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1. Inledning 
Detta dokument innehåller teknisk information som är föränderlig. De ändringar som utförs i 

dokumentet kommer dock inte att påverka eller förändra användningen FGS Databas (Alternativ 1, 
relationsdatabaser och register). Versionshanteringen har utformats för att underlätta identifieringen 
av den senaste versionen av dokumentet. 

2. Ordlistor 
I detta kapitel beskrivs de ordlistor/värdelistor som finns definierade för FGS Databas (Alternativ 

1, relationsdatabaser och register). 

2.1 vcCharacterSet 
 I denna värdelista beskrivs de olika teckenuppsättningar som kan användas.  
 

Värde Engelsk förklaring Svensk förklaring 
ISO-8859-1 Used character set is ISO-

8859-1 
Använd teckenuppsättning är 
ISO-8859-1 

UTF-8 Used character encoding is 
UTF-8 

Använd teckenkodning är 
UTF-8 

UTF-32 Used character encoding is 
UTF-32 

Använd teckenkodning är 
UTF-32 

2.2 vcRecordSeparator 
Denna värdelista används för att beskriva den typ av postslutsmarkör/postavskiljare som använts 

för sekventiella filer (flatfiler) i elementet ”Postslutsmarkör”. 
 
Värde Engelsk förklaring Svensk förklaring 
CR+LF Control characters that mark a 

line break in a text file. 
Windows and DOS files use 
Carriage Return (CR) and Line 
Feed (LF). 

Postavskiljare för sekventiella 
filer. CR+LF används för filer 
uttagna ur Windows-system. 

LF Control character that marks a 
line break in a text file. Unix 
and Linux files use Line Feed 
(LF). 

Postavskiljare för sekventiella 
filer. LF används för filer 
uttagna ur Unix- eller Linux-
system. 

2.3 vcDataType 
Denna värdelista används i elementet ”Datatyp” för att ange vilken datatyp som innehållet i ett fält 

ska ha. Observera att i själva textfilen (datafilen) så är bara alfanumeriska tecken tillåtna; datatyperna 
i postbeskrivningen anger hur rådata ska tolkas vid ett datauttag. 

 
Värde Engelsk förklaring Svensk förklaring 
string String. String is used to 

represent text. It should only 
contain characters that are 
allowed in the selected 

Textsträng. String är vilken 
textsträng som helst, som 
innehåller tillåtna tecken enligt 
vald tecken-uppsättning. String 
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character set. String should 
always be used when you are 
unsure of the content/format of 
a field. (In databases, the 
equivalent of string can be for 
example char, varchar or text) 

bör alltid användas när man är 
osäker på innehållet i fältet, 
eller på vilket format det bör 
ha. (I databaser kan 
motsvarigheten till string heta 
t.ex. char, varchar eller text) 

date Date. Since there are many 
different date formats to 
choose from, the chosen format 
should be described in the 
element FILE DESCRIPTION. 
The recommended date format 
is YYYY-MM-DD (for 
example, 2005-01-15). If you 
want to include 
hours, minutes and seconds it 
should be written as YYYY-
MM-DD HH: MM: SS (for 
example, 2005-01-15 
12:18:10). Note: In this 
instance, the data type date 
includes the data type datetime. 
If you have different formats 
for different date instances in 
the same field, use the string 
type. 

Datum. Vad gäller date så finns 
det många olika format att 
välja på, därför bör det i 
dataelementet 
FÄLTBESKRIVNING 
beskrivas vilket datumformat 
som används. Det 
rekommenderade 
datumformatet är ÅÅÅÅ-MM-
DD (till exempel 2005-01-15). 
Det kan också vara med 
timmar, minuter och sekunder 
och bör då skrivas på formatet 
ÅÅÅÅ-MM-DD 
HH:MM:SS (till exempel 
2005-01-15 12:18:10). OBS: I 
detta fall innefattar datatypen 
date även datatypen datetime. 
Om man har olika format på 
olika datum-förekomster i ett 
och samma fält bör man 
använda typen string. 

integer An integer is a whole number 
(not a fraction) that can be 
positive, negative, or zero. 
Integer should be used when 
there may be need to preform 
calculation with the data. 

Heltal. Integer kan användas 
när man är helt säker på att all 
data som finns i fältet är heltal, 
men bör endast användas när 
det är beräkningsbara data i 
fältet, som man senare kan 
behöva göra matematiska 
operationer på (till exempel 
summering). 

float Float. Numbers that contain 
decimal places. Can be written 
with or without a dot/comma 
(for example 5 instead of 5.0) 
but always with initial zeroes 
before the decimal part (for 
example 0.5, not .5). 

Flyttal/decimaltal. Float är 
decimaltal; de kan skrivas med 
eller utan punkt/komma (till 
exempel 5 istället för 5.0) men 
alltid med inledande nollor före 
decimaldelen (till exempel 0.5, 
inte .5). 
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2.4 vcMetadataDesc 
Denna värdelista används för att ange värden för att registrera huruvida fältet/variabeln är 

beskriven i en utökad metadatabeskrivning organiserad av och registrerad hos någon myndighet.  
 
