
  1 (24) 

 IT-avdelningen Datum  

  2010-10-04   

 

Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm  · Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, Stockholm  ·  Telefon: 010-476 70 00  ·   
Telefax: 010-476 71 20  ·  E-post: riksarkivet@riksarkivet.se  ·  Internet: www.riksarkivet.se  ·  Organisationsnr: 202100-1074  ·   
Bankgiro: 5052-3752  ·  Plusgiro: 15646-3 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från the Society of American Archivists årliga möte 10-15 
augusti 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Bredenberg 
SoU/ IT-avdelningen  



  2 (24) 

 

 
 

 

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 EAC Working group EAC WG där jag är en av 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” 
 
Länkar: 
SAA: http://www2.archivists.org  

Årsmötet 2010 
Årets möte/konferens genomfördes 10-15 augusti i Washington DC. 
Konferensens rubrik och tema var Archives and Records. Detta var en 
gemensam konferens för SAA, Council of State Archivists CoSA och the 
National Association of Government Archives and Records Administrators 
NAGARA. De försöker samla in så många presentationer som möjligt och 
presentera dem via SAA’s hemsida.  
 
Länkar: 
Konferensen: http://www2.archivists.org/conference/2010/washington  
CoSA: http://www.statearchivists.org/ 
NAGARA: http://www.nagara.org/index.cfm  
Presentationer: Kommer att gå att nå via hemsidan, genom att via 
konferensprogrammet klicka på sessionens titel och i de fall det finns en 
presentation tillgänglig nås den genom att man klickar på titeln under 
presentatörens namn. 

Washington DC. 
Washington, Washington, DC. eller i vardaglig amerikanska bara DC. är 
huvudstad i USA. Washington är en stad med breda avenyer, parker och 
många vita byggnader och monument centrerade runt The National Mall, 
såsom Vita huset, Capitol Hill, Library of Congress, The National Archives 
och all de olika museerna som tillhör The Smithsonian. Det finns även ett 
stort zoo, the National Zoo, där man bland annat kan se jättepandor, lemurer, 
tigrar, lejon ja alla möjliga djur. För oss som arbetar med arkiv är de två 
stora instutionerna Library of Congress LC och National Archives and 
Records Administration NARA som jag presenterar närmre nedan. Staden 
sammanfaller geografiskt med District of Columbia (DC.), och tillhör alltså 
ingen delstat. 
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The Mall,  foto: Karin Bredenberg 

Staden har omkring 600 000 invånare och täcker en yta av 180 
kvadratkilometer längs Potomacflodens östra strand. I storstadsområdet, 
Greater Washington, DC. Metropolitan Area, som egentligen omfattar 
betydligt större landytor i de omgivande staterna Maryland och Virginia än 
vad som ryms inom stadens gränser, bor över 5,3 miljoner invånare. På 
senare tid har man också börjat räkna staden som en del av ett större 
storstadsområde tillsammans med den närliggande staden Baltimore. Det 
kombinerade storstadsområdet Baltimore-Washington Metropolitan Area, 
som utöver Greater Washington DC och Baltimore även inbegriper nordöstra 
Maryland och ett hörn av West Virginia, har då cirka åtta miljoner invånare 
vilket gör det till det fjärde största i USA (efter New York, Los Angeles och 
Chicago). 
 
Länkar: 
Washington DC.: http://washington.org/ 
Smithsonian: http://www.si.edu/  
National Zoo: http://nationalzoo.si.edu/  

Library of Congress 
Library of Congress i vardagstal LC är biblioteket för kongressen men 
allmänheten kan också gå hit och läsa samt låna böcker. Man har en samling 
som består av minst 142 miljoner föremål. Det finns nämligen inte bara 
böcker och manuskript i samlingarna det går att hitta bland annat 
uppstoppade djur och andra föremål. Från början fanns biblioteket i 
kongressens hus på Capitol Hill och 1897 flyttade man in i den nya 
huvudbyggnaden. Idag består LC av 3 fastigheter.  
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Library of Congress huvudbyggnad, foto Karin Bredenberg 

Huvudbyggnaden är byggd i italiensk renässansstil och dekorerad med gudar 
och gudinnor. Många konstnärer var med och dekorerade huset och till en 
billig penning. Det finns bland annat en mosaik med Minerva som rör på 
fötterna beroende på hur du kommer emot den och betraktar den. Man 
började med en samling lagböcker för kongressmedlemmarna. Men, 1810 
brann samlingen upp och fem år senare köpte man Thomas Jeffersons stora 
privata bibliotekssamling. Han hade nämligen för att vara en privatperson en 
väldigt stor samling med sina 6487 böcker. Kongressmedlemmarna har även 
idag sin egen läsesal där endast de får komma in. De kan beställa materialet 
för framtagning eller få materialet skickat över gatan till kongressen.  
 
Ett spännande projekt är att man idag försöker återställa Thomas Jefferson:s 
samling för att ha den i en egen utställning, vilket är en fascinerande samling 
att få se. Det pågår ständigt en rad olika utställningar vilka är väl värda att 
besöka. Man får fotografera inne i LC om det du vill fotografera inte är 
placerat bakom glas. 
 
På LC hanterar man även ett stort antal standarder och framförallt 
utbytesformat inom både arkiv- och biblioteksvärlden. Många av 
standarderna har sina webbsidor placerade hos LC. Just denna hantering av 
standarder gör att när man arbetar inom det området inte får missa ett besök 
här.  
 
Länkar: 
LC: http://www.loc.gov  
Jefferson byggnaden: http://www.loc.gov/jefftour/  
Standarder hos LC: http://www.loc.gov/standards/  

National Archives and Records Administration 
National Archives and Records Administration i vardagstal kallat NARA är 
motsvarigheten till Riksarkivet och precis som Riksarkivet i Stockholm är 
man placerad på två ställen i DC. Man har sin gamla huvudbyggnad vid the 
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National Mall på Constitution Avenue där man har utställningar och 
forskarsalar enbart för släktforskare. The National Mall är parken som leder 
upp till Capitol Hill från Washington monumentet kantad med alla de stora 
museerna. Byggnaden som invigdes 1937 kallas för Archives I. Det är alltså 
här du kan se konstitutionen, frihetsförklaringen och de tio tilläggen till 
konstitutionen (bland annat att man som privat person har rätt att bära vapen) 
i det som kallas Rotundan. Man har även the Archives shop där du kan köpa 
arkivrelaterade souvenirer som till exempel arkivboxar. Man har temporära 
utställningar men även några permanent utställningar. För att komma in i 
lokalen måste man passera en säkerhetskontroll.  
 

