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1.  BILAGA 3: De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC 

I den här bilagan finns en kortfattad redogörelse för specifikationer och XML. Redogörelsen riktar 
sig framförallt till läsare som inte har djupgående tekniska kunskaper men som vill ha en introduktion 
till, eller förståelse för, den tekniska delen av de Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 
som tas fram inom ramen för Riksarkivets projekt eARD. Dokumentet kan läsas fristående från övrig 
dokumentation. 

2. Att e-arkivera 

Skillnader mellan ett pappersarkiv och ett e-arkiv är de verktyg och metoder som används för att ta 
hand om informationen. Istället för en arkivlokal med stabilt klimat behövs lagringslösning med 
säkerhetskopiering. Brand- och inbrottssäkra dörrar kompletteras med system för behörigheter, 
brandväggar och skydd mot virus. Som motsvarighet till arkiv- eller åldersbeständigt papper används 
hållbara filformat, gemensamma modeller och dokumentation av IT-system. Fokus är att bevara 
själva informationen, och inte verksamhetssystemen med olika databaser, register, programvaror och 
gränssnitt.  

3. Digital information  

I det här kapitlet finns en kort introduktion till hur information hanteras digitalt. 

3.1 Information 

Med information menas varje typ av kunskap som kan utbytas. I ett elektroniskt arkiv kan man säga 
att informationen är handlingarna som ska bevaras. Till exempel protokoll från fullmäktige, men 
också arkivbeskrivning och arkivförteckning som fungerar som sökingång till arkivet. Informationen 
är det som egentligen är föremål för bevarande eller gallring.  
 
När det gäller analoga handlingar är informationen som ska bevaras ett med lagringsmediet. 
Bokstäverna skrivs med bläck på papper. Så länge pappret och bläcket bevaras, bevaras också 
informationen och möjligheterna att kontrollera att handlingen är oförändrad och äkta.  
 
När det gäller digital information kan i princip innehåll, utseende och lagringsmedium förändras 
oberoende av varandra. Det illustreras här med en enkel lista med kommuner. Att det går att byta 
lagringsmedium är ingen fara i det här fallet. Till exempel att kopiera filer från en disketten till en 
hårddisk. Det som är viktigt är att innehållet inte förändras och att utseendet inte förändras på ett 
sådant sätt att det leder till att innehållet tolkas felaktigt, eller blir svårare att ta till sig.  

 
 

 

Lagringsmedium Innehåll Utseende 
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3.2 Arkivobjekt 

Ett arkivobjekt består av all den information som behövs för att kunna hitta, läsa och förstå 
handlingen som ska arkiveras. Ett arkivobjekt innehåller:  
 

• information om innehållet i de handlingar som ska bevarande  
• information som behövs för att kunna bevara handlingarna 
• information för att veta vad som finns i ett informationspaket 
• information som beskriver kontexten och sökingångar till innehållet 

 
De olika typerna av information motsvaras av dataobjekt.  Det vill säga de fysiska föremål som 
hanteras av arkivet. Det kan vara inbundna volymer i det analoga arkivsystemet eller datafiler i ett e-
arkiv. 

3.3 Data 

För att kunna användas för kommunikation, tolkning och bearbetning representeras information av 
data. Siffror i en tabell är ett enkelt exempel på data. Även bokstäver och skiljetecken som kan 
användas för att bilda ord och meningar är data. Data kan hanteras både av människor och med hjälp 
av olika verktyg. När det gäller e-arkiv är det framförallt data som kan behandlas av olika typer av 
programvaror avsedda för datorer som är i fokus. För att kunna tolkas av en programvara 
representeras data av en sekvens med bitar. 

3.4 Metadata 

Metadata är data som beskriver data. Metadata har olika uppgifter att fylla – göra det enklare att söka 
information, dokumentera kontexten och verksamheten som informationen uppkommit i, samt att 
dokumentera uppgifter om vad för programvaror som behövs för att läsa eller bearbeta.  
 