Värde Engelsk förklaring Svensk förklaring 
RUT The field/variable is 

described in the RUT-
registration organized by 
Swedish Research Council 

Fältet/variabeln är beskriven 
i Vetenskapsrådet RUT-
registrering 

 
Vetenskapsrådets RUT-registrering är ett exempel på en sådan utökad metadatabeskrivning. I dag 

publicerar inte VR det interna RUT-id för variabeln men när de gör det i framtiden kan detta anges i 
element med ”RUT#idbegrepp”. 

3. Om BLOB:ar och CLOB:ar 
Databaser kan innehålla ”Binary Large Objects” (BLOB) eller ”Character Large Objects” 

(CLOB). Vid uttag till sekventiella filer bör varje BLOB/CLOB lagras som en egen fil i ett filformat 
tillåtet för långtidsbevarande. För de tabeller som innehåller BLOB/CLOB-fält bör dessa fält vid 
export till sekventiella filer ersättas av fält innehållande filpekare till de filer som innehåller 
informationen ur BLOB/CLOB-fälten. När en databastabell med många poster och ett eller flera 
BLOB-fält exporteras till sekventiella filer så kommer databasuttaget att innehålla en sekventiell fil 
motsvarande tabellen samt ett stort antal filer där varje fil svarar mot ett BLOB-fält ur en viss 
databaspost. 

Observera att gränsen mellan ”långa textfält” och CLOB:ar är flytande. Om en tabell innehåller 
textfält som är långa, men inte alltför långa, så är det förmodligen mest praktiskt att exportera 
tabellen till en sekventiell fil i teckenseparerat format. Om textfälten är mycket omfattande är det bäst 
att exportera fälten till separata filer. 

4. Att använda FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register)  
För att själv använda och anpassa FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) 

följer man först och främst riktlinjerna i dokumentet Att utveckla, förvalta och införa FGS:er 
(Vägledning). Hur man mer praktiskt går tillväga anges här. 

4.1 Att använda FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) som den är 
Det är fullt möjligt att använda FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) exakt 

som den är skriven utan att göra några kompletteringar eller tillägg.  

4.2 Att anpassa FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) 
För att anpassa denna FGS kan man välja att ändra ett element eller attribut från att vara frivilligt 

till att vara obligatoriskt, att utöka en ordlista eller att ändra kardinalitet. 
 

Även de i huvuddokumentet nämnda generiska elementen <additionalElements>/ 
<additionalElement> och <properties>/<property> kan användas för att anpassa specifikation med 
ytterligare element. Det finns ingen begränsning i hur många sådana element som kan läggas till. 
Värdena i attributet NAME i elementet <additionalElement> respektive <property> får dock inte 
krocka med de som definierats i själva FGS:en. 
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Nedan ges ett exempel på anpassning genom egendefinierade generiska dataelement: 
… 
    <additionalElements> 
         <additionalElement NAME=”Arkivkod”>122</additionalElement> 
    </additionalElements> 
… 
    <properties> 
         <property NAME=”Plats”> Filen innehåller mätvärden från Arboga stad</property> 
    </properties> 
… 
 

Anpassningar får inte strida mot de regler och konventioner som specificerats i denna FGS. Vad 
gäller anpassningar ska alla förändringar dokumenteras. 

4.2.1 FGS:en 
För FGS:en gäller att dokumentet endast finns tillgängligt som PDF. Det är endast de anpassningar 

som utförts som behöver dokumenteras. I övrigt går det att hänvisa till den ursprungliga FGS 
Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register). 

4.2.2 Scheman 
De egna anpassningarna valideras inte utan att det samtidigt finns versioner av scheman med 

anpassningar som gjorts i den egna tillämpningen. 

4.3 Att kontrollera innehåll 
Elementen i de XML-filer som skapas utifrån specifikation styrs strukturmässigt av aktuellt XML-

schema, i detta fall en version av ADDML-standarden. Men även andra aspekter av elementen kan i 
vissa delar styras och kontrolleras av schemat. Det kan dels gälla kardinalitet, om ett element är 
obligatoriskt och om det kan förekomma flera gånger. Dels kan det gälla tillåtna värden för 
elementet, antingen via hänvisning till ordlista eller genom av schemat satt numeriskt intervall. I 
dessa fall kan alltså en XML-validering bli en kontroll av datainnehållet.  

 För vissa element, de som i denna specifikation benämns generiska, kan man dock inte med hjälp 
av schemat sätta restriktioner. Inte heller är det självklart att bara för att ett element har restriktioner 
enligt en specifikation att dessa restriktioner är satta i aktuellt schema. 

Vill man kontrollera datainnehållet, när det inte sker via XML-validering, får man göra det via 
specifik mjukvara exempelvis som del av en mottagningsfunktion. 
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