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1. Inledning 

Denna förvaltningsgemensamma specifikation (FGS) har tillkommit för att möjliggöra överföring 
av arkivredovisningsinformation mellan olika elektroniska system, med detta innefattas att denna 
FGS kan användas för överföring mellan två olika arkivredovisningssystem eller mellan ett 
arkivredovisningssystem och ett e-arkiv. FGS:en består av tekniska specifikationer gällande struktur 
och metadatainnehåll. Detta dokument förutsätter att läsaren har kunskaper om de tekniska metoder 
och standarder1 som specifikationen bygger på. 

1.1 Läsanvisningar 

• Läs först ”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer” som innehåller en 
allmän översikt över FGS:erna, hur de kan användas samt information om de standarder som 
används.  

FGS-dokumenten och XML-scheman går att nå via länkar från http://riksarkivet.se/fgs-earkiv . 

2. Omfattning och avgränsningar 

Denna FGS beskriver överföringar av arkivredovisningsinformation vilken följer det allmänna 
arkivschemat. Specifikationen är endast avsedd att möjliggöra en standardiserad överföring av 
arkivredovisningsinformation mellan olika system och bör inte på något sätt ses som en tolkning, en 
del, eller ett förtydligande av de regler som återfinns i olika författningar, allmänna råd eller 
vägledningar om upprättandet av arkivredovisningar. Den är heller inte avsedd att användas vid 
utformandet av arkivredovisningssystem i andra delar än sådana som rör import och 
exportfunktioner. 

För en närmare bakgrundsbeskrivning och konceptuell modell, se ”Introduktion till 
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)”.  

2.1 Auktorisering 

Begreppet auktorisering används i denna FGS med betydelsen att någon fastställer att något ska se 
ut på ett visst enhetligt sätt. Auktorisering av exempelvis ett namn kan göras av en ”Auktoriserande 
institution”. 

2.2 Aktör/agent 

Begreppet aktör och agent används i denna FGS som beteckning på någon eller något som utfört 
en åtgärd med XML-dokumentet som innehåller arkivredovisningsinformation. Exempelvis en 
människa eller en maskin som utfört en åtgärd med ett XML-dokument. 

3. Beskrivning av arkivredovisningen 

Detta kapitel beskriver hur arkivredovisningsinformationen för överföring är strukturerat och vad 
det ska, bör och kan innehålla för information.  

3.1 Metadata för FGS Arkivredovisning 

Här nedan definieras metadata för arkivbildaren och arkivet. 

                                                 
1 Som exempel på standarder kan EAC beta samt EAD2002 nämnas 
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3.1.1 Metadata om arkivbildaren 

Med arkivbildare avses i denna FGS den organisation, person eller familj vars arkiv 
arkivredovisningen avser. En organisation kan till exempel vara en statlig myndighet, en kommunal 
myndighet eller ett företag och en familj kan exempelvis avse en släkt/ätt. Som framgår av 
elementtabellerna nedan så används något olika element beroende på vilken typ av arkivbildare som 
ska beskrivas. 

• En arkivbildare ska identifieras av en unik identitetskod.  
 
I de nedanstående beskrivningarna av de element och attribut som finns definierade i denna FGS 

används ett gemensamt tabellformat med följande rubriker: 
Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 

 
Förklaring till rubriker 

Element:  Anger det namn på svenska som används för elementet 
som används i schemat för element eller attribut. 

Definition:  Definierar elementets funktion. 
Förklaring:  Innehåller en beskrivning av elementet och ger exempel på 

värden. 
Kard.:  Anger objektets kardinalitet, d v s antal möjliga 

förekomster. 
EAC beta:  Anger vilket element enligt standarden EAC beta som 

används. Inom hakparenteser anges var värdet placeras. 
 

EAC beta: 
Formatet som beskriver arkivbildaren är EAC beta. Ett XML-dokument följande standarden EAC 

beta bör inte innehålla information om fler än en arkivbildare men det är möjligt att använda en 
gruppering av flera arkivbildare vid överföring av endast arkivbildarinformation till Riksarkivet, detta 
överenskommes med Riksarkivet. Förklaringar gällande grupperingen återfinns i tillägget. 

 
Ordlistor: 

I vissa av dataelementen i tabellerna nedan hänvisas det till ordlistor. Innehållet i dessa redovisas 
inte i själva FGS:en utan i dokumentet ”FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) tillägg”. 

3.1.1.1 Generella metadata för XML-dokumentet om arkivbildaren 
XML-dokumentet som beskriver arkivbildaren inleds med elementen som beskriver XML-

dokumentet och hur det är kopplat till XML och standarden EAC beta. 
Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Teckenuppsättni
ng 

Använd 
teckenuppsättnin
g 

Ange vilken teckenuppsättning 
som används i XML-dokumentet. 
 
Exempel:  
”UTF-8” 
 
Exempel: 
”ISO 8859-1” 

1 <?xml 
version=”1.0” 
encoding=”[ 
Teckenuppsättni
ng]”?> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Namnrymder Använda 

namnrymder 
Används för att ange de 
namnrymder som används i XML-
dokumentet 
 
Fast värde: 
xmlns=”http://xml.ra.se/EAC” 
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/20
01/XMLSchema-instance”  

1 <eac 
xmlns=”http://x
ml.ra.se/EAC” 
xmlns:xsi=”http:/
/www.w3.org/20
01/XMLSchema-
instance”> 

Schemareferense
r 

Pekare till XML-
schema 

Används för att ange referenser till 
vilka scheman som har använts i 
XML-dokumentet  
 
Fast värde: 
xsi:schemaLocation=”http://xml.ra
.se/EAC sökväg till använt 
schema” 

1 xsi:schemaLocati
on=”xsi:schemaL
ocation=”http://x
ml.ra.se/EAC 
sökväg till 
använt schema” 

 

3.1.1.2 eacheader 
Huvudelementet <eacheader> innehåller ett antal element som används för administrativ och 

bibliografisk information om själva XML-dokumentet. Innehållet kan till exempel vara information 
om identitet, skapande liksom de regler som används i sammansättningen av beskrivningen. 
Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Status Status för XML-

dokumentet 
Ange statusen för XML-
dokumentet 
Enligt ordlista 
vcEACHEADER_STATUS 
 
Exempel: 
”draft” 

1 <eac><eacheader 
status=”[Status]”
> 

Landskod  
 

Kod för att 
identifiera 
ursprungsland för 
arkivbildarbeskri
vningen 

Används för att ange en unik kod 
som används för att identifiera 
arkivbildarbeskrivningens 
ursprungsland 
 
Fast värde: 
”SE” 

1 <eacheader><eac
id 
countrycode=”[L
andskod]”>  
 

Institutionskod Kod för att 
identifiera 
institution som 
har upprättat 
arkivbildarbeskri
vningen  

Ange en unik kod för att identifiera 
den institution som har upprättat 
arkivbildarbeskrivningen 
 
Exempel: 
”RA” 
 
Exempel: 
”LLA”  

1 <eacheader><eac
id 
ownercode=”[Ins
titutionskod]”>  
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Referenskod Lokal 

referenskod för 
arkivbildarbeskri
vningen  

Ange en unik och fast 
identitetsbeteckning för 
arkivbildarbeskrivningen som 
används av det system från vilket 
informationen ska exporteras. 
 
Det går även att skapa ett unikt 
värde vid själva exporttillfället 
 
Exempel: 
”12568” 

1 <eacheader><eac
id>[Referenskod] 

Länk 
 

Länk till 
beskrivning av 
arkivbildare  

Ange en länk till en beskrivning av 
arkivbildare publicerad på internet 

0..1 <eacheader><eac
id  
href=”[Länk]”> 

Dokumenthändel
ser 

Historik över 
händelser för 
XML-
dokumentet 

Ange en historik för händelser för 
XML-dokumentet 

1 <eacheader><ma
inhist>[Dokumen
thändelser] 

Dokumenthändel
se 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ”, 
”Tidpunkt”, ”Aktör” och 
”Beskrivning”  

1..* <eacheader><ma
inhist><maineve
nt> 

Typ Typ av händelse 
för XML-
dokumentet 

Ange typ av händelse för XML-
dokumentet  
Enligt ordlista 
vcMAINEVENT_MAINTYPE 
 
Exempel: 
“create” 

1 <eacheader><ma
inhist><maineve
nt  
maintype=”[Typ]
”> 

Tidpunkt Tidpunkt för 
händelsen för 
XML-
dokumentet 

Ange datum för händelsen för 
XML-dokumentet  

Enligt modellen: YYYY-MM-DD 

1 <eacheader><ma
inhist><maineve
nt><maindate>[T
idpunkt] 

Aktör Namn på aktör 
som har utfört 
händelsen för 
XML-
dokumentet 

Ange namnet på den aktör som har 
utfört händelsen för XML-
dokumentet 
 
Exempel: 

”Anna Andersson” 

1 <eacheader><ma
inhist><maineve
nt><name>[Aktö
r] 

Beskrivning Beskrivning av 
händelse för 
EAC beta 
dokumentet 

Ange en förklarande text om 
händelsen för EAC beta 
dokumentet 

 

Exempel: 

”Uppdatering av referenskoder” 

0..1 <eacheader><ma
inhist><maineve
nt><maindesc>[
Beskrivning] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Språkdeklaration  Samlingselement Samlingselement för elementet 

som nedan är benämnt ”Använda 
språk” 

0..1 <eacheader><lan
guagedecl> 

Använda språk Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Språkkod”, ”Skriftkod” och 
”Språkkod och skriftkod i klartext” 

1 <eacheader><lan
guagedecl><lang
uage> 

Språkkod  Den språkkod 
som används i 
XML-
dokumentet 

Ange den treställiga språkkod 
enligt ISO 639-2b som används i 
XML-dokumentet 
 
Exempel: 
”swe”  

0..1 <eacheader><lan
guagedecl><lang
uage 
languagecode=”[
Språkkod]”> 

Skriftkod Den skriftkod 
som används i 
XML-
dokumentet 

Ange den skriftkod enligt ISO 
15924 som används i XML-
dokumentet 
 
Exempel: 
”Latn”  

0..1 <eacheader><lan
guagedecl><lang
uage scriptcode 
=”[Skriftkod]”> 

Språkkod och 
skriftkod i 
klartext 

Språkkod och 
skriftkod I 
klartext 

Ange i klartext en beskrivning av 
den språkkod och skriftkod som 
används i XML-dokumentet 
 
Exempel: 
” Swedish in Latin script” 

1..* <eacheader><lan
guagedecl><lang
uage>[Språkkod 
och skriftkod i 
klartext] 

Tillämpade 
standarder 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Tillämpad 
standard” 

0..1 <eacheader><rul
edecl><rule> 

Tillämpad 
standard 

Standard som har 
använts för att 
skapa XML-
dokumentet 

Ange en standard som har använts 
för att skapa XML-dokumentet 
Enligt ordlista 
vcRULE_ID 
 
Exempel: 
”NAD1” 

1..* <eacheader><rul
edecl><rule 
 id=”[Tillämpade 
standard]”> 

Källor  Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ” Källa 
kategorier”,” Topografiska 
termer”, ”Nationell 
auktoritetspost” 

0..1 <eacheader><sou
rcedecl> 

Källa kategorier Samlingslement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Ordlista 
kategorier”, ”Identitetskod 
kategorier” och ”Identitetskod 
kategorier” 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Ordlista 
kategorier 

Namn på ordlista 
för 
kategoritermer 

Används för att ange namnet på 
den ordlista som använts för 
kategoritermer 
 
Fast värde: 
“NAD: kategorikoder (1998)” 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
>NAD: 
kategorikoder 
(1998) 

Identitetskod 
kategorier 

Identitetskod för 
använda 
kategoritermer 

Används för att ange 
identitetskoden för de 
kategoritermer som har använts 
 
Fast värde: 
“NADKAT” 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source 
id=“NADKAT”>  

Källsystem 
kategorier 

Källsystem för 
använda 
kategoritermer 

Används för att ange källsystem 
för använda kategoritermer 
 
Fast värde: 
”NADKAT” 

0..1 <eacheader><sou
rcedecl><source 
system=”NADK
AT” > 

Topografiska 
termer 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Ordlista 
topografiska termer”, 
”Identitetskod topografiska 
termer” och ”Källsystem 
topografiska termer” 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
> 

Ordlista 
topografiska 
termer 

Namn på ordlista 
för topografiska 
termer 

Används för att ange namn på den 
ordlista som använts för 
topografiska termer 
 
Fast värde: 
“NAD topografikoder (1998)” 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
>NAD 
topografikoder 
(1998) 

Identitetskod 
topografiska 
termer 

Identitetskod för 
använda 
topografiska 
termer 

Används för att ange 
identitetskoden för de 
kategoritermer som har använts 
 
Fast värde: 
“NADTOPO” 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source 
id=“NADTOPO”
> 

Källsystem 
topografiska 
termer 

Källsystem för 
använda 
topografiska 
termer 

Används för att ange källsystem 
för använda topografiska termer 
 
Fast värde: 
“NADTOPO”  

0..1 <eacheader><sou
rcedecl><source 
system=“NADT
OPO”> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Nationell 
auktoritetspost 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Referenskod nationell 
auktoritetspost”, ”Källa nationell 
auktoritetspost”, ”Datum för källa 
nationell auktoritetspost”, 
”Källbeskrivning nationell 
auktoritetspost”, ”Källsystem 
nationell auktoritetspost” och 
”Länk nationell auktoritetspost” 

0..* <eacheader><sou
rcedecl><source
> 

Referenskod 
nationell 
auktoritetspost 

Referenskod för 
nationell 
auktoritetspost 

Ange den nationella 
auktoritetspostens referenskod 
 
Exempel: 
”SE/NAD/99999” 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
>[Referenskod 
nationell 
auktoritetspost] 