Metadata som tillhör ett vanligt ordbehandlingsdokument är bland annat författare, titel, kategori, 
språk och antal sidor. Tack vare metadata kan man på ett enkelt och snabbt sätt söka efter visa 
uppgifter och extra information, till exempel alla dokument från en viss författare. Man kan i 
exemplet jämföra med en fulltextsökning, som kan ta längre tid, men framförallt ge resultat där 
författaren förekommer i andra egenskaper än de ord som är uppmärkta som författare.  
 

   
 
Metadata följer dels med i de objekt som levereras till ett system för bevarande, dels skapas metadata 
i samband med leverans och fortlöpande administration av det som levererats. 

Bilden visar exempel på hur datum formateras i ett 
Microsoft Word-dokument 
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3.5 Program 

För att kunna läsa och bearbeta digital information (till exempel redigera eller göra beräkningar) 
behövs teknisk utrustning och rätt programvaror. Programmen instruerar en maskin eller del av en 
maskin att utföra ett visst arbete. Att programmera betyder att tänka ut, planera, framställa och testa 
datorprogram. Program är skrivna i olika programspråk. Programmering hanteras på olika nivåer – 
längst ner så att de maskinella delarna kan läsa koden, därefter så att operativsystemen förstår vad 
som händer och sedan programmen som gör att användaren kan kommunicera med datorn. 
Märkspråk som XML används för att kunna utväxla data mellan olika informationssystem. Detta görs 
genom att skicka data som ren text; text som även kan förstås av människor 

 
Bilden visar hur de olika delarna av ett IT-system kommunicerar med varandra. 

3.6 System 

Ett system består av olika programvaror, information, användare, instruktioner, rutiner med mera. 
Stödsystemen kan vara både analoga och digitala. Till exempel kan en verksamhet använda sig av ett 
digitalt diarium för att registrera allmänna handlingar och ett arkivskåp med hängmappar för att lagra 
inkomna och upprättade handlingar.   
 
När det gäller de digitala stödsystemen (verksamhetssystemen) består dessa av olika databaser, 
register, programvaror och gränssnitt. Systemet kan antingen vara en kommersiell produkt eller vara 
utvecklad inom myndigheten. Det är i denna betydelse som system ska förstås när en leverans 
beskrivs.   
 
Förutom själva verksamhetssystemet behövs bakomliggande system som servrar, e-post, 
nätkommunikation och så vidare. Verksamhetssystemet och beroenden till bakomliggande system 
beskrivs i systemdokumentationen. 
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4. Verksamhetsinformation 

4.1 Beständig skrivmateriel i digital version 

De flesta som jobbar inom offentlig sektor har säkert någon gång hört talas om att handlingar som 
ska arkiveras ska skrivas på arkivbeständigt papper och med arkivbeständigt bläck. Syrafritt 
lumppapper motstår tidens tand både kemiskt och vad gäller slitage.  
 
Leveransspecifikationer kan enkelt sägas vara den digitala motsvarigheten till skrivmateriel som är 
certifierat för arkivering. Genom att strukturera data på ett enhetligt och väl dokumenterat sätt kan 
information hanteras oberoende av de IT-system som används i verksamheten. Standardiseringen 
innebär också att vården och utlämnande av de digitala handlingarna kan hanteras med högre grad av 
automatik i arkivsystemen.  

4.2 Från verksamhetssystem till avställd data 

Information i de IT-system som används som stöd till olika typer av verksamheter lagras ofta i 
relationsdatabaser.  

Relationsdatabaser fungerar i korthet så att data lagras i 
olika register (tabeller).  Önskad information 
sammanställs genom sökningar av olika slag. 
Informationen presenteras för slutanvändaren i särskilda 
gränssnitt eller som rapporter.  
 
Skissen till vänster visar hur data från två olika register 
visas i ett formulär. Formuläret lägger till grafik och text 
som visar hur användaren ska tolka informationen.  
 