  
Archives I, foto Karin Bredenberg   Archives II, foto Karin Bredenberg 

 
Men, man har även nya lokaler i College Park. Detta komplex uppfördes 
1994 och kallas för Archives II. Det ligger på mark som tillhört Maryland 
universitetet därav namnet College Park. Det är en resa på cirka 45 minuter 
dit från byggnaden vid the Mall och man har en egen liten busslinje som går 
dit en gång per timme. Man betalar inget för att åka med denna buss. I dessa 
nya lokaler finns det cirka 600 anställda placerade och det är även här man 
har de stora forskarsalarna. Inpasseringen motsvara den hos LC men med 
tillägget att all elektronisk utrustning som du har med dig in ska ha ett kvitto 
stämplat av vakten så att när du går ut kan visa upp att du fått med dig rätt 
utrustning ut och inte någon annans. Elektronisk utrustning som man får ha 
med sig är; digitalkamera, dator men även små bordsscannrar. Man har ett 
system där forskarna får övervaka varandra. Borden är placerade mittemot 
varandra med endast en liten glasskiva mellan, vilket gör att man ser vad den 
andre gör. Man hoppas på detta sätt att man avskräcker försök att stjäla 
material. Man placeras som forskare alltid mittemot någon och får inte välja 
sin plats själv. 
 
Länkar: 
NARA: http://www.archives.gov/  
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The Mall: http://www.archives.gov/dc-metro/washington/ 
Utställningsdelen: http://www.archives.gov/nae/visit/ 
College Park: http://www.archives.gov/dc-metro/college-park/ 

Inledande del av konferensen 
Man inleder årsmötet/konferensen med att hålla ett antal korta seminarier 
och utbildningar som till exempel: Understanding Archives: An Introduction 
to Principles & Practices, Managing Electronic Records in Archives & 
Special Collections och Managing Architectural, Design, and Construction 
Records. Dessa seminarier kostar det en del att delta i. Seminarierna är olika 
vid varje konferens så utbudet varierar. Seminarierna är uppskattade av 
deltagarna. 
 
Ett extra inslag denna gång var workshopen om Encoded Archival Context- 
Corporate Boodies, Persons and Families EAC-CPF. En väldigt populär 
workshop med 100+ deltagare som jag tyvärr inte hade möjlighet att delta i 
då det var min resedag. Detta är den första versionen av utbytesformatet för 
ICA:s standard ISAAR-CPF. Till utbytesformatet medföljer ett schema som 
möjliggör att man kan skriva XML-dokumentet som följer standarden. 
Workshopen hölls på NARA:s Archives I “det gamla riksarkivet”. Bland 
presentatörerna fanns Angelika Menne-Haritz från det tyska BundesArchiv 
som berättade om APEnet projektet och hur man där kommer använda EAC-
CPF nämnas. Hela dagen har spelats in och kommer att tillgängliggöras via 
EAC-CPF:s hemsida både som ljudinspelning och med anteckningar. 
 
En kort utvikning för er som inte redan hört detta; APEnet är ett EU-projekt 
där tolv europeiska riksarkiv är med och tar fram en gemensamportal för 
sökning av arkivinformation. Portalen kommer att samla in 
arkivbeskrivningar i Encoded Archival Description EAD format. När 
projekttiden är slut, kommer även andra arkivinstitutioner än riksarkiv kunna 
leverera till portalen. Från portalen kommer även arkivinformation att 
skickas till den stora europeiska portalen Europeana som innehåller länkar 
till digitalt material från arkiv, bibliotek och museueer i Europa. 
 

 
SAA:s boklåda, foto Karin Bredenberg 
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Konferensen har även en inledande del som kallas Research forum där man 
pratar om forskning och innovativa tillämpningar.  
 
En annan inledande punkt är att arbetsgruppernas större publika 
mötesgrupper, så kallade Roundtables 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.  
Nedan följer en sammanställning från Research Forum respektive 
presentation av de föredrag som jag lyssnade på på RT. 
 
Länkar: 
APEnet: http://www.apenet.eu/  
EAC-CPF: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/  
ISAAR-CPF: http://www.ica.org/en/node/30230  
EAD: http://www.loc.gov/ead/index.html 
ISAD(G): http://www.ica.org/en/node/30000  
Europeana: http://europeana.eu/portal/  
Research forum presentationer: 
http://www2.archivists.org/proceedings/research-forum/2010 
Rundabord: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Roundtables.
html?Action=List_Committees&CommWGStatus=Roundtables&Time=169
5590200&SessionID=67759310pfakc94971d7af94s6fd6ts830x6022m34gwl
154v2l84082f39efxf6  

Research Forum 

Dagen hade ett huvudtema "Foundations and Innovations" och delades 
sedan in i sektioner. För varje sektion fanns det ett antal olika presentatörer.  
 
Man inledde hela dagen med en presentation av rapporten ”Hållbar 
ekonomin för en digital planet: Att säkerställa långtidsåtkomst till digital 
information”. Rapporten är framtagen av arbetsgruppen som heter Blue 
Ribbon Task Force. I gruppen finns deltagare från olika företag och 
instutitioner i USA. Rapporten handlar om att för att imorgon kunna titta på 
det digitala materialet som skapas idag behöver bevarandet ske redan idag. 
Frågan handlar ju inte bara om den digitala delen utan det är delvis en 
ekonomisk fråga. Några av nyckelfrågorna när man pratar om bevarande av 
digital information är: 

• Vad ska vi bevara? 
• Vem är ansvarig för den digital informationen? 
• Vem betalar för digital information och den infrastruktur som krävs? 

Dessa frågor återkommer i rapporten ur perspektiven den som bevarar och 
den som efterfrågar information. Rapporten är ingen färdig lösning klar att 
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installera utan ger rekommendationer till hur man ska ta sig an problemet. 
Den är väl värd att läsa och ger en hel del att tänka på. 
 
I samband med dagen var det även en affischutställning som presenterade 
olika arkivanknutna projekt. Man hade möjlighet att prata med de ansvariga 
för projekten under en kafferast. 
 
Man kan sammanfatta det så att det är mycket som händer, man är i olika 
stadier av att hantera digitalt material och man måste bestämma sig vad man 
har tänkt att åstadkomma. Man behöver även tänka på vad som menas med 
att man sparar något i en ursprunglig struktur. Det är inte så säkert att det blir 
så när man börjar hantera digitala ärendehanteringssystem. Det positiva, du 
är aldrig ensam det finns fler som arbetar med samma sak. Det negativa, man 
lyckas nog inte aldrig träffa rätt person för att kunna få stöd och råd med det 
man funderar på.  
 
Länkar: 
Rapporten: http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf  
Sammanfattning av rapporten: 
http://www2.archivists.org/sites/all/files/AnneVanCamp-SAA-
Research%20forum2010.pdf  
Blue Ribbon Task Force: http://brtf.sdsc.edu/ 

Archivist Toolkit Roundtable 

Archivist Toolkit även kallat AT är en applikation för administration av 
arkivdata som finns tillgänglig som öppen källkod.  
 
