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

specifikationen för paketstruktur (FGS Paketstruktur) är och vad den kan användas till.  
Samtliga länkar i dokumentet kontrollerade 2017-09-01. 

FGS-Paketstruktur 
Standarder: 

Metadata Encoding & Transmission Standard (METS), en de-facto standard för att beskriva 
digitala paket. 

 
Användningsområde: 

FGS:en för paketstruktur är avsedd att specificera paketstrukturen för ett digitalt paket och de 
metadata som krävs för överföring till ett e-arkiv. Den är avsedd att användas tillsammans med 
andra FGS:er men kan även användas ensam. De andra FGS:erna är avsedda för olika informa-
tionstyper och beskriver de specifika kraven för respektive informationstyp, antingen vid flytt av 
information mellan system eller för överföring till e-arkiv. 

För att beskriva FGS Paketstruktur med hjälp av en standard har de-facto standarden METS 
valts.  

1. Beskrivning av använda standarder 

Avsikten är inte att förklara eller utbilda om standarderna. De som vill eller behöver en mer 
omfattande beskrivning hänvisas till de organ som ger ut och ansvarar för respektive standard. 

1.1 Metadata Encoding & Transmission Standard (METS) 

Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) är en struktur för att koda och packa 
ihop metadata för ett digitalt objekt. Standarden är framtagen av bland annat Library of the 
Congress (LoC) och har sin hemsida på adressen http://www.loc.gov/standards/mets/ . METS är 
en flexibel standard som använder XML för att koda upp strukturen. Detta gör att standarden är 
oberoende av ett visst programmeringsspråk eller operativsystem. XML är läsbart av de flesta 
program vilket gör att man även för läsning är oberoende. Man måste däremot ha en 
programvara som kan hantera XML om man vill redigera dessa filer. Exempel på dessa 
programvaror är XML Spy, oXygen men även ett program som till exempel anteckningar kan 
redigera filen. Att använda ett program framtaget för att hantera XML gör att gränssnittet ger 
hjälp med element och attribut samt validering och välformighet. 

Användningen av METS kan delas i två sektioner, själva METS-dokumentet och en METS-
profil. Båda sektionerna beskrivs närmare i kommande avsnitt. 

1.1.1 Dokumentets struktur 

Ett METS-dokument består av sju sektioner.  
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<metsHdr>     

<dmdSec>     

<amdSec>     

<fileSec>

<structMap>

<structLink>

<behaviorSec>

<mets>

mets Header

descriptive metadata Section

administrative metadata Section

file Section 

structural Map section

structural Link section

behavior Section
METS-dokumentets sektioner 

1.1.1.1 METS-Header 
I denna sektion sparas information om själva METS-dokumentet. Man kan till exempel spara 

ett id för METS-dokumentet, datum för skapande, datum för modifiering samt status på METS-
dokumentet. Man kan spara information om agenter det vill säga information om aktörer/roller 
som har varit delaktiga i skapandet av filen, samt att man kan spara ett alternativt objektid för 
METS-dokumentet som är skilt ifrån det id som är sparat i rotelementet. Detta alternativa id kan 
användas för att ge ytterligare identifikation av paketet. 

1.1.1.2 File Section 
Denna sektion innehåller alla elektroniska versioner som bildar det digitala biblioteks 

objektet. I sektionen har man element av typen fileGrp som grupperar element av typen file eller 
separata fileobjekt. Elementet file ger information om det digitala dataobjektet. Man kan för en 
file ange metadata som till exempel mimetyp, storlek, användning med mera. För att sedan 
hantera filen så kan man antingen ha en pekare på en extern fil eller bädda in filen i elementet.  

1.1.1.3 Descriptive Metadata 
Denna sektion som är upprepningsbar innehåller metadata som gäller beskrivning av 

arkivbildare eller arkivet. Sektionen kan peka på metadata som finns externt (exempelvis filer av 
typen EAD och EAC-CPF) eller ha informationen inbäddad i sektionen. Alternativt kan man 
använda båda varianterna. Man kan ha flera stycken beskrivande metadata som sparas i varsitt 
eget element dmdSec där varje element får ett eget id så att man kan referera till dem i andra 
delar av METS-dokumentet.  

