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1. INLEDNING 

Detta dokument är en av delrapporterna från delprojekt 3 ”Metadata och e-tjänster för e-arkiv” inom 
projektet ”e-arkiv och e-diarium – förvaltningsgemensamma specifikationer” (eARD). Denna 
delrapport avser delleveransen ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” och samtidigt ges en bakgrund till 
delprojekt 3. För utförligare information om projektet som helhet hänvisas till det överordnade 
dokument som har tagits fram inom projektet1. 
 

1.1 UTGÅNGSPUNKT 

Projektet ”e-arkiv och e-diarium – förvaltningsgemensamma specifikationer” (eARD) leds av 
Riksarkivet och har E-delegationens uppmaning att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer 
(FGS) för e-arkiv och e-diarium. I projektdirektivet anges under avsnitt 2 ”Projektmål” följande:  
 
Projektets syfte är således i första hand att utarbeta FGS:er inom området e-diarium och e-arkiv som 
kan användas av kommersiella aktörer, statliga myndigheter, kommuner och landsting för att 
upphandla, utveckla och tillhandahålla e-tjänster för e-arkiv och e-diarium. 
 
Projektmålet är allmänt hållet, men inom projektet har det gjorts en prioritering av vilka FGS:er för e-
arkiv som det är mest angeläget att utarbeta. FGS:er för leverans till e-arkiv har prioriterats framför 
att ta fram FGS:er innehållande funktionella krav för e-arkiv. Projektet har prioriterat FGS:er för 
leveranser eftersom gemensamma specifikationer för leveranser är avgörande för att säkerställa 
överföring av information från verksamhetssystemen till e-arkivet. Gemensamma specifikationer för 
leveranser till e-arkiv är också nödvändiga för att uppnå interoperabilitet mellan e-tjänster för e-arkiv. 
Denna första ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” specificerar paketstruktur och viss metadata för 
leveranser till e-arkiv. FGS:en bygger vidare på det arbete som utfördes inom e-
arkivsamverkansgruppens2 metadatagrupp. Även det arbete som genomförts inom Sambruk 3och 
elektroniskt bevarande med framtagandet av leveranshandledning har använts i delprojektet. Ett 
resonemang om standarder för paketstruktur finns i avsnittet 4.9 ”PAKETSTANDARDER”. 
 
FGS:en för paketstruktur är generell för alla leveranser oavsett leveranstyp. Inom ramen för projektet 
kommer det också att tas fram ett antal specifika FGS:er per leveranstyp, se mer under avsnitt 5.1 
”EN FGS PER LEVERANSTYP”. 
 
Det kommer också att tas fram en särskild FGS för arkivredovisning. Den FGS som beskriver 
arkivredovisning kommer dels att innehålla en definition av ett tekniskt utbytesformat för 
arkivredovisningar och dels en informationsmodell för hur informationen i ett e-arkiv kan 
struktureras enligt processbaserad arkivredovisning. En inledande diskussion om utbytesformat som 
kommer att användas i denna FGS för arkivredovisning finns i avsnitt 4.12 
”ARKIVREDOVISNING”. 

                                                 
1 Det överordnade dokumentet för projektet går att finna via http://www.riksarkivet.se/e-arkiv . 
2 http://www.ltu.se/centres/Centrum-for-langsiktigt-digitalt-bevarande-LDB/Vara-projekt/ENSAM  
3 http://www.sambruk.se/projektnatverk/elektronisktbevarande.4.6fa04b8c12eede97bff80003368.html 
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De FGS:er som tas fram inom projektet kommer fortlöpande att göras tillgängliga via Riksarkivets 
webbplats på följande adress: http://www.riksarkivet.se/e-arkiv 
 
Hur FGS:erna ska förvaltas efter projektets avslutande är ännu inte beslutat. Det krävs en 
förvaltningsorganisation för att underhålla de framtagna FGS:erna och för att besluta om nya FGS:er. 
Hur denna förvaltningsorganisation ska se ut är under utredning inom projektet eARD och mer 
information finns i det överordnade dokumentet. 
 

1.2 MÅL 

För projektet som helhet förklaras och beskrivs projektmålen utförligt i det överordnade dokumentet 
för projektet. Målet med att ta fram FGS:er för e-arkiv är att skapa möjlighet att säkra 
informationsförsörjningen nu och i framtiden. ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” är en del i detta 
genom att den ger en gemensam struktur för det digitala paketet. Denna FGS kan användas 
självständigt, men för att skapa kompletta e-arkiv lösningar så bör även de leveranstypsspecifika 
FGS:erna användas. De lägger grunden för enhetlig återsökning och tillhandahållande av information 
ur e-arkiv. 
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2. DELPROJEKT 3 ”METADATA OCH E-TJÄNSTER FÖR E-ARKIV” 

Nedan följer en beskrivning av delprojektets första leverans skriven utifrån delprojektets projektplan. 
 

