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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Förord
Denna tekniska rapport är en översättning och ett förtydligande av utvalda delar av den engelskspråkiga
metadatastandarden för geodata, SS-EN ISO 19115. Rapporten ersätter inte standarden utan är ett
komplement till denna.
Denna rapport benämns SIS-TR 14:2012 och ersätter SIS-TR 14:2008. Ett fåtal ändringar har gjorts för att
förtydliga vissa texter och anpassa rapporten till den nationella metadataprofilen, Geodata - Nationell metadataprofil – Specifikation och vägledning – SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se Version 3.1.1. Ändringarna
är redovisade i bilaga 1.
Rapporten underlättar praktisk användning och etablering av gemensam svensk terminologi på metadataområdet. Den innehåller en svensk översättning och tolkning av definitionerna för standardens metadataelement samt en ledtext som t.ex. kan användas i olika programvaror för att producera, insamla, förvalta och
presentera metadata. Enstaka metadataelement och beskrivningar är dock inte översatta till svenska eftersom den engelska termen eller beskrivningen också används som inlånad fackterm idag.
Målgrupp för rapporten är i första hand
— de som ansvarar för administrering av geodata inom en organisation, t.ex. GIS-samordnare
— de som utvecklar system, verktyg och rutiner för hantering av geodata.
Rapporten ska kunna användas som underlag vid upphandling av system och verktyg för hantering av geodata.
Rapporten har tagits fram av SIS tekniska kommitté för metadatata för geodata (SIS/TK 489) med deltagare
från Boverket, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Lantmäteriet, Stockholms Stad, MetaGIS och Carmenta. Rapporten förvaltas av SIS tekniska kommitté för metadata för geodata (SIS/TK 489).
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Termer och definitioner

dokumentation för en viss tillämpning som med graf och text beskriver data med avseende på struktur, restriktioner och innebörd

applikationsschema

mätbara kvalitetsuppgifter om en resurs

information som beskriver data och tjänster så att sökning, inventering och användning av data och tjänster möjliggörs [INSPIRE]

kvantitativ kvalitetsrapport

metadata

metadatasektion

metadata entity

metadataklass

metadata element

metadataelement

metadata

delmängd av metadata som består av en samling av besläktade metadataklasser och metadataelement [SS-EN ISO 19115]

mängd av metadataelement som beskriver samma aspekt på data [SS-EN ISO 19115]

separat och urskiljbar del av metadata [SS-EN ISO 19115]

språkligt oberoende teckenföljd som på ett unikt och varaktigt sätt kan identifiera det med vilket den är associerad
[ISO/IEC 11179-3]

identifierare

Identifier

mått på detaljeringsgrad vid registrering eller återgivning av geometri

specifikation av en värdedomän och de operationer som är tillåtna på domänens värden [SS-ISO 19103]

detaljerad beskrivning av en datamängd eller en datamängdsserie som, tillsammans med ytterligare information, gör att en annan
part kan skapa den, tillföra data till den och använda den [SS-ISO 19131]

uppsättning datamängder som har samma dataproduktspecifikation [SS-EN ISO 19115]

geometrisk upplösning

data type

datatyp

data product specification

dataproduktspecifikation

dataset series

datamängdsserie

dataset

datamängd

identifierbar samling data [SS-EN ISO 19115]

datamängd som uppstår genom sammanslagning av flera datamängder

aggregat

application schema

Definition

Term

I detta dokument används följande termer och definitioner. Engelska termer har angetts i kursiv stil.
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specifikt värde för ett metadataelement

identifierbar samling av unika identifierare

ANM. En namnrymd kan identifieras med en URI.

sökord associerat med en viss resurs så att den kan återfinnas genom sökning

förteckning över nyckelord och deras definitioner

informationskälla som endast kan nyttjas och uppdateras lokalt

informationskälla som kan nyttjas och uppdateras via kommunikationsnätverk, t.ex. Internet

informationsresurs som har en direkt eller indirekt referens till ett specifikt läge eller geografiskt område [INSPIRE]