1.1.1.4 Administrative Metadata 
Denna sektion hanterar de tekniska och administrativa metadata som avser de digitala 

objekten (filer) samt källmaterialet för att skapa objekten. Sektionen är uppbyggd precis som 
Descriptive Metadata och använder externa eller interna metadata och man kan ha flera stycken 
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administrativa metadata som sparas i ett eget element amdSec där varje element får ett eget id så 
att man kan referera till dem i andra delar av METS-dokumentet. I sektionen finns det fyra delar 
av administrativt metadata: 

• Teknisk Metadata. Information om skapandet av filerna deras format och en 
beskrivning av deras användning. 

• Intellectual Property Rights (IPR) Metadata. Information om copyright och licens. 
• Source Metadata. Beskrivande och administrativt metadata om den analoga källan som 

de digitala objekten härstammar ifrån.  
• Digital Provenance Metadata. Information gällande källa/mål förhållanden mellan 

filer, inkluderande ursprungs-/härledningsförhållanden mellan filer och information 
gällande migrering/transformering som skett på filer från ursprungsartefakt till den 
nuvarande formen av ett digitalt objekt.  

1.1.1.5 Behaviour Section 
Denna sektion används för att ge information om hur komponenter av det digitala objektet ska 

renderas för användaren. Man kan spara information om vilka specifika mjukvaruversioner som 
ska användas eller om det finns speciella parametrar som ska användas vid exekvering av 
komponenten. 

1.1.1.6 Structural Map 
Detta är METS-dokumentets hjärta. I denna sektion beskriver man strukturen för de digitala 

objekten som finns dokumenterade i filsektionen. Sektion går mest att jämföra med hur en bok i 
pappersformat ser ut. Man bygger upp kapitel med hjälp av div-element och i dessa skapar man 
referenserna till filer, filgrupper, beskrivande metadata och administrativa metadata så att man 
får en hierarkisk struktur som kan presenteras för användare av det digitala arkivpaketet.  

1.1.1.7 Structural Links 
Denna sektion används till att skapa pekare/hyperlänkar inom objekt i Structural Map sektion. 

Är användbart till exempel när man ska överföra en webbsida.  

1.1.2 Inbäddning 

Man kan infoga filer i METS-dokumentet på två sätt antingen som XML eller med hjälp av 
inbäddning. XML-filer kan läggas i element som är öppna för infogande av XML som inte följer 
METS-schemat. Ett annat sätt när man vill bädda in en fil eller flera filer i ett METS-dokument 
kräver att filen/filerna konverteras till Base64 format. Denna konvertering krävs eftersom att det 
är det enda formatet tillsammans med BinHex som är godkänt att lägga in i ett XML-dokument. 
Base64 är ett format som endast innehåller tecknen: A-z, a-z, 0-9 samt + och / där = används som 
en speciell suffix kod. Filkonverteringen medför att den konverterade filens storlek ökar med 
cirka 1/3. Alltså kommer METS-dokumentets totala storlek om man bäddar in alla filer att bli 
summan av filernas storlek gånger en och en tredjedel. När man sedan vill få fram informationen 
från den/de inbäddade filerna så måste man göra om konverteringen så att det blir 
ursprungsformatet igen. Detta kräver att man vet vilket format (filändelse) som filen/filerna 
ursprungligen haft. I detta fall kan möjligheten att endast kunna ange mimetyp vara en 
begränsning i möjligheten att kunna konvertera tillbaka filen till ursprungsformatet. 

1.1.3 METS-profiler  

Vad är då det som kallas för en METS-profil? Jo, det man skapar är en beskrivning i en XML-
fil som talar om hur man kommer att använda originalschemat för METS och det är detta som 
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kallas för profil. Man talar om vilken XML-fil med begränsningar och utökningar av ett METS-
schema som man använder när man säger att man använder en METS-profil. Att skapa en egen 
METS-profil innebär att man gör en XML-fil som bygger på original profilen och i denna talar 
man om vilka begränsningar och utökningar som man ger sin profil. För att uppnå detta sätt att 
hantera METS så har man skapat två scheman. Dels ett schema som visar hur METS-profilen ser 
ut och ett schema som beskriver hur ett METS-dokument ser ut. I schemat som beskriver METS-
dokumentet har man i headern lagt till ett attribut PROFILE och där anger man vilken XML-fil 
med begränsningar som man hänvisar till för att göra de undantag/utökningar i METS-schemat 
som man gör i sitt METS-dokument. 

1.1.4 Mer information 

Mer att läsa om METS finns bland annat i ett examensarbete genomfört vid Riksarkivet av 
Karin Bredenberg: http://xml.ra.se/mets/Rapport%20METS.pdf   

En enkel utbildning på engelska finns via hemsidan för METS: 
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.html   

2. Ett digitalt pakets olika nivåer 

Paketstrukturen består av olika nivåer som förklaras med följande schematiska bild. 