2.1 BESTÄLLARE 

Huvudprojektledare för projektet e-arkiv och e-diarium, Göran Kristiansson är beställare av 
delprojekt 3. 
 

2.2 PROJEKTMÅL 

Målet med delprojektet är enligt Aktivitetsplanen för projektet som helhet är att ta fram FGS:er för e-
arkiv. 
 
Det kan delas upp i två delar: 
 

• Ta fram nationella anpassningar av vedertagna, internationella standarder inom området. 
• Ta fram FGS. 

 
Framtagandet av FGS ska använda det arbete som genomförts av Vervas gällande utkast till riktlinjer 
för FGS:er. För delleveransen gällande paketstruktur gäller även att paketstrukturer utarbetade av 
Riksarkivet, Sambruksprojektet, SLL mfl. skall användas. 

2.3 LEVERANSER 

Delprojektet ska leverera ett antal FGS:er tillsammans med anpassade scheman för de 
metadatastandarder som används. För varje del kommer det vara samma typ av leverabler. 
 

2.3.1 Leveransförteckning 

ID Leverans Beskrivning Kommentarer 

1 XML-schema/scheman XML-scheman för använda 
standarder 

Anpassade scheman som följer de 
riktlinjer för användning av standarder 
som delprojektet sätter upp. 

2 FGS FGS:er för leveranser till e-
arkiv 

Dokument som innehåller FGS för ett 
e-arkiv. 

3 Delrapport Delrapporter till FGS:er för 
e-arkiv. 

Dokument som beskriver deltagare, 
val, enkla förklaringar med mera som 
behövs för att förstå respektive FGS. 

4 Exempel Exempel som använder de 
XML-scheman som 
förordas. 

Exempel som illustrerar användandet 
av de anpassade scheman som tagits 
fram. 

 
Den första delleveransen kan delas i följande leverabler: 
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• FGS för paketstruktur för e-arkiv 
• METS-profil inklusive exempel 
• XML-schema, schemat är en delmängd av standarden METS 

 
Leverablerna kan beskrivas på följande sätt: 
 

• FGS:en är det dokument som innehåller den textuella beskrivningen av kraven. Formellt är en 
FGS att se som en rekommendation, och innehållet utgör inte tvingande krav. En utförligare 
beskrivning av vad en FGS är samt statusen för ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” ges i det 
överordnade dokumentet för projektet eARD som helhet. 

• METS-profil är ett dokument som beskriver de regler som gäller för paketet när man 
använder standarden METS för att uppfylla FGS:en. I profilen visas även exempel på 
användandet. 

• XML-schema är de regler som ett XML-dokument följande den framtagna profilen enligt 
paket-FGS kan validera emot. 

 
Dessa delar kommer att levereras vid samma tillfälle. 

2.4 AVGRÄNSNINGAR 

Delprojektet kommer i den första delleveransen inte att specificera FGS:er och metadatascheman för 
respektive leveranstyp utan kommer endast att ta fram en generell FGS för paket och för detta 
ändamål ett generellt schema med vars hjälp man kan genomföra en validering av de obligatoriska 
elementen i paketinformationen. Dock med begränsningen att uppbyggnaden av schemat gör att vissa 
regler inte går att validera såsom till exempel i de fall där det inte går att skapa en generellt tillämpbar 
värdelista. 

2.5 GODKÄNNANDEKRITERIER 

FGS:en skickas på remiss till en referensgrupp och Riksarkivets Tillsynsavdelning och bearbetas till 
ett slutresultat som levereras till projektledare Göran Kristiansson och biträdande projektledare 
Caspar Almalander. 
 
Leveransen godkänns av huvudprojektledare Göran Kristiansson. 

2.6 ORGANISATION OCH BEMANNING 

2.6.1 Projektorganisation 

Karin Bredenberg, Riksarkivet är delprojektledare för DP3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv. 
 