Tabellerna har olika kolumner och fält. Till exempel kan en tabell innehålla en kolumn med 
kommunkoder och en kolumn med kommunnamn. Kommunnamnet visas i användargränssnittet, 
medan kommunkoden kanske inte behöver synas.  
 
Databasinformation som ska bevaras från databaser hanteras idag i form av avställda filer i 
systemoberoende format. Antingen genom att tabellerna i en databas skrivs som txt-filer ibland även 
kallade flatafiler (en fil per tabell i databasen). Eller som XML-dokument som strukturerar data från 
en eller flera tabeller i databasen.  
 
En text-tabell kan till exempel hanteras i Excel-format. Tabellen kan då se ut så här: 
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Samma data i ett XML-dokument kan se ut så här i en XML-editor:  
 

 
 

4.3 FGS:er för olika informationstyper 

Data från de verksamhetssystem som används inom förvaltningen är ofta strukturerad i enlighet med 
en leverantörsspecifik struktur. Denna bygger i bästa fall på vedertagna standarder inom det aktuella 
området. Till exempel för system som hanterar fastighetsdata eller kontaktuppgifter. Eller också finns 
det en bra dokumentation som visar hur databasen är uppbyggd. Till exempel att uppgifterna i 
kolumnen ”kod” ska tolkas som kommunkoden. Siffrorna i ett annat fält i en annan databas kanske 
däremot ska tolkas som personnummer på vårdtagare. Uppgifterna i kolumnen ”namn” ska tolkas 
som namn på kommuner och inte namn på personer. 
 
Med informationstyp menas att ekonomi- eller ärendeinformation normalt struktureras på ett visst sätt 
och då tekniskt sett är möjlig att i hantera på ett enhetligt vis. Därför är de förvaltningsgemensamma 
specifikationerna indelade efter informationstyp. 

4.4 Mappa data 

För att få XML-dokumentet från ett verksamhetssystem att bli ett XML-dokument som uppfyller 
kraven i en leveransspecifikation, finns i grova drag två vägar att gå. Att beställa en exportfunktion 
från systemleverantören eller att använda särskilda mappningsverktyg.  

 
Att mappa data från en struktur till en annan är en slags 
konvertering. Enkelt uttryckt kan man säga att data från en 
eller flera dokument kan formateras eller struktureras om och 
passas in i ett nytt XML-dokument. Det beror på hur stora 
förändringar som behöver göras hur pålitligt resultatet blir. 
Blir förändringar för stora riskerar man att förlora betydelse 
eller samband. Därför är det en fördel om data i verksamhets-
systemet redan från början är strukturerad på ett enhetligt sätt.  
 

Bilden visar att data från två dokument 
mappas mot en önskad struktur och blir ett 
samlat dokument 
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5. Specificera 

För att kunna hantera och söka information oberoende av det ursprungliga verksamhetssystemet i ett 
e-arkiv behöver informationen struktureras på ett enhetligt sätt som passar arkivsystemet. Då behövs 
en leveransspecifikation som talar om exakt hur data ska struktureras och formateras. Specifikationen 
är en beskrivande text som dokumenterar hur data ska hanteras. 
 
En specifikation kan sägas bestå av två delar: 
 

• En beskrivande text som dokumenterar hur data ska hanteras 
• Ett XML-schema som används för att kontrollera att arkivfilen stämmer med specifikationen 

 
I aktuellt exempel vill man hålla koll på så att elementet namn innehåller text (xs:string) och att det 
inte kan vara mer än 290 kommuner i listan (0..290). Man vill också hålla koll på att kommunkoden 
är en siffra (xs:int). I specifikationen anger man också om det är ett element (E) eller attribut (A). 
 