ANM. Exempel på informationsresurser är datamängder och tjänster.

referenssystem för att identifiera lägen i den verkliga världen [SS-ISO 19108]

metadatauppgift

namnrymd

namespace

nyckelord

nyckelordslexikon

offlinekälla

onlinekälla

resurs

resource

rumsligt referenssystem

referenssystem mot vilket tid kan mätas [SS-ISO19108]

temporalt referenssystem

service

tjänst

funktionalitet erbjuden via ett väldefinierat gränssnitt

ändlig mängd tecken avsedda för text

teckenuppsättning

temporal reference system

digital representation av tecken avsedda för text

teckenrepresentation

spatial reference system

metadatauppgifter om en resurs

metadatamängd

metadata section
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Översikt

Metadata package data dictionaries

Metadata entity set information

Identification information (includes data and service identification)

Constraint information (includes legal and security)

Data quality information

Maintenance information

Spatial representation information (includes grid and vector representation)

Reference system information (includes temporal, coordinate and geographic identifiers)

Content information (includes Feature catalogue and Coverage descriptions)

Portrayal catalogue information

Distribution information

Metadata extension information

Application schema information

Data type information

Extent information

Citation and responsible party information

Externally referenced entities

CodeLists and enumerations

Metadatamängd

Identifiering av resurs

Restriktion

Datakvalitet

Underhåll

Rumslig representation

Referenssystem

Beskrivning av resursens innehåll

Katalog med presentationsregler

Tillhandahållande

Metadatautökning

Applikationsschema

Datatype

Utsträckning

Referens och ansvarig

Externt refererade data

Kodlistor och uppräkningstyper

UML-paket i SS-EN ISO 19115

Metadatabeskrivning

Innehåll

B.5

B.4

B.3.2

B.3.1

B.3

B.2.12

B.2.11

B.2.10

B.2.9

B.2.8

B.2.7

B.2.6

B.2.5

B.2.4

B.2.3

B.2.2

B.2.1

B.2

Underavsnitt i avsnitt 5
motsvarande Annex B i
SS-EN ISO 19115

Nedanstående tabell ger en översikt över innehållet i standarden SS-EN ISO 19115 och en länk till motsvarande underavsnitt i avsnitt 5.
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Grundläggande metadata

Standarden definierar en omfattande mängd metadataelement. Oftast används inte alla el ement i sta ndarden utan endast ett urval. Det är dock viktigt att en mi niminivå av metadata anges för en datamängd. Därför
har ett u rval av metadata angivits i standarden, så kallade ”core metadata”. I denn a tekniska rapport benämns dessa grundläggande metadata. Dessa besvarar frågor av typen:
— existerar en viss datamängd av en viss kategori (vad?)
— existerar en viss datamängd inom ett visst område (var?)
— existerar en viss datamängd för en viss tidsperiod (när?)
— vem ansvarar för datamängden (vem?).
Nedan redovisas grundläggande obligatoriska och rekommenderade metadataelement. Element märkta med
”M” är obligatoriska, de märkta med ”O” är rekommenderade, och de märkta med ”C” är villkorade d.v.s. de
är obligatoriska under vissa b etingelser. I tabellen hänvisas med en lä nk till det numm er elementet har i
standarden och under avsnitt 5 i detta dokument.
Hänvisning kan leda till en övergripande klass, som i sin tur innehåller flera underliggande klasser, eller till
en datatyp som inneh åller flera enskilda element. Dessa nå s genom vidare länkning i dokumentet. Antalet
metadataelement är därför i praktiken ofta fler än vad som anges i tabellen nedan.
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186 Referenssystem (Reference system) (O)
(MD_Metadata > MD_ReferenceSystem)