Vid förra årets RT presenterades projektet som ska slå samman, integrera AT 
och Archon. Detta gör att man håller på med arbetet att ändra mål och policy 
för gruppen då namnet i sig gör att Archon användarna inte känner sig 
delaktiga i vare sig arbetet eller gruppen. 
 
För AT gäller att man hade senaste uppdateringen av programmet i 
september 2009 och att man nu är i underhållsläge och har haft 6 
underhållsuppdateringar. Archon hade den senaste uppdateringen i maj 2010 
och att man placerat även denna applikation i underhållsläge. Här har man 
haft 3 underhållsuppdateringar. Båda applikationerna har hållit ett antal 
utbildningar under året som gått. Man vill etablera ett gemensamt forum 
redan nu för båda grupperna eftersom man i slutändan kommer bli en och 
samma grupp. 
 
Det finns ett projekt för integreringen som heter ArchivesSpace. Man har i 
det projektet haft webinars (presentationer/workshops som man deltar i via 
internet) för att sammanställa krav. Man håller på med kravspecifikationer, 
det finns redan 7 utkast tillgängliga på deras hemsida. Man planerar att 
utvecklingen ska kunna börja 2011. Ett av utkasten gäller den tekniska 
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designen och den rekommenderades en titt på. Kommentaren om rapporten 
var att den inte tar upp några val utan den beskriver hur.  
 
Nu började ju frågorna om hur man som användare och utvecklare av egna 
extra program till applikationerna att komma. Svaren blev att man inte har 
bestämt vilket språk applikationen ska programmeras i än men att det 
troligen blir en webbapplikation. En webbapplikation behöver man inte 
installera på den egna maskinen. Man behöver däremot göra en installation 
på en server vilket kräver lite mer i installationshänseende vad det gäller 
kunskaper i hur det fungerar. Vad det gäller att utveckla egna tillägg så 
tyckte man att man fick kalkylera på om man tyckte att det var värt risken att 
den inte kommer att kunna användas i det nya programmet. Har man ett 
tillägg som man använder ska man inte sluta använda det i väntan på det nya 
programmet men vara beredd på att det kan komma att krävas justeringar för 
att den ska fungera i det nya. Om man står i läget att man ska bestämma sig 
för att använda ett av programmen så tyckte man att man ska inte vänta utan 
man ska välja ett av dem och sedan migrera till den nya applikationen.  
 
Målet är att den nya applikationen ska fungera både för den stora 
arkivinstutionen och den ensamma arkivarien (lone arranger) på den lilla 
arkivinstutionen. 
 
Man kommer under hösten att lägga upp ett frågeformulär för att samla in 
mer synpunkter. Det kommer även att tas fram en migreringsplan. 
Synpunkten från åhörarna var att det måste finnas en sådan som hjälp och det 
måste vara en plan som har med hur man gör oavsett vilken av 
applikationerna man använder. 
 
Man berättade att samtal har börjat föras med ICA som tillsammans med 
UNESCO har tagit fram verktyget som heter ATOM som har ungefär samma 
funktion som AT fast i en bantad version. ATOM är öppen källkod och det 
är framförallt tänkt till användare med små arkivbestånd och till arkiv i 
utvecklingsländer som inte har möjlighet att utveckla något själva eller köpa 
en kommersiell produkt. Det som sades var att det kan mycket väl bli så att 
AT-Archon applikationen kommer att slås ihop med ATOM, men det är en 
fråga för framtiden. 
 
Under varje RT görs även ett antal små presentationer som gäller både stort 
och smått och dessa får man höra flera gånger under hela konferensen. Från 
SAA rapporterades att EAD RT också har hand om EAC, man kan rösta 
online på SAA:s hemsida i många val och att SAA:s medlemsavgift kommer 
att höjas. Programkommittén för konferensen talade om att nästa år är det 75 
års jubileum och ämnet är Archives 360◦. Från Online Computer Library 
Center OCLC berättades det om en rapport där man har undersökt vad 
arkiven använder för program. En tredjedel av de svarande använde AT och 
11% Archon. Många använder Word för att registrera sin arkivförteckningar. 
Men, även Excel, XML och databaser förekommer. Det riktigt glädjande är 
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att 70% av de svarande använder EAD. Man tog även upp rapporten som har 
skrivits om svårigheterna att implementera EAD. 
 
Efter detta följde flera presentationer om användande och utökning av de 
båda applikationerna. Först presenterade organisationen ”J. Paul Getty Trust” 
hur man utökat användningen av AT med rapportverktyget Chrystal Reports 
för att få fram snygga diagram och statistik till ledningen. Man ställer frågor 
från rapportverktyget mot databasen i AT för att göra detta. ”Brigham Young 
University” gav en projektuppdatering där man talade om att man nu infört 
ISO anpassade datum och bulk-import av EAD. ”Rockefeller Archive 
Center” och ”University of Vermont” har tagit fram en referensmodell som 
man vill ha hjälp att utvärdera. Man har delat upp det i olika prioriteringar 
för att kunna arbeta med flera delar samtidigt. Bland annat har man en 
prioritering som är registrering av forskare. Hela upplägget ger en del 
förändringar i datamodellen för AT men gör att de får ett hos dem mer 
funktionellt program. En synpunkt var att generellt är det sa att många saknar 
en referensmodell för AT. Finns en kommersiellprodukt som innehåller 
deras prioriteringar men man kom trots det fram till att man ville göra eget. 
Hur denna modell kommer att fungera i den sammanslagna applikationen 
återstår att se. ”California Digital Library” har installerat både AT och 
Archon som en värd. Det vill säga man kan som en liten instutition få ha sitt 
data hos dem och inte behöva göra installationen utan bara ha applikationen 
nåbar hos sig. Man har inte så många användare än. Det är ett tjugotal där 
hälften håller på och testar hur det fungerar de övriga har det i drift. 
Nackdelen för användarna är att man i denna installation tappar möjligheten 
att göra egna små anpassningar. 
 
