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Projekt Anmärkning 

LDB Agressoprojektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
 
 
Sammanfattning 
 
Projektet har med utgångspunkt i ett XML-schema beställt en XML-fil med 
räkenskapsinformation från Agresso AB ur Riksarkivets tillämpning av affärssystemet 
AGRESSO och presenterat rapporter från de avställda uppgifterna. 
 
Projektets förlopp 
 
Ett XML-schema anpassades och fastställdes för leveransens struktur. Försök med egen 
generering av XML-fil har genomförts, men istället gjordes en beställning av XML-fil från 
Agresso AB. Försök har genomförts med olika metoder för presentation av rapporter från 
levererade uppgifter. 
 
Planerat/verkligt utfall 
 
Tider 
 
Planerat: 2005-09-15 – 2006-03-31  
Utfall: 2005-11-30 – 2006-06-30  
 
Kostnader/intäkter 
 
Planerat: Har inte budgeterats särskilt  
Utfall:  
 
Leveranser 
 
Planerat: 6 leveranser  
Utfall: 6 leveranser som dock inte motsvarar planeringen fullt ut pga. ändrade förutsättningar

  
Återstår 
 
Kvalitetssäkra XML-schemat. Kvalitetssäkra leveransen genom validering av fler 
rapportuttag. Infologisk struktur för anläggningsregister. Tester av tabellorienterade format. 
 
Övriga kommentarer 
 
Generell funktionalitet som behandlas inom LDB eller Riksarkivet berörs inte av projektet 
som t.ex. paketering och leveransmottagning. 
 



Erfarenheter 
 
Projektorganisation – oklar och utan tydlig ledning, saknade i viss mån resurser och 
kompetens inom redovisningsområdet i allmänhet och för affärssystemet AGRESSO i 
synnerhet. 
 
Metoder, tekniker och processer – XML-fil fungerade för avställning och leverans, val av 
teknik för presentationer inte fastställd. 
 
Hjälpmedel – editorn Altova XML Spy har varit till stor hjälp.  
 
Administrativa rutiner – Arbets- (8 st) och telefonmöten (11 st) har fungerat bra, det digitala 
projektrummet har varit en samlande resurs. Användningen av webbmöten var begränsad pga. 
att alla deltagare inte fick tillgång till utrustning för det.  
 
Leverantörer – leveransen av XML-fil från Agresso AB fick göras om pga. feltolkning av 
schemat (engelska). 
 
Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 
 

• Avställning och leverans enligt SIE-XML fungerar. 
• Schemakomponenter för anläggningar och avskrivningar saknas. 
• Schemakomponent/element för avgränsning till räkenskapsmånad istället för 

räkenskapsår saknas för fall då avställning/leverans kan behöva begränsas pga. 
informationsmängden. 

• Avställningen avgränsades till aktuella förekomster av uppgifter vald period och 
därmed undviks redundans. 

• Rapporter kan presenteras om uppgifterna finns med och om sökkriterier för att 
sammanställa rapporterna specificerats. 

• Hierarkisk XML-fil för avställning och leverans framstår som det mest intressanta 
alternativet särskilt mot bakgrund av spridningen av användningen och utvecklingen 
av verktyg för XML. 

• Tabellstruktur kan dock inte avfärdas och kan för vissa system vara det naturliga. 
• Egen generering av avställd fil från databas är en oframkomlig väg. 
• Fortsatt test av Agresso-uttaget i hierarkisk XML-fil bör fullföljas för att konstatera 

om all önskad data kommit med. 
• Utveckling av tillhandahållandet av informationen bör fortsätta, bl.a. test av inläsning i 

ett relationsdatabassystem. 
• Då tabelluttag antagligen kommer att fortsätta att vara aktuellt för olika unika system 

på myndigheter är det naturligt att detta alternativ också utvecklas. 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1 Infologisk struktur; SIE-XML eller XBRL GL? 
Bilaga 2 Schemat XMLSIE_RA_1.6 
Bilaga 3 Kravspecifikation avställning 
Bilaga 4 Tillgängliggörande av Agresso AB:s uttag i SIE-XML  
Bilaga 5 XML kontra tabellstruktur 
Bilaga 6 Beskrivning av prototyp (SIP-generator) 
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Projekt Anmärkning 

LDB Agressoprojektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
 
 
 
XML-struktur 
 
En förutsättning för delprojektet var att testa avställning och leverans av information ur 
redovisningssystem i XML-struktur. Den första fasen i arbetet bestod i sökandet efter en 
lämplig sådan struktur. Med lämplig fästs stort avseende vid någon form av standardiserad 
struktur. Delprojektets sökande efter XML-struktur avgränsades till de urval av uppgifter ur 
AGRESSO för avställning och bevarande som rekommenderats av Riksarkivet (Avställning 
av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande, Riksarkivet Rapport 2005-06-30, dnr 
RA 20-2005/858). XML-struktur för kontextuell, förklarande information i övrigt har inte 
berörts i delprojektet utan behandlas generellt i LDB-projektet.   
 
Delprojektet har inte haft resurser för någon djupare självständig analys och/eller jämförelse. 
Föreliggande rapport baserar sig huvudsakligen på uppgifter inhämtade vid möten med 
företrädare för, som de skulle visa sig, huvudalternativen: SIE-XML respektive XBRL-GL. 
Och arbete med mappningen av konkret räkenskapsinformation i AGRESSO mot schemat 
XMLSIE 1.0. 
 
Mycket kort om XML – eXtensible Markup Language 
 
I XML skapar man regler för hur information organiseras med hjälp av struktur och märkord 
(etiketter, taggar). Informationen sätts därmed in i ett sammanhang och görs mer förståelig. 
XML kan läsas av både människa och maskin. Ett XML Schema är ett XML-dokument och 
innehåller två delar, en för struktur och en för datatyper. Strukturen definierar hur olika 
element förhåller sig till varandra och datatyperna styr innehållet i elementen. Datatyper kan 
t.ex. avse numeriska värden och datumformat. Schemadokumentet består av ett antal 
schemakomponenter och möjliggör dokumentation av avgränsning och innebörder, relationer 
mellan ingående delar och deras användning, datatyper, element och deras innehåll och 
attribut samt värden. En fördel med XML Schema är att det medger en inbyggd kontroll av 
informationens struktur och formen på innehållet i varje enskilt element. Detta är särskilt 
viktigt för att säkerställa att information är korrekt vid informationsutbyte. (Vad är XML-
familjen? Statskontoret rapport 2000:31, XML-familjen, Vad är XML-Scema och XML-
DTD? Statskontoret rapport 2000:32) 
 
En blick på schemat i bilaga 2 förtydligar ovanstående text. 
  
SIE-XML 
 
SIE-XML omnämndes i rapporten ”Avställning av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för 
bevarande” som en struktur och har tjänat som utgångspunkt för delprojektet. För att närmare 



studera SIE-XML har SIE-gruppens webb, http://www.sie.se, använts. Där finns bl.a. schemat 
XMLSIE 1.0 och dokumentation till detta. Kontakt har även tagits med Lars Hansson, 
ordförande i SIE-gruppen, för att reda ut vissa frågetecken kring schemat och 
dokumentationen till detta. Det här avsnittet baseras huvudsakligen på dokument från 
webbsidan och anteckningar från ett möte med Lars Hansson. 
 
SIE-gruppen är en intresseförening för främst programvarutillverkare och revisionsbranschen. 
Syftet med föreningens verksamhet är att centrerad kring standardiserad dataöverföring 
genom filformatet SIE – Standardiserad Import Export och andra redovisningsfrågor genom 
bl.a. delägarskapet i BAS-kontogruppen. Förutom att underhålla och utveckla filformatet SIE 
har gruppen även en testverksamhet för godkännande av programvaror.   
 
Utvecklingen av ett gemensamt filformat startade i början av 1990-talet mot bakgrund av att 
marknaden för deklarationsprogram hade exploderat runt 1990. Önskemål om kommunikation 
mellan bokföringsprogram och deklarationsprogram löstes till en början genom programunika 
filformat, men programuppdateringar och andra förändringar medförde att bokförings- och 
skatteprogrammen sällan var i fas. SIE-formatet som är en strikt definierad textfil blev 
lösningen på problemet. Formatet möjliggjordes genom den i Sverige etablerade 
standardiserade kontoplanen (BAS-kontoplanen). SIE-formatet är mottagarneutralt och 
kontoplansneutralt och så många uppgifter som möjligt är obligatoriska. SIE utvecklades 
fortlöpande; Typ1 Årssaldon, Typ2 Månadssaldon, Typ3 Månadssaldon på dimensioner och 
Typ4 Transaktioner. Utvecklingen av interaktiv SIE – ISIE – slog inte igenom. SIE formatet 
är en de facto standard och den har hållits stabil. Förbättringar av formatet införs 
huvudsakligen som frivilliga poster eller frivilliga fält i befintliga poster för att 
kommunikationen med de tidiga typerna av formatet ska fungera. Det saknas tidsavgränsare 
för dimensioner inom räkenskapsåret. En SIE-fil är förändringsskyddad genom checksumma. 
 