Källa nationell 
auktoritetspost 

Källa för 
nationell 
auktoritetspost 

Ange källan för den nationella 
auktoritetsposten 
 
Exempel: 
”Arkivredovisning” 
 
Exempel: 
”Libris”  

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
><title><expan>[
Källa nationell 
auktoritetspost] 

Datum för källa 
nationell 
auktoritetspost  

Datum för källan 
för den nationella 
auktoritetsposten 

Ange datum för när källan för den 
nationella auktoritetsposten 
kontrollerades 
 
Enligt modellen: YYYY-MM-DD 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
><title><date>[D
atum för källa 
nationell 
auktoritetspost] 

Källbeskrivning 
nationell 
auktoritetspost 

Förklaring till 
källa nationell 
auktoritetspost 

Ange en förklarande beskrivning 
till källan för den nationella 
auktoritetsposten 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source
><descnote>[Käl
lbeskrivning 
nationell 
auktoritetspost] 

Källsystem 
nationell 
auktoritetspost 

Källsystem för 
nationell 
auktoritetspost 

Ange källsystem för den nationella 
auktoritetsposten 
 
Exempel: 
”NAD” 
 
Exempel: 
”LIBRIS” 

0..1 <eacheader><sou
rcedecl><source 
id=”[Källsystem 
nationell 
auktoritetspost]”
> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Länk nationell 
auktoritetspost 

Länk till 
nationell 
auktoritetspost 

Ange en länk med den fullständiga 
sökvägen till den nationella 
auktoritetsposten 

1 <eacheader><sou
rcedecl><source 
href=”[Länk 
nationell 
auktoritetspost]”
> 

 

3.1.1.3 Identity Corporatebody 
I EAC beta används begreppet ”corporatebody” för att beskriva en arkivbildare av typerna en 

myndighet, ett företag eller en förening. Nedanstående element beskriver denna typ av arkivbildare. 
Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Arkivbildartyp Typ av 

arkivbildare 
Används för att ange typ av 
arkivbildare enligt EAC beta 

 
Fast värde:  
“corporatebody” 

1 <eac 
type=”corporateb
ody”> 

Auktoriserat 
namn på 
organisationen 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Auktoriserande institution”, 
”Namn”, ”Särskiljande tillägg”, 
”Överordnad form” och 
”Underordnad form”.  
 
Elementet ”Namn” eller 
kombinationen ”Överordnad form” 
och ”Underordnad form” måste 
användas 

1 <condesc><ident
ity><corphead 

Auktoriserande 
institution 

Institution som 
auktoriserat 
namnet på 
organisationen 

Ange namnet på den institution 
som har auktoriserat namnet på 
organisationen 

1 <condesc><ident
ity><corphead 
authorized=”[Au
ktoriserande 
institution]”> 

Namn  Det officiella 
namnet på den 
beskrivna 
organisationen 

Ange det officiella namnet på den 
organisation som beskrivs 

 

Exempel: 

”Riksarkivet” 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part>[Namn] 

Överordnad form Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Överordnad form, typ” och 
”Överordnad form, namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Överordnad 
form, typ 

Överordnad 
namnforms typ 
för beskriven 
organisation 

Används till att ange att typen av 
namn som anges är den 
överordnade namnform för den 
organisation som beskrivs 
 
Fast värde: 
”entry” 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
part type=”entry  

Överordnad 
form, namn 

Överordnad 
namnform för 
beskriven 
organisation 

Används till att ange överordnad 
namnform för den organisation 
som beskrivs 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
part>[Överordna
d form, namn]  

Underordnad 
form 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Underordnad form, typ” och 
”Underordnad form, namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part 

Underordnad 
form, typ 

Underordnad 
namnforms typ 
för beskriven 
organisation 

Används till att ange att typen av 
namn som anges är den 
underordnade namnform för den 
organisation som beskrivs 
 
Fast värde: 
”subdivision” 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part 
type=”subdivisio
n”> 

Underordnad 
form, namn 

Underordnad 
namnform för 
beskriven 
organisation 

Används för att ange underordnad 
namnform för den organisation 
som beskrivs 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
part[Underordna
d form, namn] 

Särskiljande 
tillägg 

Särskiljande 
tillägg för namn 
på den beskrivna 
organisationen 

Ange särskiljande tillägg för den 
beskrivna organisationens namn 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
nameadd>[Särski
ljande tillägg] 

Alternativa namn Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Namn, 
alternativt namn”, ”Typ, alternativt 
namn”, ”Överordnad form, 
alternativt namn” och 
”Underordnad form, alternativt 
namn”, ”Särskiljande tillägg, 
alternativt namn”, ”Giltighetstid” 
och ”Namnbeskrivning” 
 
Elementet ”Namn, alternativt 
namn” eller kombinationen 
”Överordnad form, alternativt 
namn” och ”Underordnad form, 
alternativt namn” måste användas 

0..* <condesc><ident
ity><corphead> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Namn, alternativt 
namn 

Alternativt namn 
på beskriven 
organisation 

Ange alternativt namn på den 
organisation som beskrivs 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part>[Namn, 
alternativt namn] 

Typ, alternativt 
namn 

Typ av 
alternativt namn 
på beskriven 
organisation 

Ange typ av alternativt namn 
Enligt ordlista 
vcNAMETYPE 
 
Exempel: 
“Auktoriserad namnform” 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead 
type=”[Typ, 
alternativt 
namn]”> 

Överordnad 
form, alternativt 
namn 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Överordnad form, alternativt 
namn typ” och ”Överordnad form, 
alternativt namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part 

Överordnad 
form, alternativt 
namn typ 

Överordnad 
namnforms typ 
för beskriven 
organisations 
alternativa namn 

Används till att ange att typen av 
namn som anges är den 
överordnade alternativa 
namnformen för den organisation 
som beskrivs 
 
Fast värde: 
”entry”  

1 <condesc><ident
ity><corphead><
part 
type=”entry”> 

Överordnad 
form, alternativt 
namn 

Överordnad 
namnform för 
alternativt namn 
på beskriven 
organisation  

Används för att ange överordnad 
namnform för alternativt namn på 
den organisation som beskrivs 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
part>[Överordna
d form, 
alternativt namn]  

Underordnad 
form, alternativt 
namn 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Underordnad form, alternativt 
namn typ” och ”Underordnad 
form, alternativt namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part 

Underordnad 
form, alternativt 
namn typ 

Underordnad 
namnforms typ 
för beskriven 
organisations 
alternativa namn 

Används till att ange att typen av 
namn som anges är den 
underordnade alternativa 
namnformen för den organisation 
som beskrivs 
 
Fast värde: 
”subdivision” 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
part 
type=”subdivisio
n”> 

Underordnad 
form, alternativt 
namn 

Underordnad 
namnform för 
alternativt namn 
på beskriven 
organisation 

Används för att ange underordnad 
namnform för alternativt namn på 
den organisation som beskrivs 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
part>[Underordn
ad form, 
alternativt namn] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Särskiljande 
tillägg, 
alternativt namn 

Särskiljande 
tillägg för 
alternativa namn 
på den beskrivna 
organisationen 

Ange särskiljande tillägg för den 
beskrivna organisationens 
alternativa namn 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
nameadd>[Särski
ljande tillägg, 
alternativt namn] 

Giltighetstid Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Giltighetstid, scope”, 
”Giltighetstid, starttid”, 
”Giltighetstid, särskiljande tecken” 
och ”Giltighetstid, sluttid” 

0..1 condesc><identit
y><corphead><u
sedate> 

Giltighetstid, 
scope 

Ange att det är 
en tidsperioden 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för namnets giltighetstid 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
usedate 
scope=”begin-
end”> 

Giltighetstid, 
starttid 

Starttid för namn 
på organisation 

Ange start för giltighetstiden för 
namnet på organisationen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
usedate>[ 
Giltighetstid, 
starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Giltighetstid, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
usedate>[ 
Giltighetstid, 
starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Giltighetstid, 
sluttid 

Sluttid för namn 
på organisation 

Ange slut för giltighetstiden för 
namnet på organisationen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><ident
ity><corphead><
usedate>[Giltigh
etstid, starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Namnbeskrivnin
g 

Beskrivning av 
namn på 
organisation 

Ange en beskrivning av namnet på 
organisationen 

0..1 <condesc><ident
ity><corphead><
descnote>[Namn
beskrivning] 

Beskrivning av 
organisation 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Verksamhetsperiod”, 
”Organisationstyp”, 
”Styrdokument” och 
”Topografiska uppgifter” 

1 <condesc><desc
><corpdesc> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Verksamhetsperi
od 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsperiod”, ”Start” och ”Slut” 
 
Det är valfritt att antingen använda 
elementet ”Tidsperiod” eller de 
båda elementen ”Start” och ”Slut”. 
När det inte finns något datum för 
upphörande av organisationens 
verksamhet så används endast 
elementet ”Start” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc> 

Tidsperiod Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsperiod, scope”, ”Tidsperiod, 
start”, ”Tidsperiod, skiljetecken” 
och ”Tidsperiod, slut” 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e> 

Tidsperiod, 
scope 

Ange att det är 
en tidsperioden 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för organisationens verksamhet 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”> 

Tidsperiod, start Start för 
verksamhetstid 

Används för att ange tidsperioden 
för organisationens verksamhet 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsperiod, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsperiod, slut Slut för 
verksamhetstid 

Används för att ange tidsperioden 
för organisationens verksamhet 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Start Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Start, 
scope” och ”Starttid” 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”begin”>[
Starttid] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Start, scope Ange att det är 

en starttid 
Fast värde: 
”begin”  

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin” 

Starttid Tidpunkt för 
organisationens 
tillkomst 

Ange tidpunkten för 
organisationens tillkomst 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”begin”>[
Starttid] 

Slut Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Slut, 
scope” och ”Sluttid 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”end”>[Sl
ut] 

Slut, scope Ange att det är 
en sluttid 

Fast värde: 
“end”  

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e scope= »end » 

Sluttid Tidpunkt för 
organisationens 
upphörande 

Ange tidpunkten för 
organisationens upphörande 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”end”>[Sl
ut] 

Organisationstyp Typ av 
organisation  

Ange typ av organisation 
Enligt ordlista vcLEGALSTATUS 
 
Exempel: 
”Statlig” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><leg
alstatus><value>
[Organisationsty
p] 

Styrdokument Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ”, 
”Identifierare”, 
”Ikraftträdandedatum” och 
”Beskrivning” 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><ass
etstruct> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Typ Typ av dokument 

som styr hur 
organisationen är 
strukturerad 

Ange de dokument som styr 
organisationsstrukturen eller 
strukturen på organisationens 
arbete. 
 
Exempel: 
”Instruktion” 
 
Exempel: 
”Direktiv” 
 
Exempel: 
”Förordning” 
 
Exempel: 
”Köpeavtal” 
 
Exempel: 
”Arbets och delegationsordning” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><ass
etstruct><dscentr
y type=”[Typ]”> 

Identifierare Identifierare för 
dokumentet som 
styr 
organisationens 
struktur 

Ange identifierare för dokument 
som styr organisationsstrukturen 
eller strukturen på organisationens 
arbete. 
 
Exempel: 
“Dir. 1998:4” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><ass
etstruct><dscentr
y><value>[Identi
fierare] 

Ikraftträdandedat
um 

Datum för 
ikraftträdande av 
dokument som 
styr 
organisationens 
struktur 

Ange datum för ikraftträdande av 
dokument som styr 
organisationsstrukturen eller 
strukturen på organisationens 
arbete. 
 
Enligt modellen: YYYY-MM-DD 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><ass
etstruct><dscentr
y><date>[Ikrafttr
ädandedatum] 

Beskrivning Beskrivning av 
dokument som 
styr hur 
organisationen är 
strukturerad 

Ange en beskrivning av 
dokumentet som styr 
organisationsstrukturen eller 
strukturen på organisationens 
arbete. 
 
Exempel: 
“Regeringsbeslut” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><ass
etstruct><dscentr
y><descnote>[B
eskrivning] 

Topografiska 
uppgifter 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt 
”Topografisk uppgift” 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Topografisk 
uppgift  

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ”, 
”Tidsomfattning”, ”ID-referens”, 
”Kod till term”, ”Namn” och 
”Lokal term”  

1..* <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
> 

Typ Typ av 
topografisk 
uppgift för 
organisation 

Ange typ av typografisk uppgift 
för organisationen 
Enligt ordlista 
vcLOCATION_TYPE 
 
Exempel: 
”Verksamhetsort” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location 
type=”[Topografi
ska uppgifter 
organisation, 
Typ]”> 

Tidsomfattning Samlingselement Samlingselement för elementen 
om nedan är benämnda 
”Tidsomfattning, scope”, 
”Tidsomfattning, start”, 
”Tidsomfattning, skiljetecken” och 
”Tidsomfattning, slut” 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><date 

Tidsomfattning, 
scope 

Ange att det är 
en tidsomfattning 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för den topografiska uppgiften 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end” 

Tidsomfattning, 
start 

Start för 
tidsomfattningen 

Används för att ange tidsperioden 
för den topografiska uppgiften 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsomfat
tning, start]--
[Tidsomfattning, 
slut] 

Tidsomfattning, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Tidsomfattning, 
slut 

Slut för 
tidsomfattning 

Används för att ange tidsperioden 
för den topografiska uppgiften 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsomfat
tning, start]--
[Tidsomfattning, 
slut] 

ID-referens ID-referens till 
tesaurus 
deklarerad i 
source 
 

Ange ID-referens till den tesaurus 
som finns deklarerad i source 
 
Fast värde: 
“NADTOPO”  

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><place 
valueauth=“NAD
TOPO”> 

Kod till term Kod till term i 
tesaurus 

Ange koden till termen i 
tesaurusen 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><place 
valuekey=”[Kod 
till term]”> 

Namn Namn på 
topografisk 
uppgift 

Använd generell term från tesaurus 
för att ange namnet på den 
topografiska uppgiften 

1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><place>[Namn] 

Lokal term Lokal term och 
typ av lokal term 

Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Lokal 
term, typ” och ” Lokal term, term” 

0..1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><descnote 
type=”[Typ av 
local 
term]”>[Lokal 
term]  

Lokal term, typ Typ av lokal 
term 

Ange och typ av lokal term som 
används 
Enligt ordlista 
vcDESCNOTE_TYPE 
 
Exempel: 
”general”  

1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><descnote 
type=”[Typ av 
local term]” 

Lokal term, term Lokal term Ange den lokala term som används 1 <condesc><desc
><corpdesc><loc
ations><location
><descnote>[Lo
kal term] 

Biografi eller 
administrativ 
historik 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Fritext, 
historik” 

0..1 <condesc><desc
><bioghist> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Fritext, historik Biografi eller 

administrativ 
historik för, 
organisationen 

Används för att ange 
organisationens biografi eller 
administrativa historik. 
 