Länkar: 
ArchivesSpace: http://archivesspace.org/  
AT: http://www.archiviststoolkit.org/  
Archon: http://www.archon.org/  
OCLC: http://www.oclc.org/ 
RLG: http://www.oclc.org/programs/default.htm 
EAD-rapporten: http://www.oclc.org/research/news/2010-02-26.htm  

EAD RT 

Encoded Archival Description EAD är utbytesformatet framtaget för ICA:s 
standard ISAD(G). På detta RT presenterade många andra arbetsgrupper sina 
aktiviteter under året och man fick även den obligatoriska upprepningen av 
de små presentationerna från det RT man var på innan. Technical 
Subcommittee for Encoded Archival Description (EAD) TS-EAD 
presenterade sig. Detta är den nya EAD arbetsgruppen. SAA har ändrat hur 
arbetsgruppen är placerad i organisationen och även hur ofta revision ska 
ske. Man berättade även om den nya gruppen Schema Development Team 
SDT som kommer vara den grupp som genomför det praktiska arbetet med 
att ta fram scheman och dylikt. SDT kommer att ansvara för det arbetet i alla 
grupper hos SAA som behöver ett XML-schema. Min arbetsgrupp EAC 



  11 (24) 

 

 
 

 

WG:s ordförande Kathy Wisser presenterade det som hänt under året; 
workshopen under inledningen av konferensen, släppet av schemat, de 2 
webinars som hjälpte till att samla in kommentarer och om att arbetsgruppen 
till SAA lämnat förslag på att standarden ska tas om hand av SAA på 
liknande sätt som EAD. Utförligare presentation av workshopen finns under 
punkten Inledande del av konferensen. OCLC utökade den tidigare 
presentationen med att tala om att man kommer att göra en fortsättning på en 
undersökning om specialarkiv som man tidigare genomfört. Man 
kompletterade även undersökningsresultatet om vad arkiven använder för 
program med att tala om att 44% hade arkivförteckningar i någon form 
tillgängliga på nätet.  
 
På årets rundabordsmöte testade man ett lite nytt koncept och valde att ha ett 
antal 5 minuters demonstrationer. Bland annat presenterades ett verktyg för 
filtrering av resultat vid sökning i en arkivförteckning och ett verktyg som 
ger en wikiliknande hantering av EAD. LC presenterade en uppdatering av 
sitt projekt för att konvertera sina arkivbeskrivningar till EAD. Man kommer 
att använda en XML-databasprodukt som heter MARCLogic. Ett enkelt 
gränssnitt för inmatning av EAD EADEditor:Xforms for EAD presenterades. 
EAD McTaggart som gör om ett excelark till en EAD lista av volymer och 
även APEnet’s användande av EAD presenterades. Några till presentationer 
bland annat en om ett stort projekt som ska göra om befintliga 
arkivbildarbeskrivningar till EAC-CPF. Det var väldigt många presentationer 
och det var mycket information så jag tycker att man kunde ha haft dubbla 
tiden och lite färre presentationer så att man hade kunnat tillgodogöra sig 
mer av informationen. 

Electronic Records Archives 

Tyvärr så krockar ju som vanligt presentationer så jag gick ifrån EAD RT för 
att lyssna på NARA’s presentation av Electronic Records Archives ERA 
projektet för CoSA. Detta är ett stort projekt där jag hade möjlighet att 
besöka projektgruppen 2009 och som en bakgrundsinformation kan jag från 
det besöket ge denna information: 
 
ERA är ett stort pågående projekt som handlar om att bygga framtidens 
digitala arkiv för alla federala myndigheter i USA inom området 
ärendehantering. Man fick 1 miljard kronor för att genomföra projektet. 
Uppdraget gick till Lockheed Martin (flygplanstillverkaren), Tankarna på 
hur man bygger upp framtidens arkiv har sitt ursprung i OAIS-modellen. 
Första fasen handlade om att komma fram till affärsprocesserna. Man har 
några få myndigheter som test. Man planerar att materialet ska komma direkt 
från det digitala ärendehanteringssystemet in i arkivhanteringssystemet. Man 
har nu inlett fas två och den handlar om att identifiera metadata. Man håller 
på och tittar på en del standarder och har redan valt att inte använda METS 
(en standard för att beskriva digitala paket) för att beskriva sina arkivpaket 
då man inte tycker att standarden är tillräckligt självbeskrivande. Som jag 
förstod det så handlade det mycket om att man även vill beskriva fysiskt 
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material såsom vanliga pappers dokument och METS handlar ju om digitala 
objekt. Man har valt att använda PREMIS (en standard för metadata för 
didigtalt bevarande) med en egen anpassning så att man kan hantera även 
fysiskt material. Att använda någon standard för att beskriva ärende 
hanteringssystem som till exempel utbytesformatet som är framtaget till 
MoReq2 har man inte riktigt funderat på än. MoReq2 är en europeisk 
standard som beskriver digitala ärendehanteringssystem. Till standarden har 
man även tagit fram ett utbytesformat i XML. Man håller däremot på att titta 
på och ta fram något för att beskriva e-post, då man behöver kunna söka i 
och efter e-post som ingår i det elektroniska arkivet. 
Nuvarande statusen är att man i december 2009 installerade den delen som 
handlar om kongressen och deras ärenden och lagring i ERA. Till jul i år 
kommer man att släppa en internetsökning i ERA arkivet för allmänheten. 
2012 kommer denna plattform vara obligatorisk för alla federala 
myndigheter. 
 
På mötet på SAA var det man talade mest om att man vill ha förslag och 
kommentarer till hur man ska gå vidare. Men, på frågan om man kan få 
dokument och se vad som är gjort blir svaret nej. Vilket gör det väldigt svårt 
att kunna komma med förslag och kommentarer. Det man erbjöd sig att göra 
var att komma till de olika federala delstatsarkiven och presentera vad man 
lärt sig under resans gång men man kan inte presentera några resultat. Ett av 
problem man har i ERA är att man inte äger koden till programmet och det 
påverkar möjligheten att kunna delge andra vad man gjort. Man får använda 
koden men inte distribuera den. Många står inför investeringar i digitala 
arkiv och skulle vilja få information från ERA om kostnader och vad man 
ska tänka på, men det verkar som om det enda de kan göra just nu är just 
detta att prata om vad de har lärt sig och det är inte riktigt vad som 
efterfrågas. Det ställdes en hel del frågor men det blev aldrig några riktiga 
svar så det är fortfarande mycket som inte är klart. Man kommer inom ett år 
att ha presenterat artiklar men återigen det tar väldigt lång tid. Man fick 
frågor om hur det ska gå att titta på materialet om 50 år och inställningen just 
nu verkade vara att det är bäst att samla in det nu och hur vi ska kunna titta 
på det sedan är ett annat problem. Så slutsatsen från hela presentationen är att 
det behöver ut mer information och det säger man att man håller på och tittar 
på. Att det mesta av talandet gjordes av en man från presidentens 
administration visar vilken tyngd projektet har där. Men, trots det behövs 
mer information. 
 
Man presenterade även kort en ny grupp som finns inom ERA och det är 
National Archives Center for Advanced System and Technologies NCAST. 
Denna grupp ska titta på vad som händer inom IT inom arkivvärlden och 
vara med i forskning och utveckling. Man ska även hjälpa till att identifiera 
vad arkivpersonalen behöver kunna av alla dessa nya tekniker. Detta betyder 
att man har samarbeten med universitet och högskolor och hjälper dem i 
arkivrelaterad forskning. Ett av de intressanta resultaten som redan kommit 
fram i detta samarbete är databasen Conversion Software Registry CSR 
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tillgänglig på internet som ska kunna hjälpa till med att få fram mestadels 
fria programvaror som man ska kunna använda vid konverteringar av filer. 
 
