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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 Encoded 
Archival Standards (TS EAS) där jag är en av de internationella deltagarna och tillika 
ordförande tillsammans med den amerikabaserade Kathy Wisser. Man säger att SAA:s 
uppdrag är att stöda behovet av utbildning och information för mer än 5.000 enskilda 
och institutionsmedlemmar, samt att stå för ansvaret att försäkra identifiering, 
bevarande och användning av handlingar av historiskt värde. 

Årsmötet 2016 
Årets möte/konferens genomfördes 31 juli - 6 augusti i Atlanta. Konferensens rubrik 
var Archives Records. Detta var en gemensam konferens för SAA och CoSA Council of 
State Archivists. De försöker samla in så många presentationer som möjligt och 
presentera dem via SAA’s hemsida. 

Atlanta 
Atlanta är huvudstad i staten Georgia och hade 2015 en beräknad folkmängd på 
468.878. Staden ses som centrum i kultur- och ekonomiområdet Atlanta Metropolitan 
som totalt har 5.522.942 invånare. Staden grundades 1837 i knutpunkten för två 
järnvägslinjer och är än idag en central knutpunkt för vägar, järnvägar och flyg. 
Flygplatsen som har namnet Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport ses som 
en av världens intensivaste. Efter inbördeskriget blev staden ett centrum för handel och 
lite längre fram för medborgarrättsrörelsen med Martin Luther King JR som en av 
frontfigurerna. 
 
Atlanta är även känt för OS 1996, men åk inte dit för att återuppleva OS, du kommer bli 
besviken, OS parken är en grön gräsmatta. Vad mer är Atlanta känt för? Rhett Butler 
och Scarlett O’Hara är några de flesta känner till - författaren Margret Mitchell bodde 
här - och kom ihåg: ”Borta med vinden” är en roman med vissa historiska inslag. 
Författaren levde på 1900-talet och var inte med under det kriget och Tara finns inte 
heller. Ett datum vi alla ska komma ihåg är den 8 maj 1886. Vad hände då säger väl de 
flesta, men det är den dagen som apotekaren John Styth Pemberton kom på receptet till 
drycken som på den tiden rördes ihop med en träpaddel, ja Coca Cola….. 

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).  
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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.  
 
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 har det nu beslutats och det presenterades på detta möte att det kommer att vara 
samma status på det som tidigare var sektioner och RT, det enda som saknas just nu är 
ett gemensamt namn i övrigt kommer det fungera precis som förut. 
 
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 nuvarande och blivande författare som behöver få extra 
information om hur man ska gå tillväga för att bli en skribent 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 kommittéerna. Standardgrupperna är subkommittéer med 
namnet Technical Subcommittee (Teknisk Subkommitté, TS). Mötet inleddes med 
uppdateringar från de olika standardgrupperna och anteckningarna kommer att finns på 
SC’s hemsida, som går att hitta via länken till kommittéerna. Se länklistan sist i detta 
dokument. Resten av mötet handlade om vad SC ser som viktigt för den nya Technical 
Subcommitte Encoded Archival Standards (TS EAS), mer info om detta i nästa stycke. 
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TS EAS 

Technical Subcommitte EAC-CPF (TS EAC-CPF), Technical Subcommitte EAD (TS 
EAD) och Schema Development and Review Team (SDT) har nu slagits ihop till TS 
EAS precis som det tidigare diskuterats och som jag rapporterade i anteckningarna från 
SAA 2015.  
 
Gruppen har i och med denna ändring både nya och gamla medlemmar och det totala 
antalet är 19 stycken. Det innebär att detta är en av de största arbetsgrupperna. Precis 
som förut är gruppen internationellt sammansatt och har två ordföranden, en USA-
baserad och en internationell. 
 
Detta första möte handlade framför allt om att gruppen skulle lära känna varandra men 
också att arbetet skulle inledas. Detta skedde genom att vi lyssnade på ett antal 
presentationer, men även gjorde små grupparbeten baserade på de arbetsuppgifter vi 
som ordföranden sett som mest angelägna i ett första skede. Presentationerna handlade 
om det som sker i ICA Expert Group on Archival Description (EGAD), Encoded 
Archival Guide (EAG) - standarden som hanterar beskrivningen av arkivinstitutionen - 
samt hur vi ska versionshantera de scheman som tas fram av gruppen med hjälp av 
GitHub. Bland diskussionsämnen i smågrupperna kan nämnas till exempel: 
 

• Vad är kvar att göra för EAD3? 
• Vad behöver vi nu göra med EAC-CPF? 
• Hur ska vi hantera dokumentationen och i den ingående elementkataloger och 

webbsidor men också annat dokumentationsmaterial? 
 
Dessutom ingick i diskussionerna att arbeta vidare på det som sades i SC, där det 
viktigaste var att vi färdigställer EAD3 och arbetar vidare med uppdateringen av EAC-
CPF. Men även hur vi ska hålla kontakt med andra delar av SAA, vilket passade väl in i 
de diskussioner som fördes. Tanken är att vi ska fortsätta arbeta i små grupper och inte 
hamna i en situation där det är en som gör allt arbete, utan att det fördelas på flera med 
en utpekad ledare. 

