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1.  BILAGA 2: PREMIS 

Denna bilaga är en enkel genomgång av standarden PREMIS. 
 

1.1 INTRODUKTION 

Preservation Metadata: Implementation Stategies PREMIS, är en standard framtagen för att effektivt 
hantera, finna och återskapa den digitala informationen. PREMIS bevarandemetadata innehåller 
proveniensinformation, fångar aktiviteter kring digitala objektet samt identifierar tekniska 
egenskaper. Den ger även autenticitet till objektet. Standarden är framtagen av bland annat Library of 
the Congress (LoC) och har sin hemsida på adressen http://www.loc.gov/standards/premis/ . Man kan 
antingen beskriva metadata i ett XML-dokument eller använda fälten som finns definierade i en 
databas för bevarande metadata. Det finns en svensk anpassning framtagen av Riksarkivet som 
används för de interna behoven på Riksarkivet. 
 
Version 2.1 är den som gäller just nu (april 2012). Uppdateringsarbete pågår kontinuerligt så under 
våren 2012 kommer version 2.2 att remissas. I version 2.2 har man framförallt uppdaterat delen 
gällande restrektioner. Version 3.0 arbete pågår samtidigt. För mer information om aktuell version 
rekommenderas denna adress http://www.loc.gov/standards/premis/revision-process.html. 
 

1.2 DATAMODELL 

För standarden har man tagit fram en datamodell. Denna modell är uppbyggd av fem entiteter, 
Intellectual entites, Objects, Event, Agents samt Rights. Varje digitalt objekts grunddata fångas i 
Object, en händelse (Event) som har påverkat objektet samt vem (Agents) och eventuella 
restrektioner (Rights) som har satts på objektet fångas och nertecknas. 
 

 
Figur 1 PREMIS datamodell 
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1.3 ANVÄNDNINGEN AV PREMIS 

Hur och om man använder PREMIS definieras i respektive e-arkiv lösning. Det man kan tänka på är 
att man inte behöver ha informationen i ett XML-dokument utan det kan även finnas information i en 
databas och att dessa olika lagrings sätt går att kombinera. Det viktiga är att vid en export av detta 
metadata kan den sammanfogas till ett dokument med all bevarande metadata samlad. 
 

1.4 DATA DICTIONARY 

PREMIS har en definierad dataelementkatalog kallad Data Dictionary (DD). I den beskrivs alla 
element och det ges även exempel på värden i en del fall. På många ställen i DD anges det att man 
behöver använda en definierad ordlista. För till exempel händelser kan man definiera egna ordlistor. 
Dessa ordlistor kan vara definierade på antingen en övergripande nivå eller med en hög detaljerings 
nivå. Givetvis kan man även använda färdiga ordlistor men i dagsläget är antalet begränsat. De 
ordlistor som finns idag är ordlistor för händelser, nivåer samt kryptering som Library of Congress 
publicedrat på webbadressen http://id.loc.gov/ . Det man behöver tänka på här är att dessa ordlistor är 
på engelska. 
 

1.5 RIKSARKIVETS ANVÄNDNING AV PREMIS 

För internt bruk har Riksarkivet tagit fram en anpassning av version 2.0 XML-schemat för PREMIS. 
Anpassningarna handlar om att man har lagt till ordlistor i schemat som gör att man kan validera de 
värden som läggs in i för till exempel händelser. 
 

1.6 MER INFORMATION 

Mer att läsa om PREMIS finns bland annat i ett förklarningsdokument skrivet av Priscilla Caplan: 
http://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis.pdf  
 
De utbildningar och presentationer som har hållits finns samlade:  
 

• http://www.loc.gov/standards/premis/tutorials.html och  

• http://www.loc.gov/standards/premis/implementation-fairs.html  
 
En guide för att använda PREMIS och METS: http://www.loc.gov/standards/premis/premis-
mets.html 
 
Ordlistor: http://id.loc.gov/ 
 
 
 


