
FGS:ernas dokumentöversikt

• Att utveckla, förvalta och införa FGS:er  är ett vägle-
dande dokument som beskriver hur FGS Funktionen och 
Förvaltningsrådet arbetar. Dokumentet innehåller en 
beskrivning av hur ett projekt för att ta fram en FGS 
genomförs. Det innehåller även information om revide-
ringar och uppdateringar av FGS:er

• Introduktion till Förvaltningsgemensamma specifi-
kationer är ett grundläggande dokument som bör läsas av 
alla. Det ger en bakgrund till FGS:erna samt information 
om vad en FGS är och hur den ska användas. Introduktio-
nen är gemensam för samtliga informationstyper och 
kommer att förändras och uppdateras fortlöpande.
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• FGS-[informationstyp] är en teknisk beskrivning för 
respektive informationstyp. Den innehåller samtliga 
element och regler för den specifika informationstypen. 
Denna dokumenttyp fastställs formellt.

• FGS-[informationstyp] Tillägg är ett dokument med 
tekniska tillägg som behöver göras men som inte påverkar 
själva FGS:en. Det kan exempelvis innehålla värdelistor 
som behöver kunna revideras på ett enkelt sätt.

• FGS-[informationstyp] Schema är ett XML-schema 
som varje informationstyp valideras mot. Schemat möjlig-
gör skapandet av ett XML-dokument som följer FGS- [in-
formationstyp]. Denna dokumenttyp fastställs formellt.

• FGS-Paketstruktur Profil är en METS-profil som 
beskriver hur METS-standarden används enligt FGS-Pa-
ketstruktur.

Beroende på vilken standard som väljs som utgångspunkt för 
en FGS kan specifika dokument från den valda standarden 
tillkomma. Ett exempel på detta är FGS-Paketstruktur för 
vilken standarden METS (som används vid paketering av 
överföringar) har valts som ugångspunkt. Till FGS-Paketstruk-
tur tillkommer därför en XML-fil (FGS-Paketstruktur Profil). 

Läs mer

Information om FGS:erna finns på Riksarkivets hemsida: 
• http://riksarkivet.se/fgs-earkiv

”Det ska vara enkelt att återsöka, 
återanvända och arkivera informa-
tion hos offentliga myndigheter 
oavsett var och hur informationen 
lagras.”