Texten kan delas upp i flera 
element <p> 

1..* <condesc><desc
><bioghist><p>[
Fritext, historik] 

Allmän 
anmärkning 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Fritext, 
allmän anmärkning” 

0..1 <condesc><desc
><ocd> 

Fritext, allmän 
anmärkning 

Allmän 
anmärkning för 
organisation 

Används för att ange en allmän 
anmärkning 
 
Texten kan delas upp i flera 
element <p> 

1..* <condesc><desc
><ocd><p>[Frite
xt, allmän 
anmärkning] 

 

3.1.1.4 Identity person 
I EAC beta används begreppet ”person” för att beskriva en arkivbildare som är en enskild person. 

Nedanstående element beskriver denna typ av arkivbildare. 
Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Arkivbildartyp Typ av 

arkivbildare 
Används för att ange typ av 
arkivbildare enligt EAC beta 

 
Fast värde:  
“person”  

1 <eac 
type=”person”> 

Auktoriserat 
namn på person 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Auktoriserande institution”, 
”Namn”, ”Förnamn”, ”Efternamn” 
och ”Särskiljande tillägg, namn” 
 
Elementet ”Namn” eller 
kombinationen ”Förnamn” och 
”Efternamn” måste användas 

1 <condesc><ident
ity><pershead> 

Auktoriserande 
institution 

Institution som 
auktoriserat 
namnet på 
personen 

Ange namnet på den institution 
som har auktoriserat namnet på 
personen 

1 <condesc><ident
ity><pershead 
authorized=”[Au
ktoriserande 
institution]”> 

Fullständigt 
namn 

Personens namn Ange det officiella och fullständiga 
namnet personen 

 
Exempel: 

”Karl-Johan Andersson” 

0..1 <condesc><ident
ity><pershead><
part>[Fullständig
t namn] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Efternamn Samlingselement Samlingselement för elementen 

som nedan är benämnda 
”Efternamn, typ” och ”Efternamn, 
namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 

Efternamn, typ Namntypen är 
efternamn 

Fast värde: 
“surename” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 
type=“surename” 

Efternamn, namn Efternamn på 
beskriven person 

Ange den beskrivna personens 
efternamn 
 
Exempel: 
”Andersson” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part>[Efternamn, 
namn] 

Förnamn Samlingslement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Förnamn, typ” och ”Förnamn, 
namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><pershead> 

Förnamn, typ Namntypen är 
förnamn 

Fast värde: 
“forename” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 
type=”forename” 

Förnamn, namn Förnamn på 
beskriven person 

Ange den beskrivna personens 
förnamn 
 
Exempel: 

“Karl-Johan” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part>[Förnamn, 
namn] 

Särskiljande 
tillägg, namn 

Särskiljande 
tillägg för namn 
på den beskrivna 
personen 

Ange särskiljande tillägg för den 
beskrivna personens namn 

0..* <condesc><ident
ity><pershead><
nameadd> 
[Särskiljande 
tillägg, namn] 

Alternativa namn Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Alternativt namn, typ”, 
”Alternativt namn”, ”Alternativt 
efternamn”, ”Alternativt förnamn”, 
”Särskiljande tillägg alternativa 
namn”, ”Giltighetstid” och 
”Namnbeskrivning” 
 
Elementet ”Alternativt namn” eller 
kombinationen ”Alternativt 
förnamn” och ”Alternativt 
efternamn” måste användas 

0..* <condesc><ident
ity><pershead> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Alternativt namn, 
typ  

Typ av 
alternativt namn 
på beskriven 
person 

Ange typ av alternativt namn på 
den person som beskrivs 
Enligt ordlista 
vcNAMETYPE 
 
Exempel: 
“Ospecificerat alternativnamn” 

0..1 <condesc><ident
ity><pershead 
type=”[Alternati
vt namn, typ]”> 

Alternativt namn Alternativt namn 
på personen 

Ange det alternativa namnet på 
personen 
 
Exempel: 
”Anderssonskans Kalle” 

0..1 <condesc><ident
ity><pershead><
part”>[Alternativ
t namn] 

Alternativt 
efternamn 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Alternativt efternamn, typ” och 
”Alternativt efternamn, namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 

Alternativt 
efternamn, typ 

Namntypen är 
efternamn 

Fast värde: 
“surname” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 
type=”surname” 

Alternativt 
efternamn, namn 

Alternativt 
efternamn på 
beskriven person 

Ange ett alternativt efternamn på 
den beskrivna personen 
 
Exempel: 
“Ågren-Andersson” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part>[Alternativt 
efternamn, 
namn]  

Alternativt 
förnamn 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Alternativt förnamn, typ” och 
”Alternativt förnamn, namn” 

0..1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 

Alternativt 
förnamn, typ 

Namntypen är 
förnamn 

Fast värde: 
“forename” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 
type=”forename” 

Alternativt 
förnamn, namn 

Alternativt 
förnamn på 
beskriven person 

Ange ett alternativt förnamn på 
den beskrivna personen 
 
Exempel: 
“Kalle” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
part 
type=”forename”
>[Alternativt 
förnamn, namn]  

Särskiljande 
tillägg alternativa 
namn 

Särskiljande 
tillägg för 
alternativt namn 
på beskriven 
person 

Ange särskiljande tillägg för 
alternativt namn på den beskrivna 
personen 

0..* <condesc><ident
ity><pershead><
nameadd>[Särski
ljande tillägg 
alternativa namn] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Giltighetstid Samlingselement Samlingselement för elementen 

som nedan är benämnda 
”Giltighetstid, scope”, 
”Giltighetstid, starttid”, 
”Giltighetstid, särskiljande tecken” 
och ”Giltighetstid, sluttid” 

0..1 condesc><identit
y><pershead><u
sedate> 

Giltighetstid, 
scope 

Ange att det är 
en tidsperioden 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för namnets giltighetstid 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
usedate 
scope=”begin-
end”> 

Giltighetstid, 
starttid 

Starttid för namn 
på personen 

Ange start för giltighetstiden för 
namnet på personen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
usedate>[ 
Giltighetstid, 
starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Giltighetstid, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
usedate>[ 
Giltighetstid, 
starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Giltighetstid, 
sluttid 

Sluttid för namn 
på personen 

Ange slut för giltighetstiden för 
namnet på personen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
usedate>[Giltigh
etstid, starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Namnbeskrivnin
g 

Beskrivning av 
namnet på person 

Ange en beskrivning av personens 
namn 

1 <condesc><ident
ity><pershead><
descnote>[Namn
beskrivning] 

Beskrivning av 
person 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Levnadstid”, ”Kön” och 
”Topografiska uppgifter” 

1 <condesc><desc
><persdesc> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Levnadstid  Samlingselement Samlingselement för elementen 

som nedan är benämnda 
”Tidsperiod”, ”Födelse” och 
”Död” 
 
Det är valfritt att antingen använda 
elementet ”Tidsperiod” eller de 
båda elementen ”Födelse” och 
”Död”. När det inte finns något 
datum för personens död så 
används inte elementet ”Död” 

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc> 

Tidsperiod Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsperiod, scope”, ”Tidsperiod, 
start”, ”Tidsperiod, skiljetecken” 
och ”Tidsperiod, slut” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e> 

Tidsperiod, 
scope 

Ange att det är 
en tidsperioden 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för personen 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”> 

Tidsperiod, start Födelse Används för att ange tidsperioden 
för personen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsperiod, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsperiod, slut Slut för 
verksamhetstid 

Används för att ange tidsperioden 
för organisationens verksamhet 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Födelse Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Födelse, 
scope” och ”Födelsedatum” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”begin”>[
Födelsedatum] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Födelse, scope Ange att det är 

födelsedag 
Fast värde: 
”begin”  

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin” 

Födelsedatum Tidpunkt för 
organisationens 
tillkomst 

Ange tidpunkten för 
organisationens tillkomst 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><desc
><corpdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”begin”>[
Födelsedatum] 

Död Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Död, 
scope” och ”Dödsdatum” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”end”>[D
ödsdatum] 

Död, scope Ange att det är 
dödsdatum 

Fast värde: 
“end”  

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e scope= »end » 

Dödsdatum Tidpunkt för 
personens död 

Ange tidpunkten för den beskrivna 
personens död 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”end”>[D
ödsdatum] 

Kön Personens kön Ange personens kön 
Enligt ordlista vcSEX_TYPE 
 
Exempel: 
“f” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><sex 
type=”[Kön]”> 

Topografiska 
uppgifter 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt 
”Topografisk uppgift” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations> 

Topografisk 
uppgift 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ”, 
”Tidsomfattning”, ”ID-referens”, 
”Kod till term”, ”Namn” och 
”Lokal term” 

0..* <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
> 



 
  

 

25 
 

Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Typ Typ av 

topografisk 
uppgift för 
personen 

Ange typ av topografisk uppgift 
för personen 
Enligt ordlista 
vcLOCATION_TYPE 
 
Exempel: 
”Födelseort” 

1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location 
type=”[Typ]”> 

Tidsomfattning Samlingselement Samlingselement för elementen 
om nedan är benämnda 
”Tidsomfattning, scope”, 
”Tidsomfattning, start”, 
”Tidsomfattning, skiljetecken” och 
”Tidsomfattning, slut” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><date 

Tidsomfattning, 
scope 

Ange att det är 
en tidsomfattning 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för den topografiska uppgiften 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end” 

Tidsomfattning, 
start 

Start för 
tidsomfattningen 

Används för att ange tidsperioden 
för den topografiska uppgiften 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsomfat
tning, start]--
[Tidsomfattning, 
slut] 

Tidsomfattning, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><desc
><persdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsomfattning, 
slut 

Slut för 
tidsomfattning 

Används för att ange tidsperioden 
för den topografiska uppgiften 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsomfat
tning, start]--
[Tidsomfattning, 
slut] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
ID-referens ID-referens till 

tesaurus 
deklarerad i 
source 

Ange ID-referens till den tesaurus 
som finns deklarerad i source 
 
Fast värde: 
”NADTOPO” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><place 
valueauth=”NAD
TOPO”> 

Kod till term Kod till term i 
tesaurus 

Ange koden till termen i 
tesaurusen 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><place 
valuekey=”[Kod 
till term]”> 

Namn Namn på 
topografisk 
uppgift 

Använd generell term från tesaurus 
för att ange namnet på den 
topografiska uppgiften 

1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><place>[Namn] 

Lokal term Lokal term och 
typ av lokal term 

Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Lokal 
term, typ” och ” Lokal term, term” 

0..1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><descnote 
type=”[Typ av 
local 
term]”>[Lokal 
term]  

Lokal term, typ Typ av lokal 
term 

Ange och typ av lokal term som 
används 
Enligt ordlista 
vcDESCNOTE_TYPE 
 
Exempel: 
”general”  

1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><descnote 
type=”[Typ av 
local term]” 

Lokal term, term Lokal term Ange den lokala term som används 1 <condesc><desc
><persdesc><loc
ations><location
><descnote>[Lo
kal term] 

Biografi eller 
administrativ 
historik 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Fritext, 
historik” 

0..1 <condesc><desc
><bioghist>  
 

Fritext, historik Biografi eller 
administrativ 
historik för 
personen 

Används för att ange personens 
biografi eller administrativa 
historik 
 
Texten kan delas upp i flera 
element <p> 

1..* <condesc><desc
><bioghist>  
 <p>[ Fritext, 
historik] 

Allmän 
anmärkning 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Fritext, 
allmän anmärkning” 

0..1 <condesc><desc
><ocd> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Fritext, allmän 
anmärkning 

Allmän 
anmärkning för 
person 

Används för att ange en allmän 
anmärkning 
 
Texten kan delas upp i flera 
element <p> 

1..* <condesc><desc
><ocd><p>[Frite
xt, allmän 
anmärkning] 

 

3.1.1.5 Identity family 
I EAC beta används begreppet ”family” för att beskriva en arkivbildare som är en familj eller en 

släkt. Nedanstående element beskriver denna typ av arkivbildare. 
 

Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Arkivbildartyp Typ av 

arkivbildare 
Används för att ange typ av 
arkivbildare enligt EAC beta 

 
Fast värde:  
“family” 

1 <eac 
type=”family”> 

Auktoriserat 
namn på familjen 
eller släkten 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Auktoriserande institution”, 
”Namn”, och ”Särskiljande tillägg, 
namn” 

1 <condesc><ident
ity><famhead> 

Auktoriserande 
institution 

Institution som 
auktoriserat 
namnet på 
personen 

Ange namnet på den institution 
som har auktoriserat namnet på 
familjen eller släkten 

1 <condesc><ident
ity><famhead 
authorized=”[Au
ktoriserande 
institution]”> 

Fullständigt 
namn 

Det officiella 
namnet på 
familjen eller 
släkten 

Ange det officiella och fullständiga 
namnet familjen eller släkten 

1 <condesc><ident
ity><famhead><
part>[Fullständig
t namn] 

Särskiljande 
tillägg, namn 

Särskiljande 
tillägg för namn 
på den beskrivna 
familjen/släkten 

Ange särskiljande tillägg för den 
beskrivna familjens/släktens namn 

0..* <condesc><ident
ity><famhead><
nameadd>[Särski
ljande tillägg, 
namn] 

Alternativa namn Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Alternativt namn, typ”, 
”Alternativt namn”, ”Särskiljande 
tillägg alternativa namn”, 
”Giltighetstid” och 
”Namnbeskrivning” 

0..* <condesc><ident
ity><famhead> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Alternativt namn, 
typ  

Typ av 
alternativt namn 
på beskriven 
familj eller släkt 

Ange typ av alternativt namn på 
den familj eller släkt som beskrivs 
Enligt ordlista 
vcNAMETYPE 
 
Exempel: 
“Ospecificerat alternativnamn” 

0..1 <condesc><ident
ity><famhead 
type=”[Alternati
vt namn, typ]”> 

Alternativt namn Alternativt namn 
på familj eller 
släkt 

Ange det alternativa namnet på 
familjen eller släkten 

0..1 <condesc><ident
ity><famhead><
part”>[Alternativ
t namn] 

Särskiljande 
tillägg alternativa 
namn 

Särskiljande 
tillägg för 
alternativt namn 
på beskriven 
familjen eller 
släkten 

Ange särskiljande tillägg för 
alternativt namn på den beskrivna 
familjen eller släkten 

0..* <condesc><ident
ity><famhead><
nameadd>[Särski
ljande tillägg 
alternativa namn] 
 

Giltighetstid Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Giltighetstid, scope”, 
”Giltighetstid, starttid”, 
”Giltighetstid, särskiljande tecken” 
och ”Giltighetstid, sluttid” 

0..1 condesc><identit
y><famhead><us
edate> 

Giltighetstid, 
scope 

Ange att det är 
en tidsperioden 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för namnets giltighetstid 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><ident
ity><famhead><
usedate 
scope=”begin-
end”> 

Giltighetstid, 
starttid 

Starttid för namn 
på organisation 

Ange start för giltighetstiden för 
namnet på organisationen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><ident
ity><famhead><
usedate>[ 
Giltighetstid, 
starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Giltighetstid, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><ident
ity><famhead><
usedate>[ 
Giltighetstid, 
starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Giltighetstid, 
sluttid 

Sluttid för namn 
på familjen eller 
släkten 

Ange slut för giltighetstiden för 
namnet på organisationen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><ident
ity><famhead><
usedate>[Giltigh
etstid, starttid]--
[Giltighetstid, 
sluttid] 

Namnbeskrivnin
g 

Beskrivning av 
namnet på 
familjen eller 
släkten 

Ange en beskrivning av familjen 
eller släktens namn 

0..1 <condesc><ident
ity><famhead><
descnote>[Namn
beskrivning] 

Beskrivning av 
familj/släkt,  

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsomfattning” och 
”Topografiska uppgifter”,  

1 <condesc><desc
><famdesc> 

Tidsomfattning  Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsperiod”, ”Start” och ”Slut” 
 
Det är valfritt att antingen använda 
elementet ”Tidsperiod” eller de 
båda elementen ”Start” och ”Slut”. 
När det inte finns något slut för 
familjens tidsperiod så används 
endast elementet ”Start” 

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc> 

Tidsperiod Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsperiod, scope”, ”Tidsperiod, 
start”, ”Tidsperiod, skiljetecken” 
och ”Tidsperiod, slut” 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e> 

Tidsperiod, 
scope 

Ange att det är 
en tidsperioden 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för familjen eller släkten 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”> 

Tidsperiod, start Start Används för att ange tidsperioden 
för familjen eller släkten 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Tidsperiod, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsperiod, slut Slut Används för att ange tidsperioden 
för familjen eller släkten 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Start Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Start, 
scope” och ”Startdatum” 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”begin”>[
Startdatum] 

Start, scope Ange att det är 
start 

Fast värde: 
”begin”  

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin” 

Startdatum Tidpunkt för start 
av familjen eller 
släkten 

Ange tidpunkten för starten av 
familjen eller släkten 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”begin”>[
Startdatum] 

Slut Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Slut, 
scope” och ”Slutdatum” 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”end”>[Sl
utdatum] 

Slut, scope Ange att det är 
slutdatum 

Fast värde: 
“end”  

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e scope= »end » 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Slutdatum Tidpunkt för 

familjen eller 
släktens 
upphörande 

Ange tidpunkten för den beskrivna 
familjen eller släktens upphörande 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e 
scope=”end”>[Sl
utdatum] 

Topografiska 
uppgifter 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt 
”Topografisk uppgift” 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations> 

Topografisk 
uppgift 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ”, 
”Tidsomfattning”, ”ID-referens”, 
”Kod till term”, ”Namn” och 
”Lokal term” 

0..* <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
> 

Typ Typ av 
topografisk 
uppgift för 
personen 

Ange typ av topografisk uppgift 
för personen 
Enligt ordlista 
vcLOCATION_TYPE 
 
Exempel: 
”Verksamhetsort” 

1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location 
type=”[Typ]”> 

Tidsomfattning Samlingselement Samlingselement för elementen 
om nedan är benämnda 
”Tidsomfattning, scope”, 
”Tidsomfattning, start”, 
”Tidsomfattning, skiljetecken” och 
”Tidsomfattning, slut” 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><date 

Tidsomfattning, 
scope 

Ange att det är 
en tidsomfattning 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för den topografiska uppgiften 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end” 

Tidsomfattning, 
start 

Start för 
tidsomfattningen 

Används för att ange tidsperioden 
för den topografiska uppgiften 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsomfat
tning, start]--
[Tidsomfattning, 
slut] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Tidsomfattning, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><desc
><famdesc><exi
stdesc><existdat
e scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsomfattning, 
slut 

Slut för 
tidsomfattning 

Används för att ange tidsperioden 
för den topografiska uppgiften 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsomfat
tning, start]--
[Tidsomfattning, 
slut] 

ID-referens ID-referens till 
tesaurus 
deklarerad i 
source 

Ange ID-referens till den tesaurus 
som finns deklarerad i source 
 
Fast värde: 
”NADTOPO” 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><place 
valueauth=”NAD
TOPO”> 

Kod till term Kod till term i 
tesaurus 

Ange koden till termen i 
tesaurusen 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><place 
valuekey=”[Kod 
till term]”> 

Namn Namn på 
topografisk 
uppgift 

Använd generell term från tesaurus 
för att ange namnet på den 
topografiska uppgiften 

1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><place>[Namn] 

Lokal term Lokal term och 
typ av lokal term 

Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Lokal 
term, typ” och ” Lokal term, term” 

0..1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><descnote 
type=”[Typ av 
local 
term]”>[Lokal 
term]  

Lokal term, typ Typ av lokal 
term 

Ange och typ av lokal term som 
används 
Enligt ordlista 
vcDESCNOTE_TYPE 
 
Exempel: 
”general”  

1 <condesc><desc
><famdesc><loc
ations><location
><descnote 
type=”[Typ av 
local term]” 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Lokal term, term Lokal term Ange den lokala term som används 1 <condesc><desc

><famdesc><loc
ations><location
><descnote>[Lo
kal term] 

Biografi eller 
administrativ 
historik 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Fritext, 
historik” 

0..1 <condesc><desc
><bioghist> 

Fritext, historik Biografi eller 
administrativ 
historik för, 
familjen/släkten 

Används för att ange 
familjens/släktens biografi eller 
administrativa historik 
 
Texten kan delas upp i flera 
element <p> 

1..* <condesc><desc
><bioghist><p>[
Biografi eller 
administrativ 
historik 
familj/släkt, text] 

Allmän 
anmärkning 

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Fritext, 
allmän anmärkning” 

0..1 <condesc><desc
><ocd> 

Fritext, allmän 
anmärkning 

Allmän 
anmärkning för 
familjen/släkten 

Används för att ange en allmän 
anmärkning 
 
Texten kan delas upp i flera 
element <p> 

1..* <condesc><desc
><ocd><p>[All
män anmärkning, 
familj/släkt, text] 

 

3.1.1.6 Relationer (eacrels) 
Med hjälp av elementet <eacrels> går det att beskriva relationerna mellan olika arkivbildare. Tänk 

på att det i normal fallet endast finns en arkivbildare beskriven per EAC beta-dokument. 
 

Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Relationer till 
andra 
auktoritetsposter,  

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Relation 
till annan auktoritetspost” 

0..1 <condesc><eacre
ls> 

Relation till 
annan 
auktoritetspost  

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ”, 
”Postens referenskod”, ”Namn 
relaterad organisation”, ”Namn 
relaterad person”, ”Namn relaterad 
familj/släkt”, ”Tidsomfattning” 
och ”Relationsbeskrivning” 

1..* <condesc><eacre
ls><eacrel> 

Typ Typ av relation 
till annan 
auktoritetspost 

Ange typ av relation till annan 
auktoritetspost 
Enligt ordlista 
vcEACREL_RELTYPE 
 
Exempel: 
”superior” 

1 <condesc><eacre
ls><eacrel 
reltype=”[Typ]”> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Postens 
referenskod 

Postens 
referenskod i 
systemet 

Ange postens referenskod i det 
system det relateras till 

1 <condesc><eacre
ls><eacrel 
syskey=”[Posten
s referenskod]”> 
 

Namn relaterad 
organisation 

Namn på 
relaterad 
organisation 
hämtat från 
relaterad post 
 

Ange namnet på den relaterade 
organisationen. Namnet hämtas 
från den post det relateras till 
 
Används när den relaterade 
arkivbildaren till exempel är en 
myndighet, ett företag eller en 
förening  

0..1 <condesc><eacre
ls><eacrel 
><corpname>[N
amn relaterad 
organisation]  

Namn relaterad 
person 

Namn på 
relaterad person 
hämtat från 
relaterad post 
 

Ange namnet på den relaterade 
personen. Namnet hämtas från den 
post det relateras till 
 
Används när den relaterade 
arkivbildaren är en person 

0..1 <condesc><eacre
ls><eacrel 
><persname>[Na
mn relaterad 
person]  

Namn relaterad 
familj/släkt 

Namn på 
relaterad 
familj/släkt 
hämtat från 
relaterad post 
 

Ange namnet på den relaterade 
familjen/släkten. Namnet hämtas 
från den post det relateras till 
 
Används när den relaterade 
arkivbildaren är en familj/släkt 

0..1 <condesc><eacre
ls><eacrel 
><famname>[Na
mn relaterad 
familj/släkt]  

Tidsomfattning  Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsperiod”, ”Start” och ”Slut” 
 
Det är valfritt att antingen använda 
elementet ”Tidsperiod” eller de 
båda elementen ”Start” och ”Slut”. 
När det inte finns något slut för 
relationens tidsperiod så används 
endast elementet ”Start” 

0..1 <condesc><eacre
ls><eacrel> 

Tidsperiod Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tidsperiod, scope”, ”Tidsperiod, 
start”, ”Tidsperiod, skiljetecken” 
och ”Tidsperiod, slut” 

0..1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 

Tidsperiod, 
scope 

Ange att det är 
en tidsperioden 

Ange att det är en tidsperiod som 
ges för relationen 
 
Fast värde: 
”begin-end” 

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”begin-
end”> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Tidsperiod, start Start Används för att ange tidsperioden 

för relationen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsperiod, 
skiljetecken 

Ange 
skiljetecken 
mellan start och 
sluttid 

Fast värde: 
”--” 

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Tidsperiod, slut Slut Används för att ange tidsperioden 
för relationen 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”begin-
end”>[Tidsperio
d, start]--
[Tidsperiod, slut] 

Start Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Start, 
scope” och ”Startdatum” 

0..1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”begin”>[
Startdatum] 

Start, scope Ange att det är 
start 

Fast värde: 
”begin”  

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”begin” 

Startdatum Tidpunkt för start 
av relationen 

Ange tidpunkten för starten av 
relationen 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”begin”>[
Startdatum] 

Slut Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Slut, 
scope” och ”Slutdatum” 

0..1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”end”>[Sl
utdatum] 

Slut, scope Ange att det är 
slutdatum 

Fast värde: 
“end”  

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”end” 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Slutdatum Tidpunkt för 

relationens 
upphörande 

Ange tidpunkten för den beskrivna 
relationens upphörande 

Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD  

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><date 
scope=”end”>[Sl
utdatum] 

Relationsbeskriv
ning 

Specifikation 
eller beskrivning 
av relationen 

Ange en specifikation eller en 
beskrivning av relationen 

1 <condesc><eacre
ls><eacrel><desc
note>[Relationsb
eskrivning] 

 

3.1.1.7 Relations (resourcerels) 
Med hjälp av elementet <resourcerels> går det att beskriva relationer mellan arkivbildare och 

arkiv samt beståndsöversikter över arkiv och litterära verk där arkivbildaren nämns eller behandlas. 
Tänk på att det endast finns en arkivbildare beskriven per EAC beta-dokument. 