SIE-formatet används av ca 600 programvarutillverkare varav 100 är medlemmar i SIE-
gruppen. Uppskattningsvis 95 % av de svenska företagen använder redovisningsprogram som 
hanterar SIE-formatet. SIE-formatet kan användas för import av data från försystem som 
löne- eller faktureringsprogram till redovisningsprogrammet. Data kan även exporteras till 
skatte-, analys-, boksluts- och revisionsprogram. Revisorer har börjat använda uttag ur 
redovisningsprogram i SIE-formatet för mönstermatchning enligt redovisningsstandarden RS. 
 
SIE-XML bygger på det som numera benämns klassisk SIE men innehåll och regler är 
beskrivna i XML Schema 1.0 (XSDL), som är ett standardiserat sätt att beskriva 
meddelandetyper i olika branscher. Detta innebär att ett internationellt vedertaget 
beskrivningsspråk används för syntax och semantik och är genomgående engelskspråkigt. Det 
formaliserade schemat medger även automatisk syntaxkontroll i standardiserade 
inläsningsverktyg. SIE-XML är jämfört med klassisk SIE utbyggt med kund- och 
leverantörsreskontror. Reskontrauppgifterna är begränsade pga. olika definitioner på begrepp 
som t.ex. kund och leverantör men reskontrauppgifterna räcker för revisionens behov. 
Förutom huvudbok med kund- och leverantörsreskontror finns schemakomponenter för  
filinformation, information om organisationen som skapat filen och om valuta. SIE-XML har 
idag 3 implementeringar. Förändringsskyddet togs bort i SIE-XML pga. att det finns andra 
sätt att kontrollera i XML och vid webböverföring. 
 
SIE-XML saknar komponent för anläggningstillgångar och avskrivningar men en sådan skulle 
kunna läggas till standarden med samma struktur som kund- och leverantörsreskontra. SIE-
XML saknar även komponent/element för avgränsning av räkenskapsinformation per månad 

http://www.sie.se/


istället för räkenskapsår, men innehåller element för avgränsning av månatliga saldoposter.  
Länkning till digitala objekt som t.ex. fakturor bör lätt kunna ordnas. SIE-XML är möjligt att 
påverka genom medlemskap i SIE-gruppen. Om Riksarkivet väljer SIE-XML bör även 
medlemskap i SIE-gruppen vara en konsekvens. 
 
Siffersurfaren är ett smidigt verktyg att presentera räkenskapsinformation i ett webb-interface 
med olika länkningar. Verktyget är implementerat i ett redovisningsprogram men skulle i 
princip kunna arbeta direkt mot SIE-XML-filer. 
 
XBRL-GL 
 
Avsnittet om XBRL-GL bygger huvudsakligen på anteckningar från ett möte med Per 
Thorling, projektledare Domain Working Group, XBRL Sweden. Innan mötet hade Per 
Thorling skickat e-post med länkar och bilagor kring XBRL och tillställde även delprojektet 
vissa dokument efter mötet, se även www.xbrl.se och www.xbrl.org . Kommentarer från 
mötet med Lars Hansson, SIE-gruppen, har även infogats. 
 
XBRL är en förkortning för eXtensible Business Reporting Language. Specifikationen XBRL 
1.0 för formatet tillkom 2000. Nu gäller XBRL 2.1 från 2003 med komletterande 
rekommendationer från 2005-2006. Syftet med formatet är att uppnå en XML-baserad 
standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information. Från början 
handlade det främst om årsredovisningar men efter ett tag kom XBRL-GL (General Ledger) 
för transaktioner. För närvarande gäller specifikationen XBRL-GL 1.1 med 
rekommendationer från 2005. Specifikationen är spridd i flera länder och det förekommer 
skillnader genom nationella anpassningar. XBRL startades i USA av stora revisorsfirmor för 
de finansiella marknaderna och alla uppgifter i årsredovisningen lades in, vilket enligt US 
GAAP innebär 2600 etiketter. 
 
I Sverige började en diskussion om begreppen 2001. Föreningen XBRL Sweden bildades 
2004. SIE-gruppen deltar i XBRL Sweden. Den har huvudsakligen ägnat sig åt den svenska 
taxonomin för årsredovisning för små och medelstora företag. I Sverige ges i 
årsredovisningslagen en tydligare styrning jämfört med t.ex. IFRS taxonomi som är öppnare. 
Vidare ger baskontoplanen och SIE-formatet Sverige ett försteg. Årsredovisningar och 
revisionsberättelser från privata aktiebolag kan rapporteras till Bolagsverket i XBRL fr.o.m. 1 
juli 2006.  
 
Samarbete pågår utifrån årsredovisningslagen genom FAR (Föreningen auktoriserade 
revisorer), Revisorssamfundet SRS, och SRF (Svenska redovisningskonsulters förbund) 
med taxonomi baserad på baskontoplanen för att uppnå ett eget SWE XBRL. 
XBRL medför synkroniseringsbehov beroende på att årsredovisningslagen förändras varje 
årsskifte med korta ledtider, vilket fordrar tolkning av FAR, att baskontoplanen revideras av 
BAS-kontogruppen och redovisningsprogrammen anpassas i tid.  
 
En hel del aktiviteter kring XBRL sker på myndighetsnivå och föreningen har diskussioner 
med bl.a. ESV, SCB, Skatteverket och finansdepartementet. På EU-nivå kan XBRL särskilt 
komma till användning genom den ekonomiska rapportering som ska ske dit. (EU:s 
finansiella övervakningsorgan Balance Sheet Office och EG-direktiv). 
 
XBRL-GL hanterar redovisningsinformation i huvudboken med XML-scheman för kund- och 
leverantörsreskontror, anläggningar, avskrivningar, projekt och försäljning och medger alltså 

http://www.xbrl.se/
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registrering av fakturor. Andra mer begränsade XML-tillämpningar finns för t.ex. fakturor, 
handel på börsen och finansiella produkter. XBRL-GL är systemoberoende och flexibelt och 
syftar till att effektivisera analys av ekonomisk information genom att överbrygga olika 
affärssystem/applikationer och angreppssätt som används. XBRL-GL möjliggör migrering av 
information vid byte av affärssystem och för arkivering. XBRL blir riktigt intressant när man 
kan koppla ihop grunddata med den aggregerade informationen i årsredovisningen. 
 
XBRL-GL har inte behandlats så mycket i Sverige ännu men Öhrlings PWC har 
implementerat de i sitt eget redovisningsprogram Kapell. Det är dock bara Öhrlings som 
känner till hur GL-taggarna kopplats till de svenska begreppen. XBRL Sweden diskuterar 
samarbete med SIE-gruppen och mappning mellan SIE-XML och XBRL-GL. Hanteringen av 
dimensionser i redovisningen och valideringsfunktionaliteten i XBRL-GL har framhållits i 
USA. 
 
Lars Hansson beskriver det så att XBRL-GL hanterar transaktioner baserade på rapporter. Det 
finns sju typer av rapporter (postbeskrivningar). Ett totaluttag kräver att man använder minst 
fyra filer. Dessa fyra filer skulle kunna slås ihop men det medför tolkningsproblem. Alla 
uppgifter är i princip frivilliga vilket försvårar analys, ger redundans och stora filer. Det är 
möjligt med SIE-XML-uttag i XBRL-GL, däremot inte tvärtom. 
 
Val av struktur 
 
Delprojektet har efter att ha genomfört ovanstående jämförelse valt SIE-XML som format för 
avställning och leverans av uppgifter från AGRESSO. Ställningstagandet är inte avgränsat till 
enbart delprojektets test, utan ska ses som en generell rekommendation. Det baseras på det 
försteg som Sverige befinner sig i med SIE-formatet och dess vida implementering i 
redovisningssystem i hela samhället. SIE-formatet har inte arkivering som ett uttalat syfte, 
men delprojektets test av schemat XMLSIE 1.0 visar att det är användbart även för arkivering. 
Avsaknaden av schemakomponent för anläggningar/avskrivningar kan dock innebära en ad 
hoc lösning. SIE-XML bedöms enligt delprojektet ha en fördel när det gäller förståelsen och 
därmed tillgängliggörandet då struktur och innehåll hanteras i ett schema. SIE-XML är 
begränsad till avställning av informationen i en årsfil, med undantag för saldoposter i 
månadsfiler. Valet av SIE-XML ger även möjlighet till export till XBRL-GL och rapportering 
i XBRL och ger därmed flexibilitet.   
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Projekt Anmärkning 

LDB Agressoprojektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
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Projekt Anmärkning 

LDB Agressoprojektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
 
 
 

Syfte 
 
Att ställa av det urval av uppgifter ur Riksarkivets Agresso-installation 
för räkenskapsåret 2004 som har beskrivits i rapporten 2005-06-30 
”Avställning av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande” 
(Dnr RA 20-2005/858) för att skapa en XML-fil för test inom 
projektet. 
 
