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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 2014 
Årets möte/konferens genomfördes 10-16 augusti i Washington D.C. Konferensens 
rubrik var Archives Records Ensuring Access. Detta var en gemensam konferens för 
SAA, the National Association of Government Archives and Records Administrators 
(NAGARA) och Council of State Archivists (CoSA). De försöker samla in så många 
presentationer som möjligt och presentera dem via SAA’s hemsida. 
 
Beslutet från förra året om att ta bort de korta presentationer som tidigare inledde 
konferensens olika delar följdes även i år så de flesta rapporterna presenteras via 
hemsidan.  

En liten förklarande text om record 
Till att börja med måste man komma fram till vad ”record” är. Vi har inget bra svenskt 
namn på ”record”. Ett förslag är verksamhetsinformationsobjekt, ett annat från boken 
E-arkivera rätt är dokument. På sidan 20 i boken E-arkivera rätt kan man läsa mer om 
problematiken. Jag kommer dock i hela texten att använda ”record”. 

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 alla de olika museer 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 institutionerna Library of Congress (LC) och National Archives and 
Records Administration (NARA). Staden sammanfaller geografiskt med District of 
Columbia (DC.), och tillhör alltså ingen delstat. 
 
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 
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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). 

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). 
 
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.  
 
Kommittéerna, Round Tables RT och de sektionerna 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. 
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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 huvudpunkten är uppdatering av EAD. 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. 
 
För TS EAC handlade konferensen om det som varit på agendan redan under flera år, 
det vill säga uppdateringen av elementkatalogen för EAC-CPF och harmoniseringen 
med EAD revisionen. Elementkatalogen har blivit uppdaterad och en ny version har 
publicerats på webben. Arbetet med översättningar av elementkatalogen pågår och 
översättarna väntar just nu på att få de senaste ändringarna så att de kan inarbetas i 
deras texter. Ett 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. Ett stort intresse finns för detta nya 
utbytesformat, med det tänkta namnet EAC-F. 
 
För TS EAD fokuserade man på revisionen och det man kan konstatera är att det är 
svårt att genomföra detta arbete på frivillig basis och att man får skjuta fram releasen 
till årsskiftet 2014-2015. Givetvis togs även ett par allmänna punkter upp och det var en 
kort genomgång av statistiken för webbsidan och e-postlistan.  
 
Gemensamt för de båda grupperna var diskussionerna om hur grupperna ska se ut 
framöver. Tanken är att bara en grupp ska hantera alla standarderna framförallt för att 
minska det administrativa arbetet men också för att underlätta samarbetet. Det färdiga 
förslaget är inte helt klart men kommer att lämnas till standardkommittén under hösten 
av ordförandena i de tre grupperna. 
 
På EAD RT kommer revisionens nya tidsplan och det som hänt sedan sist att 
presenteras för användarna. 

EAD RT 

Den stora punkten på agendan var EAD revisionen och den bästa sammanfattningen till 
vad som händer ges i presentationen som går att nå via länken till EAD RT. 
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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 tog några talare över med 
varierande ämnen.  
 
Jag presenterade projektet eARD och hur det arbetet kommer att fortsätta i den FGS 
Förvaltningsorganisation som trädde i kraft den första juli i år.  
 
ICA projektet EGAD presenterade även de hur långt de kommit, min slutsats av 
presentationen är att man egentligen bara inlett sitt arbete med en konceptuell modell 
för de standarder som ICA ansvarar för eftersom man hade sitt första möte under ICA 
konferensen i Bryssel i november 2013. Denna arbetsgrupp och det arbete man 
genomför är efterfrågat av många. Arbetsgruppen kommer att ta fram en konceptuell 
modell samt en ontologi. (Hur hänger de olika standarderna ihop och hur kan man 
utrycka kopplingarna.) En text att börja reagera på kommer att finnas tillgängligt efter 
att ICA haft sin årliga konferens i höst, denna gång sker det i Girona, Spanien. Att det 
inte finns någon text redan nu är det många som har reagerat på, just med tanke på att 
det är ett så efterfrågat arbete, inte bara av de som arbetar med utbytesformat för 
standarderna i sig, utan även av andra som vill kunna koppla sin information mot 
arkivstandarderna. 