 
 
 
 



 
 Bilaga 3 De förvaltningsgemensamma specifikationernas ABC 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 

Elin Jonsson & Karin Bredenberg IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 1.0 9(19) 
Projekt Noteringar 

e-Arkiv och e-Diarium (eARD) Dnr RA 13-2011/5329 

 
5.1 Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS 

Specifikationen skulle kunna vara unik för varje e-arkiv. Men det bästa är förstås om 
specifikationerna är gemensamma för alla e-arkiv. Då behöver inte informationen konverteras till ny 
struktur när myndigheten byter e-arkivsystem eller tjänst. Detta är bakgrunden till att Riksarkivet har 
i uppgift att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer eller FGS:er. 

5.2 Märkspråket XML 

XML, eller eXtensible Markup Language, är ett märkspråk som används för att strukturera och 
klassificera information. XML används bland annat för att utbyta information mellan olika system. 
En fördel i arkivsammanhang är att texten tillsammans med taggarna i filerna är självförklarande och 
förhållandevis lätt att läsa för en människa. XML är ett format för till exempel information som finns 
i databaser eller som kommer in via e-tjänster.  

5.3 Läsare och editorer 

De flesta webbläsare kan användas för att titta på ett XML-dokument. Det går också att använda en 
vanlig texteditor. Det finns olika XML-editorer som gör att det går att redigera och samtidigt 
kontrollera om dokumenten är korrekta.  

5.4 Kort beskrivning av hur XML är uppbyggt 

För att kunna tyda ett XML-dokument hjälpligt finns i det här dokumentet en komprimerad 
beskrivning av grundläggande begrepp.  

5.4.1 XML-deklaration och teckenkodning 

I den allra första raden i ett XML-dokument står det för det första att det är ett XML-dokument, 
därefter vilken version som dokumentet är skrivet i och vilken teckenkodning/teckenuppsättning som 
används. För att datorn ska kunna visa ett dokument korrekt, behöver den veta vilken 
teckenuppsättning som ska användas. Annars kan det bli till exempel fel tecken eller underliga 
symboler på skärmen.  
 
En XML-deklaration kan se ut så här:  
 

 
 
UTF-8 står för Unicode Transformations Format åtta-bitars. En delmängd av den här 
teckenuppsättningen är ISO-standarden ISO-8859-1 Latin-1/West European character set. 

5.4.2 Element 

Ett XML-dokument är en textfil med olika element (taggar) som bygger upp strukturen. De olika 
elementen i strukturen kan innehålla andra element och/eller text. Tecknen < > används för att 
markera vilken text som är elementets namn. Till exempel elementet kommun som beskrivs nedan.  
Ett snedstreck / alltid placerat i början av elementnamnet markerar att elementet är slut. 
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Ett element kan se ut så här:  
 

 
 
Det första elementet i dokumentet kallas rotelement och talar om vad det är dokumentet beskriver. 
Rotelementets sluttagg måste finnas på sista raden. 
 
En lista som radar upp flera kommuner kan se ut så här: 
 

 

5.4.3 Attribut 

Elementen kan också ha attribut som innehåller information som är viktig för att bearbeta data, men 
som inte behöver synas i användargränssnittet. Attributet har ett namn och värdet anges inom 
citationstecken ". I det här fallet hanteras kommunkod som ett attribut till elementet kommun. 
 
Ett attribut kan se ut så här: 
 

 

5.4.4 Kommentarer  

Meddelanden till andra som läser ett XML-dokument skrivs som kommentarer. Att det är en 
kommentar markeras av de inledande tecknen !--. 
 
En kommentar kan se ut ungefär så här: 
 

 

5.4.5 Välutformad 

Ett XML-dokument som följer de grundläggande reglerna säger man är välutformat (well formed). 
Detta kan kontrolleras av en XML-editor. 

5.5 XML-schema 

För att lättare får en enhetlig struktur på dokumenten och för att kontrollera att de är korrekta används 
olika typer av scheman med regler och begränsningar. Antingen i själva XML- dokumentet eller i ett 
externt schema (XSD) eller dokumenttypsdefinition (DTD). För scheman som är (eller skulle kunna 
vara) gemensamma i ett internationellt sammanhang används vanligtvis engelska som språk för 
elementen.  
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Schemat tas fram för att det ska vara möjligt att göra automatiska kontroller så att informationen är 
strukturerad och formaterad i enlighet med specifikationen. XML-scheman kan skrivas på flera olika 
sätt för att nå fram till samma resultat.  
 