Projektgrupp: 
 
Anna Andersson, CSN 
Caspar Almalander, Eskilstuna 
Samuel Lindeborg, Falkenberg 
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Anna Liljefors, Försäkringskassan 
Katrin Askergren, Försäkringskassan 
Martin Johansson, Försäkringskassan 
Christian Jarnekrantz, Helsingborg 
Stina Degerstedt, Kungliga Biblioteket 
Henrik Erngren, Malmö stadsarkiv  
Petter Björkstrand, Malmö stadsarkiv 
Lars Wahlund, Pensionsmyndigheten 
Anna Ekström, R7e-arkiv 
Tobias Lundberg, R7e-arkiv 
Christer Atterling, Region Skåne 
Tero Ahola, Region Skåne 
Mats Berggren, Riksarkivet 
Lisa Hammar, SMHI 
Maria Eriksson-Sundström, SPV 
Anders Söderlind, Stockholms Läns Landsting 
Sara Öberg, Stockholms Läns Landsting 
Victoria Johansson, Stockholms Läns Landsting 
Tove Åström Engvall, Vallentuna 
 
Referensgrupp: 
 
Personer i denna lista är den kontaktperson som delprojektet har. Varje referent får använda egna 
kontakter till hjälp med att besvara remisser. Även projektgruppen deltar i referensgruppen. 
 
Enes Ramovic, Stockholms Läns Landsting 
Holger Eklund, Stockholms stadsarkiv 
Marie Westberg, Skatteverket 
Elin Jonsson, Växjö 
 
Till referensgruppen har även övriga delprojekts deltagare samt styrgruppen för projektet knutits. 

2.7 ARBETSSÄTT 

Arbetet med att ta fram ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” har genomförts på följande sätt: 
 
Delprojektledaren Karin Bredenberg och Mats Berggren, Riksarkivet har arbetat fram underlag som 
projektgruppen har fått ta ställning till samt lämna kommentarer och synpunkter på. Kommentarer 
och synpunkter har arbetats in i förslaget som därefter har diskuterats på projektmöten. 
Projektgruppen har genomfört dessa projektmöten vid fyra tillfällen.  
 
Möten och information om delprojektet har även skett med andra intressenter i projektet såsom SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) och även synpunkter inhämtade på dessa möten har så långt det 
är möjligt inarbetats i FGS:en. 
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En remiss har granskats av referensgruppen men även av andra intressenter i remissarbetet. Remissen 
skickades till 104 personer och svar inkom från 22 stycken. En remissammanställning med 
kommentarer om behandling av synpunkterna har leverats till delprojektgruppen, projektledningen 
samt övriga som svarat på remissen. 

2.8 RISKANALYS 

Med tanke på tidsramarna för delprojektet och när i tid det ligger (t.ex. julledighet och påsk) är den 
största riskfaktorn svårigheter i att samla projektdeltagarna, få in synpunkter från referensgrupp och 
försening av leverans som följd. Med detta följer också en risk för bristande kvalitet om det blir svårt 
att sammanföra alla deltagare och nyttja kompetenserna. 
 
En annan riskfaktor är bristande kvalitet pga osäkerhet om hur FGS:er ska se ut. Det skulle behövas 
ett mer omfattande arbete för att utvärdera och ta fram en modell för hur en FGS ska utformas. Det 
finns inga färdiga publicerade exempel på FGS:er vilket gör att utarbetandet av en FGS försvåras. En 
mall för hur en FGS ska se ut har tagits fram inom detta projekt. Avsaknaden av en vedertagen 
modell för utformningen av FGS:er kan dock leda till att den framtagna FGS:en kan behöva 
omarbetas om det vid ett senare tillfälle kommer en ny modell för hur FGS:er ska vara utformade. 
 
Arbetet i eARD-projektet måste regelbundet stämmas av inom E-delegationen så att resultatet 
uppfyller de uppsatta målen och passar in i helhetsbilden. Avstämning bör också göras med de andra 
projekten som initierats av E-delegationen, ”Min ärendeöversikt”, ”Mina fullmakter” och ”Mina 
meddelanden”. Arbetet med regelbunden uppföljning och avstämning kommer att ta tid i projektet 
men är nödvändigt för att uppnå ett bra resultat. 
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3. FÖRSLAG TILL BESLUT 

I detta avsnitt föreslås att ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” ska beslutas. FGS:en för paketstruktur 
för e-arkiv avser sammanfattningsvis att 
 

• Vid leverans till ett e-arkiv används ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” som den 
sammanhållande FGS:en för en digital leverans 

• Att det skapas leveransspecifikationer för leveranstyper. Dessa specifikationer ska hänvisa till 
”FGS för paketstruktur för e-arkiv” vilken definierar paketstruktur oavsett vilken leveranstyp 
som avses. 