82 Tillkomsthistorik (Lineage) (O)
(MD_Metadata > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage)

396 Onlinekälla (On-line resource) (O)

362 Referensdatum (Dataset reference date) (M)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.date)

29 Resurskontakt (Dataset responsible party) (O)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty)

343 Omskrivande rektangel alternativt
348 Referens till geografiskt område (Geographic location of the dataset (by
four coordinates or by geographic identifier)) (C)

10 Metadatastandard (Metadata standard name) (O)
(MD_Metadata.metadataStandardName)

11 Version av metadatastandard (Metadata standard version) (O)
(MD_Metadata.metadataStandardVersion)

3 Språk i metadata (Metadata language) (C)
(MD_Metadata.language)

4 Teckenuppsättning i metadata (Metadata character set) (C)
(MD_Metadata.characterSet)

8 Metadatakontakt (Metadata point of contact) (M)
(MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty)

9 Datum för metadata (Metadata date stamp) (M)

40 Teckenuppsättning i resurs (Dataset character set) (C)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.characterSet)

41 Ämnesområde (Dataset topic category) (M)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.topicCategory)

38 Rumslig upplösning (Spatial resolution of the dataset) (O)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.spatialResolution > MD_Resolution.equivalentScale or
MD_Resolution.distance)

25 Sammanfattning (Abstract describing the dataset) (M)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.abstract)

284 Format (Distribution format) (O)

(MD_Metadata > MD_Distribution > MD_Format.name and MD_Format.version)

350 Temporal utsträckning och 354 Vertikal utsträckning (Additional extent
information for the dataset (vertical and temporal)) (O)

(MD_Metadata.dateStamp)

(MD_Metadata.fileIdentifier)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.language)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent > EX_TemporalExtent or
EX_VerticalExtent)

2 Identifierare för metadatamängd (Metadata file identifier) (O)

39 Språk i resurs (Dataset language) (M)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent > EX_GeographicExtent >
EX_GeographicBoundingBox or EX_GeographicDescription)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.spatialRepresentationType)

(MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.title)

(MD_Metadata > MD_Distribution > MD_DigitalTransferOption.onLine > CI_OnlineResource)

37 Metod för rumslig representation (Spatial representation type) (O)

360 Titel (Dataset title) (M)
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Beskrivning av tabellerna

värdedomän

minst en förekomst ska anges

valfritt antal förekomster får anges

1..*

0..*

decimaltalsuppgift

heltalsuppgift

Decimal

Integer

När ett klassnamn (med avsnittsreferens) anges finns en klickbar länk till en kodlista, uppräkningslista eller komplex datatyp.

fritextuppgift

Text

Giltiga värden som ska användas för datauppgiften.

högst en förekomst får anges

0..1

Restriktioner för antal förekomster av uppgiften, samt andra villkor.

antal

en enda förekomst ska anges

Förklaring hämtad från SS-EN ISO 19115.

förklaring i standarden

1

Förklaring och tolkning på svenska. Siffror inom parentes avser elementnummer (nr) som förklaringen refererar till.

Samma ledtext kan finnas på flera ställen. Ledtexten måste därför sättas in i sitt sammanhang.

Kort beskrivande text på svenska avsedd för användargränssnitt, rapporter, formulär, etc.

svensk förklaring

ledtext

Den symboliska beteckning som används för attribut eller associationsroller i UML-diagrammen i SS-EN ISO 19115.

namn i schema

Märkningen roll: anger att en associationsroll avses.

Elementnummer enligt SS-EN ISO 19115. Om nummer saknas anger raden istället en referens till motsvarande avsnitt i SS-EN ISO 19115.

Beskrivning

nr

Kolumn

Gula rader (med avsnittsbeteckning) anger en referens till motsvarande avsnitt i SS-EN ISO 19115.

Grå rader markerar var varje klass börjar i tabellen.

Nedan beskrivs rader och kolumner i tabellerna i avsnitten 5, 6 och 7.
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