Schemat för listan med kommuner skulle kunna se ut så här: 
 

 
 
Schemat bygger på den specifikation som tagits fram och beskrivs i 4. Specificera. Schemat betyder 
att kommunlistan kan innehålla högst 290 kommuner (maxOccurs=”290”) och att elementet kommun 
ska innehålla text (xs:string). Det talar också om att attributet kommunkod är obligatoriskt 
(use=”required”), och ska vara ett heltal (xs:int). Scheman kan förstås vara mycket mer komplicerade 
och tala om hur siffror ska skrivas, i vilken ordning som element får förekomma, om man bara får 
välja begrepp från en fast lista och mycket mer. För schemaspråket XML schema finns i sin tur en 
specifikation som talar om hur olika regler ska uttryckas. Det finns en mängd scheman som är 
standardiserade. Ett exempel är strukturen för METS som används för att paketera olika digitala 
objekt.  
 
I XML-dokumentet kan man i rotementet se om det finns ett schema som dokumentet refererar till:  
 

 

5.5.1 Validerad 

Om dokumentet stämmer överens med reglerna i ett schema säger man att det är validerat. Om man 
använder en XML-editor, eller har tillgång till ett program som kan göra valideringar, så kontrollerar 
programvaran om dokumentet stämmer överens med det schema som man anger. Det är så man på 
maskinell väg kan kontrollera att till exempel en arkivleverans stämmer med leveransspecifikationen 
som man har kommit överens om. 
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När ett dokument kontrolleras mot ett schema och det till exempel saknas en kommunkod protesterar 
programvaran som utför kontrollen. I det här fallet använder jag editorn EditiX1 (det finns självklart 
flera men den jag använder är denna) som talar om att det inte finns någon siffra som anger värdet för 
koden i attributet namn på sjätte raden. 
 

 

5.5.2 XML Namespaces 

Det finns också namngivningssystem med regler och begränsningar som specificerar namn, termer 
och ord. W3C (World Wide Web Consortium) rekommenderar XML namespaces, vilka får ett unikt 
namn eller URI (uniform resource identifier) som går att hänvisa till i XML-dokumentet. Det är för 
att kunna veta vad ett namn betyder i ett visst sammanhang. Betyder "table" tabell eller bord till 
exempel. Namnet på den namnrymd som används ska anges i XML-deklarationen. Elementen som 
hör till systemet kan ha ett prefix som anger var de hör hemma. 
 
Så här kan det se ut med element som är hämtade från METS: 
 

 
 
I det här sammanhanget är Eskilstuna kommun en av deltagarna (METS agent) som är inblandad i att 
skapa ett informationspaket i METS. Det är en organisation som har rollen arkivarie (det vill säga 
den som arkiverar). mets: före elementets namn talar om vilken namnrymd som namnet hör hemma i. 
 

                                                 
1 http://www.editix.com/  
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6. Paketera 

När vi arkiverar handling på papper, sorteras de i en logisk ordning, vanligtvis kronologisk. Sedan 
läggs de ner i en arkivbox av syrafritt papper och förses med en innehållsförteckning.  Boxen märks 
med en etikett som identifierar innehållet och som gör att vi kan hitta den via arkivförtecknings-
systemet. I ett system för bevarande av elektroniska handlingar hålls de filer som hör till samma 
objekt som ska arkiveras ihop i informationspaket. För snabb sökning och åtkomst används särskilda 
databaser för arkiverad information. 