 
Förslag till beslut av beställaren är: 
 
Att delrapporten avseende en förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för paketstruktur för e-arkiv 
samt FGS för paketstruktur för e-arkiv godkänns och därmed även medföljande bilagor. 
 
Med detta beslut lämnas ansvaret för den fortsatta hanteringen av dessa frågor över till Riksarkivets 
projekt ”e-arkiv och e-diarium” (eARD). 
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4. VAL OCH ÖVERVÄGANDEN 

Detta kapitel ger en beskrivning och motivering av de val och överväganden som är gjorda i arbetet 
med ”FGS för paketstruktur för e-arkiv”. 
 

4.1 TERMER OCH SPRÅKBRUK 

Delprojektet har valt att använda de begrepp och termer som definieras i ordlistan som tagits fram 
inom projektet och som kommer att publiceras offentligt i samband med att FGS:erna börjar 
publiceras. 
 
Den tillhörande FGS:en följer språkbruket i Internet Engineering Task Force (IETF) Request for 
Comments (RFC) 21194 med avseende på att detta är en standard som beskriver hur man 
formaliserar användandet av kraven i form av orden MÅSTE, BÖR och KAN. 
 

4.2 REFERENSER 

De referenser som är använda i delprojektets ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” är: 
 

• Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), ISO 14721:20035 
• Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard (PAIMAS), ISO 20652:20066 
• Audit And Certification Of Trustworthy Digital Repositories ISO 16363:2012 (Tidigare 

Trustworthy Repository Audit and Certification – Criteria and Checklist (TRAC))7 
• UN/CEFACT TBG19, BRS, Transfer of digital records, 2008-06-238 
• Metadata Encoding & Transmission Standard (METS), Library of Congress, 20109 
• Rapport från ENSAM, e-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp, 2010-05-1210 
• Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS), Library of Congress, 201111 
• Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för 

automatiserad behandling), RA-FS 2009:112 
• Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar 

(upptagningar för automatiserad behandling), RA-FS 2009:213 

                                                 
4 http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 
5 http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf 
6 http://public.ccsds.org/publications/archive/651x0m1.pdf 
7 http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf 
8 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_TransferOfDigitalRecords_V1.0.pdf 
9 http://www.loc.gov/standards/mets/ 
10 http://xml.ra.se/mets/Rapport.pdf 
11 http://www.loc.gov/standards/premis/ 
12 http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-1.pdf 
13 http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-2.pdf 
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• 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 2008:414 
 
I kommande avsnitt beskrivs de olika referenserna samt även andra standarder som används i ”FGS 
för paketstruktur för e-arkiv” och valen motiveras. 
 

4.3 GEMENSAM PAKETSTRUKTUR 

För att uppnå projektmålet har delprojektet fokuserat på en gemensam paketstruktur för alla paket 
som levereras till ett e-arkiv enligt beskrivningen i avsnitt 1.1. Samband mellan ”FGS för 
paketstruktur för e-arkiv” och andra FGS-er beskrivs i avsnitt 5. Hanteringen som underlättas av valet 
illustreras och förklaras i de kommande avsnitten. 
 

4.3.1 Packning 

En gemensam paketstruktur gör att man kan ha en programvara som är samma hos alla skapare av 
arkivpaket för leverans till ett e-arkiv. 
 
Att leverera till ett e-arkiv kan illustreras med nedanstående bild: 
 

  
 

Figur 1: Leverans till ett e-arkiv 

                                                 
14 http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RAFS%202008-4.pdf 
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Man kan beskriva arbetet på ett sådant sätt att man ur ett system samlar in informationen som skall 
levereras enligt avtal om vilken leveransspecifikation man skall följa. Men, man följer även ”FGS för 
paketstruktur för e-arkiv” för att få en och samma arbetsmetodik oavsett levereranstyp. Med denna 
hantering är det även möjligt att använda samma arbetsmetodik för att leverera information som inte 
följer en leveransspecifikation. 
 

4.3.2 Uppackning 

Ankomsten till e-arkivet kan illustreras med nedanstående bild: 
 

 

Efte
r f

örsta kontro
lle

n hante
ra

s p
ake

te
t e

nlig
t s

in le
vera

nsspecifik
atio

n

 
 

Figur 2: Ankomst av paket hos ett e-arkiv 
 
Vid ankomsten kontrollerar man först paketet enligt ”packsedeln” den information som angetts enligt 
”FGS för paketstruktur för e-arkiv” för att sedan i nästa steg hantera den levererade informationen 
enligt sin leveransspecifikation. 
 