 
Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Hänvisning till 
resurser  

Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt 
”Hänvisning till resurs” 

0..1 <condesc><resou
rcerels> 

Hänvisning till 
resurs 

Samlingselement Samlingselement 1..* <condesc><resou
rcerels><resourc
erel> 

Typ med fasta 
värden 

Typ av 
hänvisning till 
resurs med fasta 
värden 

Ange typ av hänvisning till resurs 
med fasta värden 
Enligt ordlista 
vcRESOURCEREL_RELTYPE 
 
Exempel: 
”origination” 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel 
reltype=”[Typ 
med fasta 
värden]”> 

Typ med fria 
värden 

Typ av 
hänvisning till 
resurs med fria 
värden 

Ange typ av hänvisning till resurs 
med fria värden 
 
Exempel: 
”Namn på arkivbildare” 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel type=”[Typ 
med fria 
värden]”> 

Referens till 
systemet 

Entitetsreferens 
till systemet som 
innehåller resurs 

Ange en entitetsreferens till 
systemet som innehåller resursen 
det relateras till 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel 
system=”[Refere
ns till 
systemet]”> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Postens ID i 
systemet  

Postens ID i 
systemet 

Ange postens ID i systemet det 
relateras till 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel 
syskey=”[Posten
s ID i 
systemet]”> 

Sökväg Sökväg till resurs Ange sökvägen till resursens plats 
på internet 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel 
href=”[Sökväg]”
> 

Beståndsöversikt, 
arkiv,  

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Arkivbildarnamn”, ”Landskod”, 
”Institutionskod”, ”Referenskod”, 
”Arkivnamn”, ”Tidsomfång”, 
”Fysiskt omfång” och ”Förvaring” 
 
Kan bland annat användas till den 
egna verksamhetens avslutade 
arkiv eller arkiv som överlämnats 
från annan arkivbildare. 

1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit> 
 

Arkivbildarnamn Arkivbildarens 
namn 

Ange arkivbildarens namn 
 
Exempel: 
”Glimåkra polisdistrikt (1933-
1956)” 

1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit><
repository>[Arki
vbildarnamn]  

Landskod Landskod för 
resursen 

Ange landskoden för resursen 
 
Exempel: 
”SE” 

1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit><
unitid 
countrycode=”[L
andskod]”> 

Institutionskod Institutionskod 
för resursen 

Ange kod för den institution som 
förvarar resursen 
 
Exempel: 
”LLA” 

1 <condesc><resou
rcerels><archunit
><resourcerel><
unitid 
ownercode=”[Ins
titutionskod]”> 

Referenskod Referenskod för 
resursen  

Ange referenskod för resursen 
 
Exempel: 
”10591” 

1 <condesc><resou
rcerels><archunit
><resourcerel><
unitid><[Referen
skod] 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Arkivnamn Namn på arkivet Ange arkivets namn 

 
Exempel: 
”Glimåkras polis arkiv 1933-
1956” 

1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit><
unittitle>[Arkivn
amn] 

Tidsomfång Arkivets 
Tidsomfång 

Ange arkivets tidsomfång 
Ange år enligt modellen: YYYY 
Ange år och månad enligt 
modellen: YYYY-MM 
Ange exakt datum enligt modellen: 
YYYY-MM-DD 
 

1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit><
unitdate>[Tidso
mfång] 

Fysiskt omfång Arkivets fysiska 
omfång 

Ange arkivets fysiska omfång 
Enligt ordlista 
vcEXTENT_UNIT 
 
Exempel: 
”Hyllm” (hyllmeter) 
 

1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit><
physdesc><exten
t unit=”[typ av 
enhet]”>[Fysiskt 
omfång] 

Förvaring Förvaring av 
arkivet hos 
registerförande 
institution  

Ange om arkivet förvaras hos 
registerförande institution eller inte 
(Används om någon annan än 
arkivbildaren förvarar arkivet) 
 
Fast värde: 
”Förvaring” 
 
Enligt ordlista 
vcPHYSLOC_TYPE: 
”Nej”  

0..1 
 

<condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit><
physloc 
label=”Förvaring
”><abbr>[Förvar
ing] 

Sammanfattning 
innehåll 

Sammanfattning 
av arkivets 
innehåll  

Ange en sammanfattning av 
arkivets innehåll eller uppräkning 
av handlingstyper 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><archunit><
abstract>[Samma
nfattning 
innehåll] 

Beståndsöversikt,
litterära verk  

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Länk”, 
”Namn” och ”Sammanfattning 
innehåll” 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><bibunit> 

Länk Länk till litterärt 
verk 

Ange en länk till det litterära 
verket 

0..1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel 
syskey=”[Länk]”
> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Namn Namn på det 

litterära verket 
Ange namnet på det litterära verket 1 <condesc><resou

rcerels><resourc
erel><bibunit><t
itle>[Namn] 

Sammanfattning 
innehåll 

Sammanfattning 
av innehåll  

Ange en sammanfattning av de 
litterära verkens innehåll 

1 <condesc><resou
rcerels><resourc
erel><bibunit><d
escnote>[Samma
nfattning 
innehåll] 

 

3.1.1.8 Relations (funactrels) 
Elementet <funactrels> används för att beskriva kategorikoder enligt NAD. 
 

Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Funktionskategor
ier enligt NAD 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Huvudkategori” och ”Kategori” 

0..1 <condesc><funa
ctrels> 

Huvudkategori Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Regel, 
huvudkategori”, ”Typ, 
huvudkategori”, ”Auktoriserande 
institution, huvudkategori”, ”Kod, 
huvudkategori”, och ”Namn 
Huvudkategori” 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel 

Regel, 
huvudkategori 

Regel för 
huvudkategori 
enligt NAD 

Ange använd regel för 
huvudkategori enligt NAD 
 
Exempel: 
”RAA” 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel 
rule=”[Regel, 
huvudkategori]”
> 

Typ, 
huvudkategori 

Typ av 
huvudkategori 
enligt NAD 

Används för att ange typ av 
huvudkategori enligt NAD 
 
Fast värde: 
”Huvudkategori” 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel 
type=”Huvudkat
egori”>  

Auktoriserande 
institution, 
huvudkategori  

Auktoriserande 
institution för 
huvudkategori 

Används för att ange 
auktoriserande institution för 
huvudkategori 
 
Fast värde: 
”NAD KAT” 

0..1 <condesc><funa
ctrels><funactrel
><funact 
valueauth=”NAD 
KAT”> 
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Kod, 
huvudkategori 

Kategorikod 
huvudkategori 
enligt NAD 

Ange kategorikod för 
huvudkategori enligt NAD 
Enligt ordlista 
vcFUNACT_VALUEKEY 
 
Exempel: 
”1”  

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel
><funact 
valuekey=”[Kod, 
huvudkategori]”
>  

Namn 
Huvudkategori 

Namn 
huvudkategori 
enligt NAD 

Ange namnet för huvudkategorin 
enligt NAD 
Enligt ordlista 
vcFUNACT 
 
Exempel: 
”Statlig myndighet” 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel
><funact>[Namn 
Huvudkategori]  
 

Kategori Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Regel, 
kategori”, ”Typ, kategori”, 
”Auktoriserande institution, 
kategori”, ”Kod kategori”, ”Namn, 
kategori” och ”Beskrivning, 
kategori” 

0..1 <condesc><funa
ctrels><funactrel 

Regel, kategori Regel för 
Kategori enligt 
NAD 

Används för att ange regel för 
kategori enligt NAD 
 
Fast värde: 
”RAA” 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel 
rule=”RAA”> 

Typ, kategori Typ av kategori 
enligt NAD 

Används för att ange typ av 
kategori enligt NAD 
 
Fast värde: 
”kategori” 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel 
type=”kategori”>  

Auktoriserande 
institution, 
kategori  

Auktoriserande 
institution för 
kategori 

Används för att ange 
auktoriserande institution för 
kategori  
 
Fast värde: 
”NAD KAT” 

0..1 <condesc><funa
ctrels><funactrel
><funact 
valueauth=”NAD 
KAT”> 

Kod, kategori Kategorikod 
kategori enligt 
NAD 

Ange kategorikod för kategori 
enligt NAD 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel
><funact 
valuekey=”[Kod, 
kategori]”>  

Namn, kategori Namn på 
kategori enligt 
NAD 

Ange namn på kategori enligt 
NAD 

1 <condesc><funa
ctrels><funactrel
><funact>[Namn
, kategori]  
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Element Definition Förklaring Kard. EAC beta 
Beskrivning, 
kategori 

Beskrivning av 
kategori enligt 
NAD 

Används för att ange en 
beskrivning av kategori enligt 
NAD 
 
Fast värde: 
”Spec” 

0..1 <condesc><funa
ctrels><funactrel
><descnote 
type=”Spec”>[B
eskrivning, 
kategori] 

 

3.1.2 Metadata om arkivet 

Beskrivningen av en arkivbildare och beskrivningen av dennes arkiv förhåller sig i relation till 
varandra på så sätt att en arkivbildare kan ha flera arkiv. Informationen om ett arkiv och dess 
underordnade enheter redovisas i ett EAD 2002-dokument. I informationen om arkivet ingår 
dataelement som hänvisar till arkivbildaren och vice versa.  

En beskrivning av ett arkiv ska alltid identifieras av en unik identitetskod. Detta är särskilt viktigt i 
de fall en arkivbildare eller en arkivinstitution förvarar fler än ett arkiv. Arkivets identitetskod i 
kombination med landskoden och arkivbildarens/arkivinstitutionens identitetskod säkerställer att 
arkivet får en unik identifiering globalt. 

 
I de nedanstående beskrivningarna av de element och attribut som finns definierade i denna FGS 

används ett gemensamt tabellformat med följande rubriker: 
 

Element Definition Förklaring Kard. EAD 2002 
 
Förklaring till rubriker 

Element:  Anger det namn på svenska som används för elementet 
som används i schemat för element eller attribut. 

Definition:  Definierar elementets funktion. 
Förklaring:  Innehåller en beskrivning av elementet och ger exempel på 

värden. 
Kard.:  Anger objektets kardinalitet, d v s antal möjliga 

förekomster. 
EAD 2002:  Anger vilket element enligt standarden EAD 2002 som 

används. Inom hakparenteser anges var värdet placeras. 
 
EAD 2002: 

Formatet som beskriver arkivet är EAD 2002. Ett XML-dokument följande standarden EAD 2002 
bör inte innehålla information om mer än ett arkiv men det är möjligt att använda en gruppering av 
flera arkiv vid överföring av endast arkivinformation till Riksarkivet, detta överenskommes med 
Riksarkivet. Förklaringar gällande grupperingen återfinns i tillägget. 

 
Ordlistor: 

I vissa av dataelementen i tabellerna nedan hänvisas det till ordlistor. Innehållet i dessa redovisas 
inte i själva FGS:en utan i dokumentet ”FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) tillägg”. 
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3.1.2.1 Generella metadata för XML-dokumentet om arkivet 
XML_dokumentet som beskriver arkivet inleds med elementen som beskriver XML-dokumentet 

och hur det är kopplat till XML och standarden EAD 2002. 
 

Element Definition Förklaring Kard. EAD 2002 
Teckenuppsättni
ng 

Använd 
teckenuppsättnin
g 

Ange vilken teckenuppsättning 
som används i XML-dokumentet. 
 
Exempel:  
”UTF-8” 
 
Exempel: 
”ISO 8859-1” 

1 <?xml 
version=”1.0” 
encoding=”[ 
Teckenuppsättni
ng]”?> 

Namnrymder Använda 
namnrymder 

Används för att ange de 
namnrymder som används i XML-
dokumentet 
 
Fast värde: 
”xmlns=”http://xml.ra.se/EAD” 
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/20
01/XMLSchema-instance” 
xmlns:xlink=”http://xml.ra.se/xlink
” 

1 <ead 
xmlns=”http://x
ml.ra.se/EAD” 
xmlns:xsi=”http:/
/www.w3.org/20
01/XMLSchema-
instance” 
xmlns:xlink=”htt
p://xml.ra.se/xlin
k 

Schemareferense
r 

Pekare till XML-
schema 

Används för att ange referenser till 
de scheman som har använts i 
XML-dokumentet  
 
Fast värde: 
”xsi:schemaLocation=”http://xml.
ra.se/EAD sökväg till använt 
schema” 

1 xsi:schemaLocati
on=”xsi:schemaL
ocation=”http://x
ml.ra.se/EAD 
sökväg till 
använt schema 

 

3.1.2.2 eadheader 
Huvudelementet <eadheader> innehåller ett antal element som används för administrativ och 

bibliografisk information om själva XML-dokumentet. Innehållet kan till exempel vara information 
om identitet, skapande liksom de regler som används i sammansättningen av beskrivningen. 

 
Element Definition Förklaring Kard. EAD 2002 
Identifiering Samlingselement Samlingselement för elementen 

som nedan är benämnda 
”Landskod”, 
”Arkivinstitutionskod” och 
”Referenskod” 

1 <archdesc><did>
<unitid 

Landskod Kod för att 
identifiera 
ursprungsland för 
arkivet 

Unik kod som används för att 
identifiera arkivets ursprungsland 
 
Fast värde: 
”SE” 

1 <eadheader><ea
did 
countrycode=”S
E”  
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Element Definition Förklaring Kard. EAD 2002 
Arkivinstitutions
kod 

Unik kod för att 
identifiera arkiv 
förvararen 

Ange den unika kod som används 
för att identifiera den som förvarar 
arkivet. Koden får inte innehålla 
specialtecken som å,ä,ö eller 
mellanslag 
 
Exempel: 
”RA” 
 
Exempel: 
”LLA” 

1 <eadheader><ea
did 
mainagencycode
=”[Arkivinstituti
onskod]”> 

Referenskod Lokal 
referenskod för 
beskrivningen av 
arkivet 

Ange en unik och fast 
identitetsbeteckning det lokala 
systemet som innehåller 
beskrivningen av arkivet finns 
 
Exempel: 
”12568” 

1 <eadheader><ea
did>[Referensko
d] 

Arkivnamn Namn på arkivet Ange arkivets namn 
 
Exempel: 
”Kronofogdemyndigheten (1965 – 
1983) i Karlstads distrikts arkiv” 

1 <eadheader><file
desc><titlestmt>
<titleproper>[Ar
kivnamn] 

Författare Författare av 
arkivredovisning
en 

Ange namn på den eller de 
personer som har upprättat 
arkivredovisningen  

0..1 <eadheader><file
desc><titlestmt>
<author>[Författ
are] 

Tillkomst Samlingslement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Tillkomstdatum” och 
”Tillkomstbeskrivning” 

1 <eadheader><rev
isiondesc><chan
ge> 

Tillkomstdatum Datum för XML-
dokumentets 
tillkomst 

Ange vilket datum som XML-
dokumentet skapades 
Enligt formatet YYYY-MM-DD 

1 <eadheader><rev
isiondesc><chan
ge><date>[Tillko
mstdatum] 

Tillkomstbeskriv
ning 

Beskrivning av 
XML-
dokumentets 
tillkomst 

Ange en beskrivning av XML-
dokumentets tillkomst 
 
Exempel: 
”Export ur arkivsystemet”  

1 <eadheader><rev
isiondesc><chan
ge><item>[Tillk
omstbeskrivning] 

Ändring Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Ändringsdatum” och 
”Ändringsbeskrivning” 

0..* <eadheader><rev
isiondesc><chan
ge> 

Ändringsdatum Datum för XML-
dokumentets 
ändrades 

Ange datum för ändring i XML-
dokumentet 
 Enligt formatet YYYY-MM-DD 

1 <eadheader><rev
isiondesc><chan
ge><date>[Ändri
ngsdatum] 
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Ändringsbeskriv
ning 

Beskrivning av 
ändringen i 
XML-
dokumentet 

Ange en beskrivning av ändringen 
i XML-dokumentet 
 
Exempel: 
”Uppdatering av referenskoder”  

1 <eadheader><rev
isiondesc><chan
ge><item>[Ändri
ngsbeskrivning] 

 

3.1.2.3 Information om arkivet 
Elementen nedan används för att beskriva arkivet på en övergripande nivå som är giltig för arkivet 

i dess helhet. Exempel på innehåll kan vara uppgifter som kan omfattas av sekretess samt 
sökingångar till arkivinformationen.  