Länkar: 
ERA: http://www.archives.gov/era 
MoReq2: http://www.moreq.info 
METS: http://www.loc.gov/standards/mets/  
PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/  
NCAST: http://archives.gov/ncast/  
CSR: https://isda.ncsa.uiuc.edu/NARA/CSR/php/search/conversions.php  

Konferensen 
Efter att alla inledande delar var avklarade startade själva konferensen. Den 
är upplagd så att det hålls ett stort antal parallella sessioner där man ofta vill 
vara på två ställen samtidigt. Så kunskaperna från förra året i att gå på flera 
sessioner samtidigt fick utnyttjas även i år, dock i mindre uträckning då de 
flesta talarna på varje session i år höll betydligt högre klass än förra året, 
vilket vi var många som konstaterade. Punkterna där ordförande talar till 
medlemmarna, prisutdelningar, posterutställning och sponsorernas 
utställningar var även del i årets konferens. Nedan följer en sammanfattning 
av de sessioner och övriga aktiviteter som jag deltog i. 

Structured data is essential for effective archival description and discovery. 
True or false? 

Sessionen inleddes med att talarna presenterades och att det sades att både 
sant och falskt skulle presenteras.  
 
För arkiven gäller ju att vår information är strukturerad på ett eller annat sätt, 
vi kan använda EAD eller som hos oss i Sverige det svenska arkivschemat 
(som håller på att bytas ut mot den processorienterade arkivredovisningen) 
och att undvika det strukturerade datat för att underlätta för till exempel 
sökmotorer är inte önskvärt. Tänk på detta: man gör en sökning på internet 
och får ett antal svar -varför tittar vi på ett svar från wikipedia först? Jo, det 
handlar ju om att vi kan formatet, det är ju inte säkert att informationen är 
rätt. Det finns ett sammanhang mellan webbnåbar och webupptäckbar som 
man måste tänka igenom. På Duke University har man modulerat om sin 
presentation av arkivförteckningar i EAD-format och MARC-format för att 
underlätta för användarna. Man har delat in beskrivningen i flikar och ser till 
att grundläggande information visas hela tiden (låter som NAD…) Slutsatsen 
på Duke var att struktur inte är nödvändig för upptäckt utan desto viktigare 
för beskrivningen. Den sista talaren som kom från Smithsonian konstaterade 
att om strukturen försvinner för en arkivhandling, analog eller digital så 
tappar man värde. Det handlar alltså mest om att man måste presentera det 
strukturerade datat på ett tilltalande sätt. Jag kan konstatera att sessionen 
egentligen inte belyste falsk sidan utan de som gjorde presentationerna var 
redan positiva till struktur och jag håller med om att struktur underlättar, det 
är presentationen som är viktig. 
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Länkar: 
Duke University: http://library.duke.edu/digitalcollections/rbmscl/inv/  
The Collections Search Center, Smithsonian: http://collections.si.edu/search/  

Is EAD too complex? Breaking down barriers to EAD implementation 

Sessionen inleddes med kommentaren att EAD inte är lätt att implementera 
för annars hade ju alla redan gjort det. Målet med sessionen var att lyfta fram 
problemen. 
 
Först presenterades rapporten med samma titel som skrivits på OCLC. 
Rapporten har fokuserat och lyft fram de problem som finns. Man vill att 
fokus ska ändras så att man gör sitt bästa för att implementera och inte låta 
bli på grund av att det är komplicerat. Man har för rapporten haft ett webinar 
som är tillgängligt via OCLC. De stora problemen som man framförallt 
pekar på är komplexiteten, den kan man övervinna genom att välja hur lätt 
det ska vara och att det är ont om verktyg. EAD har nu funnits i cirka 10 år 
låt oss fortsätta och implementera EAD på fler ställen. Det diskuterades 
möjligheten att kunna gå ihop flera stycken i ett konsortium och hjälpas åt att 
implementera. Fördelen med ett konsortium är att det samlas mycket 
erfarenhet. En annan synpunkt var att man ska tänka på vad man vill visa 
samt vad man får visa. Det handlar om att hindren för implementering 
faktiskt är överkomliga och om man går ihop så kan man hjälpa varandra. 
Det jag känner för frågan är att man måste fundera på hur man vill använda 
EAD; vill man att det ska vara lagringsformatet för arkivförteckningar eller 
ska det vara ett utbytesformat för att kunna utbyta arkivförteckningar med 
andra instutitioner. Till exempel här på Riksarkivet i Sverige har vi valt att 
ha ARKIS baserad på ISAD(G) och använder EAD som ett utbytesformat. 

Afficher 

Invigning av affichutställningen och möjlighet att prata med författarna. 
Afficherna handlade om olika ämnen men var mest fokuserade på åtkomst 
till arkiv som inte är helt förtecknade. 
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Afficher, foto Karin Bredenberg 

Första gemensamma sessionen 

Den första stora gemensamma sessionen var en session fylld med olika tal. 
Arkivarien i District of Columbia (ungefär en kommunarkivarie) hälsade 
välkomen. Han var konferensvärd och hälsade dessutom välkommen från 
borgmästaren i DC genom att läsa upp ett brev. Ordföranderna för de olika 
organisationerna höll tacktal till framförallt programkomitten men även till 
utställare och sponsorer. Därefter följde ett tal av riksarkivarien David S 
Ferriero om hans första 300 dagar på posten som The Archivist of the United 
States (Riksarkivarie). Hans tal som går att hitta på SAA:s hemsida för 
konferensen kan i korthet sammanfattas med att det behövs förändring både 
vad det gäller yrket och instutionen och framför allt att murarna mellan de 
olika arkivinstutionerna behöver brytas ned. Han är väldigt inriktad på digital 
åtkomst och säger att NARA måste vara en förebild. Min slutsats av hans tal 
som även tog upp NARA:s historik är att det kommer att ske en hel del 
framöver och det blir spännande att se vad. 
 
Länkar: 
David S Ferriero: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/store/PDFs/conf/dc2010/
PlenaryI_Ferriero.pdf http://vimeo.com/14239194  

Öppning av utställningshallen 

Det officiella öppnandet av utställningshallen var inledning på två dagar där 
man kunde gå runt och titta på produkter som sponsorerna till konferensen 
säljer. I år var det mycket fokus på genealogi och mikrofilm. Tillverkarna av 
de stora släktforskarprogrammen var där och presenterade sig och inte bara 
programmen i sig utan att de även arbetar med scanning och registrering. 
Annars var förra årets produkt den lilla bokscannern en favorit i repris, i år 
var det till och med fler. Annars handlade det även i år mycket om material 
för bevarande. Många visade gamla databand och att de kunde göra om dem 
till cd-skivor men också hur man kan konvertera bilder till mikrofilm. 
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Utställningshallen, foto Karin Bredenberg 

So, Like, Byte Me: A Critical Response by Records Professionals to Born-
Digital Records 

Denna session hann mellan att konferensprogrammet trycktes och att den 
avhölls ändra namnet på sessionen och även fokus. Fokus hamnade på 
digitala records/verksamhetsinformationsobjekt och RMS-system. Till att 
börja med måste man komma fram till vad ett record är. Vi har inget bra 
svenskt namn på ett record, ett förslag är verksamhetsinformationsobjekt ett 
annat från boken E-arkivera rätt är dokument. I boken E-arkivera rätt på 
sidan 20 kan man läsa mer om problematiken. Jag kommer dock i texten att 
skriva record. 
 