4.3.3 Program 

En gemensam paketstruktur gör att det i princip blir möjligt att använda samma programvara, för att 
skapa själva paketet, hos samtliga leverantörer till ett e-arkiv. Även mottagare av leveranser till ett e-
arkiv skulle kunna använda en generell programvara framtagen för att packa upp och kontrollera 
själva paketet. När det gäller att hantera den levererade informationen enligt en leveransspecifikation 
behöver det dock skapas programvaror som hanterar informationen enligt den informationsmodell 
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man valt för den egna e-arkiv-lösningen. Dessa program kan behöva vara unika för olika e-arkiv-
lösningar. 
 

4.4 XML 

Man kan på Wikipedia läsa nedanstående beskrivning av XML15: 
 
”eXtensible Markup Language , XML, är ett universellt och utbyggbart märkspråk och en förenklad 
efterträdare till SGML. XML blev en W3C-rekommendation 10 februari 1998. XML-
rekommendationen beskriver både strukturen på XML, men också vad som krävs av en XML-tolk. 
Bland annat XHTML, XSL och SMIL, är baserade på XML. XML-koden kan inte definiera vilka 
element eller attribut som kan användas. Denna definition görs av en dokumentmall som antingen är 
intern eller länkas in i dokumentet. Syftet med XML är att kunna utväxla data mellan olika 
informationssystem. Detta görs genom att skicka data som ren text; text som även kan förstås av 
människor. Den 4 februari 2004 blev den senaste specifikationen av XML, XML 1.1, en W3C-
rekommendation.” 
 
Valet att använda filer i XML-format motiveras av att filerna blir direkt läsbara för människor utan 
att det behövs någon speciell programvara. Det som krävs är kunskap om de begrepp och termer som 
används och att de regler som definierats använder namn som går att tolka av en människa. Reglerna 
definieras i ett XML-schema 16 som dokumentet ska referera till och detta möjliggör att dokumentet 
kan valideras mot de uppsatta reglerna i schemat. 
 

4.5 REFERENCE MODEL FOR AN OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM (OAIS) 

OAIS är en ISO standard som är en referensmodell för e-arkiv. Standarden har tagits fram av The 
Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS). Det finns inga andra kända 
referensmodeller för området vilket gör att OAIS är det enda valet för närvarande. OAIS är också en 
förutsättning för att andra standarder på området, som PAIMAS och TRAC, ska kunna användas. 
OAIS är dock inte den enda modell som behövs när ett e-arkiv ska implementeras. Det behövs även 
en informationsmodell för hur informationen ska lagras i e-arkivet. En sådan informationsmodell för 
statliga myndigheter byggas upp enligt den processbaserade arkivredovisningen och detta kommer att 
beskrivas närmare i FGS för arkivredovisning. OAIS referens modellen kan illustreras med följande 
bild: 

                                                 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/XML 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/XML_Schema 
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Figur 3: Open Archival Information System (OAIS) referens modell (bilden kommer från standarden) 
 
Flera av termerna som används förklaras i ordlistan tillhörande projektet vilket gör att här presenteras 
endast en enkel beskrivning av modellen. 
 
En producent skapar en SIP (ett inkommande leveranspaket) som levereras till e-arkivet. Med SIP-en 
kommer information om vilka filer som finns i paketet men även information om vem som skickar. I 
arkivet hanterar man frånsett själva paketet även den beskrivande information om paketet. Man tillför 
ofta i e-arkivet den metadata som behövs för att kunna bevara materialet och till exempel genomföra 
konverteringar till nya format. I e-arkivet lagras informationen som en AIP (ett arkiveringspaket). En 
konsument som kan vara en forskare, en handläggare eller någon annan informationsanvändare gör 
en efterfrågan på information som finns i e-arkivet och får en DIP (ett utlämningspaket) som resultat.  
 
En SIP blir inte automatiskt en AIP men det kan vara så, en AIP kan bestå av flera SIP och en SIP 
kan bli flera AIP. Hanteringen bestäms i respektive e-arkiv lösning. Samma sak som gäller för en SIP 
gäller även för en DIP. 
 
En populär förklaring till OAIS modellen är denna bild presenterad av Richard Pearce-Moses. Bilden 
är framtagen av flera inom arkivvärlden i USA för att enkelt förklara OAIS-modellen. 
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Figur 4: OAIS i populär version Richard Pearce-Moses mfl. (Bild av Karin Bredenberg) 
 
Richard Pearce-Moses jämför OAIS modellen med ett kylskåp. Det man kommer hem med från 
mataffären är det inkommande arkivpaketet, varorna som lagras i kylen eller frysen är bevarande 
paketen och för att få ett utlämningspaket kan du ta vilka delar som helst och sätta ihop en god 
middag enligt kundens önskemål. Tankegången leder ju även till att man kan utöka 
problemställningen med vad middagen egentligen gör med det som sparats men den diskussionen tar 
vi inte här. 
 