Mappningen gjordes med utgångspunkt i XMLSIE_1_4_RA.xsd som 
är en anpassning av XML-SIE 1.0 med verktyget Altova XML Spy. 
Som stöd användes dokumentation som hittills skapats i projektet.  
 
Resultatet är, förutom denna kravspecifikation, schemat 
XMLSIE_1_6_RA.xsd. Denna innehåller ett schema anpassat efter 
ovannämnda förutsättningar. Med utgångspunkt i schemat har även en 
exempelfil framställts. 
 
För upplägg av arbetet hänvisas till e-post meddelande från Jessica 
Wikström, Agresso AB, 2006-04-07 15:49:02.  
 
XML_SIE_1_6_RA.xsd 
 
Den notation som infogats i filen är den följande: 
 
Tecken i versal form har huvudsakligen hämtats från 
avställningsrapporten.  
 
Med utgångspunkt i rapportens urval av uppgifter kopplas dessa i 
förekommande fall till SIE-element. 
 
Om inget annat framgår är utgångspunkten att avställningen ska vara 
fullständig med avseende på förekomsten av uppgifter/element. 
 
I kund- och leverantörslista sker ett urval utifrån aktualitet, se nedan. 
 
I avställningen bortses från rotelementets attribut SIEType. 
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Projekt Anmärkning 

LDB Agressoprojektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
 
 
 

Kontoplan 
Kontonummer 
Kontotext 
 
Kontoplan motsvaras av SIE/Accounting/Accounts. Attributen 
chartOfAccountsType (vilken kontoplan som används) och 
nameOfChartOfAccounts (namn på den) har ingen motsvarighet i 
rapporten och används inte i avställningen. 
 
Kontonummer och Kontotext motsvaras av elementen Id och Name i 
SIE/Accounting/Accounts/Account.   
 
Övriga konteringsdimensioner 
Begrepp 
Begreppstext 
Begreppsvärden för begreppen 
Begreppsvärdestexter 
 
AGRESSO kan innehålla sju dimensionstyper. Ska innehålla alla typer 
som används. Vid Riksarkivet används fem dimensioner.  
 
Begrepp och Begreppstext motsvaras av elementen Id och Name i 
SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup.  
 
Begreppsvärden för begreppen och Begreppsvärdestexter motsvaras av 
elementen Id och Name i SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup. 
Elementet TypeOfObjectGroupId motsvaras av TypeOfObjectGroup/Id 
ovan.  
 
Bokföring 
 
I attributen till SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear anges 
start- och slutdatum i Start och End. Attributet isClosed sätts till True. 
 
Grundbok 
Verifikationsdatum 
Verifikationsnummer 
Verifikationsrad 
Verifikationstyp 
Kontonummer 
Konteringsdimensionerna 1 - 7, se ovan övriga konteringsdimensioner 
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LDB Agressoprojektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
 
 
 

Verifikationstext 
Belopp 
 
Grundboksinformation hanteras i 
SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals. 
 
Verifikationsserier avgränsas i …/Journals/Journal med elementen Id  
som används för verifikationstyp (VT) och Name som används för 
beskrivningstext och verifikationsnummerserie. 
 
Transaktionerna får rätt urval av verifikationsnummerserier om urvalet 
sker ur ”Agressos grundbok: AGL Transakt”. Ankomstregistrerade 
fakturor som vid årsskifte inte ingår i grundboken bortses det ifrån. 
 
Verifikationsnummer, Verifikationsdatum och Verifikationstext 
motsvaras av elementen Id, Date och Text i SIE/…/JournalEntry. 
 
Verifikationsrad motsvaras av SIE/…/LedgerEntry.  Kontonummer, 
och Belopp motsvaras av elementen AccountId och Amount. 
Konteringsdimension motsvaras av elementet ObjectGroup och 
underelementen TypeOfObjectGroupId och ObjectGroupId som 
ObjectGroupReferenceType.  
 
Attributet revoked har ingen motsvarighet i Agresso idag och är inte 
relevant nu. Likaså bortses från attributet revokedby. 
 
Huvudbok 
Kontonummer 
Kontotext 
År 
Årets ingående balanser 
Årets utfall (aggregerat) 
Årets utgående balanser 
 
Årets ingående balanser, Årets utfall, Årets utgående balanser 
motsvaras av 
SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/OpeningBalances, 
…/Balances, …/ClosingBalances.  
 



 
 

Bilaga 3 
Kravspecifikation avställning

Författare Avd Telefon Datum Version Sid

Håkan Lövblad T/R  2006-04-21 1.2 4 (5)
Projekt Anmärkning 

LDB Agressoprojektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
 
 
 

Kontonummer motsvaras av elementet AccountId och balanser och 
utfall motsvaras av elementet Amount i SIE/…/Opening Balances, 
SIE/…/Balances och SIE/…/Closing Balances.  
 
År motsvaras av elementet Period i SIE/…/Balances.  
 
Kundreskontra 
Kundnummer 
Fakturanummer 
Fakturadatum 
Förfallodatum 
Verifikationsnummer 
Verifikationsdatum 
Belopp 
 
Kundnummer, Fakturanummer, Fakturadatum och Belopp motsvaras 
av elementen CustomerId, InvoiceNumber, InvoiceDate och 
GrossAmount i SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice. 
 
Verifikationstyp, Verifikationsnummer och Verifikationsdatum 
motsvaras av underelementen JournalId, JournalEntryId och 
JournalDate i elementet JournalInfo. Underelementet FinancialYear 
behövs för att avgränsa fakturor vid räkenskapsårskiften.  
 
Förfallodatum saknar motsvarighet och bortses ifrån. 
 
Kundlista 
Kundnummer 
Kundnamn 
 
Kundnummer och Kundnamn motsvaras av elementen CustomerId och 
CustomerName i SIE/AccountsReicevable/Customers/Customer. 
 
Avställningen avgränsas om möjligt till förekomster av kunder genom 
avstämning mot Kundreskontra. 
 
Leverantörsreskontra 
Leverantörsnummer 
Fakturanummer 
Fakturadatum 
Förfallodatum 
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Verifikationsnummer 
Verifikationsdatum 
Belopp 
 
Leverantörsnummer, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum 
och Belopp motsvaras av elementen SupplierId, InvoiceNumber, 
InvoiceDate, DueDate och GrossAmount i 
SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice. 
 
Verifikationstyp, Verifikationsnummer och Verifikationsdatum 
motsvaras av underelementen JournalId, JournalEntryId och 
JournalDate i elementet JournalInfo. Underelementet FinancialYear 
behövs för att avgränsa fakturor vid räkenskapsårskiften.  
 
Leverantörslista 
Leverantörsnummer 
Leverantörsnamn 
 
Leverantörsnummer och Leverantörsnamn motsvaras av elementen 
SupplierId och SupplierName i 
SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier. 
 
Avställningen avgränsas om möjligt till förekomster av leverantörer 
genom avstämning mot Leverantörsreskontra. 
 
 
 
 
Håkan Lövblad 
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Tillgängliggörande av Agresso AB:s uttag i SIE-XML 
Denna rapport beskriver resultatet av arbetet med att finna en lämplig metod för att 
tillgängliggöra arkiverad redovisningsinformation med utgångspunkt från de ekonomiska 
rapporterna SU05 och GL21 i Agressosystemet. Som källdata användes ett uttag ur 
Riksarkivets Agresso-installation för räkenskapsåret 2004 i formatet SIE-XML 
(SIEXML_RA_109.xml).  
 
Steg ett blev att testa olika lösningar som både skulle klara av att presentera de ekonomiska 
rapporterna likväl som att klara flera leveranser över tid (vara skalbar). Eftersom mycket 
litteratur pekar på svårigheter med att beskriva hierarkiska data (som XML) i en 
relationsstruktur1 samt att det kräver betydande arbete för att skapa och läsa in data i en sådan 
relationsstruktur, valde vi att söka ut rapporterna direkt ifrån XML-strukturen. För detta har vi 
testat tre alternativ: XML-databaserna eXist och X-Hive/DB samt relationsdatabasen MS 
SQL Server 2005. Mer information om varje testat alternativ finns under respektive rubrik 
nedan. 
 
Våra erfarenheter från detta arbete är att det är möjligt att presentera de ekonomiska rapporter 
som efterfrågas förutsatt att alla nödvändiga uppgifter finns med i uttaget. Kravet på uppgifter 
innefattar även sökkriterier, sorteringsmöjligheter osv. Vi har däremot inte, p.g.a. tidsbrist, 
lyckats ta fram en rapport exakt i den form som rapporterna i Agresso-systemet har. Även 
detta är dock fullt möjligt om själva formateringen av rapporterna görs med programkod 
istället för med frågor i databashanteraren. 
 
