
  1 (10) 

 Avdelningen för Offentlig Informationsförsörjning Datum  

 Enheten för utredning och utveckling 2017-08-01 RA 2017/01211 

 

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 Portland, OR:  
the Society of American Archivists årliga möte  

23 - 29 juli 2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Bredenberg 
  



  2 (10) 

 

 
 

 

Innehållsförteckning 
SAA annual meeting .................................................................................................................... 3 

Vad är SAA?............................................................................................................................ 3 
Årsmötet 2017.......................................................................................................................... 3 
Portland ................................................................................................................................... 3 
Inledande del av konferensen................................................................................................. 3 

Bokhandel ............................................................................................................................ 4 
Professionella affischer ........................................................................................................ 4 
Standards Committee ........................................................................................................... 4 
TS EAS ................................................................................................................................ 4 
EAS Section ......................................................................................................................... 5 
SAA Section Meeting: Descriptive Section......................................................................... 5 
En liten förklarande text om record ..................................................................................... 6 

Konferensen ............................................................................................................................ 6 
Första gemensamma sessionen ............................................................................................ 6 
Mottagning........................................................................................................................... 7 
The Future of Appraisal and Processing of Digital Materials: 
Software, Strategies and Scalability .................................................................................... 7 
Den andra gemensamma sessionen...................................................................................... 7 
Öppning av utställningshallen samt studentaffischer .......................................................... 7 
Pop-Up: Digitization Matters: 10 Years Later..................................................................... 7 
Beyond the Finding Aid: New Directions for Archival Description ................................... 8 
User-Centered Collaboration for Archival Discovery ......................................................... 8 
Archives Vaporware: Archivists' Best Ideas for Software that 
Hasn't Been Made Yet ......................................................................................................... 8 
Business Meeting ................................................................................................................. 8 

The Liberated Archive: A Forum for Envisioning and Implementing 
a Community-Based Approach to Archives ........................................................................... 8 

The Liberated Archive Morning Keynote............................................................................ 8 
How Do You Save That? Two Communities, Two Approaches: 
Collecting the Stories of Hops and Cannabis ...................................................................... 8 
The Liberated Archive Forum Afternoon Keynote: The Power of 
Story..................................................................................................................................... 9 
The Liberated Archive: Unconference with closing remarks by 
Teressa Raiford .................................................................................................................... 9 

Sammanfattning...................................................................................................................... 9 
Länkar: ....................................................................................................................................... 10 

 



  3 (10) 

 

 
 

 

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 2017 
Årets möte/konferens genomfördes 23-29 juli i Portland. Konferensens rubrik var Alike 
/ Different. De försöker samla in så många presentationer som möjligt och presentera 
dem via SAA’s hemsida. 

Portland 
Portland är den största staden i delstaten Oregon i nordvästra USA. 2010 hade staden 
583 776 invånare. Storstadsregionen Portland-Vancouver-Beaverton, som inkluderar 
Vancouver, delar av delstaten Washington och Beaverton, var år 2010 invånarantalet 2 
226 009 invånare. Portland ligger i Multnomah County, är dess centralort och belägen 
vid sammanloppet av floderna Willamette och Columbia. Portland är USA:s 21:e 
största stad. 
 
I staden går bland annat att hitta en enorm mängd food trucks, mycket statyer som 
pryder många av gatorna i den centrala delen och inte att förglömma Powells, som 
enligt en del är USA’s största bokhandel. Byggnaden, som tar upp ett helt kvarter och 
är på tre våningar, rymmer över miljonen titlar. 

Inledande del av konferensen 
Årsmötet/konferensen inleddes med ett antal korta seminarier och utbildningar som till 
exempel Arrangement and description of Digital Records och MARC for Archival 
Description. 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). Som komplement till de kurser som tillhandahölls 
av SAA fanns i år även kurser som gavs av en del av programvarutillverkarna. 
 
