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SAA annual meeting 

Vad är SAA? 
SAA är akronymen för the Society of American Archivists. Detta är den äldsta (startad 
1936) och största intresseorganisationen för arkivarier i Nordamerika. I organisationen 
finns ett antal arbetsgrupper inordnade däribland Technical Subcommitte EAC-CPF (TS 
EAC-CPF), Technical Subcommitte EAD (TS EAD) och Schema Development and 
Review Team (SDT) där jag är en av de internationella deltagarna. Man säger att SAA:s 
uppdrag är to serve the educational and informational needs of more than 5,000 
individual and institutional members and to provide leadership to ensure the 
identification, preservation, and use of records of historical value” 

Årsmötet 2015 
Årets möte/konferens genomfördes 13-22 augusti i Cleveland. Konferensens rubrik var 
Make the connection. Detta var en konferens enbart för SAA. De försöker samla in så 
många presentationer som möjligt och presentera dem via SAA’s hemsida. 

Cleveland 
Cleveland är en stad i delstaten Ohio och är regionen Cuyahoga’s huvudstad. Cuyahoga 
är den populäraste regionen i staten. Staden ligger i nordöstra delen av staten på den 
södra stranden till sjön Erie. Staden grundades 1796 nära floden med samma namn som 
regionen och var ett tillverkningscentrum tack vare närheten till sjön såväl som ett antal 
kanaler och järnvägslinjer. Tillverkningsindustri, finanscentrum, hälsovård och 
biomedicin är de typer av verksamheter som bygger upp stadens ekonomi. Cleveland är 
även hem till the Rock and Roll Hall of Fame samt Cleveland Browns. 
 
2013 beräknades folkmängden i Cleveland vara 390.113, vilket placerar staden som 
nummer 48 i USA och nummer två i staten. 

Inledande del av konferensen 
Årsmötet/konferensen inleddes med ett antal korta seminarier och utbildningar som till 
exempel Describing Archives: a Content Standard (DACS), Encoded Archival 
Description (EAD). Deltagande i dessa seminarier kostar. Seminarieutbudet på dessa 
konferenser varierar. Seminarierna är uppskattade av deltagarna och vissa av dem ger 
de amerikanska arkivarierna poäng för arkivariecertifiering via Academy of Cerified 
Archivists (ACA). Deltagande i en del kurser med digital inriktning ger poäng till en 
Digital Archives Specialist (DAS). I år höll jag tillsammans med en kollega från New 
York återigen PREMIS-utbildningen. (Jag ingår i styrelsen för PREMIS och att hålla 
utbildning i PREMIS är en del av uppdraget.) 22 elever fick en heldags introduktion till 
standarden och avslutar det hela med att skriva ett prov via internet. Efter det får de 
ytterligare poäng i sin strävan att erhålla ett DAS-certifikat. 
 
Konferensen har även en inledande del som kallas Research forum där man pratar om 
forskning och innovativa tillämpningar. Jag kan rekommendera att titta igenom de 
sammanfattningar och de affischer som presenteras på webbsidan för att se vad som 
presenterades.  
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En annan inledande punkt är att arbetsgruppernas större publika mötesgrupper, så 
kallade Round Tables RT (Rundabord), har sina möten. Dessa grupper har en egen 
ordförande, som inte är samma som för arbetsgruppen. På dessa möten hanteras val av 
ordförande och ledamöter i styrgruppen för RT, samt även frågor där arbetsgruppen vill 
ha hjälp av en större grupp. Ordförande väljs för ett år, efter att ha tjänstgjort som vice 
ordförande året innan. Varje år väljs med andra ord en ny viceordförande. Från SAA’s 
styrelse finns ett förslag om att ändra på alla dessa grupper som presenterade på 
Business Meeting och en diskussion om förslaget pågår nu på internet. 
 
Kommittéerna, Round Tables RT och de sektioner som finns inom SAA brukade förr 
ha sina möten under denna inledande del av konferensen. Eftersom dessa möten numera 
är lite utspridda under hela konferensen, har jag samlat texterna och informationen på 
ett ställe i denna rapport och inte enligt hur de låg i programmet. 