6.1 Informationspaket i e-arkivet 

Ett system för bevarande hanterar olika typer av informationspaket. Informationspaketen håller 
samman och förklarar samband mellan filer som ska arkiveras. Ett arkivsystem hanterar tre olika 
sorters paket: 
 

• Leveranspaket (SIP) 
• Arkivpaket (AIP) 
• Paket för utlämnande (DIP) 

 
Bilden nedan förklarar kortfattat de olika informationspaketens funktion. De olika 
informationspaketen som hanteras beskrivs i pratbubblor.  2 
 

 
 

                                                 
2 Bild 5 är ritad efter OAIS-modellen CCSDS, Model for an Open Archival Information System (OAIS), 2002 
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.PDF 
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För att kunna öppna e-arkivboxarna och läsa handlingarna eller genomföra olika bevarandeåtgärder 
behövs självfallet någon slags programvara. Elektroniska handlingar är som bekant inte direkt läsbara 
för människan. Men tanken är att handlingarna ska vara läsbara med standardapplikationer (som till 
exempel webbläsare) och inte vara beroende av de ursprungliga verksamhetssystemen och tekniska 
miljöerna. Paketet håller samman information som ska överföras mellan system eller hanteras av ett 
arkivsystem. 
 

6.2 Standard för informationspaket 

Ett sätt att skapa informationspaket är att 
använda metadatascheman i XML. En standard 
som används för detta är METS som förvaltas av 
Library of Congress. METS är en förkortning 
som står för Metadata Encoding and 

Transmission Standard.3 Att just METS är 
användbar i detta sammanhang är att schemat är 
skapat för att kunna bädda in eller hänvisa till 
metadata av olika slag. Bilden till höger visar de 
olika sektionerna i METS.4 
 
I e-arkivboxen kan det finnas beskrivande 
metadata enligt standarder för arkivredovisning i 
sektionen <dmdSec>. Det vill säga 
arkivförteckningen. Dessa data behövs för att 
kunna söka efter handlingar och förklara 
sambandet med verksamheten som skapade dem.  
 
I sektionen för administrativ metadata <amdSec> 
finns bland annat metadata som behövs för att 
hantera bevarandeåtgärder, rättigheter och för 
formatspecifik teknisk metadata.  
 
Filerna som är de som är föremål för bevarande samlas i fil-sektionen <fileSec>. Det kan vara 
uppgifter från databaser i form av strukturerade dokument, enskilda kontorsdokument eller bilder, 
webbplatser med mera. Hur de olika filerna hör samman och ska struktureras definieras i 
<structMap>. 
 

                                                 
3 Läs mer om METS i Bilaga 1 till Delrapport DP 3 Metadata och e-tjänster för e-arkiv - Förvaltningsgemensamma 
Specifikationer (eARD - FGS) FGS för paketstruktur för e-arkiv 
http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Delrapport_FGS_EArkiv_Publicerad_Version_01.pdf  
4 Bild från Mets Primer <METS> Metadata Enchoding and Transmission Standard: Primer and Reference Manual (2010) 
Du kan hämta dokumentet här: http://www.loc.gov/standards/mets/METSPrimerRevised.pdf  
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6.3 FGS för paketstruktur 

För att det ska fungera att leverera information på ett enhetligt sätt till (och mellan) olika arkiv och 
arkivsystem är en förutsättning att det finns en paketstruktur som är gemensam. I FGS för 
paketstruktur beskrivs en sådan struktur och de metadata som rör den fysiska leveransen.5 När den är 
paketerad, av vem, vad paketet innehåller, hur de olika delarna hör ihop och så vidare. De 
dataelement som hanteras i paketstrukturen används för att hantera leveranser och bevarande, men 
används inte för att söka efter information. FGS för paketstruktur är en anpassning av standarden 
METS för att passa svensk offentlig förvaltning. En särskild anpassning av METS kallas en METS-
profil.  
 
 

                                                 
5 http://www.riksarkivet.se/Sve/Dokumentarkiv/Filer/Delrapport_FGS_EArkiv_Publicerad_Version_01.pdf  
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7. Presentera grafiskt 

För att kunna tolka det digitala objektet behövs information om hur det ska visas på skärmen för att 
kunna tolkas av användaren. Ett exempel är vilket filformat en bitström har. Ett annat exempel är 
vilken teckenrymd som används. Detta hanteras som nämnts tidigare som metadata och hör till 
informationspaketet.  
 