 
Element Definition Förklaring Kard. EAD 2002 
Beskrivningsnivå Beskrivningsnivå 

i beskrivningen 
av arkivet 

Används för att ange den högsta 
beskrivningsnivån i beskrivningen 
av arkivet 
Enligt ordlista vcLEVEL 
 
Exempel: 
”fonds” 
 
När värdet otherlevel väljs används 
attributet otherlevel med fasta 
värden enligt ordlista 
vcOTHERLEVEL 

1 <archdesc 
level=”[Beskrivn
ingsnivå]”> 

Egen 
beskrivningsnivå 

Beskrivningsnivå 
i beskrivningen 
av arkivet 

Används för att ange en egen 
beskrivningsnivå i beskrivningen 
av arkivet 
Enligt ordlista: 
vcOTHERLEVEL 
 
Exempel: 
”volym” 

0..1 <archdesc 
level=”otherlevel
” 
otherlevel=”[Ege
n 
beskrivningsnivå
]”> 

Arkivbildare Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Skapare”, ”Identitetskod, 
arkivbildare”, ”Namn, 
arkivbildare” och 
”Beståndsrelation” 

0..* <archdesc><did>
<origination 

Skapare Klassificering  Klassificering av att arkivbildaren 
är skapare av arkivet 
 
Fast värde: 
”creator” 

1 <archdesc><did>
<origination 
label=”creator”> 
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Identitetskod, 
arkivbildare 

Identitetskod för 
arkivbildaren 

Ange arkivbildarens identitetskod 
 
Exempel: 
Identitetskoden för arkivbildaren i 
NAD, t.ex. ”SE/RA/99999999” 
 
Exempel: 
Identitetskoden för 
person/institution i associerad 
EAC-fil//<eacid> enligt samma 
mönster 
 
För att definiera typ av 
arkivbildare används elementen 
<corpname>, <persname> eller 
<famname> .  

1 <archdesc><did>
<origination><co
rpname 
authfilenumber=
”[Identitetskod, 
arkivbildare]” > 
 
eller 
 
<archdesc><did>
<origination><pe
rsname 
authfilenumber=
”[Identitetskod, 
arkivbildare]” > 
 
eller 
 
<archdesc><did>
<origination><fa
mname 
authfilenumber=
”[Identitetskod, 
arkivbildare]” > 

Namn, 
arkivbildare 

Arkivbildarens 
namn 

Ange namnet på arkivbildaren 1 <archdesc><did>
<origination><co
rpname>[Namn, 
arkivbildare] 
 
eller 
 
<archdesc><did>
<origination><pe
rsname>[Namn, 
arkivbildare] 
 
eller 
 
<archdesc><did>
<origination><fa
mname>[Namn, 
arkivbildare] 
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Beståndsrelation Arkivbildarens 

roll i relationen 
till beståndet 

Ange arkivbildarens roll i 
relationen till beståndet 
Enligt ordlista 
vcORIGINATION _ROLE 
 
Exempel: 
”arkivbildare” 

0..1 <archdesc><did>
<origination><co
rpname 
role=”[Beståndsr
elation]”> 
 
eller 
 
<archdesc><did>
<origination><pe
rsname 
role=”[Beståndsr
elation]”> 
 
eller 
 
<archdesc><did>
<origination><fa
mname 
role=”[Beståndsr
elation]”> 

Namn, arkiv Arkivbeståndets 
namn 

Ange namnet på arkivet 
 
Exempel: 
”Kronofogdemyndigheten (1984-
1988) i Karlstads distrikts arkiv” 

0..1 <archdesc><did>
<unittitle>[Namn
, arkiv] 

Identifiering Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Identitetskod, arkiv”, ”Landskod” 
och ”Arkivinstitutionskod” 

1 <archdesc><did>
<unitid 

Identitetskod, 
arkiv 

Unik kod för att 
identifiera 
arkivet 

Ange en unik kod för att identifiera 
arkivet 
 
Exempel: 
”0056” 
 
Exempel: 
”730064” 

1 <archdesc><did>
<unitid>[Identite
tskod, arkiv] 

Landskod Kod för att 
identifiera 
ursprungsland för 
arkivet 

Ange en unik kod för att identifiera 
arkivets ursprungsland 
 
Fast värde: 
”SE” 

1 <archdesc><did>
<unitid 
countrycode=”S
E”  
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Arkivinstitutions
kod 

Unik kod för att 
identifiera den 
som förvarar 
arkivet 

Ange en unik kod som används för 
att identifiera den som förvarar 
arkivet. Koden får inte innehålla 
specialtecken som å,ä,ö eller 
mellanslag 
 
Exempel: 
”RA” 
 
Exempel: 
”LLA” 

1 <archdesc><did>
<unitid 
repositorycode=”
[Arkivinstitution
skod]”> 

Sammanfattning 
av arkivets 
innehåll 

Sammanfattning 
av arkivets 
innehåll 

Ange en kort beskrivande text om 
vad arkivet innehåller 

0..1 <archdesc><did>
<abstract>[Sam
manfattning] 

Tidsomfattning Arkivets 
tidsomfattning 

Ange tidsomfattningen för arkivet 
 
Till exempel bör år för äldsta och 
yngsta handling anges enligt 
modellen YYYY--YYYY eller 
YYYY-MM-DD--YYYY-MM-
DD osv. 
Avgränsa start- och sluttid med två 
deviser ”--” 
 
Exempel: 
”1952 -- 1964” 

0..1 <archdesc><did>
<unitdate 
type=”inclusive”
>[Tidsomfattning
] 

Huvudsaklig tid Arkivets 
huvudsakliga 
tidsomfattning 

Ange tidsperiod inom vilken 
huvudparten av arkivets handlingar 
har tillkommit 

0..1 <archdesc><did>
<unitdate 
type=”bulk”>[Hu
vudsaklig tid] 

Fysisk 
omfattning 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ, 
fysisk omfattning” och ”Antal, 
fysisk omfattning” 

1 <archdesc><did>
<physdesc><exte
nt 

Typ, fysisk 
omfattning 

Typ av fysisk 
omfattning för 
arkivet 

Ange typ av fysisk omfattning för 
arkivet  
Enligt ordlista vcEXTENT_UNIT 
 
Exempel: 
”hyllm.” 

1 <archdesc><did>
<physdesc><exte
nt unit=”[Typ, 
fysisk 
omfattning]”> 

Antal, fysisk 
omfattning 

Antal enheter för 
arkivets fysiska 
omfattning 

Ange antal för den fysiska 
omfattningen  
Ange bara numeriska värden i 
elementet. 
 
Exempel: 
”45” 

1 <archdesc><did>
<physdesc><exte
nt>[Antal, fysisk 
omfattning] 
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Förvaringsmedel Samlingselement Samlingselement för elementen 

som nedan är benämnda ”Typ, 
förvaringsmedel” och ”Antal, 
förvaringsmedel” 

0..1 <archdesc><did>
<container 

Typ, 
förvaringsmedel 

Typ av 
förvaringsmedel 

Ange typ av förvaringsmedel 
Enligt ordlista 
vcCONTAINER_TYPE 
 
Exempel: 
”box” 

1 <archdesc><did>
<container 
type=”[Typ, 
förvaringsmedel]
”> 

Antal, 
förvaringsmedel 

Antal 
förvaringsmedel 
som arkivet 
innehåller 

Ange antal förvaringsmedel 
 
Exempel: 
”125” 

1 <archdesc><did>
<container>[Ant
al, 
förvaringsmedel] 

Tillkomstanmärk
ning 

Tillkostanmärkni
ng, fysiska och 
tekniska krav 

Ange en anmärkning om fysiska 
och tekniska krav för att få åtkomst 
till handlingarna 

0..1 <archdesc><phys
tech><p>[Tillko
mstanmärkning] 

Historik Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Historik 
typ” och ”Arkivhistorik” 

0..1 <archdesc><odd 

Historik typ Typning av text Enligt ordlista vcODDTYPE. 
 
Fast värde: 
”inl” 

1 <archdesc><odd 
type=”inl” 

Arkivhistorik Historik över 
arkivet 

Ange en textuell beskrivning av 
arkivhistoriken 

1 <archdesc><odd 
type=”inl”><p>[
Arkivhistorik] 

Historik ansvarig 
ägare 

Historik ansvarig 
ägare av arkivet 

Ange en textuell beskrivning av 
historiken över arkivets ägaransvar 

1 <archdesc><cust
odhist><p>[ 
Historik ansvarig 
ägare] 

Struktur Strukturer för 
arkivmaterialet 

Ange information om arkivets 
interna strukturer, ordning eller 
klassifikationssystem 

0..1 <archdesc><arra
ngement><p>[St
ruktur] 

Förvaring Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Förvaring värde” och ” Förvaring 
hos arkivbildaren” 

0..1 <archdes><did>
<physloc 

Förvaring värde Hur stor del av 
arkivet förvaras 

Enligt ordlista 
vcPHYSLOC_TYPE 
 
Exempel: 
”ja”  

1 <archdes><did>
<physloc 
type=”[Enligt 
värdelista]”> 

Förvaring hos 
arkivbildaren 

Förvaring av den 
beskrivna 
enheten hos 
arkivbildaren 

Används för att ange med en 
förklarande text om arkivbildaren 
förvarar hela eller endast delar av 
handlingarna som ingår i den 
beskrivna enheten. 

1 <archdes><did>
<physloc 
[Förvaring hos 
arkivbildaren] 
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Innehåll i arkivet Innehållsbeskriv

ning av arkivet 
Ange en textuell beskrivning av 
arkivets innehåll.  
 
Här går det till exempel att 
beskriva om arkivet innehåller 
information som kan publiceras 
externt och som kan och får 
användas av externa intressenter 
eller inte. Det går även att beskriva 
om arkivet innehåller handlingar 
som övertagits och införlivats från 
annan arkivbildare eller om 
handlingar från arkivet har 
överlämnats till en annan 
arkivbildare som har införlivat 
dessa i sitt eget arkiv 

0..1 <archdesc><scop
econtent><p>[In
nehåll] 

Inskränkning Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Inskränkningar” och ”Förklaring 
till inskränkningarna” 

0..1 <archdesc><acce
ssrestrict 

Inskränkningar Inskränkningar i 
tillgängligheten 
till 
arkivmaterialet 

Ange om det finns inskränkningar 
i möjligheterna till att ta del av 
informationen i arkivmaterialet 
Enligt ordlista 
vcRESTRICT_TYPE 
 
Exempel: 
”ja” 

1 <archdesc><acce
ssrestrict 
type=”[Inskränkn
ingar]”> 

Förklaring till 
inskränkningarna 

Förklaring till 
inskränkningar i 
tillgängligheten 
till 
arkivmaterialet 

Ange en förklaring till 
inskränkningar i klartext. 
Exempelvis om enheten innehåller 
material som kan omfattas av 
sekretess.  
 