4.6 PRODUCER ARCHIVE INTERFACE METHODOLOGY ABSTRACT STANDARD 
(PAIMAS) 

Tillsammans med OAIS referens modellen är även en beskrivning över de administrativa processerna 
som behöver föregå en leverans till ett e-arkiv framtagen av The Consultative Committee for Space 
Data Systems (CCSDS) vilket gör att det är självklart att referera även till denna. Delprojektet kan 
inte definiera de administrativa processerna för samtliga e-arkiv lösningar utan dessa måste 
respektive e-arkiv lösning och mottagare definiera. 
 

4.7 Audit And Certification Of Trustworthy Digital Repositories ISO 16363:2012 (Tidigare 
Trustworthy Repository Audit and Certification – Criteria and Checklist (TRAC) 

Samma organ (CCSDS) som utarbetat OAIS och PAIMAS-standarderna har också utarbetat 
standarden ”Trustworthy Repository Audit and Certification – Criteria and Checklist”, vanligen 
kallad TRAC, i samarbete med USA:s riksarkiv och organisationen för forsknings-bibliotek (RLG). 
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Denna standard finns nu också som en ISO-standard: ISO 16363:2012 (CCSDS 652-R-1)17. Att den 
nu är en ISO standard innebär även att i den senaste version har namnet bytts till ”Audit And 
Certification Of Trustworthy Digital Repositories”. Standarden definierar de kriterier som ska gälla 
för ett ”Trusted Digital Repository”, en institution som är en trovärdig förvaltare av digital 
information. Denna standard berör främst förvaltning av e-arkiv och inte primärt leveranser till e-
arkiv. 
 

4.8 UN/CEFACT TBG19, BRS, TRANSFER OF DIGITAL RECORDS 

Business Requriments Specification (BRS) Transfer of digital records (TBG19) är en specifikation 
framtagen av ”UN Centre for Trade Facilitation and E-Business” (UN/CEFACT). Specifikationen 
bygger på OAIS-modellen men fokuserar på överföring av digital information till ett e-arkiv och 
innehåller en detaljerad datamodell samt metadata för att beskriva överföringsprocessen samt 
leveranspaketen. Från denna specifikation har vi valt att använda riktlinjer angående paketstruktur 
samt en specifikation av de statusmeddelanden som det rekommenderas att leverantören och arkivet 
utbyter i samband med överföring av information till e-arkivet. Meddelanden visar avsändaren att 
mottagaren har fått informationen utan problem eller att problem med överförandet har inträffat. 
Framöver kan det avsnitt som behandlar statusmeddelanden i ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” 
komma att utökas, men i dagsläget är hanteringen av statusmeddelanden endast en rekommendation. 
 

4.9 PAKETSTANDARDER 

För paketstruktur finns det tre olika standarder; Metadata Encoding & Transmission Standard 
(METS)18, Digital Item Declaration Language (DIDL) 19och XML Formatted Data Unit (XFDU).20 
 

4.9.1 METS 

Är en standard som förvaltas av Library of Congress av en arbetsgrupp med internationellt 
deltagande. Standarden bygger på att man skapar profiler vilka är en beskrivning av vilka regler man 
ger METS i sin implementation. Varje profil åtföljs av minst ett exempel som illustrerar användandet 
enligt de regler man ställt upp. Till detta behöver man sedan själv lägga in reglerna i en egen striktare 
version av METS-schemat. Man kan använda andra standarder för att utöka informationen i METS 
genom att i element avsedda för att in foga XML placerar metadata från en annan vald standard. En 
längre beskrivning av standarden METS finns i Bilaga 1 METS. 
 

                                                 
17 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56510 . Slututkastet (september 
2011) finns också tillgängligt från CCSDS på följande adress: http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf 
18 http://www.loc.gov/standards/mets  
19 http://xml.coverpages.org/mpeg21-didl.html och http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-21/mpeg-21.htm  
20 http://sindbad.gsfc.nasa.gov/xfdu/index.html 
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4.9.2 DIDL 

Är en standard knuten till ISO standarden MPEG-21. Standarden har tagits fram av ”Moving Picture 
Experts Group” (MPEG) inom ISO/IEC. Information om standarden finns att hämta från MPEG-
gruppens hemsida och från ”Cover Pages”. Standarden används på några ställen i världen. En kort 
förklaring av DIDL är att DIDL handlar om att beskriva paket i formatet MPEG-21, vilket är ett 
multimedia format. DIDL-standarden blir för snäv för att använda i eARD eftersom syftet i eARD är 
att beskriva och paketera samtliga typer av digitala filer och inte enbart filer för ljud och video. 
 