Den första talaren John McDonald, berättade att det börjat komma lagar, 
policys och standarder, inte bara på internationella nivåer utan även på lokala 
nivåer. Som exempel nämndes MoReq2 och DOD5015.2. Har alla dessa 
varit en succé? Det går inte att säga eftersom att det beror på vad vi menar 
med succé och hur mäter vi resultatet? Han ville att man ska börja tänka på 
ett lite annat sätt nämligen att det är händelserna som är viktiga. Man 
behöver kunna mer om organisationer och hur det påverkar hanteringen. Det 
handlar även om ledarskap. Talaren tog upp exempel och pekade på hur man 
skulle kunna tänka lite annorlunda. Mina slutsatser av denna presentation är 
att det är en vision som behöver utvecklas mer innan det går att säga om det 
är bra eller dåligt. 
 
Talare nummer två, Adrian Cunningham från Riksarkivet i Australien där 
man har skapat ett eget RMS system. Det är Open Source och alltså 
tillgängligt för alla. Man kallar det fortfarande för en prototyp eftersom den 
inte kan hantera så mycket data än. Svaret på frågan varför man i Australien 
tagit fram ett eget system är att record keeping har låg prioritet men att man 
trots detta står bakom många ”elektroniska” standarder. Man tittade på det 
amerikanska Describing Archives: A Content Standard DACS men det var 
för fokuserat på processerna och krävde även för mycket av myndigheterna. 
Att köpa ett Electronic Record Management System ERMS löser inte heller 



  17 (24) 

 

 
 

 

problemet. I ett sådant system skapas det många saker såsom till exempel e-
post, word-dokument med flera som aldrig sparas i ERMS-systemet. Hela 
processen och arkiveringen måste ingå naturligt. Efter det togs det kort upp 
om arbetet som pågår i ICA Principles and Functional Requirements for 
Records in Electronic Office Environments ICA Reqs. En bakgrund först: 
Det finns många nationella specifikationer för records. ICA har tagit fram tre 
moduler som beskriver hur man ska säkra långtidssäkra information i 
affärssystem. Det bygger på att man använder någon annan standard 
tillsammans med ICA Reqs. 
 
Moduler i ICA Reqs: 
1. Översikt och fastslagning av principer 
2. Guidelines och funktionella krav på ERMS programvara 
3. Guidelines och funktionella krav på records i ett affärssystem (Mest för 

programmerare) 
 
Den stora utmaningen är (som jag redan kommenterat) att tydligöra vad man 
menar med ett record men även autenticitet. ICA Reqs håller just nu på att gå 
igenom processen att bli en ISO standard. Men, man jobbar även vidare med 
nya projekt där man framför allt fokuserar på att ta fram mer detaljerade 
guider för implementering, användarfall, samt träningscenter, Alla de nya 
projekten är framförallt riktade mot en icke västerländsk marknad då man 
där inte alltid kan få denna träning och inte har möjlighet att köpa färdiga 
system. 
 
Den tredje talaren Lisa Weber, gav en massa egna synpunkter såsom att den 
perfekta records världen inte finns. Det är inte en rak väg att införa ett 
system för records management och vi måste komma fram till vad som 
behöver sparas och vad vi kan stå ut med försvinner. 
Efter det kom det några frågor som kan sammanfattas med att man vill ha 
mer att läsa och var man kan hitta information och svaret på det är att det 
finns lite att läsa på nätet men att det också är många som kommer att lägga 
fram olika rapporter. 
 
Länkar: 
MoReq2: http://moreq.info/  
DOD5015.2: http://cio.energy.gov/records-management/872.htm  
ICA Reqs: http://www.ica.org/en/node/38972  
ISO 16175: 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm
?ics1=01&ics2=140&ics3=20&csnumber=55790 

Security Challenges of the 21st Century 

En hel session som handlade om säkerhet i arkivlokalen. De i panelen kom 
från NARA, LC och Smithsonian Institution. Man pratade om stölder som 
inträffat och att det inte bara är besökare som genomför dessa utan det är 
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ibland även personal. Man pratade om fysiskt material, det digitala materialet 
har man inte fått så stora erfarenheter av än.  
 
Frågor som samtliga hade med var att det man skulle tänka på när det gäller 
stölder var: 

• Vet vi vem det är? 
• Har vi koll på vad forskarna tittat på? 
• Vet vi vad vi har? 

 
Det är lätt med larm för inbrott och brand men för den typen av stölder som 
sker i arkiven så handlar det om att personalen måste vara vaksam. Man 
kommenterade att man ska absolut inte göra förhör själva utan alltid kalla in 
polis. Man poängterade även att det är viktigt att all personal vet hur man ska 
hantera frågor av denna typ. En kuriosa sak att berätta är att vi kanske 
kommer att få se en tv-serie om stölder ur amerikanska arkiv då det kommit 
frågor om sådant deltagande till de i panelen.  

SAA section meeting: Description 

På denna session hölls presentationer av diverse olika grupper som hanterar 
beskrivningar. Först blev det upprepningen av det som sagts på RT-n om de 
gemensamma grupperna. Det intressanta som kom fram var att man håller på 
och arbetar vidare med en standard Descriptive Cataloging of Rare Materials 
(Manuscripts) DCRM-MSS för att beskriva material före 1600. Det är en 
komplementering till DACS. Efter alla upprepningar så följde en 
presentation om kostnaden och värdet av metadata. Detta är en utredning 
som är genomförd och man avslutade med att säga att det behövs 
kompletterande utredningar som tittar på det noggrannare. I slutändan är det 
ju så att det användaren vill ha är en google-sökning. En sammanfattning av 
presentationen är att det ofta är samma information som beskrivs i mer än ett 
fält och all upprepning gör att användarna av arkivinformationen slutar läsa. 
Olika användare söker också på olika sätt så den ”normala” användaren av 
ett arkiv finns inte. Presentatören ansåg att man skulle fokusera mer på hur 
man presenterar sitt data så att man underlättar för användaren. 
 