Ange hänvisning till lagrum som 
kan bli tillämpliga 

1 <archdesc><acce
ssrestrict><note>
<p>[Förklaring 
till 
inskränkningarna
] 

Begränsning Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Begränsningar” och ”Förklaring 
till begränsningarna” 

0..1 <archdesc><user
estrict 
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Begränsningar Begränsningar i 

rätten att 
använda 
arkivmaterialet 

Ange om det finns begränsningar 
för möjligheterna att använda 
arkivmaterialet  
Fasta värden:  
Enligt ordlista 
vcRESTRICT_TYPE 
 
Exempel: 
”ja” 

1 <archdesc><user
estrict 
type=”[Begränsn
ingar]”> 

Förklaring till 
begränsningarna 

Förklaring till 
begränsningarna 
i rätten att 
använda 
arkivmaterialet 

Ange en förklaring till 
begränsningarna i rätten att 
använda arkivmaterialet. 
Exempelvis om arkivmaterialet 
innehåller personuppgifter eller är 
skyddat av upphovsrätt 
 
Ange hänvisning till regler och 
eventuella lagrum som kan bli 
tillämpliga 

1 <archdesc><user
estrict><note><p
>[Förklaring till 
begränsningarna] 

Gallring Planerad eller 
utförd gallring 

Ange information om gallringsbart 
och utgallrat material i arkivet 
 
Ange hänvisning till 
lagrum/bestämmelser samt frist i 
beslut eller författningar som 
tillämpas 

0..1 <archdesc><appr
aisal><p>[Gallri
ng] 

Alternativa 
format 

Tillgängliga 
alternativa 
format 

Ange förekomst och placering av 
kopior i de fall handlingarna finns 
tillgängliga i flera olika format 

0..1 <archdesc><altfo
rmavail><p>[Alt
ernativa format] 

Sökmedel Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Namn, 
sökmedel”, ”Information, 
sökmedel”, Länk, sökmedel” och 
”Roll, sökmedel” 

0..1 <archdesc><othe
rfindaid> 

Namn, sökmedel Namn på 
sökmedel 

Ange namnet på det publicerade 
sökmedel som har anknytning till 
arkivmaterialet 
 

0..1 <archdesc><othe
rfindaid><extref
><title>[Namn, 
sökmedel] 

Information, 
sökmedel 

Information om 
sökmedel 

Ange information om det 
publicerade sökmedel som har 
anknytning till arkivmaterialet 
 

0..1 <archdesc><othe
rfindaid><extref
>[Information, 
sökmedel] 

Länk, sökmedel Hänvisning till 
sökmedel 

För elektroniska sökmedel anges i 
attributet xlink:href namnet på 
filen eller länken till sökmedel. För 
övriga sökmedel kan namnet 
anges. 

0..1 <archdesc><othe
rfindaid><extref 
xlink:href=”[Åtk
omst, sökmedel]” 
> 
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Roll, sökmedel Roll för 

sökmedel 
För elektroniska sökmedel anges 
att rollen är en extern referens 
 
Fast värde:  
”extref” 

0..1 <archdesc><othe
rfindaid><extref 
xlink:role=”extre
f”> 

Relaterat 
arkivmaterial 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Hänvisning”, ”Information, 
hänvisning”, ”Referenskod, 
hänvisning” och ”Åtkomst, 
hänvisning” 

0..1 <archdesc><relat
edmaterial><arch
ref> 

Hänvisning Namn på 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

Ange namnet på det relaterade 
arkivmaterialet 
 

1 <archdesc><relat
edmaterial><arch
ref><title>[Hänv
isning] 

Information, 
hänvisning 

Information om 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

Ange information om det 
relaterade arkivmaterialet 
 

1 <archdesc><relat
edmaterial><arch
ref>[Information, 
hänvisning] 

Referenskod, 
hänvisning 

Referenskod till 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

Ange referenskod till det relaterade 
arkivmaterialet 

1 <archdesc><relat
edmaterial><arch
ref><unitid>[Ref
erenskod, 
hänvisning] 

Åtkomst, 
hänvisning 

Åtkomst 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

För elektroniska tillgängligt 
relaterat arkivmaterial anges i 
attributet xlink:href namnet på 
filen eller länken till 
arkivmaterialet. 
 

0..1 <archdesc><relat
edmaterial><arch
ref 
xlink:href=”[Åtk
omst, 
hänvisning]”> 

Publikationer Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Publicerade dokument”, 
”Information, publicerade 
dokument”, ”Länk, publicerade 
dokument” och ”Roll, länk” 

0..1 <archdesc><bibli
ography> 

Publicerade 
dokument 

Namn på 
publicerade 
dokument 

Ange namnet på det publicerade 
dokumentet som har anknytning 
till arkivmaterialet 
 

0..1 <archdesc><bibli
ography><bibref
><title>[Publicer
ade dokument] 

Information, 
publicerade 
dokument 

Information om 
publicerade 
dokument 

Ange information om det 
publicerade dokumentet som har 
anknytning till arkivmaterialet 
 

0..1 <archdesc><bibli
ography><bibref
>[Information, 
publicerade 
dokument] 
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Länk, 
publicerade 
dokument 

Hänvisning till 
publicerade 
dokument 

För elektroniskt tillgängliga 
dokument anges i attributet 
xlink:href namnet på filen eller 
länken till dokumentet. För övriga 
dokument kan namnet anges. 

0..1 <archdesc><bibli
ography><bibref 
xlink:href=”[Län
k, publicerade 
dokument]”> 

Roll, länk Roll för länk För elektroniskt tillgängligt 
material anges att rollen är en 
bibliografisk referens 
 
Fast värde:  
”bibref” 

0..1 <archdesc><bibli
ography><bibref 
xlink:role=”bibre
f”> 

Ordnings- och 
förteckningsarbet
e 

Information om 
ordnings- och 
förteckningsarbet
e 

Ange en textuell beskrivning av 
utfört ordnings- och 
förteckningsarbete i arkivet 

0..1 <archdesc><proc
essinfo><p>[Ord
nings- och 
förteckningsarbet
e] 

Tillväxt Information om 
tillkommande 
arkivmaterial 

Ange information om förväntad 
tillväxt i arkivet 

0..1 <archdesc><accr
uals><p>[Tillväx
t] 

Elektroniska 
objekt 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Länk, 
elektroniskt arkivobjekt”, ”Roll, 
länk”, ”Namn, elektroniskt 
arkivobjekt” och ”Information, 
elektroniskt arkivobjekt” 

0..1 <archdesc><dao 

Länk, 
elektroniskt 
arkivobjekt 

Elektroniskt 
tillgängligt 
arkivobjekt 

För elektroniska arkivobjekt anges 
i attributet xlink:href namnet på 
filen eller länken till arkivobjektet. 

0..1 <archdesc><dao 
xlink:href=”[Län
k, elektroniskt 
arkivobjekt]”> 

Roll, länk Roll för länk För elektroniskt tillgängligt 
material anges att rollen är en 
digital referens 
 
Fast värde:  
”dao” 

0..1 <archdesc><dao 
xlink:role=”dao”
> 

Namn, 
elektroniskt 
arkivobjekt 

Namn på det 
elektroniska 
arkivobjektet 

Ange namnet på det elektroniska 
arkivobjektet 

0..1 <archdesc><dao 
xlink:title=”[Na
mn, elektroniskt 
arkivobjekt]”xlin
k:role=”dao”> 

Information, 
elektroniskt 
arkivobjekt 

Information om 
det elektroniska 
arkivobjektet 

Ange en textuell beskrivning av 
det elektroniska arkivobjektet 

0..1 <archdesc><dao
><daodesc><p>[
Information, 
elektroniskt 
arkivobjekt] 

Ämnesord Samlingselement Samlingselement för elementet 
som nedan är benämnt ”Term” 

0..1 <archdesc><cont
rolaccess> 



 
  

 

53 
 

Element Definition Förklaring Kard. EAD 2002 
Ämnesord Ämnesord för att 

klassificera 
arkivet för 
sökning 

Till arkivet kan knytas flera olika 
ämnesord för att underlätta 
arkivets upptäckt 
 
Tillgängliga element: 

• <corpname> 
• <famname> 
• <geogname> 
• <name> 
• <occupation> 
• <persname> 
• <subject> 
• <genreform> 
• <function> 

1..* <archdesc><cont
rolaccess><Valt 
ämnesordseleme
nt>[Ämnesord] 

Anmärkning Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ 
anmärkning” och ”Allmän 
anmärkning” 

0..1 <archdesc><odd 

Typ anmärkning Typ av 
anmärkning 

Enligt ordlista vcODDTYPE. 
 
Fast värde:  
”allmanm” 

1 <archdesc><odd 
type=”allmanm” 

Allmän 
anmärkning 

Allmän 
anmärkning om 
arkivet 

Ange information som är av 
betydelse för förståelsen av 
arkivredovisningen och arkivet 
men som inte kan placeras inom 
något annat element 

1 <archdesc><odd 
type=”allmanm”
><p>[Allmän 
anmärkning] 

Underavdelninga
r 

Underavdelninga
r i 
arkivredovisning
en 

Ange en beskrivning av vilka olika 
underindelade beskrivningsnivåer 
(i den fortsatta beskrivningen 
kallade enheter) som finns i 
arkivredovisningen. 
 
Enheterna beskrivs i tabellen på 
nästa sida 

1 <archdesc><dsc>
<Underavdelning
ar i form av 
elementet c> 

 

3.1.2.4 Information om arkivets enheter 
Huvudelementet <c> används för att beskriva arkivets enheter som till exempel huvudavdelning, 

underavdelning, serie eller volym. Elementen nedan används för att beskriva en enhet. 
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Beskrivningsnivå Beskrivningsnivå 

i beskrivningen 
av arkivet 

Används för att ange nivån för den 
beskrivna enheten i beskrivningen 
av arkivet 
Enligt ordlista 
vcC_LEVEL 
 
Exempel: 
”fonds” 
När värdet otherlevel väljs används 
attributet otherlevel med fasta 
värden enligt ordlista 
vcC_OTHERLEVEL 

1 <c 
level=”[Beskrivn
ingsnivå]”> 

Egen 
beskrivningsnivå 

Beskrivningsnivå 
i beskrivningen 
av arkivet 

Används för att ange en egen 
beskrivningsnivå i beskrivningen 
av arkivet 
Enligt ordlista 
vcC_OTHERLEVEL 
 
Exempel: 
”volym” 

0..1 <c 
level=”otherlevel
” 
orherlevel=”[Ege
n 
beskrivningsnivå
]”> 

Sammanfattning, 
beskriven enhet. 

Sammanfattning 
av den beskrivna 
enhetens innehåll 

Ange en kort beskrivande text om 
vad den beskrivna enheten 
innehåller 

0..1 <c><did><abstra
ct>[Sammanfattn
ing, beskriven 
enhet.] 

Arkivbildare Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Skapare”, ”Identitetskod, 
arkivbildare”, ”Namn, 
arkivbildare” och 
”Beståndsrelation” 

0..* <c><did><origin
ation 

Skapare Klassificering  Klassificering av att arkivbildaren 
är skapare av arkivet 
 
Fast värde: 
”creator” 

1 <c><did><origin
ation 
label=”creator”> 
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Identitetskod, 
arkivbildare 

Identitetskod för 
arkivbildaren 

Ange arkivbildarens identitetskod 
 
Exempel: 
Identitetskoden för arkivbildaren i 
NAD, t.ex. ”SE/RA/99999999” 
 
Exempel: 
Identitetskoden för 
person/institution i associerad 
EAC-fil//<eacid> enligt samma 
mönster 
 
För att definiera typ av 
arkivbildare används elementen 
<corpname>, <persname> eller 
<famname> .  

1 <c><did><origin
ation><corpname 
authfilenumber=
”[Identitetskod, 
arkivbildare]” > 
 
eller 
 
<c><did><origin
ation><persname 
authfilenumber=
”[Identitetskod, 
arkivbildare]” > 
 
eller 
 
<c><did><origin
ation><famname 
authfilenumber=
”[Identitetskod, 
arkivbildare]” > 

Namn, 
arkivbildare 

Arkivbildarens 
namn 

Ange namnet på arkivbildaren 1 <c><did><origin
ation><corpname
>[Namn, 
arkivbildare] 
 
eller 
 
<c><did><origin
ation><persname
>[Namn, 
arkivbildare] 
 
eller 
 
<c><did><origin
ation><famname
>[Namn, 
arkivbildare] 
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Beståndsrelation Arkivbildarens 

roll i relationen 
till beståndet 

Ange arkivbildarens roll i 
relationen till beståndet 
Enligt ordlista 
vcORIGINATION _ROLE 
 
Exempel: 
”arkivbildare” 

0..1 <c><did><origin
ation><corpname 
role=”[Beståndsr
elation]”> 
 
eller 
 
<c><did><origin
ation><persname 
role=”[Beståndsr
elation]”> 
 
eller 
 
<c><did><origin
ation><famname 
role=”[Beståndsr
elation]”> 

Namn, beskriven 
enhet 

Den beskrivna 
enhetens namn 

Ange den beskrivna enhetens 
namn 
 
Exempel: 
”Protokoll vid utmätning i 
allmänna mål” 

0..1 <c><did><unittit
le>[Namn, 
beskriven enhet] 

Identifiering Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Landskod”, 
”Arkivinstitutionskod” och 
”Referenskod” 

1 <c><did><unitid 

Landskod Kod för att 
identifiera 
ursprungsland för 
den beskrivna 
enheten 

Ange en unik kod som används för 
att identifiera den beskrivna 
enhetens ursprungsland 
 
Fast värde: 
”SE” 

1 <c><did><unitid  
countrycode=”S
E”  

Arkivinstitutions
kod 

Unik kod för att 
identifiera arkiv 
förvararen 

Ange en unik kod som används för 
att identifiera den som förvarar 
arkivet. Koden får inte innehålla 
specialtecken som å,ä,ö eller 
mellanslag 
 
Exempel: 
”RA” 
 
Exempel: 
”LLA” 

1 <c><did><unitid  
repositorycode=”
[Arkivinstitution
skod]”> 
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Referenskod Unik kod för att 

identifiera den 
beskrivna 
enheten 

Ange en unik kod som används för 
att identifiera den beskrivna 
enheten 
 
Exempel: 
”A 3” 
Exempel: 
”A 4” 

1 <c><did><unitid
>[Referenskod] 

Tidsomfattning Den beskrivna 
enheten 
tidsomfattning 

Ange tidsomfattningen för den 
beskrivna enheten 
 
Till exempel bör år för äldsta och 
yngsta handling anges enligt 
modellen YYYY--YYYY eller 
YYYY-MM-DD--YYYY-MM-
DD osv. 
Avgränsa start- och sluttid med två 
deviser ”--” 
 
Exempel: 
”1952 -- 1964” 

0..1 <c><did><unitda
te 
type=”inclusive”
>[Tidsomfattning
] 

Huvudsaklig tid Den beskrivna 
enhetens 
huvudsakliga 
tidsomfattning 

Ange tidsperiod inom vilken 
huvudparten av den beskrivna 
enhetens handlingar har tillkommit 

0..1 <c><did><unitda
te 
type=”bulk”>[Hu
vudsaklig tid] 

Fysisk 
omfattning 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ, 
fysisk omfattning” och ”Antal, 
fysisk omfattning” 

0..1 <c><did><physd
esc><extent 

Typ, fysisk 
omfattning, 

Typ av fysisk 
omfattning för 
den beskrivna 
enheten  

Ange typ av fysisk omfattning för 
den beskrivna enheten  
 
Enligt ordlista vcEXTENT_UNIT 
 
Exempel: 
“hyllm.” 