4.9.3 XFDU 

Är en standard som tagits fram av The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) 
hemmahörande hos National Aeronautics and Space Administration (NASA). Det är även CCSDS 
som tagit fram OAIS och PAIMAS. Standarden liknar METS. Dock är den fortfarande sedan januari 
2008 ett utkast och även om den nämns när man söker på internet så finns det väldigt få exempel på 
praktisk användning av XFDU. 
 

4.9.4 Slutsatser 

Av dessa tre så försvinner DIDL med avseende på sin begränsning att enbart hantera multimedia 
format och XFDU på att det inte finns något dokumenterat användande och inte heller någon stor 
tillgång på exempel. METS används internationellt av både arkiv och bibliotek. Detta medför att det 
finns dokumenterat användande och registrerade profiler som gör att det finns gott om exempel att 
utgå ifrån. Flera andra standarder har definierat hur standarden kan integreras med eller refereras från 
METS. Liknande kopplingar finns inte definierade för något av de andra paketformaten DIDL och 
XFDU. Dessa punkter ger att valet att använda METS tillsammans med andra standarder inom den 
långsiktiga informationsförsörjningen underlättas. ENSAM, e-arkivsamverkansgruppens och dess 
metadatagrupp genomförde under våren 2010 ett arbete med att ta fram en grundprofil för METS 
som kan användas av statliga myndigheter, kommuner och landsting vilket gjorde att ett förarbete till 
delprojektet med framtagande av en profil redan var genomfört. Att välja METS och utveckla 
profilen från ENSAM har därför inom eARD-projektet bedömts vara den enda rimliga lösningen. En 
arkivpaketstruktur baserad på METS har också utvecklats vid norska riksarkivet inom det just 
avslutade projektet ”Digital arkivpakkestruktur” (DIAS).21 Projektet ”National Digital Library” är ett 
samarbete mellan finska nationalbiblioteket, riksarkivet och museerna. Även detta projekt har baserat 
sin modell för digitalt långtidsbevarande på METS och PREMIS-formaten22 
 

4.10 BEVARANDEMETADATA 

För bevarandemetadat finns det i dagsläget endast en känd standard, Preservation Metadata: 
Implementation Stategies (PREMIS) vilket gör att valet är naturligt. PREMIS används redan av både 
Kungliga Biblioteket (KB) och Riksarkivet. En enkel beskrivning av standarden finns i Bilaga 2 
PREMIS. 

                                                 
21 http://www.arkivverket.no/standarder/dias 
22 http://www.kdk2011.fi/en 
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I ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” är användandet endast rekommenderat på grund av att alla 
skapare av digital information idag inte har möjlighet att skapa denna typ av data i systemet. Varje e-
arkiv implementation behöver bestämma sitt användande av standarden då man i varje e-arkiv 
lösning har olika behov och avsikt med det metadata för bevarande som man använder. 

4.11 RIKSARKIVETS FÖRESKRIFTER 

Riksarkivets föreskrifter inom området leveranser till arkivmyndighet och uppbyggnaden av 
arkivredovisningen används inte enkom av statliga myndigheter utan även av kommuner och 
landsting. Föreskrifterna används som stöd vid framtagande av egna regler inom flertalet arkiv vilket 
gör att i ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” göra en hänvisning till föreskrifterna är naturlig. 
 

4.12 ARKIVREDOVISNING 

Det finns möjlighet att beskriva arkivredovisning med hjälp av utbytesformat. Det är dock inte 
meningen att varje leverans också ska innehålla en komplett arkivredovisning. Arkivredovisningen, i 
form av filer i EAD och EAC-CPF-format kan levereras för sig vid ett tillfälle och leveranser av 
leveranstypsspecifik information kan ske för sig vid andra tillfällen. Detta bestäms i 
leveransöverenskommelsen. 
 
Det finns i den föreslagna paketstrukturen en möjlighet att ange en referenskod för paketet och dess 
placering i ett e-arkiv. Det kommer dock inte alltid vara möjligt för leverantören att ange en 
kommande placering i e-arkivet utan att ha fått besked om detta av mottagaren. 
 