Det största problemet vi stötte på var prestandarelaterat. Sökning i en sådan stor XML-fil med 
komplexa frågor tar helt enkelt lång tid. Om redovisningsinformation av det här slaget ska 
tillgängliggöras för många personer samtidigt och detta sker någorlunda frekvent blir 
söktiderna ett problem. För att uppnå maximal prestanda tror vi att det mest effektiva är att 
ladda datat i SIE-XML-filen i en relationsstruktur i en relationsdatabas. Detta ska ställas mot 
enkelheten i att kunna hämta en SIE-XML-fil ur bandroboten och ladda denna i en databas för 
tillgängliggörande och sedan eventuellt ta bort den när efterfrågan inte längre är tillräckligt 
stor. Ett tredje alternativ är att bryta upp SIE-XML-filen i mindre delar, men detta tror vi inte 
skulle innebära några fördelar eftersom rapporterna som ska presenteras ändå måste 
sammanställas med uppgifter ur flera av dessa uppbrutna delar.  
 
Detta kan sammanfattas på följande sätt: 
 
1) Hela XML-SIE-filen oförändrad i databas: 

(a) Enkel hantering, snabb väg från bevarande till tillgängliggörande 
(b) Långsamt  

2) XML-SIE-filen uppbruten i databas: 

 
1 Ronald Bourret har samlat fler bra artiklar om XML och datbaser på 
http://www.rpbourret.com/xml/XMLDBLinks.htm

http://www.rpbourret.com/xml/XMLDBLinks.htm
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(a) Eventuellt något snabbare än alternativ 1 
(b) Kräver mer arbete än alternativ 1 

3) Innehållet i XML-SIE-filen överförd till en relationsstruktur i databas: 
(a) Det snabbaste alternativet 
(b) Det alternativ som kräver mest arbete 

 
Viktigt att komma ihåg är att denna rapport endast behandlar tillgängliggörandet av 
redovisningsinformation, inte bevarandet. Eftersom tillgängliggörandet också är en produkt av 
sin tid innebär det inte att de problem vi stött på nu nödvändigtvis kommer att vara ett 
problem i framtiden. XML-databaser och XQuery är relativt nya tekniker som mest troligt 
kommer att utvecklas ytterligare och i takt med att datorerna blir snabbare minskar också 
prestandaproblemen.  
 
SIEXML_RA_109.xml upptar 423 MegaByte (443 829 100 byte) och validerar utan fel mot 
XMLSIE_1_6_RA.xsd med koden i Bilaga 2. 
 
För att en databas ska kunna hantera de olika datatyperna i XML Schema krävs att schemat 
läggs i databasen och att XML-filerna sedan associeras med schemat. Detta gör det möjligt att 
hantera datum som datum, heltal som heltal och textsträngar som textsträngar. Man kan alltså 
exempelvis utföra beräkningar med heltalsvärden vilket inte är möjligt om all data i XML-
filerna betraktas som text (vilket är fallet om filerna inte associeras till något schema). 
Sökning i XML-data går också snabbare om schemat ligger i databasen. 
 
Slutsatser: 
Vi bör lägga till en namnrymd till SIE-XML-schemat och filerna samt alltid använda relativa 
sökvägar till schemafilen från instansfilen enligt följande exempel: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RootElement xmlns="http://www.mynamespace/product/1.0"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.mynamespace/product/1.0 name.xsd"> 

 

Exist-db 
Exist-db är den XML-databas vi använt tidigare för testning och som bygger på öppen källkod 
(och är gratis) och kan laddas ner från http://exist-db.org. Test med SIEXML_RA_109.xml 
och XMLSIE_1_6_RA.xsd i eXist (eXist-snapshot-20060316.jar) har gett följande insikter: 

• Eftersom SIEXML_RA_109.xml inte har någon namnrymd deklarerad kan inte 
validering mot schema ske i eXist. 

• Filen är för stor att kunna hanteras av eXist, möjligen kan detta avhjälpas med 
konfigurering av databasen och av Java Virtual Machine, men detta bedömdes inte 
som tillräckligt viktigt att avsätta tid åt. 

X-Hive/DB 
X-Hive/DB är en kommersiell XML-databas som kan laddas ner från http://www.x-
hive.com/products/db/index.html och installeras som en tidsbegränsad utvärderingsversion 

http://exist-db.org/
http://www.x-hive.com/products/db/index.html
http://www.x-hive.com/products/db/index.html
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utan begränsning avseende databasstorlek. Den version vi testade var 7.2.2. Databasen har 
fullt stöd för XQuery från administrationsgränssnittet och det är med denna databas vi har 
tagit ut SU05 (med koden i Bilaga 3) och börjat på GL21 (innan problemen med att få ut hela 
den rapporten p.g.a. interimsbokföring upptäcktes). Denna databas i kombination med 
XQuery gör det enkelt att få ut uppgifterna som krävs för att sammanställa en rapport. När 
man däremot börjar strukturera uppgifterna för att passa rapportstrukturen blir frågorna snabbt 
komplexa samt att prestandan snabbt blir lidande. Det bästa är därför att hantera 
rapportstruktureringen från en mellanvara, exempelvis en web service. 
 

Tamino 
Tamino är en kommersiell XML-databas från Software AG som vi just fått en 
utvärderingsversion av utan storleksbegränsning. Vi kommer att testa denna databas senare. 
 

Microsoft SQL Server 2005 
En SQL-databas har skapats i testsyfte för att undersöka om det finns möjlighet att i SQL 
Server 2005 kunna hantera hela XML-filen SIEXML_RA_109.xml som en post i en tabell. 
Tanken bakom detta är att om flera XML-filer inkommer så läggs varje fil till som en post i 
samma tabell. Varje XML-fil blir en rad i tabellen som växer med antalet filer. Varför vi 
valde att göra denna test är att den nyaste versionen av SQL Server har ett utbyggt stöd för 
XML-strukturer i tabeller. 
 
Vi gjorde ett försök att lägga in hela XML-filen SIEXML_RA_109 som en enhet, en så kallad 
XML blob (Binary Large Object) i en tabell. Även schemat XMLSIE_1_6_RA.xsd lades till i 
en så kallad schema collection. Detta gör man för att kunna validera den inkomna filen samt 
ha möjlighet att hantera de olika datatyperna i XML-filen. XML-schemat underlättar också 
indexeringen av XML-bloben vilket medför att man får betydligt snabbare svarstider på de 
frågor som ställs mot tabellen.  
 
Storleken på XML-filen SIEXML_RA_109 var 423 MegaByte (Mb). Vid skapande av 
databas i SQL Server 2005 så blev databasens storlek 773 Mb inklusive XML-fil. Fullt 
indexerad var storleken på databasen 4239 Mb (se bilaga 1, tabell 1). Med indexeringen 
minskade söktiderna markant på de mixade SQL- och XQuery-frågor som testkördes mot 
databasen. Man kan väl säga att för att få rimliga svarstider på de frågor som ställs mot 
databasen så bör den vara fullt indexerad. Dock måste man vara medveten om den tillväxt i 
Mb som sker då databasen indexeras. 
 
En test gjordes att få ut följande data ur XML-filen SIEXML_RA_109. 
 
Komprimerad saldospecifikation leverantör 
 
KONTO 212 LEVSK STATL AGRESSO 
 
Per.    Ver.nr    VT    Fakturanr  Fakturadatum     Förf.datum      Konto    Val     Belopp 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lev.nr. : 40609836 Arbetsgivarverket 
 
2004/3  2407165   LB    1368       2004-03-16       2004-04-14      212      SEK    -26.4  
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Givna fasta sökvärden var: 

• Verifikationstyp (VT) 
• Datum 
• Konto 

I våra testfrågor var VT lika med LB samt datum var 2004-03-16 sökt på konto 212. För att få 
ut den information som behöves skapades tre stycken stored procedures (sp). Där den första 
stored procedure (sp01) genererar verifikationsnummer för givet konto på givet datum detta 
används sen av stored procedure nummer två (sp02) för att få ut huvuddelen av informationen 
om leverantörsfakturan. Sista stored procedure (sp03) frågan ger bara leverantörsnamn, dock 
behöves indata från fråga två, nämligen leverantörsnummer (info om sp, se bilaga 1). 
Följande data kunde fås ut ur XML-filen SIEXML_RA_109: 
 
Givet indata: 
Verifikationstyp (VT) LB 
Datum  2004-03-16 
Konto  212 
 
Utdata: 
Ver.nummer  40609836 
Lev.nr  2407165 
Lev.namn  Arbetsgivarverket 
Faktura.nr  1368 
Förf.datum  2004-04-14 
Belopp  -26.4 
 
Värden som inte kunde fås ut ur XML-filen var under kolumn Val med värdet SEK detta 
beror på att den informationen inte finns med i XML-filen. Samtliga tre stored procedure 
frågorna skulle kunna skrivas ihop till en eller hanteras i middle ware så som en fråga. Dock 
har det inte gjorts här då det viktiga är att se om det finns möjlighet att få den information som 
krävs ur XML-filen SIEXML_RA_109 för att kunna sammanställa en komprimerad 
saldospecifikation. Man kan väl säga att XML-filen kunde leverera de data för att som 
krävdes för att få ut information till en saldospecifikation. Att exempelvis få ut samtliga 
saldospecifikationer för ett konto över en tidsperiod (månad) är endast 
programmeringstekniskt problem som kan lösas via kod av systemutvecklare.   
 