1 <c><did><physd
esc><extent 
unit=”[Typ, 
fysisk 
omfattning,]”> 

Antal fysisk 
omfattning 

Antal enheter för 
enhetens fysiska 
omfattning 

Ange antal för den fysiska 
omfattningen  
Ange bara numeriska värden i 
elementet. 
 
Exempel: 
”45” 

1 <c><did><physd
esc><extent>[An
tal fysisk 
omfattning] 

Förvaringsmedel Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Typ, 
förvaringsmedel” och ”Antal, 
förvaringsmedel” 

0..1 <c><did><contai
ner 
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Typ, 
förvaringsmedel 

Typ av 
förvaringsmedel 
för den beskrivna 
enheten 

Ange typ av förvaringsmedel 

Enligt ordlista 
vcCONTAINER_TYPE 

Exempel: 

”box” 

1 <c><did><contai
ner type=”[Typ, 
förvaringsmedel]
”> 

Antal, 
förvaringsmedel 

Antal 
förvaringsmedel 
som den 
beskrivna 
enheten 
innehåller 

Ange antal förvaringsmedel 
 
Exempel: 

”125” 

1 <c><did><contai
ner>[Antal, 
förvaringsmedel] 

Tillkomstanmärk
ning 

Tillkostanmärkni
ng, fysiska och 
tekniska krav 

Ange en anmärkning om fysiska 
och tekniska krav för att få åtkomst 
till handlingarna 

0..1 <c><phystech><
p>[Tillkomstanm
ärkning] 

Historik Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Historik 
typ” och ”Enhetshistorik” 

0..1 <c><odd 

Historik typ Typning av text Fast värde: 
”inl” 

1 <c><odd 
type=”inl” 

Enhetshistorik Historik över 
arkivet 

Ange en textuell beskrivning av 
arkivhistoriken 

1 <c><odd 
type=”inl”><p>[
Enhetshistorik] 

Historik ansvarig 
ägare 

Historik ansvarig 
ägare av den 
beskrivna 
enheten 

Ange en textuell beskrivning av 
historiken över den beskrivna 
enheten ägaransvar 

0..1 <c><custodhist>
<p>[Historik 
ansvarig ägare] 

Struktur Strukturer för 
arkivmaterialet i 
den beskrivna 
enheten 

Ange information om den 
beskrivna enhetens interna 
strukturer, ordning eller 
klassifikationssystem 

0..1 <archdesc><arra
ngement><p>[St
ruktur] 

Förvaring Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Förvaring värde” och ” Förvaring 
hos arkivbildaren” 

0..1 <c><did><physl
oc 

Förvaring värde Hur stor del av 
arkivet förvaras 

Enligt ordlista 
vcPHYSLOC_TYPE 
 
Exempel: 
”ja”  

1 <c><did><physl
oc type=”[Enligt 
värdelista]”> 

Förvaring hos 
arkivbildaren 

Förvaring av den 
beskrivna 
enheten hos 
arkivbildaren 

Används för att ange med en 
förklarande text om arkivbildaren 
förvarar hela eller endast delar av 
handlingarna som ingår i den 
beskrivna enheten. 

1 <c><did><physl
oc [Förvaring 
hos 
arkivbildaren] 
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Innehåll Innehållsbeskriv

ning av den 
beskrivna 
enheten 

Ange en textuell beskrivning av 
den beskrivna enhetens innehåll  
 
Här går det till exempel att 
beskriva om enheten innehåller 
information som kan publiceras 
externt och som kan och får 
användas av externa intressenter 
eller inte.. Det går även att 
beskriva om enheten innehåller 
handlingar som övertagits och 
införlivats från annan arkivbildare 
eller om handlingar från enheten 
har överlämnats till en annan 
arkivbildare som har införlivat 
dessa i sitt eget arkiv 

0..1 <c><scopeconten
t><p>[Innehåll] 

Inskränkning Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Inskränkningar” och ”Förklaring 
till inskränkningarna” 

0..1 <c><accessrestri
ct 

Inskränkningar Inskränkningar i 
tillgängligheten 
till 
arkivinformation
en i den 
beskrivna 
enheten 

Ange om det finns inskränkningar 
i möjligheterna till att ta del av 
informationen i den beskrivna 
enheten 
Enligt ordlista 
vcRESTRICT_TYPE 
 
Exempel: 
”ja” 

0..1 <c><accessrestri
ct 
type=”[Inskränkn
ingar]”> 

Förklaring till 
inskränkningarna 

Förklaring till 
inskränkningar i 
tillgängligheten 
till 
arkivinformation
en i den 
beskrivna 
enheten 

Ange en förklaring till 
inskränkningarna i klartext. 
Exempelvis om enheten innehåller 
material som omfattas av 
sekretess.  
 
Ange hänvisning till lagrum som 
kan bli tillämpliga  

0..1 <c><accessrestri
ct><note><p>[F
örklaring till 
inskränkningarna
] 

Begränsning Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Begränsningar” och ”Förklaring 
till begränsningarna” 

0..1 <c><userestrict 
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Begränsningar Begränsningar i 

rätten att 
använda 
arkivinformation
en 

Ange om det finns begränsningar 
för möjligheterna att använda 
arkivmaterialet  
Enligt ordlista 
vcRESTRICT_TYPE 
 
Exempel: 
“ja”  

0..1 <c><userestrict 
type=”[Enligt 
värdelista]”> 

Förklaring till 
begränsningarna 

Förklaring till 
begränsningarna 
i rätten att 
använda 
arkivinformation
en 

Ange en förklaring till 
begränsningarna i rätten att 
använda arkivinformationen. 
Exempelvis om enheten innehåller 
personuppgifter eller material som 
är skyddat av upphovsrätt 
 
Ange hänvisning till regler och 
eventuella lagrum som kan bli 
tillämpliga 

0..1 <c><userestrict>
<note><p>[Förkl
aring till 
begränsningarna] 

Gallring Planerad eller 
utförd gallring 

Ange information om gallringsbart 
och utgallrat material i den 
beskrivna enheten.  
 
Ange hänvisning till 
lagrum/bestämmelser samt frist i 
beslut eller författningar som 
tillämpas. 

0..1 <c><appraisal><
p>[ Gallring] 

Alternativa 
format 

Tillgängliga 
alternativa 
format 

Ange förekomst och placering av 
kopior i de fall handlingarna finns 
tillgängliga i flera olika format 

0..1 <c><altformavail
><p>[Alternativa 
format] 

Sökmedel Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Namn, 
sökmedel”, ”Information, 
sökmedel”, Länk, sökmedel” och 
”Roll, sökmedel” 

0..1 <c><otherfindaid
> 

Namn, sökmedel Namn på 
sökmedel 

Ange namnet på det publicerade 
sökmedel som har anknytning till 
arkivmaterialet 
 

0..1 <c><otherfindaid
><extref><title>[
Namn, 
sökmedel] 

Information, 
sökmedel 

Information om 
sökmedel 

Ange information om det 
publicerade sökmedel som har 
anknytning till arkivmaterialet 
 

0..1 <c><otherfindaid
><extref>[Infor
mation, 
sökmedel] 

Länk, sökmedel Hänvisning till 
sökmedel 

För elektroniska sökmedel anges i 
attributet xlink:href namnet på 
filen eller länken till sökmedel. För 
övriga sökmedel kan namnet 
anges. 

0..1 <c><otherfindaid
><extref 
xlink:href=”[Åtk
omst, sökmedel]” 
> 
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Roll, sökmedel Roll för 

sökmedel 
För elektroniska sökmedel anges 
att rollen är en extern referens 
 
Fast värde:  
”extref” 

0..1 <c><otherfindaid
><extref 
xlink:role=”extre
f”> 

Relaterat 
arkivmaterial 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Hänvisning”, ”Information, 
hänvisning”, ”Referenskod, 
hänvisning” och ”Åtkomst, 
hänvisning” 

0..1 <c><relatedmate
rial><archref> 

Hänvisning Namn på 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

Ange namnet på det relaterade 
arkivmaterialet 
 

0..1 <c><relatedmate
rial><archref><ti
tle>[Hänvisning] 

Information, 
hänvisning 

Information om 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

Ange information om det 
relaterade arkivmaterialet 
 

0..1 <c><relatedmate
rial><archref>[In
formation, 
hänvisning] 

Referenskod, 
hänvisning 

Referenskod till 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

Ange referenskod till det relaterade 
arkivmaterialet 
 

0..1 <c><relatedmate
rial><archref><u
nitid>[Referensk
od, hänvisning] 

Åtkomst, 
hänvisning  

Åtkomst 
hänvisning till 
annat 
arkivmaterial 

För elektroniska tillgängligt 
relaterat arkivmaterial anges i 
attributet xlink:href namnet på 
filen eller länken till 
arkivmaterialet 
 

0..1 <c><relatedmate
rial><archref 
xlink:href=”[Åtk
omst, 
hänvisning]”> 

Publikationer Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda 
”Publicerade dokument”, 
”Information, publicerade 
dokument”, ”Länk, publicerade 
dokument” och ”Roll, länk” 

0..1 <c><bibliograph
y> 

Publicerade 
dokument 

Namn på 
publicerade 
dokument 

Ange namnet på det publicerade 
dokumentet som har anknytning 
till arkivmaterialet i den beskrivna 
enheten 
 

0..1 <c><bibliograph
y><bibref><title
>[Publicerade 
dokument] 

Information, 
publicerade 
dokument  

Information om 
publicerade 
dokument 

Ange information om det 
publicerade dokumentet som har 
anknytning till arkivmaterialet i 
den beskrivna enheten 
 

0..1 <c><bibliograph
y><bibref>[Infor
mation 
publicerade 
dokument] 
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Länk, 
publicerade 
dokument 

Hänvisning till 
publicerade 
dokument 

För elektroniskt tillgängliga 
dokument anges i attributet 
xlink:href namnet på filen eller 
länken till dokumentet. För övriga 
dokument kan namnet anges. 

0..1 <c><bibliograph
y><bibref 
xlink:href=”[Län
k, publicerade 
dokument]”> 

Roll, länk Roll för länk För elektroniskt tillgängligt 
material anges att rollen är en 
bibliografisk referens 
 
Fast värde:  
”bibref” 

0..1 <c><bibliograph
y><bibref 
xlink:role=”bibre
f”> 

Ordnings- och 
förteckningsarbet
e 

Information om 
ordnings- och 
förteckningsarbet
e 

Ange en textuell beskrivning av 
utfört ordnings- och 
förteckningsarbete i den beskrivna 
enheten 

0..1 <c><processinfo
><p>[Ordnings- 
och 
förteckningsarbet
e] 

Tillväxt Information om 
tillkommande 
arkivmaterial i 
den beskrivna 
enheten 

Ange information om förväntad 
tillväxt i den beskrivna enheten 

0..1 <c><accruals><p
>[Tillväxt] 

Elektroniska 
objekt 

Samlingselement Samlingselement för elementen 
som nedan är benämnda ”Länk, 
elektroniskt arkivobjekt”, ”Roll, 
länk”, ”Namn, elektroniskt 
arkivobjekt” och ”Information, 
elektroniskt arkivobjekt” 

0..1 <c><dao 

Länk, 
elektroniskt 
arkivobjekt 

Elektroniskt 
tillgängligt 
arkivobjekt 

För elektroniska arkivobjekt anges 
i attributet xlink:href namnet på 
filen eller länken till arkivobjektet. 

0..1 <c><dao 
xlink:href=”[Län
k, elektroniskt 
arkivobjekt]”> 

Roll, länk Roll för länk För elektroniskt tillgängligt objekt 
anges att rollen är en digital 
referens 
 
Fast värde:  
”dao” 

0..1 <c><dao 
xlink:role=”dao”
> 

Namn, 
elektroniskt 
arkivobjekt 

Namn på det 
elektroniska 
arkivobjektet 

Ange namnet på det elektroniska 
arkivobjektet 

0..1 <c><dao 
xlink:title=”[Na
mn, elektroniskt 
arkivobjekt]”xlin
k:role=”dao”> 

Information, 
elektroniskt 
arkivobjekt 

Information om 
det elektroniska 
arkivobjektet 

Ange en textuell beskrivning av 
det elektroniska arkivobjektet 

0..1 <c><dao><daode
sc><p>[Informat
ion, elektroniskt 
arkivobjekt] 
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Anmärkning Samlingselement Samlingselement för elementen 

som nedan är benämnda ”Typ 
anmärkning” och ”Allmän 
anmärkning” 

0..1 <archdesc><odd 

Typ anmärkning Typ av 
anmärkning 

Fast värde:  
”allmanm” 

1 <c><odd 
type=”allmanm” 

Allmän 
anmärkning 

Allmän 
anmärkning om 
arkivet 

Ange information som är av 
betydelse för förståelsen av 
arkivredovisningen och enheten 
men som inte kan placeras inom 
något annat element 

1 <c><odd 
type=”allmanm”
><p>[Allmän 
anmärkning] 

Underavdelninga
r 

Underavdelninga
r i 
arkivredovisning
en 

Ange en beskrivning av vilka olika 
underindelade 
beskrivningsnivåerna som finns i 
arkivredovisningen. 
 
Elementen i denna tabell används 
för att beskriva resterande c 
element 

0..* <c><Underavdel
ningar i form av 
elementet c> 

 