Bokhandel 

När allt drar igång öppnas även bokhandeln. Man säljer väldigt mycket litteratur och 
det här är ett tillfälle att handla med rabatt. Även om man som medlem har rabatt är 
priserna här så pass sänkta att många har möjlighet att privat införskaffa litteratur, 
eftersom man inte alltid får ekonomisk hjälp av arbetsgivaren för inköp av denna typ.  
 
Här anordnas även träffar med författare och blivande författare som behöver få extra 
information om hur man ska gå tillväga för att bli en författare utgiven av SAA. 

Professionella affischer 

Under konferensen visas affischer som tagits fram av projekt eller enskilda. På en A1 
presenteras projektet eller ett förslag på lösning på ett problem. Vid ett antal tillfällen 
står även presentatören av affischen på plats och berättar om sin affisch. Både affisch 
och dess presentatör/presentatörer står att finna i programmet. 

Standards Committee 

I Standards Committee (Standardkommittén, SC) är många personer inblandade. 
Kommittén är huvudansvarig för alla de standardgrupper som finns inom SAA och på 
så sätt en av de viktigaste kommittérna. Standardgrupperna är subkommittéer med 
namnet Technical Subcommittee (Teknisk Subkommitté, TS). Hela mötet ägnades åt 
uppdateringar från de olika standardgrupperna och anteckningarna finns redan 
presenterade på SC’s hemsida som går att hitta via länken till kommittéerna 
presenterade i länklistan. 

TS EAC, TS EAD och SDT gemensamt möte 

Eftersom alla dessa arbetsgrupper har ett samarbete och är sammanlänkade, genomförs 
ett gemensamt möte där ena huvudpunkten är den nu släppta uppdateringen av EAD 
och den andra är förslaget att slå ihop alla dessa tre grupper eftersom det behöver ske så 
mycket samarbete och skulle underlätta arbetet. SDT är den arbetsgrupp som genomför 
det praktiska arbetet med att ta fram ett schema enligt riktlinjer och önskemål från TS 
EAD och TS EAC. Man har därför ingen egen punkt på agendan, utan deltar för att 
kunna ställa frågor och få förklaringar till föreslagna uppdateringar. 
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För TS EAC handlade det om information om startmöte för att arbeta vidare med ett 
utbytesformat för ISDF – ICA standarden gällande aktiviteter och funktioner 
genomfördes i samband med ICA konferensen i Bryssel i November 2013 och det 
andra mötet som skedde via dator i juni 2015. Det finns stort intresse för detta nya 
utbytesformat, med det tänkta namnet EAC-F. Arbetet kommer dock att invänta det 
som sker inom ICA och dess arbetsgrupp om de olika standarderna och just nu hjälper 
man den arbetsgruppen med exempel på funktioner och aktiviteter för att de ska komma 
vidare i sina diskussioner. 
 
För TS EAD fokuserade man på revisionen och att standarden nu släppts. Den finns i 
tryck, dock kvarstår arbete med att presentera informationen på hemsidan och de filer 
som ska kunna göra omvandlingarna från det gamla formatet till det nya till viss del 
automatiserade. Nuvarande ordföranden i SAA kom in på mötet under denna punkt och 
gratulerade samt tackade för allt det arbete som läggs ned. 
 
Gemensamt för de båda grupperna var diskussionerna om hur grupperna ska se ut 
framöver, som var en fortsättning på det förslag som lämnats till SAA’s styrelse och 
fått bifall. Fortfarande är den tanken rådande som presenterades förra året, att bara en 
grupp ska hantera alla standarderna rådande och det är framförallt för att minska det 
administrativa arbetet men också för att underlätta samarbetet mellan grupperna. 

Webarchiving RT 

Webbarkivering är en stor fråga för många och RT’t arbetar mycket med att ha 
webbseminarier och en blogg om frågan. En presentation från California Digital 
Library som ska byta webbplattform kunde också åhöras. 

EAD RT 

Den stora punkten på agendan var lanseringen av EAD3 och den amerikanske 
ordförande i TS EAD Mike Rush’s tack till deltagarna med några tårar. Presentationen 
går att nå via länken till EAD RT. Det pratades även om vilka som kommer att 
implementera EAD3 och rapporter från bland annat TS EAC och SNAC projektet som 
nu startat upp sin verkliga test av det man kommit fram till med hjälp av en så kallad 
pilot. 