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 i var sitt tal av de tre olika föreningarnas ordföranden. Det delades även ut ett 
antal olika priser i de olika föreningarna.   
 
Sedan hölls en liten paneldiskussion om åtkomst och hur viktiga arkiven är för att 
blanda annat journalister skall få information och bakgrundsmaterial. Vår svenska 
tryckfrihetsförordning från 1812 lyftes fram som ett exempel på vad som skulle 
behövas i USA. 
 
Ethics, Provenance, Metadata: Trust and Recordkeeping in the Cloud? 
Denna session handlade framförallt om svårigheterna att kunna bevara äkthet och 
spårbarhet av genomförd migrering av format med mera när det digitala materialet 
sparas hos en tjänsteleverantör. Något vi alla behöver fundera mer på och ha en plan 
för, även om vi inte nyttjar tjänsteleverantörer för sparandet. 
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EAD consortia brown bag lunch 

Detta är ett tillfälle avsedd för EAD-användare från hela världen att över en medhavd 
lunch prata om vilka projekt som pågår i världen och att byta erfarenheter. Dock börjar 
gruppen bli så stor att det börjar bli svårt att kunna dela information på ett vettigt sätt. 
De som är ansvariga kommer att fundera på ett annat format. 
 
ICA: Making Change Happen in the Global Archival Community 
En presentation om vad International Council of Archivists (ICA) gör. Framför allt 
gjorde man reklam för sina numera årliga konferenser där årets kommer att äga rum i 
Girona, Spanien i mitten på oktober. Man ser sig framförallt som en organisation för att 
sprida information. 

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. Det som 
också visades var arkivboxar motsvarande de som framställs i Arninge av sektionen 
BEvarandeteknik & KOnservering (Avdelningen för informationsbevarande). I år fanns 
det till och med två stycken som marknadsförde denna typ av boxar.  
 
Samtidigt invigdes utställningen med studenters affischer om arkiv och forskning som 
de arbetar med under sin utbildning.  
 
I utställningshallen presenterades även NARA’s bidrag till konferensen med vad de 
kallade en mini-teater. Korta presentationer om aktuella ämnen gjordes av deras 
anställda på en liten scen under den tid som utställningshallen var öppen. 

Andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen var att avgående SAA ordförande delade ut 
studentpriserna. Därefter gavs en presentation av föreningen National History Day som 
framförallt arbetar med ett program som lär ut historia till amerikanska studenter 
oavsett var i världen de går sin utbildning. Det bör dock vara en amerikansk skola. 
Eleverna skall skriva en uppsats och får inte använda internet för att inhämta material 
och information, utan måste besöka arkiv, bibliotek och museer. Denna uppsats lämnas 
sedan in och bedöms, så tyvärr tycker jag det verkar vara en tävling eftersom den bästa 
uppsatsen får pris. Kan man inte göra det utan att allt ska bedömas? Borde inte det 
viktiga vara att man lär sig att det finns annat än internet för att få svar på frågor? Högst 
egna tankar men…. 

Software Preservation Networks: A Model for Long-Term Access to Proprietary File 
Formats 

Flera av presentationerna framhöll att det är ett krångligt laglandskap som gäller för det 
digitala materialet, för att inte tala om licensieringen av de programvaror man behöver 
för att kunna läsa det digitala materialet. Man föreslår från sessionen att det skall skapas 
ett nätverk där man hjälps åt att se till att det finns programvaror och att man följer 
licensavtal och så vidare för att kunna läsa alla typer av filer. Jag undrar om detta är den 
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rätta vägen att gå för att kunna läsa allt digital material i framtiden? Hur har man tänkt 
göra med eventuell hårdvara som krävs för att programmet ska fungera, och så vidare - 
förslaget behöver nog utökas lite med de idéerna innan man presenterar det. 