Konferensen har även en inledande del som kallas Research forum där man pratar om 
forskning och innovativa tillämpningar. Jag kan rekommendera att titta igenom de 
sammanfattningar och de affischer som presenteras på webbsidan för att se vad som 
presenterades.  
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Ett förslag, som beslutades förra året och innebar att arbetsgruppernas större publika 
mötesgrupper, s.k. Round Tables RT (Rundabord) även skulle vara sektioner, är nu 
genomfört. Sektionerna har en egen ordförande, som inte är samma som för 
arbetsgruppen. På dessa möten hanteras val av ordförande och ledamöter i styrgruppen 
för sektionen, 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 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 en ny standard som man vill få godkänd och 
mötet rekommenderade ett godkännande. Denna nya standard benämnd JTF-Public 
Services Metrics behandlar hur man räknar arkivstatistik, både antal besökare och 
utlämnade handlingar. Jag skulle rekommendera att man tar en titt på denna även om 
man inte kan översätta allt direkt till svenska förhållanden men det ges en vägledning i 
hur man kan tänka om arkivstatistik. 

TS EAS 

Technical Subcommitte Encoded Archival Standards (TS EAS), hade denna gång sitt 
andra fysiska möte. 
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Gruppen består för tillfället av 19 medlemmar och det innebär att detta är en av de 
största arbetsgrupperna. Gruppen fort sätter att vara internationellt sammansatt och har 
två ordföranden, en USA-baserad och en internationell. 
 
Mötet inleddes med rapportering om läget för: 

• APE, där en EAD3 implementering pågår. 
• Sverige, där vi som bekant för FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 

använder EAD3 och EAC-CPF. 
• SNAC, där man börjat med utbildning i hur man registrerar enligt SNAC’s 

EAC-CPF profil. 
• RiC, tackade för de inlämnade kommentarerna och avser att vid årsskiftet ha 

nästa utkast framme. Vokabulären som kommer att höra ihop med RiC kommer 
under början på 2018 i sin första version. 

 
Under året har vi arbetat uppdelade i team och teamen fick efter dessa rapporter sin 
chans att lyfta frågor:  

- Det gällde framförallt EAD3 som just nu håller på med en mindre 
uppdatering.  

- För EAC-CPF gäller att en revideringsprocess som kan bli en mindre 
eller en större beroende på hur man går vidare med de av teamet 
insamlade kommentarer.  

- En god nyhet är att TS EAS kommer att se hur vi kan ta oss an 
utbytesformatet EAG som beskriver arkivinstitutionerna och just nu inte 
har någon grupp som ansvarar för sig. 

- EAC-F teamet behöver göra fler undersökningar för att kunna ge råd om 
hur och om man ska gå vidare med arbetet. 

- Schemateamet arbetar med uppdateringen av EAD3 och 
dokumentationsteamet arbetar med all dokumentation gällande detta. 

- De två webbansvariga vi har, en för respektive standard arbetar 
tillsammans med webbsidornas utseende. 

 
Slutsatserna från mötet är framförallt att vi behöver ha mer tid när vi träffas än en 
halvdag. Detta kommer att undersökas inför nästa år. 

EAS Section 

På mötet hanterades: 
- Nya styrelsen 
- Man har tagit fram en webinarieserie som är fritt tillgänglig för alla att gå 

igenom. 
- Mötet inom TS EAS 
- En uppdatering om RiC och en motsvarande presentation till den som 

genomfördes på AVEC i Visby.  

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.  
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En presentation om arbetet med vad man behöver beskriva och vilka begrepp man bör 
använda i en arkivbeskrivning gällande en webbsida presenterades. En rapport som 
man kan läsa kommer att hittas på adressen http://oc.lc/wam under hösten. Tanken är 
inte att ersätta någon standard utan att komplettera med råd och anvisningar. 
 
Anila Angjeli från det franska national biblioteket uppdaterade sin presentation från 
förra året med att man är testare av arbetet som pågår med att ta fram vokabulären för 
RiC men att inget av detta kan delges ännu. Vill man veta mer om vokabulären så 
kommer skaparen av denna att göra en presentation på en konferens i Montreal under 
augusti. Om presentationen från förra året kan man läsa i förra årets reserapport. 

Några förklarande rader om begreppet 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”. 

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 ordföranden från SAA. Det 
delades även ut ett antal olika priser. 
 