 
Bilden visar paketets struktur och de olika nivåerna i paketet. 
 
• På paketnivån återfinns den metadata som behövs för att hålla ihop en överföring och 

göra paketet sökbart. 
• På arkivstrukturnivå där det finns information som behövs för e-arkiv för proveniens, 

återsökning, ursprung och tillförlitlighet. 
• På systemstrukturnivå återfinns FGS:erna som innehåller både kontextuell och teknisk 

metadata för den specifika informationstypen. 
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• På objektnivån finns de dataobjekt (filer) som utgör själva bifogade informationen, dvs. 
de handlingar som överförs, här återfinns även de manualer som följer med 
informationssystemet och speciella visningsvyer (typ style sheet1). 

3. Överföring 

En överföring till ett e-arkiv kan se ut på flera sätt. I sin enklaste form kan den ske via en 
manuell transport av till exempel ett USB-minne eller en DVD-skiva. Det kan också ske i form 
av ett helautomatiserat system som överför tusentals ärenden per dag från ett informationssystem 
till ett e-arkiv. Denna FGS-Paketstruktur gäller oavsett metod för överföring till e-arkiv. Varje 
överföring från ett informationssystem till ett annat, från ett informationssystem till ett e-arkiv, 
eller från ett e-arkiv till ett annat e-arkiv, ska vara definierad av en leveransöverenskommelse 
(”Submission agreement” i OAIS-modellen) oavsett överföringsmetod.  

FGS:en tar inte ställning till vilken överföringsmetod som ska användas eller om överföringen 
ska vara synkron2 eller asynkron3, men det rekommenderas att överföringen sker via en säker 
och krypterad förbindelse, exempelvis via SHS4, HTTPS5 eller säker FTP6. Den tar inte heller 
ställning till om eller vilka statusmeddelanden7 för överföringen som används, men användandet 
av statusmeddelanden rekommenderas. 

Leveransmetod och tillämpning av statusmeddelanden måste fastställas i den 
leveransöverenskommelse som upprättas mellan leverantör och mottagare innan leverans. 

4. Metadata för att ange aktuell informationstyps F GS 

Av de fält som är definierade i tabellen i FGS Paketstruktur används följande för att ange 
vilken informationstyps FGS som har använts: 

• Informationstyp (obligatorisk) 
• Informationstypsspecifikation (obligatorisk) 

 
Vidare kan den levererade informationens tidsomfång anges med hjälp av fälten: 
• Startdatum 
• Slutdatum 

5. Dokumentation av åtgärder vid bevarande i PREMIS -format 

Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att inkludera bevarandehistorik i formatet PREservation 
Metadata Implementation Strategies (PREMIS) i de SIP:ar som överför information från ett e-
arkiv till ett annat. FGS:en innehåller ingen specifikation av hur bevarandehistoriken ska vara 
utformad. Det rekommenderas dock att PREMIS används som format för metadata om 
bevarandeprocessen. Det är upp till varje e-arkiv att definiera hur dokumentation av åtgärder vid 

                                                 
1 Style sheet kan översättas till stilmall och utgör en presentationsomvandling. 
2 Från wikipedia: Synkron data- och telekommunikation bygger på ett specifikt förhållande till en tidsgrund eller 
klocka. I synkron kommunikation så skickas olika datatecken enligt en tidssignal som synkroniserar de två 
kommunicerande enheterna. 
3 Från wikipedia: Asynkron kommunikation innebär att ett skeende interagerar med ett annat skeende, men helt 
oberoende av det andra skeendet. Motsatsen är synkron, då skeendena koordinerar med varandra i tiden. 
4 SHS – Spridnings- och hämtningssystem 
5 HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure 
6 FTP – File Transfer Protocol 
7 Statusmeddelanden är information om överföringen, detta kan vara " Överföringen färdig " eller annan information 
som visar statusen på överföringen. 
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bevarande ska ske. Statliga myndigheter måste uppfylla de krav som föreskrivs i RA-FS 2009:1 
Kap. 4-5. 

6. Datamodeller för informationspaket 

I detta avsnitt finns datamodeller för de olika informationspaketen SIP, AIP, DIP och AIC. 
Datamodellerna beskriver typen av information som informationspaketen innehåller och hur de 
är strukturerade. Bilderna visar beståndsdelarna i de olika paketen och är inte en katalogstruktur. 
Katalogstrukturen måste överenskommas och specificeras i leveransöverenskommelsen. 