Länkar: 
DCRM-MSS: 
http://www.rbms.info/committees/bibliographic_standards/dcrm/dcrmmss/dc
rmmss.html 
DACS: http://www.archivists.org/governance/standards/dacs.asp  
Kostnad och värde av metadata: http://connect.ala.org/node/106017  

Andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen var att Peter Gottlieb som avgående 
SAA ordförande talade till medlemmarna. Det viktiga i det talet är att han 
framhöll att man behöver samarbeta mer inom de olika arkivorganisationerna 
och att man även borde ta fram en gemensam arkivutbildning. 
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Gemensam session, foto Karin Bredenberg 

 
Länkar: 
Peter Gottlieb: 
http://www.archivists.org/governance/presidential/Gottlieb_PlenaryII_08132
010.pdf http://vimeo.com/14245218 

Prisutdelning 

På varje konferens delar man ut ett stort antal priser. Bland annat får ett antal 
arkivstudenter resestipendier så att de kan komma till konferensen. Exempel 
på andra priser som delas ut är det till personer som skrivit något nytt 
banbrytande inom arkivområdet. Ett annat av dessa priser var ett nytt som 
instiftats av CoSA och det delas ut till en person som gjort bra 
marknadsföring av arkivvärlden. Ett antal medlemmar i SAA kan också få 
olika priser så som ett livslångt medlemskap. Totalt delades denna gång 19 
olika priser ut. Priset åtföljs alltid av en inramade motiveringen.  

Not on Google? It Doesn't Exist: Findability and Search Engine 
Optimization for Archives 

En session med handfasta tips om hur man blir funnen av Google, Bing med 
flera sökmotorer. Bland det man ska tänka på är att faktiskt undersöka hur 
motorerna söker. Skriv ett sökord och testa. Man ska även tänka på att ge 
korta namn på sina webbsidor, efter 65 tecken klipps rubriken i sökningen. 
Man behöver ha nyckelord till alla sidor och att gömma datat i en databas gör 
att man försvårar sökningen. Titta på analyser av hur din sida används, det 
finns gratis verktyg. Och tro inte att sökmotorer hittar allt. En sökmotor 
följer bara länkar och det gör att sökformulär inte ger mer information och 
det som repeterades flera gånger, databaser är inte bra ur sökmotor 
hänseende. Har man använt till exempel en flashapplikation så är det inte 
heller något som hittas. En sammanfattning kan vara är vad vill man 
åstadkomma med att vara sökbar, dvs. vill man hamna högt upp i en träfflista 
eller ska vi definiera om vad vi menar med sökning? Vi ska nog tänka på att 
söka respektive upptäcka i stället. För sökning så vet du vad du vill hitta men 
när man ska upptäcka så handlar det om att du vill hitta något du inte visste 
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du ville hitta. En upptäckt gör du som användare ofta genom att du får en 
länk av någon annan eller hittar något på en sida där du är. Detta gör att vi 
måste se till att länkarna är permanenta och inte försvinner, för kommer inte 
användaren till länken så bryr han/hon sig inte. Om länken finns kvar men 
man hamnar på en sida som till exempel en pdf där du inte kan klicka dig 
uppåt på sidan så tappas även då ofta intresset. Just denna del att man gör 
upptäckter från andra sidor eller att man får en länk gör att det är viktigt att 
man försöker hålla lite kontroll på var man sprids. En sida där det ofta länkas 
till arkiv är Wikipedia så där är det viktigt att man försöker hålla koll och se 
att de länkar som gäller material hos den egna instutionen faktiskt fungerar 
annars riskerar man att trovärdigheten minskar. 
 
Länkar: 
Presentation 1: http://www.slideshare.net/JKramerSmyth/building-archives-
websites-that-google-will-love-4969373 
Presentation 2: http://www.slideshare.net/mherbison/online-collections-
crawlability-for-libraries-archives-and-museums 
Presentation 3: http://www.slideshare.net/anarchivist/findability-in-the-flow-
discovery-through-linking 

Tredje gemensamma sessionen 

Den tredje stora gemensamma sessionen var en presentation av Juan 
Williams från FoxNews. Han är en prisbelönad journalist och han pratade 
om hur han har använt arkiven för att få bakgrundsmaterial men också om 
sin fundering över att de unga av idag inte vet om att deras historia finns att 
hitta i arkiven. Han gav alla närvarande och icke närvarande arkivarier 
uppdraget: Det är på er det hänger att arkiven, oavsett om det är papper eller 
digitalt, är användbara även i framtiden. 
 
Länkar: 
Juan Williams: http://vimeo.com/14245278  

Bibliographic Control of Archival Materials: The Impact of Library 
Standards on Archives 

Denna session handlade om det faktum att det ofta är så att eftersom att en 
arkivinstution är inrymd tillsammans med ett bibliotek så behöver man få in 
arkivbeskrivningarna i biblioteksstandarderna. Det går att göra men det är 
inte helt rätt mot arkiven. Ofta gör en biblioteksstandard beskrivningen mer 
rörig. En standard som används är Resource Description & Access RDA. 
Denna standard har influenser från arkiven bland annat kommer det vissa 
regler från DACS och man kan även finna spår av EAC-CPF. 
 
Länkar: 
RDA: http://www.rdatoolkit.org/ 
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The Archivist Is STILL the Interface: The Ongoing Role of Mediation in 
Archives 

Förra året var det en session som presenterade en rapport om att metadata är 
gränssnittet. Nu kom svar på tal om att det är arkivarierna som hjälper 
forskarna att komma fram till materialet, arkiviarien hjälper till att söka, det 
räcker inte med metadata. En synpunkt från talarna var att Facebook, Twitter 
och alla andra sådana program och sidor bara är reklam inget annat. Det som 
behövs och det som är en av arkivariens roller är att utbilda forskarna i att 
använda arkiven. Att hitta materialet online har gjort att det tittas mer i 
arkiven men det är ju faktiskt en arkivarie som har förberett publiceringen 
online. 
 
Länkar: 
Metadata rapporten: http://www.oclc.org/research/news/2009-05-19.htm 

Fjärde gemensamma sessionen 

Den fjärde stora gemensamma sessionen och även avslutningen av själva 
konferensen var de kommande ordförandena i SAA, NAGARA och CoSA:s 
tal till medlemmarna. Nästa år är det en gemensam konferens för NAGARA 
och CoSA i Nashville, Tennesse. För SAA gäller att det är 75 års jubileum 
och man kommer att avhålla det i Chicago med temat Archives 360◦. Alltså 
kan programpunkterna handla om nästan vad som helst. Arkiv då och nu till 
exempel. 
 

 
Archives 360 och mentorprograms reklam, foto Karin Bredenberg 

Avslutningssession 1TS- EAD 

Det årliga mötet avslutas alltid med att Encoded Archival Descriptio 
Working Group EAD WG numera TS-EAD har sitt möte. Vi var en tapper 
skara deltagare som infann oss klockan 9.00 på söndagsmorgonen för att få 
höra planerna för arbetsgruppen. Bland deltagarna fanns framförallt 
medlemmar i arbetsgruppen men även en intresserade åhörare. Först 
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presenterade alla som deltog i mötet sig. Arbetsgruppen har deltagare från 
olika delar av världen och inte bara USA. I gruppen ingår även medlemmar 
som är så kallade ex-officio dessa tillhör arbetsgrupper som har ett nära 
samarbete. En sådan grupp är SDT som kommer att göra det praktiska 
arbetet med schemat. Jag var denna gång med på mötet som en ex-officio då 
jag är en av deltagarna i SDT. 
 