Efter prisutdelningarna genomfördes två presentationer. Inledande talare var David S. 
Ferrerio, Riksarkivarie i USA (The Archivist of the United States) och därmed chef 
över the National Archives and Records Administration (NARA), som berättade om 
situationen med den nuvarande administrationen, vilken inte är lätt. Vidare berättade 
han att Obama’s arkiv kommer att bevaras digitalt. Man har även haft oturen att en 
person som har samarbetat med NARA och varit mycket delaktig i arbetet med att lära 
dagens ungdomar i USA om andra världskriget och därmed haft åtkomst i arkivet visar 
sig ha stulit namnbrickor i ett stort antal. Därefter genomförde Greg Eow från 
Massachusetts Institute of Technology Libraries sin presentation som i korthet går att 
sammanfatta med att arkivprofessionen är viktig och att det inte går att hålla sig neutral. 
Man har som arkivarie åsikter. 
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Mottagning 

Efter talen förflyttade vi oss medelst fötter tvärs över gatan för att testa food trucks från 
Portland. 

The Future of Appraisal and Processing of Digital Materials: 
Software, Strategies and Scalability 

Denna session visade att man behöver hjälp av programvaror när man tar emot digitala 
överföringar av arkivmaterial. Till exempel behöver man enkelt kunna sortera bort 
dubbletter och tomma mappar och liknande. Detta gäller ju då framförallt när man 
endast får en cd eller hårddisk där det inte har använts något motsvarande FGS 
Paketstruktur. Man behöver även ha programvaruhjälp om man väljer att bara bevara 
till exempel var tionde bild i bildserier. Att kunna se information om digitala objekt 
visuellt underlättar i förhållande till att enbart läsa en kryptisk lista, så tester av 
programvaror för detta pågår. 

Den andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen handlade om utdelande av de kvarvarande 
priserna, totalt under hela konferensen delades 22 priser ut. Därefter fick vi höra talet 
från nuvarande och tillika avgående ordföranden. Talet handlade om att teknologin är 
en del i allt, även i arkivverksamheten och arkivinformationen. Begreppen om det 
digitala inom arkivvärlden ser på engelska ut som följer, inom parantes året det 
lanserades: 
Machine-readable (1963) -> Electronic records (1984) -> Digital records (1982) -< 
Digital preservation (1992) -> Born digital (2002). 
En viktig punkt i hennes tal var att vi ska undvika att uppfinna nya hjul. 

Öppning av utställningshallen samt studentaffischer 

Det officiella öppnandet av utställningshallen utgjorde inledningen av 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. 
 
Samtidigt invigdes utställningen med studenters affischer om arkiv och forskning, som 
de arbetar med under sin utbildning. 

Pop-Up: Digitization Matters: 10 Years Later 

Till årets konferens fick deltagarna innan konferensen rösta på ett antal extra sessioner. 
Denna var en av dessa och den knöt an till en presentation om digitisering som skedde 
för exakt 10 år sedan. Mycket har hänt gällande digitisering och att bilder fotograferas 
och konverteras till digitala objekt. Sessionen var ett panelsamtal där slutsatserna är att 
detta är en ständigt pågående process och att vi inte får glömma att det är informationen 
som är det viktiga och värdefulla oavsett hur det har fångats. 
 
Jag hänvisar begreppet digitisera till det Shahyan Kahn säger om sin egen uppsats — 
”Uppsatsen handlade om att akademiskt och vetenskapligt försöka utröna vad 
digitalisering är och dess effekter på ledarskap. Vad jag kom fram till var en stark 
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distinktion mellan digitisering (konverteringen), digitalisering (processen) och digital 
transformation (effekten) och fenomenets sex generella karaktärsdrag.” 

Beyond the Finding Aid: New Directions for Archival Description 

Sessionen handlade i mångt och mycket om hur detaljerad en arkivbeskrivning behöver 
vara och gav inga klara svar på frågan. Det som kan konstateras är att frågan om hur 
mycket och vad som behöver finnas i arkivbeskrivningen är en fråga som inte har 
samma svar i Europa och USA. 

User-Centered Collaboration for Archival Discovery 

Sessionen handlade om att man behöver tänka användarvänligt och ha med användarna 
i arbetet med att ta fram presentationsgränssnitt. Detta gäller både internt på 
institutionerna men även mot externa användare som använder en presentation av 
arkivinformation på internet. 