6.1 Datamodell SIP  

 
Bilden beskriver datamodellen för en SIP 
 
I datamodellen för SIP:en finns det tre nivåer, SIP-nivå, Rotnivå (översta nivå) och 

Komponentnivån (lägsta nivå).  
 
• SIP-nivån är själva överföringspaketet som håller samman överföringen med hjälp av 

METS.  
• Rotnivån består av två delar, Överförd data och Metadata. Överförd data är den informa-

tion som överförs. Metadata är information såsom arkivredovisning och metadata om 
själva leveransen. 

• Komponentnivån består av två delar, Data och Metadata. Data är den data som överförs 
för just den informationstypen och metadata är metadata och/eller övrig information som 
krävs för att förstå överförd data och funktioner i de ursprungliga informationssystemen. 

 
Vid överföring av en SIP via nätet till ett e-arkiv kan det vara aktuellt att effektivisera och 

säkra överföringen. Detta kan göras genom att en SIP paketeras i ett tillfälligt paket i flera nivåer. 
Att paketera SIP:ar i flera nivåer kan jämföras med hanteringen av en AIC som beskrivs närmare 
i avsnitt 6.4 ”Datamodell för en AIC” 
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6.2 Datamodell AIP 

 
Bilden visar datamodell för en AIP 
 
I datamodellen för AIP:en finns det tre nivåer, AIP-nivå, Rotnivå (översta nivå) och 

Komponentnivån (lägsta nivå). 
 
• AIP-nivån är själva paketeringen som håller ihop innehållet i paketet.  
• Rotnivån består av två delar, Arkivdata och Metadata. Arkivdata är själva informationen 

som är arkiverad. Metadata är information så som arkivredovisning och metadata om 
själva arkivpaketet. 

• Komponentnivån består av två delar, Data och Metadata. Data är den data som utgör den 
faktiskt arkiverade informationen. Metadata är metadata om den arkiverade 
informationen och/eller övrig information som krävs för att förstå arkiverad data och 
funktionerna i det ursprungliga informationssystemet. 

6.3 Datamodell DIP 

 
Bilden visar datamodellen för en DIP 
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I datamodellen för DIP:en finns det tre nivåer, DIP-nivå, Rotnivå (översta nivå) och 

Komponentnivån (lägsta nivå).  
 
• DIP-nivån är själva paketeringen av den utåtgående informationen.  
• Rotnivån består av två delar, Utgående data och Metadata. Utgående data är den 

utgående informationen. Metadata är information om utlämnandet. 
• Komponentnivån består av två delar, Data och Metadata. Data är den data som utgör den 

faktiskt utlämnade informationen. Metadata är metadata om den utlämnade informationen 
och/eller övrig information som krävs för att förstå utgående data och funktionerna i det 
ursprungliga informationssystemet. 

6.4 Datamodell för en AIC 

AIC är egentligen inget eget informationspaket utan en AIP som innehåller en till många 
AIP:er i olika versioner. (Samma princip gäller för att paketera en SIP i flera nivåer.)  

 

 
Bilden beskriver datamodellen för en AIC 
 
I datamodellen för AIC:en finns det fyra nivåer, AIC-nivå, Rotnivå (översta nivå), AIP-nivå 

och Komponentnivån (lägsta nivå).  
 
• AIC-nivån är den som håller samman de olika versionerna av AIP:erna.  
• Rotnivån kan bestå av tre delar, SIP, Metadata och Arkivdata. SIP innehåller AIP version 

0 som är en exakt kopia av den levererade SIP:en. Nyttjandet av SIP är frivilligt och 
beroende av e-arkivets implementationen. Metadata på rotnivå innehåller till exempel 
tillhörande redovisning av arkivet. Arkivdata är alla de olika versionerna av AIP:er. 
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• AIP-nivån utgörs av de olika versionerna av informationen som arkiveras i e-arkivet och 
motsvarar för respektive AIP beskrivningen i avsnitt 6.2 ”Datamodell AIP”. 

• Komponentnivån består av två delar, Data och Metadata för respektive arkiverad version 
av AIP:en. Data är den data som utgör den faktiskt arkiverade informationen. Metadata är 
metadata om den arkiverade informationen och/eller övrig information som krävs för att 
förstå arkiverad data och funktionerna i det ursprungliga informationssystemet. 

 