EAS ??? tidigare EAD RT 

I samband med att arbetesgruppen byter namn byter även RT’t namn eftersom att det 
ska hantera alla de standarder vars akronym inleds EA. På mötet hanterades: 

- Mötet inom TS EAS,  
- En presentation från mig om de Tag Library (TL) som vi närmast kan översätta 

med elementkatalog för EA-standarderna som hanteras elektroniskt. I arbetet 
med TL ingår att skapa transformationer som leder till att texten vid visning på 
skärm enkelt går att klicka sig runt och vidare i,  

- Många rapporter om olika resultat.  
Den viktigaste punkten var informationen om katalogen i Github där man kan hitta en 
del exempel och annat material man är ansvarig för i gruppen gällande EAD3. 
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SAA Section Meeting: Descriptive Section 

På denna session förmedlades information gällande sektionen Description. Den 
inleddes med en presentation av den nya styrelsen. Därefter - innan några talare tog 
över med varierande ämnen - kom alla de vanliga tillkännagivandena.  
 
Anila Angjeli från det franska national biblioteket presenterade ett projekt som sker i 
samarbete med det franska Riksarkivet och det franska Arkivministeriet där målet är att 
ta fram en prototyp för att göra en grafisk visning av arkiv och biblioteksmaterial. 
Projektet har bara börjat, så man har egentligen ingenting att visa upp än, men det kan 
bli en intressant lösning där jag hoppas att de kommer att informera mer om själva 
lösningen än om de deltagande organisationerna. 
 
Därefter presenterade the Rare Books and Manuscripts Section (RBMS) från the 
Association of College and Research Libraries (ACRL), som är en del av the American 
Library Association (ALA), sitt arbete med en ordlista för arkivmaterial som återfinns i 
biblioteken och också då är lagrade i biblioteksinformationssystemet 

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 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 
som vanligt 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 tal, pris och tyst minut för under 
året avlidna medlemmar. Vi hälsades alla välkomna av ordförandena från både SAA 
och CoSA. Det delades även ut ett antal olika priser. 
 
Sedan hölls två presentationer baserade på årets tema mångfald. Inledande talare var 
Davis S. Ferrerio, Riksarkivarie i USA (The Archivist of the United States) och därmed 
chef över the National Archives and Records Administration (NARA), som framhöll att 
det är viktigt att ha alla typer av mångfald i sin organisation. Därefter presenterades 
mångfaldsarbetet på Minnesota Historical Society där man frånsett begreppet 
”mångfald” även använder begreppet ”inkludera” eftersom du kan inte ha det ena utan 
det andra. 

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”. 
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One Year into the NHPRC's State Government Electronic Records 
Grant Program 

Denna session presenterade en uppdatering av läget av arbetet i fyra projekt som fått 
ekonomiska resurser från en av NARA’s delar. Sammanfattningsvis kan jag säga att 
man i de olika projekten har tittat på vad som redan gjorts inom bland annat lagring av 
e-post och hur man kan lagra processresultat i numera elektroniska processer. Man 
utnyttjar resultaten i småskaliga tester innan man går vidare med att titta på de hela 
processerna och genomför fullskaliga tester. 

From 0 to 400 GB: Confronting the Challenges of Born-Digital 
Photographs 

En titel på en session som tyvärr lovade mer än den gav. Slutsatsen av hela 
presentationen blev att många har många digitala bilder och att det inte finns metadata 
till flertalet av bilderna, som skulle anknyta dem till arkivet de tillhör eller möjliggöra 
ett framtida bevarande. 

Next Generation Leadership and the Future of Archives 

Sessionen handlade i mångt och mycket om utbildningen till arkivarie och att för att 
verkligen vara utvecklande är det inte bara att sitta och läsa som gäller, utan man 
behöver få ha diskussioner med erfarna arkivarier och genomföra praktiskt inriktade 
grupparbeten. 

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 inte din egen T-Rex utan en fisk i 
kartong (tyvärr bara i miniformat då…). 
 
Samtidigt invigdes utställningen med studenters affischer om arkiv och forskning, som 
de arbetar med under sin utbildning.  

DWG, RVT, BIM: A New Kind of Alphabet Soup, with a Lot More Heartburn 

Ritningar skapas idag och sedan många år tillbaka i digitala format och hur ska arkiven 
hantera dessa? Det alla presentationerna i sessionen tryckte på var att de fullskaliga 
modeller som skapas i 3D idag med hjälp av modellen som kallas Buildning 
Information Model (BIM) kommer att behöva bevaras då de ger mer information än en 
2D ritning. Dessutom - eftersom ritningar är specialiserade filformat - behöver man ha 
tillgång till en programvara som kan hantera formaten. Filformaten gör också att man 
än mer behöver ha koll på bevarandestrategi och migrering än vad till exempel Word-
formatet kräver. 