De svårigheter som vi har upplevt med SQL Server 2005 är problem dels med XML-schemat 
XMLSIE_1_6_RA. Problemen har varit följande: 
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• XML-deklaration (<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>) och eventuell 
kommentar (<!--kommentar--!>) på rotnivå måste tagas bort ur schemat innan det 
läses in i SQL Server 2005. 

• SQL Server 2005 kräver att det finns en tidzonbokstav i alla noder av typerna 
xs:date, xs:time och xs:dateTime. Bokstaven Z motsvarar Coordinated 
Universal Time (UTC). Datum 2006-06-06 måste skrivas som 2006-06-06Z eller med 
en tidzonförskjutning, exempelvis 2006-06-06+01:00. Vi löste detta problem genom 
att ändra datatypen xs:date till xs:string i XML-schemat. 

• Eftersom SIEXML_RA_109.xml inte har någon namnrymd deklarerad kan endast ett 
schema användas i skapad databas. Detta kan bli ett problem om en ny version av 
schema tillkommer och både nya och gamla versioner av scheman måste kunna 
användas parallellt i databasen.  

 
Vi har även haft lite problem med det kombinerade sök språket SQL med XQuery. Där har 
problemet varit syntaxen i språket, det vill säga att få ut de data som vi krävde. Dock kan det 
bero på att det mixade SQL och XQuery har en ny syntax som kräver en viss ny inlärning för 
oss systemutvecklare. Vi har dock sökt lösningar på ovanstående problem genom Microsofts 
webbsida och genom att läsa dokumenten: 

• XML Support in Microsoft SQL Server 2005. 
• XML Best Practices for Microsoft SQL Server 2005. 
• Performance Optimizations for the XML Data Type in SQL Server 2005. 

 
Detta var lite om de möjligheter och problem som finns med att använda SQL Server 2005 
som en lösning för tillgängliggörande av fil SIEXML_RA_109.xml. 
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Bilaga 1 
Här nedan finns visas den SQL kod som skapar hela databasen samt tabell, uppläsning av 
XML fil, SIEXML_RA_109 och indexering av tabell (primär samt två sekundära 
indexeringar). 
 
*-BYGG DATABAS FÖR XMLSTRUKTUR-*/ 
/********************************/ 
 
/*OM DATABASEN FINNS SÅ TA BORT DEN*/ 
USE MASTER 
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.databases WHERE name = 'MinDB') 
DROP DATABASE MinDB; 
 
/*SKAPAR DATABASEN*/ 
CREATE DATABASE MinDB; 
 
/*KÖR DETTA OM SCHEMA SKALL LÄGGAS IN I SQL DB*/ 
/*PROBLEM DOCK MED  MED DATE VERIFIKATION MOT SCHEMA (YYYY-MM-DDZ)*/ 
 
GO 
/*SKAPA SCHEMACOLLECTION SAMT LÄGGER IN ETT SCHEMA*/ 
/*SKALL SCHEMA EJ ANVÄNDAS SÅ KOMMENTERA BORT NEDANSTÅENDE SQL STRÄNG*/ 
USE MinDB 
CREATE XML SCHEMA COLLECTION SieCollection AS 
'SCHEMAT SKALL IN HÄR,DVS HELA STRUKTUREN' 
 
GO 
/*SKAPAR TABELL SOM ANVÄNDER XMLSCHEMA -(*)- */ 
/*SKALL SCHEMA EJ ANVÄNDAS KOMMENTERA BORT NEDANSTÅENDE STRÄNG*/ 
USE MinDB 
CREATE TABLE TabellNamn(KOLUMNNAMN1 INT PRIMARY KEY, KOLUMNNAMN2 XML(CONTENT SieCollection))  
 
GO 
/*ANVÄND DETTA OM TABELL SKALL SKAPAS UTAN VERIFIKATION MOT SCHEMA*/ 
USE MinDB 
CREATE TABLE TabellNamn(KOLUMNNAMN1 INT PRIMARY KEY, KOLUMNNAMN2 XML not null) 
 
GO 
/*LADDAR IN XMLFIL TILL TABELL*/ 
/*FIL VERIFIERAS MOT SCHEMA, OM DETTA -(*)- VALTS*/ 
USE MinDB 
INSERT INTO TabellNamn 
SELECT 1, KOLUMNNAMN2 
FROM (SELECT * FROM OPENROWSET(BULK 'ABSOLUT SÖKVÄG TILL XMLFIL', SINGLE_BLOB) 
AS KOLUMNNAMN2) AS R(KOLUMNNAMN2) 
 
GO 
/*SKAPAR PRIMÄR INDEX TABELL: TABELLNAMN SAMT I KOLUMN:KOLUMNNAMN2*/ 
CREATE PRIMARY XML INDEX idx_xKOL ON TabellNamn (KOLUMNNAMN2) 
 
GO 
/*SKAPAR SEKUNDÄRT INDEX TABELL: TABELLNAMN SAMT I KOLUMN:KOLUMNNAMN2 VAL 
(VALUE)*/ 
CREATE XML INDEX idx_xKOL_Value ON TabellNamn (KOLUMNNAMN2) 
USING XML INDEX idx_xKol FOR VALUE 
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GO 
/*SKAPAR SEKUNDÄRT INDEX TABELL: TABELLNAMN SAMT I KOLUMN:KOLUMNNAMN2 VAL 
(PATH)*/ 
CREATE XML INDEX idx_xKol_Path ON TabellNamn(KOLUMNNAMN2) 
USING XML INDEX idx_xKol FOR PATH 
 
 
Storlek i MegaByte (Mb) på skapad databas i olika grader av indexering 
 
Nr Index MegaByte Ökning i Procent 
1 Ej indexerad 773 Mb 0 % 
2 Primär index 2642 Mb 342 % 
3 Samt path index 3445 Mb 446 % 
4 Inklusive value index 4239 Mb 548 % 
Tabell 1 
 
Här nedan presenteras samtliga tre stored procedurer som har används för att få fram data ur 
fil SIEXML_RA_109. Även anrop för att köra dem samt de resultat som sp genererade 
tillbaka. 
 
Stored procedure 1: 
/*Test Procedur01*/ 
create proc sp01 
 @vt sysname, 
 @date sysname,  
 @account int 
  
AS 
Select Data.query(' 
 for $p in /SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/ 
 Journals/Journal[Id = sql:variable("@vt")]/JournalEntry[Date = 
sql:variable("@date")] 
 where $p/LedgerEntry/AccountId = sql:variable("@account") 
 return <data>{$p/Id}</data>') 
From TabellXML 
 
 
Kör: 
exec sp01  
 @vt = 'LB', 
 @date = '2004-03-16', 
 @account = '212' 
 
Ger: 
<data> 
  <Id>2407165</Id> 
</data> 
 
 
Stored procedure 2: 
/*Test Procedur02*/ 
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create proc sp02 
 @verifikatnr sysname 
AS 
Select Data.query(' 
 for $p in 
/SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/JournalInfo[JournalEntryId = 
sql:variable("@verifikatnr")] 
 return <data>{$p/JournalDate}{$p/..}</data>') 
From TabellXML 
 
Kör: 
exec sp02 
 @verifikatnr = '2407165' 
 
Ger: 
<data> 
  <JournalDate>2004-03-16</JournalDate> 
  <Invoice> 
    <SupplierId>40609836</SupplierId> 
    <InvoiceNumber>1368</InvoiceNumber> 
    <InvoiceDate>2004-03-16</InvoiceDate> 
    <DueDate>2004-04-14</DueDate> 
    <GrossAmount>-26.4</GrossAmount> 
    <JournalInfo> 
      <FinancialYear>2004-01-01</FinancialYear> 
      <JournalId>LB</JournalId> 
      <JournalEntryId>2407165</JournalEntryId> 
      <JournalDate>2004-03-16</JournalDate> 
    </JournalInfo> 
  </Invoice> 
</data> 
 
 
Stored procedure 3: 
 
/*Test Procedur03*/ 
create proc sp03 
 @supplierid sysname 
AS 
Select Data.query(' 
 for $p in /SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier[SupplierId = 
sql:variable("@supplierid")] 
 return <data>{$p/SupplierName}</data>') 
From TabellXML 
 
Kör: 
exec proc03 
 @supplierid ='40609836' 
 
Ger: 
<data> 
  <SupplierName>Arbetsgivarverket</SupplierName> 
</data> 
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Bilaga 2 
 
package validate; 
 
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory; 
import javax.xml.parsers.SAXParser; 
import javax.xml.validation.SchemaFactory; 
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler; 
import org.xml.sax.SAXException; 
import org.xml.sax.SAXParseException; 
 
public class ValidateXML { 
 // Constants whe
 static final String JAXP_SCHEMA_LANGUAGE = 

n using XML Schema for SAX parsing. 