Det kan också behövas annan information om hur data ska visas på skärmen. Som att kommunerna i 
vårt exempel ska visas i en mall som gör det enklare att se raderna och att det finns en rubrik till 
listan. XML-dokumentet har här kompletterats med ett element med rubrik (Kommuner i Sverige) 
och en referens till en formatmall (style sheet). 
 

 
 
För att inte behöva tynga XML-dokument med uppgifter om utseendet hanteras denna information 
vanligtvis i särskilda mallar. Ett vanligt språk för att hantera mallar för visning via webbläsare är CSS 
eller Cascading Style Sheets. Bilden nedan visar en CSS-mall som talar om hur kommunlistan ska se 
ut på skärmen. 
 

 

Här står det att 
det ska vara 
kantlinjer som har 
en viss färg 

Här står det att rubriken helst 
ska vara ”Courier New”. 
Rubriken ska vara markerad 
med fet stil och storleken på 
bokstäverna ska vara 24 
punkter 

Så här ser 
listan ut i en 
webbläsare 
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Ett exempel som tydligt visar hur presentationsinformation hanteras är färg. Enligt mallen som talar 
om hur kommunlistan ska presenteras, ska det vara en viss färg på kantlinjerna. Färg kan anges 
genom en kod som refererar till ett visst färgschema. Den blå färgen i exemplet har ett hexadecimalt 
värde som är #4f81bd.  
 

 
Staplarna i bilden visar blandningen av färg i olika färgsystem (RGB och CMYK). Bilden är kopierad från webbplatsen 
www.colorhexa.com.6   
 
För snabb åtkomst eller avancerade sökningar behövs databaser och särskilda programvaror för att få 
önskad tillgänglighet även till arkiverad information. Detta beskrivs inte närmare i den här bilagan, 
men är bra att känna till. Slutanvändaren kommer i normalfallet att kunna ta del av informationen via 
ett grafiskt gränssnitt och kommer inte vara hänvisad till att läsa XML i e-arkivet. 

                                                 
6 Skärmklipp från webbsidan http://www.colorhexa.com/4f81bd 
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8. Läs mer 

Texten bygger vidare på dokumentet En redogörelse kring metadata och XML som togs fram inom 
ramen för Sambruks projekt Elektroniskt bevarande. 
 
Delrapporter och aktuella versioner av FGS:er och XML-scheman finns publicerade på internet och 
hittas på adressen: 
 
http://www.riksarkivet.se/e-arkiv 

 

Övriga källor: 

eSamhället och arkivet, slutrapport från Sambruks projekt Elektroniskt bevarande, Etapp 2 (2011) 

Leveranshandledning, Delprojekt Verksamhetssystem, Elektroniskt Bevarande etapp 2 (2011) 

En redogörelse kring metadata och XML, Bilaga 3 till slutrapport från Sambruks projekt Elektroniskt 
bevarande, Etapp 2 (2011) 

Dokumenten finns publicerade på Sambruks webbplats http://www.sambruk.se 

 

Bilder:  

Om inget annat anges i texten är bilderna skärmklipp från EditiX eller Microsoft Office-paketet eller 
ClipArt från http://openclipart.org/. Tecknade bilder på sidorna 5-7 har Elin ritat. 
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8.1 Påskägg till humanistiskt skolade läsare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ord Ursprung Betydelse 

Data, dator lat. dare Att ge. Data är det som är givet. Dator är 
den som ger 
 

Element lat. elementum Grundämne 

Meta grek. µετα Efter 

Program  grek. προ γραφειν  Att skriva före 

System grek. συστηµα Det som har satts samman 

Specifikation lat. species facere Att göra arter 

 

 
Tycker du att datatermer är rena 
grekiska? Vill du veta en hemlis? Det 
är rena grekiskan! Eller latinet i 
förekommande fall… 
 