Archives Vaporware: Archivists' Best Ideas for Software that Hasn't Been Made Yet 

Detta var en session där det gällde att kunna skilja fiktion från verklighet. Vilka 
programvaror finns och vilka är de som vi skulle vilja ha. Bland de vi skulle vilja ha 
kan vi räkna programmet som kunde konvertera hyllmeter till tid det tar att registrera 
detta i ett arkivredovisningssystem. 

Business Meeting 

En ovanligt stor skara åhörare deltog i genomgången av SAA:s situation 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 även verkställande direktör Nancy Beamont gjorde en presentation.  

The Liberated Archive: A Forum for Envisioning and Implementing a 
Community-Based Approach to Archives 
Lördagen fick denna gång en annan utformning. Detta år valde man bjuda in andra än 
arkivarier till en dag med presentationer och workshops om arkiv. Dagen inleddes av 
den nytillträdde presidenten, som gjorde en kort presentation och inbjöd till deltagande 
i dagens aktiviteter. 

The Liberated Archive Morning Keynote 

Morgonens huvudtalare Walidah Imarisha talade om att arkivet på sätt och vis går att se 
som något som den vite mannen byggt upp och med den vite mannens vinklingar på 
saker och ting vilket leder till att den svarta historien inte återberättas helt på rätt sätt. 
Detta kan man komma tillrätta med genom att se till att arkiven är öppna och 
tillgängliga för alla. 

How Do You Save That? Two Communities, Two Approaches: Collecting the Stories of 
Hops and Cannabis 

Denna session handlade om hur man kan bevara information om ett ämne som är tabu. 
Hops vilket är humle har varit familjebaserad odling länge och man har egentligen inte 
sparat något. Cannabis är just cannabis och då det inte har varit lagligt finns det inte 
mycket bevarat om det. För båda plantorna har det nu vänt, humle är lagligt och ett 
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arkiv finns numera vid universitet i Portland och cannabis är numera lagligt och en 
tidigare filmare har på egen hand börjat samla in information och material för att det 
ska kunna skapas ett arkiv. 

The Liberated Archive Forum Afternoon Keynote: The Power of Story 

Eftermiddagens talare Joaquin Lopez rörde många åhörare till tårar med sin 
presentation om historieberättande och hur arkiven berikar historieberättandet. 

The Liberated Archive: Unconference with closing remarks by Teressa Raiford 

Dagen avslutades med arbete i smågrupper med olika förutbestämda ämnen.  

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. Den sista dagen behöver få växa till sig lite och få lite mer 
strukturerad form för att bli ett helt lyckat koncept, det var många inklusive mig som 
hoppade över smågrupperna då det var oklart vad syftet med dessa var. 
 
Denna gång var vi precis som i Cleveland på ett konferens center och det har sina klara 
fördelar i förhållande till att vara på ett hotell. Lokalerna är verkligen anpassade för sitt 
syfte och det underlättar när man ska både lyssna och ha möten. 
 
Från styrelsemötet som SAA hade tidigt i veckan framkom det att man håller på och ser 
om årsmötet 2019 kommer att behöva flytta från den planerade platsen Austin i Texas. 
Föreningen arbetar tydligt och uttalat med alla typer av jämställdhetsfrågor och staten 
Texas har med den nya administrationen fått ett större stöd i sina lagförslag som 
minskar alla typer av jämställdhet som vi alla förmodligen sett i nyhterna. Fortsättning 
följer. 
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Länkar: 
 
Samtliga länkar presenterade i denna lista är aktuella per den 1 augusti 2017 och 
kommer inte att revideras. 
 
SAA: http://www2.archivists.org  
 
Årsmötet 2017 
Konferensen: https://www2.archivists.org/am2017  
Programmet: https://archives2017.sched.com/  
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. 
 
Portland 
Atlanta.: https://www.portlandoregon.gov/  
Powells : http://www.powells.com/  
 
Länkar som ej finns i programmet 
Sektioner: 
https://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Sections.html?Action=
List_Committees&CommWGStatus=Sections  
Kommitteer: 
https://saa.archivists.org/4DCGI/committees/ListingCommittees.html?Action=List_Co
mmittees&=  
SAA bokhandel: 
https://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/store/storeFront.html?Action=Store  
TS EAS: 
https://www2.archivists.org/governance/handbook/section7/groups/Standards/TS-EAS  
EAS sektionen: https://www2.archivists.org/groups/encoded-archival-standards-section  