  "http://java.sun.com/xml/jaxp/properties/schemaLanguage"; 
 static final String W3C_XML_SCHEMA = 
  "http://www.
 static final String JAXP_SCHEMA_SOURCE = 

w3.org/2001/XMLSchema"; 

  "http://java.sun.com/xml/jaxp/properties/schemaSource"; 
  
public static void main(String[] args) { 
 St
 if(args.length!=2){ 

ring xmlFile, schemaFile; 

  System.out.println("No arguments found:\nUsage: xmlFile xsdFile"); 
  System.exit(1); 
 }else{ 
  xmlFile = args[0]; 
  schemaFile = args[1]; 
  // Validate 
  if(isValidSAX(xmlFile, schemaFile)){ 
  System.out.println("[OK] File \"" + xmlFile + "\" is valid."); 
  }else{ 
   System.err.println("[ERROR] File \"" + xmlFile + "\" did not 
    validate.\n" + " Ensure that schema declaration exists in xml 
     document and that " + 
    "the schema is avalible and has correct name."); 
   System.exit(1); 
  } 
 } 
} 
 
// SAX parsing 
public static boolean isValidSAX(String source, String schema){ 
 try { 
  SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance(); 
  spf.setNamespaceAware(true); 
  spf.setValidating(true); 
  SAXParser sp = spf.newSAXParser(); 
  sp.setProperty(JAXP_SCHEMA_LANGUAGE, W3C_XML_SCHEMA); 
  sp.setProperty(JAXP_SCHEMA_SOURCE, schema); 
  MyDefaultHandler dh = new MyDefaultHandler(); 
  sp.parse(s ; 
  return (dh.isValid)?true:false; 

ource, dh)

 } catch(SAXException se) { 
  se.printStackTrace(); 
 } catch (Exception e) { 
  System.err.println(e); 
 } 
 return false; 
} 
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} 
 
//Custom error hanler to print errors and return isValid 
class MyDefaultHandler extends DefaultHandler { 
//flag to check l do
public boolean isValid = true; 

 if the xm cument was valid 

//Receive notification of a recoverable error. 
public void error(SAXParseException se) { 
setValidity(se); 
} 
//Receive no
public void fatalError(SAXParseException se) { 

tification of a non-recoverable error. 

setValidity(se); 
} 
//Receive no
public void warning(SAXParseException se) { 

tification of a warning. 

setValidity(se); 
} 
private void setValidity(SAXParseException se){ 
isValid = false; 
System.err.println(se.toString()); 
} 
} 
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Bilaga 3 
(: Deklarerar namnrymd för lokala (egendefinierade) funktioner :) 
declare namespace f="http://ldb-centrum.se/xquery/local-functions"; 
 
(: Hämtar kontonamn från ett givet kontonummer. 
:) 
declare function f:get-account_name($accountid as xs:integer) 
{ 
 for $account in /SIE/Accounting/Accounts/Account where $account[Id = $accountid] 
 return $account/Name/text() 
}; 
 
(: Hämtar verifikatnummer utifrån givna kriterier: verifikattyp och period, sorterat på 
verifikatnummer. 
:) 
declare function f:get-journalids($accountid as xs:integer, $year as xs:integer, $month as 
xs:integer) as xs:integer* 
{ 
 for $journal in /SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal[Id = 
"LB"]/JournalEntry  
 where (fn:year-from-date($journal/Date) eq $year) and (fn:month-from-date($journal/Date) eq 
$month) and ($journal/LedgerEntry/AccountId = $accountid) 
 order by $journal/Id 
 return $journal/Id/text() 
}; 
 
(: Hämtar faktura-noden för ett givet verifikatnummer. Notera att returtypen endat tillåter en 
träff,  
(trots att vi använder en for-loop). Om fler än en faktura hittas ger XQuery-processorn ett 
felmeddelande. 
:) 
declare function f:get-invoice($journalentryid as xs:integer) as node() 
{ 
 for $invoice in /SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice where 
$invoice/JournalInfo[JournalEntryId = $journalentryid] 
 return $invoice 
}; 
 
(: Hämtar ett leverantörsnamn utifrån ett leverantörsnummer :) 
declare function f:get-supplier_name($supplierid as xs:integer) 
{ 
 let $name := /SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier[SupplierId = $supplierid] 
 return $name/SupplierName/text() 
}; 
 
(: Hämtar fakturauppgifter för varje verifikat och returnerar en utskriftsformaterad lista med 
verifikat :) 
declare function f:get-invoices($accountid as xs:integer, $year as xs:integer, $month as 
xs:integer) as node()* 
{ 
 for $journalids in f:get-journalids($accountid, $year, $month) 
 for $invoices in f:get-invoice($journalids) 
 return (<verifikat>{concat(" 
---------------------------------------------------------------------------------------------
.nr. : ",$invoices/SupplierId/text(), " ",f:get-supplier_name($invoices/SupplierId)," 
 
",$year,"/",$month," ",$invoices/JournalInfo/JournalEntryId/text(),"
 ",$invoices/JournalInfo/JournalId/text(),"
 ",$invoices/InvoiceNumber/text()," 
 ",$invoices/InvoiceDate/text()," 
 ",$invoices/DueDate/text()," ",$accountid,"
 ",$invoices/GrossAmount/text())}</verifikat>) 
}; 
 
(: kan äta upp minnet... :-( :) 
declare function f:items-to-string($items as item()*) as xs:string 
{ 
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 if(count($items) lt 1) then 
   "" 
 else  
   concat($items[1]/text(),f:items-to-string(subsequence($items,2))) 
}; 
 
(:  
Huvudfunktionen 
Här deklarerar vi vad vi vill söka på och skapar rapporthuvudet 
:) 
declare function f:su05() 
{ 
 let $accountid := 212, 
 $year := xs:integer(2004), 
 $month := xs:integer(3), 
 $report_name := "SU05", 
 $company := "Riksarkivet", 
 $invoices := f:get-invoices($accountid, $year, $month) 
return concat("Rapport: ",$report_name," 

Företag: ",$company," 
Period: ", $year,"/",$month," 
 

Komprimerad saldospecifikation leverantör 
 
KONTO ",$accountid," ",f:get-account_name($accountid)," 
 
Per. Ver.nummer VT Fakturanummer Fakturadatum Förfallodatum Konto
 Val Belopp 
",string-join($invoices," ")) 
}; 
(: Kör frågan :) 
f:su05() 
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XML kontra tabellstruktur 
 
Enligt uppdragsbeskrivning och projektplan så var projektets syfte bl.a. att analysera för- och 
nackdelar med ett digitala leveransformat baserat på eXtensible Markup Language (XML) 
jämfört med det format med flata filer med fast post- och fältlängd som används vid 
Riksarkivet idag.  
 
Under projektets gång har frågeställningen för att kännas meningsfull utvecklats till att gälla 
att ställa en hierarkisk XML-struktur mot en tabellstruktur med olika inslag av XML. Det 
sistnämnda för att fånga metadata. 
 
Riksarkivets klassiska leveransformat bygger inte på metadata i maskinläsbar form och har 
praktiserats utan egentligt automatiserade hjälpmedel. Därför skulle en direkt jämförelse med 
en modell med maskinläsbara metadata och automatiserade hjälpmedel inte ge så mycket.  
 
Projektet utgick från att initialt testa en hierarkisk XML-modell. Beroende på knappa resurser 
och vissa fördröjningar p.g.a. externa faktorer har inte denna modell kunnat utvärderats fullt 
ut och än mindre har några alternativ kunnat testats. 
 
Under projektets gång har dock vissa erfarenheter erhållits som lett till några reflexioner kring 
problematiken. En del svårigheter med den valda XML-modellen har också kunnat noteras.  
 
 
Bedömningskriterier och analys 
 
För att bedöma ett visst leveransformat bör analyseras dess för- och nackdelar vid olika 
skeden i hela bevarande- och utlämnandeprocessen. Processen kan dela upp i : 

• Logiskt och fysiskt uttag från ursprungssystemet till leveranspaket  
• Överföring till arkiv 
• Uppackning och kontroll av leverans 
• Hantering av leveransens metadata 
• Långsiktig lagring och bevarande 
• Utlämnade och presentation 

En ytterligare fråga är också hur man ska väga och sammanfoga för- och nackdelar i de olika 
skedena till en helhetsbedömning. Hur viktiga är om ett format har problem i ett skede om de 
är bra i ett annat.  
 
Det kan samtidigt konstateras att det är tänkbart att använd ett format för leverans och vid 
mottagning konvertera det till ett annat format för långtidsarkivering. Till det kommer att för 
utlämnande kan leveransen konverteras och importeras till ett automatiserat system för 
snabbare accesstider. Allt detta försvårar analysen ytterligare. 
  



 2
 
Formatalternativ  
 
I princip kan vi se några alternativa leveransformat, inkluderande maskinläsbara metadata, 
som skulle kunna vara tänkbara 

• vanlig hierarkiskt XML-fil  
• traditionella tabellorienterade flata filer med metadata i XML-format 
• tabellorienterade fil i XML-format  

I samtliga fall skulle XML-filerna vara fastställda i Scheman(alt DTD) och automatiserad 
bearbetning skulle kunna vara möjligt för kontroll, konvertering och utlämnande. Paketering 
ihop med andra metadatafiler skulle också vara lika aktuella i samtliga fall. 
 