För inplacering av levererad information i e-arkivet är det viktigt att det finns dataelement i 
leveranstypens FGS som möjliggör korrekta referenser till relevanta nivåer i arkivredovisningen. Så 
länge referenserna är valida i leveransfilen så kan en korrekt arkivredovisningsstruktur byggas upp i 
det mottagande e-arkivet.  
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Beskrivande bild av referenser till arkivredovisningen. 

 
Det finns för arkivredovisningen två de facto standarder EAD och EAC-CPF som är baserade på 
standarder framtagna av International Council of Archivists 23(ICA) en beskrivning av dessa två finns 
nedan. Några andra standarder för arkivredovisning finns inte framtagna internationellt utan man 
använder det som är framtaget av ICA. 
 
Inom Riksarkivet används redan idag en tidigare anpassning av arkivredovisningsformatet EAD, som 
följer det allmänna arkivschemat för automatisk inläsning av digitala arkivredovisningar som 
levereras till Riksarkivet tillsammans med en arkivleverans. För leveranser av arkivbildarinformation 
till NAD finns en anpassning av EAC beta. Med avseende på de uppdaterade föreskrifterna om 
arkivredovisning hos statliga myndigheter kommer en FGS för arkivredovisning att tas fram där även 
en diskussion om hur man kan bygga upp e-arkivet med avseende på den processbaserade 
arkivredovisningen att föras. 
 

4.12.1 EAC-CPF 

Vid utbyte av information om arkivbildare, som kan vara en myndighet, en organisation, ett företag 
eller en person, använder man utbytesformatet EAC-CPF (Encoded Archival Context - Corporate 
bodies, Persons, Families)24. Detta är ett format som använder XML och har blivit en de facto 

                                                 
23 http://www.ica.org/  
24 http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/ 
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standard inom arkivvärlden. Standarden upprätthålls av Society of American Archivists tillsammans 
med Staatsbibliothek Berlin. EAC-CPF bygger på den allmänna standarden ISAAR(CPF)25.  
Föregångaren till EAC-CPF är EAC beta. Detta EAC beta 26 format såsom tidigare beskrivet av 
Riksarkivet redan idag för leveranser av arkivbildarinformation till NAD27. 

4.12.2 EAD 

Vid utbyte av information om arkivets innehåll, innehållet i en arkivförteckning, använder man 
utbytesformatet EAD (Encoded Archival Description)28. Detta är ett format som använder XML och 
har blivit en de facto standard inom arkivvärlden. Standarden upprätthålls av Society of American 
Archivists tillsammans med Library of Congress. EAD bygger på den allmänna standarden 
ISAD(G)29. 
 
Riksarkivet använder såsom tidigare beskrivet en egen anpassning av EAD-formatet30 redan idag för 
att kunna ta emot digitalt levererade arkivförteckningar enligt det allmänna arkivschemat. 
 

                                                 
25 http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-for-corporate-bodies-
persons-and-families-2nd-edition.html  
26 http://xml.ra.se/eac/  
27 http://www.nad.riksarkivet.se/  
28 http://www.loc.gov/ead/  
29 http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html 
30 http://xml.ra.se/ead/  
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5. LEVERANSTYPER 

”FGS för paketstruktur för e-arkiv” används tillsammans med de FGS-er som tas fram för 
leveranstyperna enligt samband som illustreras i nedanstående bild. Den förstnämnda FGS:en är 
grunden för ett paket och de andra FGS:erna som gäller den levererade informationen behövs för att 
det ska bli ett komplett paket. Kopplingen till respektive leveranstyp presenteras i ”FGS för 
paketstruktur för e-arkiv”. 
 

 
 

Figur 5: FGS-er 
 

5.1 EN FGS PER LEVERANSTYP 

I enlighet med avsnitten 2.2.2 och 2.2.3 i ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” kommer det att 
definieras en FGS per leveranstyp.  
 
Framtagandet av dessa kommer till viss del att ske inom delprojektet men även andra intressegrupper 
kan göra leveransspecifikationer i samarbete med projektet. Utformning och andra frågor hänvisas så 
länge som förvaltningsorganisationen inte är utsedd till projektledningen för eARD.  
 
Ett resonemang och en tidplan för leveransspecifikationerna återfinns i det överordnade dokumentet 
samt i projektplanen för delprojekt 3. 
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6. Bilageförteckning 

Bilaga 1, METS 
Bilaga 2, PREMIS 
Bilaga 3, De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC 