Ensuring Access to the Bits: Archival Application of Digital Forensics 

Detta är en session om hur man arbetar med digitalt material och vilka kunskaper man 
som arkivarie behöver och hur man får den kunskapen om man inte har tillgång till IT- 
och databastekniker. Programmet BitCurator som är högaktuellt för just hantering av 
digitala filer inför bevarande nämndes. BitCurator hade faktiskt i somras en utbildnings 
session här i Sverige där bland annat Digisam var en av arrangörerna. 

Frameworks for the Discussion of Architectural Digital Data 

En session om ett problem som börjar bli aktuellt för många. Hur hanterar man digitalt 
skapade ritningar? En digital ritning kan ha många olika samband och kopplas ihop 
med även inköpsdatabaser. Vad är det man ska bevara? Inget egentligt svar gavs men 
många källor till mer information gavs. (Går att läsa vidare via ett blogginlägg nåbar 
via länklistan i slutet av denna text.) 

Prisutdelning och mottagning 

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 innan alla förflyttade sig 
med buss till mottagningen på LC. Vi var flera som fastnade i läsesalen och beundrade 
rotundan så vad som serverades att äta vete katten….  

Metadata and Digital Preservation: How Much Do We Really Need? 

Hur mycket metadata behöver vi för att kunna bevara det digitala materialet för 
framtiden? Finns det verktyg som kan hjälpa till och finns det standarder? 
PREservation Metadata and IMplementation Strategies (PREMIS) en standard som 
hanterar bevarande information om ett digitalt objekt nämndes flera gånger som en bra 
hjälp. Slutsatsen av talarnas presentationer var dock att vi nog hellre ska prata om 
kvalitén på metadata än vilken metadata. Att säga att filformatet är pdf är ju egentligen 
för lite information, man behöver även veta typ och version.  

Live Long and Prosper: Science Fiction in Archives and Special Collections 

Science Fiction är populärt och det finns i USA arkiv som enbart håller på med den 
typen av material. Och antalet forskare är stort på materialet, som bland annat består av 
serietidningar, filmmanuskript, ja allt du kan tänka dig. Tävlingen namnge tribble’n 
som ett av arkiven hade haft hade lockat många deltagare. Vad en Tribble är? Erkänner 
att jag vet, ni får googla….. 

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 och VD Nancy Beamont fick också göra sin 
presentation. 
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Sammanfattning 
Jag måste säga att ämnena och sessionerna på årets konferens var riktigt bra och vi var 
många som inte kunde gå på de sessioner vi hade tänkt oss eftersom brandreglerna och  
även lufttillgången satte stopp för antalet personer i rummen. Det går att konstatera att 
det digitala materialet och dess bevarande är något som blir mer och mer aktuellt för 
alla och att det samtidigt inte finns någon ultimat lösning.  
 
Med risk för att bli tjatig, ja riktigt tjatig, tål min sammanfattning från den första 
konferensen jag besökte att upprepas: 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 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 desto fler när man åker därifrån. Deltagarna är väldigt 
öppna och bjuder på sig själva, så du kan mycket väl hamna bredvid SAA:s ordförande 
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. 
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Länkar: 
 
SAA: http://www2.archivists.org  
 
Årsmötet 2014 
Konferensen: http://www2.archivists.org/2014#.U_87NmOsFN0  
NAGARA: http://www.nagara.org/index.cfm  
CoSA: http://www.statearchivists.org/ 
Programmet: http://www2.archivists.org/2014/schedule#.U_87V2OsFN0  
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. 
 
Washington DC 
Washington DC.: http://washington.org/  
Smithsonian: http://www.si.edu/    
National Zoo: http://nationalzoo.si.edu/ 
LC: http://www.loc.gov  
NARA: http://www.archives.gov/ 
 
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  
National History Day: http://www.nhd.org/  
BitCurator: http://www.bitcurator.net/  
Bevara CAD: http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2014/08/untangling-the-knot-of-
cad-preservation/  
PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/  
Digisam: http://www.digisam.se/  


