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1 Inledning 
Denna introduktion är framtagen för att ge en förståelse för vad de förvaltningsgemensamma 

specifikationerna för databaser (FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) samt 
FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser)) är och vad de kan användas till. Den förklarar också 
hur de relaterar till andra FGS:er och hur metadata gällande information ur databaser kan registreras 
på olika ställen. 
 

2 Familjen FGS Databas  

Standarder: 
ADDML 8.3 
SIARD 2.1  
 

Användningsområde: 
I familjen FGS Databas ingår två alternativ: 
 
•  FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register), ADDML 
•  FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser), SIARD 
 
I familjen FGS Databas ingår FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) samt 

FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser). 
I samtliga fall där det finns information lagrad i databasbaserade ursprungssystem är en FGS för 

databaser en möjlighet för att definiera hur information ur databaser ska paketeras och förses med 
metadata som möjliggör överföring och e-arkivering. 

FGS Databas erbjuder två alternativ som bygger på två olika standarder. Alternativen har tagits 
fram för att den ena (ADDML) är en de-facto standard och den andra (SIARD) en standard 
registrerad hos det schweiziska standardiseringsinstitutet (motsvarigheten till SIS). Samtidigt är de 
olika till sin karaktär och kan vara att föredra utifrån olika situationer och förutsättningar. Uppdelning 
i två separata specifikationer har gjorts för att underlätta användningen av dem och för att förenkla 
vid framtida revideringar och uppdateringar av specifikationerna. 

FGS:erna för databaser är avsedda att specificera hur informationen i ett databasbaserat system ska 
kunna exporteras och struktureras vid överföring mellan olika system, exempelvis mellan två 
olika verksamhetssystem eller mellan ett verksamhetssystem och ett e-arkiv. Man kan använda FGS 
Paketstruktur tillsammans med ett av FGS Databas-alternativen. Det går även att använda ett av 
alternativen för FGS Databas separat, t.ex. vid överföring mellan system. 
 

3 Överföring av databaser 
Databaser kräver ibland särskild metadata beroende på vilken FGS Databas som valts för att 

beskriva poster, fält, primärnycklar m.m. utöver de metadata som redan finns i FGS Paketstruktur. I 
de fall där det finns information lagrad i databasbaserade ursprungssystem, men då inga tematiska 
FGS:er finns (som personal, räkenskaper mm), är en FGS för databaser en möjlighet att definiera hur 
information ur databaser ska paketeras och förses med metadata för att möjliggöra överföring 
och/eller e-arkivering. 

 Innan överföring av information från en databas till ett e-arkiv ska ske så kan det krävas ett 
förarbete i form av ett leveransprojekt och en leveransöverenskommelse (Submission Agreement).  
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3.1.1 FGS:en avser relationsdatabaser eller annan tabellstrukturerad information 
Huvuddelen av specifikationen avser metadata som behövs för att kunna beskriva filer som 

exporterats från databaser. Med databaser avses både relationsdatabaser och annan tabellstrukturerad 
information vilka ska överföras och/eller arkiveras som databasuttag. 

Beroende på vilken typ av överföring man ska göra kan man välja det alternativ av FGS Databas 
som passar bäst. FGS Databas är förutom vid arkivering av relationsdatabaser även tillämplig vid 
arkivering av information av annat slag. Det kan gälla information ur äldre typer av databaser, t.ex. 
hierarkiska, vilka i strikt mening inte är relationsdatabaser, men det kan även röra sig om information 
som exporterats ur andra system än databashanteringssystem. I princip kan all information som kan 
struktureras i tabellform representeras och beskrivas enligt dessa FGS:er. Det kan exempelvis vara 
statistikfiler eller forskningsdata. Det kan också handla om information i Excel-format som behöver 
exporters till ett icke-proprietärt format för att kunna arkiveras på ett för statliga myndigheter 
författningsenligt sätt. Om textfiler är ett lämpligt bevarandeformat beror dock på Excelfilernas 
innehåll. I de fall då Excelfiler exempelvis innehåller formler eller kommentarer så kommer dessa 
inte att bevaras när filerna omvandlas till sekventiella textfiler. Med sekventiella textfiler menas här 
textfiler som antingen har fast fält- och postlängd eller är teckenseparerade. 
 

3.1.2 Dokumentation 
I en leverans till e-arkiv enligt dessa FGS:er bör det också ingå grundläggande system-

dokumentation, exempelvis i form av diagram som beskriver databasens inbördes relationer och 
beroenden. Dokumentationen kan lämpligen bifogas som PDF-filer, men det kan även ingå filer i 
andra filformat. För dessa medföljande dokumentationsfiler sker en utförligare förklaring och 
beskrivning i FGS Paketstruktur och dess anpassning.   
 

3.2 Användning av de två FGS Databas och användning tillsammans med andra FGS:er 

Denna FGS kan för överföring användas separat eller tillsammans med andra FGS:er såsom till 
exempel FGS Arkivredovisningsfamiljen. 
 