Som format för vanlig hierarkisk XML-fil har SIE-XML valts, se bilaga 1, Infologisk 
struktur; SIE-XML eller XBRL-GL. Skulle en tabellstruktur enligt någon av de andra 
alternativen väljas skulle rimligtvis utgångspunkten vara tabeller i enlighet med specifikation 
i rapporten Avställning av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande.  I fallet med 
flata filer skulle strukturell metadata kunna hanteras i XML-filer enligt ADDML-DTD:n eller 
något liknande. DTD:n ADDML(Archives Data Description Markup Language) ingår i det 
av norska Riksarkivet utvecklade leveranskontrollprogrammet, ARKADE, som till viss del 
använts på svenska Riksarkivet. XML-filer enligt denna DTD är tänkta att integreras med 
Riksarkivets ARKIS II vad gäller leveranser av databaser.  

 
Av dessa tre alternativ har som nämnts projektet bara testat hierarkiska XML-filer med SIE-
XML struktur. Dessa tester har inte hunnit ske full ut. 
 
 
Logiskt och fysiskt uttag från ursprungssystemet till leveranspaket  
 
Ett testuttag har gjorts ur RAs Agresso i ett hierarkiskt XML-format enligt SIE-XML 
schemat. Preliminärt verkar rätt data kommit med. Själva uttaget föregicks inom projektet av 
en teoretisk mappning av de uppgifterna ur Agresso som specificeras i rapporten Avställning 
av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande mot begreppen i SIE-XML. Viss 
kontakt skedde då med SIE-gruppen. För själva uttaget anlitades en konsult från Agresso AB 
då den interna tabellstrukturen i AGRESSO är så komplex. Att kunna genomföra ett uttag 
utan hjälp av Agresso AB ter sig knappast tänkbart. Tankarna på ett generellt verktyg enligt 
bilaga 6 Beskrivning av prototyp (SIP-generator) framstår inte praktiskt tillämpbara, 
åtminstone på en sådan komplex struktur som Agresso-databasen. Till mappningen och själva 
uttaget har en del resurser åtgått men inte i någon anmärkningsvärd omfattning. 
 
Alternativet med tabeller skulle kräva framtagande av scheman i enlighet med specifikationen 
i Avställning av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande eller uttag av metadata i 
XML-filer enligt ADMML. Arbetet med en konvertering utifrån den komplexa tabell-
strukturen i AGRESSO skulle kvarstå, om än kanske vara lite enklare. För mindre 
ekonomisystem kan tänkas att fördelen skulle vara tydlig med ett tabelluttag.  
 
För standardsystem där det hela främst kan ses som en engångsinsats för införande av en 
uttagsmodul framstår dessa kostnader som tämligen låga och skillnaden mellan de olika 
format inte av någon större betydelse. För ekonomisystem med liten spridning eller för sådana 
med lokal anpassning av vissa funktioner skulle dock en eventuell skillnad i arbetsinsats 
kunna vara av större betydelse då det handlar om en anpassning för varje eller ett fåtal system. 
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Breddar man perspektivet till andra systemtyper kan man fråga sig om det finns strukturer 
med ett stort antal många-många relationer som skulle vara svårt att översätta och mappa till 
en  hierarkisk XML-fil. Vad gäller på myndigheter unik förekommande system av olika 
storlek kan också framtagande av och mappning mot en hierarkisk struktur te sig som en 
onödig arbetsinsats. Därför kommer tabellstruktur antagligen att finnas kvar som ett 
alternativ.    
 
Vad gäller tabelluttaget ur AGRESSO har som nämnts inte några praktiska tester gjorts.  
 
Som helhet bedöms dock inte uttaget innebära en betydande skillnad mellan de olika 
alternativen. 
 
 
Överföring till arkiv 
 
Överföring till arkiv, om det sker via databärare eller datakommunikation, lär inte innebära 
någon avgörande skillnad mellan alternativen.  
 
 
Uppackning och kontroll av leverans 
 
För uppackning och kontroll kommer det behöva utvecklas speciella verktyg. Sådant har 
redan skett i andra Riksarkiv utifrån egna specifikationer, bl.a. i Danmark och Norge. Vad 
gäller framtagande av dessa verktyg kan tänkas fördelar med XML-format då  generella 
redskap för validering m.m. redan finns att tillgå.. Med XML-schema finns både möjlighet till 
en finkornig styrning med datatyper, enumererbara typer och reguljära uttryck för enskilda 
noder och en mer grovkornig styrning som endast definierar vilka uppgifter som är 
obligatoriska och vilka som är valbara. 
 
Skulle man välja att ha olika format för leverans och långtidsarkivering blir konvertering 
aktuell redan vid uppackning. Då är det något ett verktyg för detta skede också måste kunna 
behärska. 
 
Allmänt kan antas att XML-format till viss del kan underlätta kontroller vid leverans. 
 
 
Hantering av leveransens metadata 
 
I samtliga fall tänks metadata kunna läsas in automatiskt. XML har fördelen att han en direkt 
standardiserad koppling till metadata och struktur. Vad gäller tabeller måste speciella 
metadatafiler hanteras som inte är lika direkt standardiserade. Men vad gäller XML måste 
också Schema/DTDer finnas med och bevaras. 
 
 
Långsiktig lagring och bevarande 
 
Vad gäller det långsiktiga bevarandet är det utifrån den tekniska utvecklingen svårt att 
bedöma hur länge ett format har stöd av generella verktyg som finns tillgängliga. Det kan 
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därför förr eller senare bli aktuellt med konvertering. Flata filer är en enkel struktur som i 
princip alltid bör gå att läsa in. Dock kan teckenkodning behöva att konverteras. XML är 
enkel, specificerad och säkert långt i framtiden utnyttjad standard. Skulle den sluta användas 
bör det vara relativt enkel att konvertera eller gå att skapa läsare för formatet.  
 
 
Utlämnade och presentation 
 
Vid utlämnande kan olika typer av presentationer vara aktuella. Dels kan användaren främst 
vara intresserad av informationsinnehåller och gärna vilja göra olika typer av bearbetningar, 
dels kan det handla om att kunna presentera sammanställningar eller dokument såsom de en 
gång såg ut.  
 
I det senare fallet senare fallet kan man se fördelar med en XML-struktur. En XML-fil med 
tillhörande stilmall kan visas direkt i en webbläsare (eller framtida motsvarighet) och med 
något mer logik kan dokumentation till noderna hämtas från XML-schemat och presenteras i 
anslutning till data i noden så att data blir begripligt för användaren. Denna typer av 
presentationer skulle bli mer komplicerade vid tabellbaserad arkivering. 
 
Vad gäller bearbetning av data i en stor hierarkisk XML-fil har i projektet vissa tester gjorts. 
Dessa finns redovisade i bilaga 4 Tillgängliggörande av Agresso AB:s uttag i SIE-XML. 
Slutsatserna är att det är möjligt att återskapa rapporter ur ursprungssystemet om relevant data 
finns med i uttaget och sökkriterier och sortering m.m. är dokumenterade. Det största 
problemet var prestandaorienterat. Komplexa frågor i en sådan stor XML-fil tar lång tid. Vid 
frekvent återsökning kan detta bli ett problem. För att få bättre prestanda skulle det 
effektivaste antagligen vara att ha data i en relationsstruktur i en relationsdatabas. Ett tredje 
alternativ är att bryta upp SIE-XML-filen i mindre delar. Rapporten sammanfattar: 
 
1) Hela XML-SIE-filen oförändrad i databas: 

(a) Enkel hantering, snabb väg från bevarande till tillgängliggörande 
(b) Långsamt  

2) XML-SIE-filen uppbruten i databas: 
(a) Eventuellt något snabbare än alternativ 1 
(b) Kräver mer arbete än alternativ 1 

3) Innehållet i XML-SIE-filen överförd till en relationsstruktur i databas: 
(a) Det snabbaste alternativet 
(b) Det alternativ som kräver mest arbete 

 
Det kan också anmärkas att testerna har gjorts med dagens XML-verktyg. Dessa kan 
utvecklas så att prestandaproblemen blir mindre.   
 
 
Sammanvägning och analys 

  
Hur man skall väga de olika skeden vid en samlad bedömning är inget projektet behandlat. I 
de fall där inga tydliga skillnader uppkommer bortfaller problemet. Möjligheterna att 
konvertera mellan olika format i olika skeden försvårar analysen ytterligare men är också 
något som innebär att formatvalet inte behöver ses som ödesdigert. Detta kräver dock att valt 
format har denna möjlighet till automatisk konvertering.  
 