SAA Section Meeting: Descriptive Section 

På denna session förmedlades information gällande sektionen Description. Den 
inleddes med en presentation av den nya styrelsen. Därefter tog några talare över med 
varierande ämnen.  
 
Jag presenterade vad som hänt sedan förra året och igångsättandet av FGS Funktionen 
och lanseringen av de första dokumenten och FGs Paketstruktur som skedde precis 
innan konferensen. 
 
Ordförandena i TS EAC presenterade arbetet med EAC-F och sa samma sak fast med 
fler ord som ni kan se under det gemensamma mötet här ovan. 
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Konferensen 
Efter att alla inledande programpunkter var avklarade startade själva konferensen. Den 
är upplagd med ett stort antal parallella sessioner där man ibland vill vara på två eller 
fler ställen samtidigt. Men det blir mer och mer så att talarna på sessionerna håller så 
hög klass, så man blir sittandes kvar och istället följer twitterflödet från de andra 
sessionerna. (Det är tur att wifi-t numera är fritt så man kan göra det direkt och inte 
behöva vänta och se vad man missat när man kommit hem.) Punkterna där ordförande 
talar till medlemmarna, prisutdelningar, posterutställning och sponsorernas utställningar 
var även det en del i årets konferens. Nedan följer en sammanfattning av de sessioner 
och övriga aktiviteter som jag deltog i. 

Första gemensamma sessionen 

Den första stora gemensamma sessionen var fylld med olika tal. Vi hälsades alla 
välkomna SAA’s ordförande. Det delades även ut ett antal olika priser. 
 
Sedan hölls två presentationer utgående från en av SAA’s viktigaste uppgifter att 
marknadsföra arkiven. Den första rörde ämnet att via utställningar presentera historier 
och göra dem minnesvärda. Den andra handlade om inspelningar av historier av 
berättade av nu levande människor i alla åldrar. 
 
ICA Expert Group on Archival Description: Interim Report on the Development of a 
Conceptual Mode 
Denna session presenterade en uppdatering av läget i arbetet. Man arbetar med en 
konceptuell modell som ska sammanföra de fyra olika arkivstandarderna. Samtidigt 
arbetar man med en ordlista baserad på modellen. Ett första utkast på modellen ska 
finnas tillgänglig redan nu i höst och ordlistan i början på 2016. Arbetet ska vara klart 
2016.  

Mind Your Own Fucking Business: Documenting Communities that Don’t Want to Be 
Documented and the Diversity of the American Record 

Hur gör man och vad ska man tänka på när det är en grupp som inte vill att information 
sparas eller det är en muntlig tradition som behöver sparas? Sessionen var mer en 
redogörelse för de olika typerna än svar på hur man ska göra och tänka. 

Öppning av utställningshallen samt studentaffischer 

Det officiella öppnandet av utställningshallen var inledning på två dagar där man kunde 
gå runt och titta på produkter som konferensens sponsorer säljer.  
 
Fokus var som vanligt på genealogi, scanning, förpackning och mikrofilm. 
Arkivboxarna hade i år fått tillökning med bygg din egen T-Rex i kartong (tyvärr bara i 
miniformat då…). 
 
Samtidigt invigdes utställningen med studenters affischer om arkiv och forskning som 
de arbetar med under sin utbildning.  
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Mottagning 

Efter utställningshallens öppnande förflyttade sig de flesta medelst fötter till the Rock 
and Roll Hall of Fame Museum för mottagningen. Samtidigt skulle the Cleveland 
Browns spela en försäsongs match och eftersom dessa två anläggningar ligger bredvid 
varandra var det ett extra inslag att som gångtrafikant bli visad tillrätta på 
övergångsstället av polisen. (Matchbesökarna var aningen fler än arkivarierna….) 

Andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen var att avgående SAA ordförande delade ut 
studentpriserna. Därefter presenterades tal från nuvarande och kommande ordförande 
samt en i styrelsen. Sammanfattningsvis så sa alla tre att det är viktigt att nå ut och 
presentera arkiven som faktiskt är del i att göra historien ”riktig” för allmänheten. 