We've Figured Out Our SIPs and AIPs and Now It's Time to Deal with Our DIPs 

En session där en av programvarutillverkarna av e-arkiv är moderator, vilket gör att det 
blir väldigt programvarufixerat och man kan nästan få uppfattningen att det endast finns 
en programvara som löser problemet. Tyvärr handlade sessionen inte om hur man kan 
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tänka beträffande sina utlämningspaket, utan fokus var på programvaran och hur man i 
den kan lagra sin information och presentera den utåt till sina forskare. 

You Are Not Alone! Navigating the Implementation of New Archival Systems 

Detta var en session med många korta små tal om att implementera ett e-arkiv, fast ja 
det handlade inte enbart om det. En av presentatörerna hade införskaffat 
motsvarigheten till ett IT-supportsystem för att hantera förfrågningarna till arkivet. (Jag 
säger ingenting om den eventuella krångligheten i denna lösning….) Flera pratade om 
att sätta upp sitt eget system och hur man väljer bland alla dessa system som finns, och 
då framförallt system som hanterar arkivbeskrivning. Som avslutning kom projektet 
som inte hade lyckats. Orsaker: inget samarbete, ingen förberedelse och fel 
personalresurser.  
 

Den andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen handlade delvis om att avgående SAA 
ordförande delade ut studentpriserna. Därefter fick vi höra talet från nuvarande och 
tillika avgående ordföranden. Talet byggde vidare på nyckelbegreppet ”mångfald” 
genom att mer ingående prata om att man måste tänka på att vara inkluderande i alla 
avseenden: Arkiv måste marknadsföras så brett det går och med mångfald som 
ledstjärna. Det krävs ju även pengar för att kunna vara både inkluderande och göra 
marknadsföring och här ser jag stora skillnader mot hur det fungerar här i Europa. I 
USA måste man förlita sig på bidrag och att det finns donatorer så att man kan 
genomföra det man tänkt eftersom verksamheterna ofta inte är finansierade.  

Prisutdelning 

Trots redan flera tillfällen med utdelade priser fanns det fortfarande priser kvar att dela 
ut. Så en liten skara följde utdelningen av de sista priserna. 

Mottagning 

Efter de sista prisutdelningarna förflyttade sig de flesta medelst fötter till The World of 
Coca-Cola och National Center for Civil and Human Rights. Den förra är historien om 
Coca Cola och hur mycket reklam som helst inklusive en film i 4D om varför just 
denna dryck är så god och bra…. man kan även få provsmaka de produkter de säljer i 
hela världen, det är ju anpassat till marknaden så vad sägs om en mix av alla 
fruktsmakande Jelly Beans du kan hitta i flytande illgrön form från Asien? 
Den senare är i svensk översättning Medborgarrättsrörelsens museum och där får man 
en bra bild av vad som skedde under 1960-talet, men även idag, i denna fråga. 

The Dark Side of Preservation: Distributed Digital Preservation 

Denna session handlade om att använda en tjänst för det digitala bevarandet i ett e-
arkiv. Ingen av talarna pratade om att det lämnades ut material direkt från e-arkivet, 
men att man ser till att det går att öppna filerna genom framförallt emulering. Alla 
presentatörerna tillhörde någon form av e-arkivorganisation med flera medlemmar. 
Medlemmarna betalar en årsavgift baserad på hur mycket data man lagrar och det 
handlar om att man inte själv skapar ett e-arkv. 
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Doing Digital Archives in Public 

En session som presenterade vikten av att visa besökarna vad man gör och kan göra 
med material som finns digitalt. Samtidigt får man inte missa att höra med besökarna 
vad de kan tänkas vilja göra med denna typ av utlämningsformat så att man kan tillgodo 
se alla behov. 

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 hon ser vara de viktigaste punkterna under sitt ordförandeår. Det 
ekonomiska läget presenterades, vilket är gott och verkställande direktör Nancy 
Beamont fick också göra en presentation.  

Sammanfattning 
Som vanligt måste jag säga att ämnena och sessionerna på konferensen var riktigt bra. 
Man får alltid med sig mycket tankar och idéer som man behöver fundera mer på och 
kontrollera vidare.  
 
Dock det bestående ljudet från konferensen var rasslet från nyckelbandet till 
namnbrickan. Alla gick runt och rasslade, klingade, ja kort och gott man hörde alla när 
de kom. 
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Länkar: 
 
SAA: http://www2.archivists.org  
 
Årsmötet 2016 
Konferensen: http://www2.archivists.org/am2016 
Programmet: https://archives2016.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. 
 
Atlanta 
Atlanta.: http://www.atlanta.net/  
The world of Coca Cola : https://www.worldofcoca-cola.com/ 
National Center for Civil and Human Rights: https://www.civilandhumanrights.org/ 
 
Länkar som ej finns i programmet 
Rundabord (än så länge): 
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 (än så länge): 
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  
EAD RT: https://github.com/saa-ead-roundtable  
RBMS: http://rbms.info/dcrm/ 


