliga filer i paket utom leveranstypsfil och dess schema.  
 

7. FELAKTIGHETER I URSPRUNGLIGA FGS:er SOM ÄR KORRIGERADE 

 

7.1 FGS ÄRENDEHANTERING - ERMS 

7.1.1 Elementen Agent och Element är korrigerade i schema 

Vid validering fick vi också några fel gällande elementen Agent och Rubrik som berodde på fel i vårt 
schema. Det är korrigerat den version av ”Arendehantering.xsd” som ligger ute på http://xml.ra.se/e-
arkiv/. 
 

7.1.2 Beskrivnings attributet i Bilaga-taggen är korrigerad 

Attributet Beskrivning i taggen Bilaga är i FGS:en markerad som valfritt, som det skall vara. Men i 
tidigare version av schemat var det satt som obligatoriskt. Detta är nu korrigerat i den version av 
”Arendehantering.xsd” som ligger ute på http://xml.ra.se/e-arkiv/. 
 
 
 

8. KRAV SOM INTE ÄR OBLIGATORISKA ENLIGT FGS:ERNA MEN SOM KAN BLI 
AKTUELLA VID VISSA LEVERANSER OCH SOM VI KAN KONTROLLERA 

 

8.1 ALLMÄNT 

8.1.1 Bifogade filer 

Bifogade filer är inte obligatoriskt enligt FGS:erna . I vissa fall skulle en SIP bara kunna överför 
metadata med det ser vi som undantag. I DP7 har vi utgått från att det skall finnas med bifogade filer 
eftersom det är den användning som lär vara de absolut vanligaste.  
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8.2 FGS PAKET - METS 

8.2.1 Checksummor på alla bifogade filer 

Checksumma för bifogade filer kan anges både i METS och ERMS. Detta är något DP7 kan 
kontrollera med vår testmjukvara. Dock gäller det idag bara algoritmen MD5. Även om det inte är 
något krav enligt FGSerna kommer det nog i många leveranssituationer vara med som ett 
tilläggskrav. Det kan mycket väl bli ett krav för leveranser till Riksarkivet vilket då särskilt berör 
statliga myndigheter.  
 

8.2.2 Värden Riksarkivet önskar i USE-elementet  

Attribute USE i element ”file” ska finnas på alla filer och beskriva filens format ytterligare. METS-
profilen begränsar inte tillåtna värden. Om ni vill begränsa er till de format RA godkänner för 
leverens välj något av följande format och värden; "fixed", "separated" , "xhtml", "xml", "xml-
register", "css", "xsd", "dtd", "xsl", "text", "txt", "text", "tiff",  "tif", "pdf/a", "pdf-a", "pdf/a", "pdf/e", 
"sgml", "gml", "cals rasterfil", "cals", "cals rasterfil" eller "warc". 
 

8.2.3 Värden Riksarkivet önskar i GROUPID  

Attribute GROUPID i element ”file”, se FGS paket stycke 3.2.4 sid 25, är inte obligatoriskt men 
möjliggör att för ingående filer i paket beskriva filens funktion. Exempelvis går det att för filen 
erms.xml (FGS ärendehantering) ange GROUPID=”ERMS” och motsvarande för FGS Personal 
GROUPID=”Personnel”. Även om det inte är något krav enligt FGSerna kommer det nog i många 
leveranssituationer vara med som ett tilläggskrav då ett paket (SIP) kan innehålla ett godtyckligt antal 
olika xml-filer. 
 

8.2.4 Leveransöverenskommelse SUBMISSIONAGREEMENT  

I FGSer finns det inte några krav framställda att en leveransöverenskommelse, SA, ska ingå i en SIP. 
Det är således upp till var och en att bestämma det. Men om en eventuell SA biläggs i en SIP kan den 
(filen) placeras under mappen Content och refereras till som övriga filer och med hjälp av 
GROUPID=”Submission Agreement” (se pkt 7.2.3).  