Denna gång handlade mötet mycket om den kommande uppdateringen som 
trots att man har 5 år på sig inte ska ta 5 år att genomföra. Man pratade 
mycket om hur en tidplan ska kunna se ut och man vill ha in kommentarer 
och förslag från september/oktober 2010 till sista februari 2011. De positiva 
erfarenheterna från EAC WG med att under tiden som man ber om 
kommentarer ha webinars där man presenterar förslagen kommer att 
genomföras även här. Eventuellt ska man på nästa SAA-konferens ha ett 
tillfälle där alla ska kunna vara med och diskutera den kommande 
uppdateringen. Eventuellt genomförs detta tillsammans med EAD RT.  
 
Den preliminära tidplanen (som garanterat kommer att förändras) ser ut så 
här: 

• September/oktober 2010; önskemål om synpunkter till uppdatering 
• Februari 2011; sista månad för första kommentarer 
• SAA 2011 Öppet forum och webinar 
• Tidigt 2012; arbetsmöte 
• December 2012; testbart schema för utbytes/lagringsformat 
• SAA 2013; kunna presentera ett färdigt resultat 

 
Bland förändringarna som kommer att ske kan nämnas att element som sades 
vara på väg bort vid uppdateringen 2002 nu ska tas bort.  
En diskussion om vad målet med revisionen är följde. En synpunkt var att 
EAD behöver stödja inläsning till databas bättre, en annan att detta inte alls 
är så viktigt då det är XML-filen som är viktig. Det man kan sammanfatta 
kommentarerna med är att det eventuellt krävs två användningsfall för EAD; 
ett för databas och ett för lagringsformat. Varianten som kommer att stödja 
databaser behöver vara striktare för att förenkla.  
 
Så vad ska göras? Som det låter just nu två varianter; databas och 
lagringsformat. Och varje gång man säger databas så pratar man om ett 
utbytesformat där det är lätt att knyta om värden till en databas. Man behöver 
klargöra kopplingen mellan EAD och EAC-CPF. Man ska respektera 
användandet och arkivstandarder. 
 
Det är mycket arbete som ligger framför både TS-EAD och SDT, det blir 
spännande att se vad som sker och hur det blir. 
 
Länkar: 
TS-EAD: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
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TSEAD.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
TSEAD  
SDT: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
SDTDRT.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
SDTDRT&Time=663493744&SessionID=14678546701ld2077q023xi5j5j88
c0v18u007q8zhlgg4jl89rd3d240jjh9j01  

Avslutningssession 2 EAC Working Group 

I år tillkom det ett sista möte och det var EAC WG’s arbetsmöte. På detta 
möte deltog de av arbetsgruppens medlemmar som varit med på mötet men 
även ett antal ex-officio deltagare och några andra intresserade deltagare. 
Detta möte handlade mycket om hur man ska hantera arbetsgruppen och 
standarden. Det officiella schemat släpptes ju under våren och frågan är nu 
hur arbetsgruppen vill att SAA ska hantera schemat. Man kan välja på två 
alternativ antingen att SAA tar hand om schemat helt och hållet och att 
arbetsgruppen görs om motsvarande TS-EAD eller att det fortsätter som 
förut men att SAA rekommenderar användande. Diskussionen kom fram till 
att det första alternativet där EAC WG blir motsvarande TS-EAD är det mest 
tilltalande. Men eftersom alla i arbetsgruppen inte är med på mötet så 
kommer det även att gå ut en e-postförfrågan som kommer att ligga till grund 
för arbetsgruppens definitiva beslut. 
 
Det togs även upp att det gjorts ett antal översättningar och att man i dessa 
stött på problem med engelskan som därför behöver ses över. Detta arbetet 
kommer att fortsätta trots att arbetsgruppen troligen kommer att göras om. 
 
Därför togs även Workshopen upp vilken jag redogjort för i inledningen. Det 
var nu klart med hur många deltagare det var och det var den fantastiska 
summan av 120 stycken. En flygande start för det nya schemat! 
 
Men omstöpningen av arbetsgruppen leder till att arbetet med nästa standard 
EAC-F tyvärr måste vänta. Det går inte att göra något innan det är klart med 
hur arbetsgruppen kommer vara sammansatt och vilket uppdrag den får. 
Däremot får ju redan nu SDT börja arbeta med hur man kan ta ut 
beskrivningsdokumenten från det schemat som är framtaget. 
 
Länkar: 
EAC WG: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAAWG-
EAC.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**WG-EAC 
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/index.php  

Sammanfattning 

Jag kan fortfarande instämma i detta som jag skrev förra året: 
Man behöver inte vara arkivarie för att kunna vara med på konferensen. 
Men, det underlättar att känna till vad det är man pratar om vilket gör att man 
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behöver arkivkunskap. Konferensen går mycket ut på att man ska lära sig 
något men den stora poängen är att man ska få träffa sina kollegor. Att 
komma från Sverige till konferensen är inget hinder, man känner i och för sig 
antagligen inte så många den dagen man anländer men desto fler när man 
åker därifrån. Man är väldigt öppna och bjuder på sig själva så du kan 
mycket väl hamna bredvid SAA:s president till kaffet eller lunchen och 
han/hon pratar med dig som om ni känt varandra länge fast det är första 
gången ni träffas. Ämnena som tas upp på konferensen är nyttiga även för 
oss som inte har den amerikanska synen på arkiv. Det är bra att se vad som 
händer i hela arkivvärlden. De många öppna programvarorna som 
presenterades kan komma att vara en tillgång även för oss. Det här är ett 
ypperligt tillfälle att få vetskap om att de finns. 
 
Mitt nya begrepp för året är ”The lone arranger” det är vad man kallar den 
ensamma arkivaren.  
 
Kan i år komplettera med att vi var några fler från Norden som deltagare på 
konferensen. Deltagare fanns från MittUniversitet i Härnösand och Norska 
Riksarkivet. Det är mycket möjligt att det var fler man hinner ju inte träffa 
alla då det är en väldigt stor konferens. 
 
Tongångarna handlar annars väldigt mycket om att både organisationer och 
instutioner behöver samarbeta mer och i Europa kan vi redan se att det sker 
genom APEnet. 
 
Att få se resultaten av alla projekt som presenterades både förra året och i år 
kommer att bli spännade. De som gjorde projektuppdateringar visade 
verkligen att det händer saker och ting och att projekten går framåt. Man kan 
konstatera att arkivprojekt tar tid att genomföra! 