Archival Challenges and Opportunities: Perspectives from the Archivist of the United 
States 

En skype-intervju med David Ferriero som är Riksarkivarien (The Archivist of the 
United States) och därmed chef över the National Archives and Records Administration 
(NARA). Diskussionen handlade en del om hur SAA och NARA kan samarbeta och 
stärka varandra. NARA får till exempel inte ägna sig åt att försöka påverka till exempel 
politiker, men det får SAA göra och där ser sig NARA kunna bidra med information. 
När riksarkivarien pratade om sina tankar och visioner handlade det bland annat om 
önskan att den som arbetar som registrator på en myndighet helst ska komma från 
NARA så det skulle finnas en förståelse för arkiveringen och arkivfrågorna. 
Budgetmässigt har man samma problem som alla andra med neddragningar fast med en 
extra twist: NARA är ansvariga för presidentbiblioteken eller mer arkiven efter varje 
president och 2030 kommer den delen av NARA’s verksamhet ta hela budgeten. Man 
behöver bland annat gå igenom de befintliga bestånden och faktiskt gallra i dem. 
Personalmässigt behöver man anställa 500 nya personer, man har ju 40 arkivlokaler 
spridda över hela landet. Att nå ut med arkiven har blivit en succé i det återkommande 
evenemanget ”sov över på Riksarkivet” och få frukost gjord av riksarkivarien, kanske 
ska lägga till att målgruppen är under tolv år och en medföljande förälder. 
Bibliotekarien för kongressen har aviserat sin pensionering och där ser han gärna att det 
blir en person som kan tänka sig att samarbeta med både NARA och Smithsonian i ett 
ABM-samarbete. 

Digital Archivists and Information Technologists: A Collaborative Challenge 
Detta var en session om samarbetet som behöver finnas mellan IT och arkivet oavsett 
hur stor institution eller verksamhet man verkar i. Bland annat framfördes att IT inte får 
sätta stopp för bevarandet genom att spärra datorer så man inte kan testa applikationer 
som behövs för bevarandet. En annan stor punkt är att de två olika grupperna inte pratar 
samma språk, vilket är en av de första punkterna som behöver hanteras. De på 
arkivsidan uppmanades att läsa på innan de går och pratar med IT och att använda till 
exempel wikipedia som en källa till information. När man sedan startar diskussionerna 
så är OAIS referensmodellen en bra utgångspunkt i att komma fram till de första 
begreppen de båda behöver förstå. Man får inte heller glömma att IT behöver hjälp av 
arkivet för att kunna lösa vissa problem såsom till exempel filformatsfrågor.  
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Prisutdelning 

Trots redan två tillfällen med utdelade priser fanns det fortfarande priser kvar att dela 
ut. Så en liten skara följde utdelningen av de sista priserna som gick bland annat till 
SNAC-projektet. 

Email Archiving in a Curation Life - cycle Context 

Att arkivera e-post är ännu så länge ingen dans på rosor. Verktygen har först nu börjat 
dyka upp och frågorna man ska ställa sig vid e-postarkiveringen är otaliga. Bland annat 
måste man fundera på om det verkligen enbart räcker med den officiella e-posten för att 
få hela bilden, även den privata kan krävas. Tänk Hillary Clinton. En undersökning om 
de olika programvarorna som finns har genomförts och två av programvarorna 
presenterades sedan lite närmare. Listan och informationen går att nå via länken i 
länklistan i slutet på detta dokument. I frågestunden på slutet kom de bifogade filerna 
upp och det eniga svaret från hela panelen var att ja det är bilagorna som är problemet. 

Recordkeeping in the Cloud and the Advent of Open Data: Mission Critical or Mission 
Impossible? 

En session som presenterade läget i projektet interPares som nu är inne på sin fjärde 
version och det pågår 25 st. delprojekt. Denna gång fokuserar man på autenticitet och 
det öppna informationssamhället och den öppna myndigheten. Man arbetar med 
checklistor för vad man ska tänka på vid molnlagring där man kan behöva hjälp av 
leverantörerna av tjänsten för att fylla i viss information. Man håller även på med 6 st. 
verktyg för bevarande av records. Men, presentationen är inte tydlig nog att tala om var 
dessa verktyg ska implementeras hos de som levererar molntjänster för records eller 
hos användaren.  