3.2.1 Överföring mellan aktiva system och migrering mellan system 
Dessa FGS:er kan användas vid överföring av databasinformation mellan aktiva system. De kan 

också användas vid migration av databasinformation, vid exempelvis byte av systemmjukvara. I båda 
dessa fall går det bra att använda FGS Databas separat från FGS Paketstruktur. Den metadata som 
finns på paketnivå kontrolleras i dessa fall i allmänhet på annat sätt och behöver inte förpackas. Om 
så önskas kan i dessa fall FGS Paketstruktur användas kombinerat med FGS Databas. 
  

3.2.2 Överföring till e-arkiv 
Dessa FGS:er kan användas för överföring till e-arkiv, både mellanarkiv och slutarkiv. I dessa 

nämnda användningsfall rekommenderas användning tillsammans med FGS Paketstruktur. 
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4 FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register), ADDML 
I detta remissutskick ingår inte Alternativ 1, därför är inte texterna med i detta utskick.  

 

5 FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser), SIARD 
I följande avsnitt beskrivs SIARD-standarden som FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) 

baseras på.  
Avsnittet beskriver på övergripande nivå standarden SIARD. De som vill eller behöver en mer 

omfattande beskrivning hänvisas till det Schweiziska Riksarkivet (SFA) och DILCIS Board som i 
samarbete ger ut och ansvarar för standarden i sin lättilgängliga form. Standarden är även fastställd 
som eCH standard (eCH är den Schweiziska standardiseringsorganisationen för e-förvaltning) vilket 
medför att detta är en internationellt vedertagen standard. 
 

5.1 Användningsfall 

Det finns en beprövad erfarenhet av formatet SIARD och en spridning i Europa. SIARD-formatet 
bygger på SQL-standarden (ISO/IEC 9075). Verktyg som hanterar SIARD kan med bakgrund av 
detta använda standardkopplingar mot databaser vilket ger förutsättningar för transparens i 
lösningarna. Att använda SIARD resulterar i en total export av en databas. Gallring hanteras 
framförallt genom att välja bort hela tabeller. SIARD-formatet gör det möjligt att förutom 
informationen (innehållet) bevara relationer och viktiga funktioner i relationsdatabaser, det vill säga 
logiken med relationer och datatyper. SIARD-formatet möjliggör även import till måldatabas vilket 
ger förutsättningar för avancerade sökningar och mer fullständig funktionalitet. 
 

5.2 Beskrivning av SIARD-standarden 

SIARD1 är en standard med ett exportformat i XML som utvecklats av Schweiziska Bundesarchiv 
för paketering och arkivering av relationsdatabaser. Det finns erfarenhet av SIARD i flera länder i 
Europa där standarden används. Standarden är en viktig beståndsdel i det europeiska 
Byggnadsblocket för eArkivering. 
 

5.3 SIARD i tekniska termer 

SIARD-formatet bygger på ISO standard SQL (ISO/IEC 9075) och det är en viktig förutsättning 
för att kunna hantera ett stort antal databashanterare. SIARD-standarden möjliggör export av 
databaser till ett generellt format som innehåller nödvändig metadata för att kunna återskapa en 
relationsdatabas. Version 2.1. baseras på SQL 2008. Det tidigare formatet SIARD 1.0 baseras på en 
äldre version av SQL. Formatet definierar tabeller, kolumner, primärnycklar och främmande nycklar. 
SIARD kan även definiera databasscheman. Förutom SQL används de internationellt erkända 
standarderna XML, UNICODE och ZIP 64. 

Datafilerna lagras som XML-filer. Ett databasuttag enligt SIARD-standarden utgörs av en paketfil 
i okomprimerat ZIP-format innehållande datafiler i XML-format samt ett antal metadatafiler i XML-
format. SIARD-standarden definierar endast metadata relevanta för uttaget av databasen. 
 
                                                 
1 https://dilcis.eu/content-types/siard 

https://dilcis.eu/content-types/siard
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Bilden visar ett informationspaket som innehåller en SIARD-fil.2  
 
Till SIARD finns utvecklade verktyg på marknaden som automatisk kan exportera och importera 

databaser hanterade i vanligt förekommande databashanterare som använder programspråket SQL. 
Då SIARD bygger på SQL kan SIARD-verktygen med bakgrund av detta använda 
standardkopplingar mot databaser vilket ger förutsättningar för transparens i lösningarna. SIARD-
formatet gör det möjligt att förutom informationen (innehållet) bevara relationer och viktiga 
funktioner i relationsdatabaser (logiken med alla relationer och datatyper). I verktygssviterna ingår 
även visualiseringsverktyg som möjliggör sökning. Formatet möjliggör uttag och import riktad till en 
måldatabas för att kunna återskapa den överförda databasen och på så sätt tillgodose andra sökningar 
och funktionalitet. 
 

6 Skillnader i FGS Databas alternativen 
Det finns skillnader i användningsfall för de båda FGS Databasalternativen och man behöver själv 

se vilket av de två alternativen som uppfyller de krav som avsändaren och mottagaren har på 
överföringen och fastställa detta ställningstagande och beslut i en leveransöverenskommelse. 
 
 

                                                 
2 https://github.com/DILCISBoard/SIARD/blob/master/SIARD%202.1/format/2018-02-
15/siard_2.1_format%20description.pdf 
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