Det är vid uttag, kontroll och utlämnade som skillnader mellan formaten kan antas.  
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Slutsatser 
 
Som helhet ter sig fortfarande hierarkisk XML som det mest intressanta. Särskilt den stora 
spridning som sker av användningen av XML och utvecklingen av verktyg talar för det. Men  
samtidigt kan inte tabellstrukturen avfärdas, särskilt kanske i form av XML-filer. Vid vissa 
typer av system kan tabelluttag antas fortsätta vara det naturliga.  
 
 
Rekommendationer till fortsatt arbete 
 
Främst bör man fortsätta med testerna av hierarkisk XML-fil. Det finns flera saker som bör 
fullföljas med det gjorda Agresso-uttaget. Det har inte ens ännu klart konstaterats att all 
önskad data kommit med i uttaget. Vad gäller tillhandahållandet av informationen finns ännu 
mycket att göra, bl.a. test av inläsning i ett relationsdatabassystem. 
 
Det bör även vara intressant med vissa tester av tabelluttag bl.a. för att få ett ordentligt 
beslutsunderlag. Då tabelluttag antagligen kommer att fortsätta att vara aktuellt för olika 
unika system på myndigheter är det naturligt att detta alternativ också utvecklas.  
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Projekt Anmärkning 
AGRESSO-projektet Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet 
 

1. Beskrivning av prototyp (SIP-generator) 
 
Syftet med denna rapport är att försöka utvärdera den prototyp som har tagits fram inom 
ramen för LDB-projektet, projekt Agresso. Målet är att skapa ett leveranspaket (SIP) från ett 
befintligt verksamhetssystem. Prototypen som är framtagen är skriven med Microsoft Visual 
Studio 2003 i programspråket C#. Programmet består av ett antal moduler där varje modul 
representeras av en separat biblioteksfil (DLL-fil). Ett grafiskt gränssnitt bestående av ett 
antal GUI är sedan länkat till varje biblioteksfil. 
 
Tanken bakom detta är att koden skall bli så skalbar som möjligt och kunna återanvändas. 
Detta medför också att mindre kod skrivs i GUI:et, endast inläkning av klasser och deras 
metoder skall förekomma. Allt för att undvika att ha för mycket funktionalitet i det grafiska 
gränssnittet. 
 
Själva prototypen består av fem moduler: 

• Uttagsmodul 
• Mappningsmodul 
• Genereringsmodul 
• EAC & EAD-modul 
• Paketeringsmodul 

1.1 Uttagsmodul 
Modulen gör uttag ur en relationsdatabas (Microsoft SQL Server 2000) i XML med en XML-
fil för varje tabell samt en databasstrukturfil i XML. Denna modul fungerar oavsett vad 
databasen innehåller (ekonomisystem, ärendehanteringssystem osv.), men förutsätter att 
relationerna mellan tabellerna (primärnycklar och främmande nycklar) går att läsa ut ur 
databasen.  

1.2 Mappningsmodul 
Mappningsmodulen ger möjlighet att koppla noderna i en arkivstruktur (ERMS-RA och 
XML-SIE har testats) till enskilda tabeller och kolumner från databasuttaget. För detta 
används databasstrukturfilen från uttagsmodulen samt en mallfil med tillhörande schema för 
arkivstrukturen. Uppgifter om vilken information (noder) som är obligatoriska samt 
dokumentationen för noderna (förklarande text) hämtas från schemat. I prototypen är 
begränsningen att endast XML Schema med unika elementnamn kan användas. 
Mappningsinställningarna sparas fortlöpande medan mappningsarbetet pågår och användaren 
kan därför när som helst avbryta arbetet (och stänga av prototypen) för att senare fortsätta där 
han/hon slutade. 
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1.3 Genereringsmodul 
Genereringsmodulen har ett mycket enkelt gränssnitt med en knapp för att starta själva 
genereringen samt en textruta för felutskrifter. Själva arbetet som utförs i genereringsmodulen 
är däremot betydligt mer avancerat i den meningen att en mängd olika fall måste beaktas i 
programlogiken. För att verkligen kunna generera alla dessa filer från databasuttaget som 
skall ingå i leveranspaketet krävs mer arbete än vad som har varit möjligt i denna prototyp.  

1.4 Modul för skapande av EAC och EAD 
Modulen ger möjlighet att skapa en mycket enkel EAC och EAD, mest för att få med dessa i 
det slutliga leveranspaketet. 

1.5 Paketeringsmodul 
Modulen skapar ett METS-kuvert med länkar till de ingående filerna i paketet, EAC, EAD 
och [ERMS-RA, XML-SIE, …] 

2 Möjligheter och svårigheter 
Här diskuteras de möjligheter och svårigheter som upptäckts under arbetets gång med att ta 
fram prototypen. 

2.1 Uttagsmodul 
Utav två skarpa system som testats (RA:s ÄHS och RA:s Agresso) är det inte möjligt att få ut 
den information som behövs avseende databasstruktur. Bedömningen är att det endast i 
undantagsfall kommer att vara möjligt att få ut tillräcklig information ur befintliga 
verksamhetssystem för att ett uttag av denna typ skall vara meningsfull.  
 
Istället bör ett uttag göras i samarbete med leverantören i en lämplig struktur som inte bygger 
på rena tabeller och dess relationer, se kommentarerna om mappningsmodulen. 

2.2 Mappningsmodul 
Mappningen i prototypen bygger på att databasstrukturen från uttagsmodulen är fullständig 
samt att den som skall utföra mappningsarbetet har tillgång till en utförlig 
systemdokumentation. Detta bedöms inte som realistiskt i ett verkligt fall ute hos en 
arkivbildare. Arbetet med att mappa en arkivstruktur mot tabeller och kolumner blir dessutom 
mycket mödosamt, särskilt för stora komplexa databaser (RA:s Agresso innehåller 1592 
tabeller). 
 
En liknande mappningsmodul skulle dock kunna vara användbar under förutsättning att 
mappningen sker mot en mindre primitiv struktur än tabeller och kolumner. Under antagandet 
att ett uttag i XML-SIE kan göras med hjälp av en färdig exportmodul i ett 
redovisningssystem eller med hjälp från leverantören samt att RA bedömer att XML-SIE 
måste kompletteras med metadata för att anses tillfredsställande ur bevarandesynpunkt, kan 
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en liknande mappningsmodul användas för att konvertera och komplettera uttaget till den nya 
strukturen. 
 
Genom att använda dokumentationsmöjligheterna i XML Schema är det enkelt att i samma 
programvara använda olika XML-strukturer så att de blir begripliga för användaren då de 
förklarande texterna till det som ska fyllas i eller mappas finns i själva schemat. 
 
Eftersom Agresso-databasen blev tillgänglig först sent i projektet har arbetet med prototypen 
främst utgått ifrån ÄHS med ERMS-RA som verksamhetssystemstruktur. Prototypen hanterar 
inte scheman med icke-unika elementnamn vilket XML-SIE använder – därför fungerar inte 
mappningsmodulen för redovisningssystem i prototypen. 

2.3 Genereringsmodul 
Att generera arkivobjekt utifrån ett databasuttag med tabeller och dess relationer med hjälp 
utav en mappningsinställning (som skapas i mappningsmodulen) är komplicerat. Antalet 
förekomster (rader) i en tabell måste för varje kolumn jämföras med hur repeterbar den nod 
är, dit informationen ska hamna. Med kopplingstabeller och eventuellt repeterbara 
föräldrarnoder blir detta komplext. 
 
Med ett manuellt konstruerat databasuttag och därefter mappning med mappningsmodulen 
mot ERMS-RA har arkivobjekt genererats på ett korrekt sätt med genereringsmodulen. Detta 
har dock förutsatt att mappningen utförts exakt ”rätt” vilket torde vara svårare för den 
tilltänkte slutanvändaren än för den som skapat prototypen. 
 
Under antagandet att ett mindre primitivt databasuttag används (som beskrivs under rubriken 
ovan (ex. XML-SIE för redovisningssystem)), bör denna generering vara väsentligt lättare och 
därför fullt möjlig. 

2.4 Modul för skapande av EAC och EAD 
Även om denna modul i prototypen inte är särskilt väl utvecklad ses inga problem med att 
bygga ett mer komplett verktyg för att skapa dessa två filer, kompletta exempel av EAC och 
EAD skulle dock underlätta det arbetet. Frågan är också hur stort behovet är av att kunna 
skapa dessa två filer i ett program som denna prototyp. EAC och/eller EAD kan 
förhoppningsvis exporteras från befintliga förteckningssystem. 

2.5 Paketeringsmodul 
Under förutsättning att alla förhållanden för hur ett leveranspaket skall se ut, görs 
bedömningen att inga särskilda svårigheter föreligger med att skapa ett leveranspaket. 
Givetvis krävs en mer eller mindre stor arbetsinsats beroende på hur komplex strukturen för 
verksamhetssystemen är, men det första problemet att lösa är att exakt definiera strukturen för 
ett leveranspaket samt för verksamhetssystemen. ERMS-RA består t.ex. av flera scheman som 
måste länkas ihop med varandra, hur detta skall ske är ännu inte fastslaget. 
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