En liten förklarande text om record 

Till att börja med måste man komma fram till vad ”record” är. Det svenska begreppet 
som har blivit valt är verksamhetsinformation. Jag använder dock i hela texten det 
engelska begreppet ”record”. 

Business Meeting 

Hela konferensen avslutades med en decimerad skara åhörare vid genomgången av 
SAA:s läge som förening. Den nya ordföranden fick också göra sin första korta 
presentation om vad han ser vara de viktigaste punkterna under sitt ordförandeår. Det 
ekonomiska läget presenterades, vilket är gott och verkställande direktör Nancy 
Beamont fick också göra sin presentation. Antalet medlemmar är just nu 6210 stycken. 
Bokförsäljning är en av inkomstkällorna och där ser man att e-böcker inte är någon 
succé ännu. Medlemmarna fick även komma till tals i två frågor och det gällde 
medlemsavgiften och gruppsammansättningarna. För medlemsavgiften ser man att den 
behöver höjas och det kommer att ske med ett par ökningar under ett antal år. 
Medlemsavgiften är baserad på lönen vilket också betyder att är man inom de lägre 
lönegraderna inte har råd att vara medlem. Gruppsammansättningsfrågan handlar om att 
man vill styra om mer så att det enbart är medlemmar som får vara med i till exempel 
sektioner och RT’s, tiden räckte inte riktigt till så den diskussionen flyttades ut på nätet. 
Men det går att konstatera att de som inte har råd att vara medlem ofta är med i de 
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grupper och de e-postlistor som inte kräver medlemskap för att få information och 
kunskap vilket gör att de möjligheterna inte får försvinna. 

Sammanfattning 
Jag måste säga att ämnena och sessionerna på konferensen var riktigt bra (som vanligt). 
Man får alltid med sig mycket tankar och idéer som man behöver fundera mer på och 
kontrollera vidare. Att wifi-t numer är fritt underlättar att samtidigt följa de andra 
sessionerna via Twitter vilket gör att man snabbt får veta om man ska flytta till en 
annan session.  
 
I år genomfördes konferensen på en konferensanläggning i stället för på ett hotell med 
konferenslokaler vilket gjorde att lokalerna verkligen var utformade för ändamålet. 
Men, att använda en konferensanläggning medförde att alla blev spridda boendemässigt 
och det gjorde att många av de extra sociala arrangemang som brukar ske uteblev. 
 
Det blir spännande att se och få höra vad som händer med alla gruppdiskussioner och 
hur det kommer att se ut i slutändan. Det viktiga för SAA är att komma ihåg att delar av 
det de gör har en stor användargrupp utanför USA.  
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Länkar: 
 
SAA: http://www2.archivists.org  
 
Årsmötet 2015 
Konferensen: http://www2.archivists.org/am2015#.VfrxK5dZCao  
Programmet: https://archives2015.sched.org/  
Presentationerna kommer att kunna nås via hemsidan. Genom att via 
konferensprogrammet klicka på sessionens titel kan man, om det finns en presentation 
tillgänglig, nå den genom att man klickar på titeln under presentatörens namn. 
 
Cleveland 
Cleveland.: http://www.city.cleveland.oh.us/  
The Rock and Roll Hall of Fame: http://www.rockhall.com/  
Cleveland Browns: http://www.clevelandbrowns.com/  
 
Länkar som ej finns i programmet 
Rundabord: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Roundtables.html?Actio
n=List_Committees&CommWGStatus=Roundtables  
Kommitteer: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/ListingCommittees.html
?Action=List_Committees&CommWGStatus=Committees  
Sektioner: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Sections.html?Action=
List_Committees&CommWGStatus=Sections  
SAA bokhandel: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/store/storeFront.html?Action=Store  
FGS förvaltning: http://riksarkivet.se/fgs-earkiv  
PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/  
E-post verktygssammanställningen : https://goo.gl/gJRC6v  


