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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 on Encoded 
Archival Standards (TS EAS) där jag är en av de internationella deltagarna och tillika 
medordförande. 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 2018 
Årets möte/konferens genomfördes 10-16 augusti i Washington D.C. Konferensens 
rubrik var Archives Records Promoting Transparency. Detta var en gemensam 
konferens för SAA, the National Association of Government Archives and Records 
Administrators (NAGARA) och Council of State Archivists (CoSA). Konferensen hade 
det totala antalet 2.671 deltagare vilket var ett rekord.  
 
De försöker samla in så många presentationer som möjligt och presentera dem via 
SAA’s hemsida och framförallt via programmet (länk i länklistan). 

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 
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). 
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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 titeln 
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.  

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 mellan författare och blivande författare, som behöver få 
information om hur man ska gå tillväga för att bli en författare utgiven av SAA. 

Professionella affischer 

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

Standards Committee 

I Standards Committee (Standardkommittén, SC) är många personer inblandade. 
Kommittén är huvudansvarig för alla de standardgrupper som finns inom SAA och på 
så sätt en av de viktigaste 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 hur de olika standarderna ska hantera sina 
uppdateringar med avseende på att SAA håller utbildningar och säljer tryckta exemplar 
av standarderna. Ett arbete med att ta fram vad som ses som en större förändring vilket 
kommer att resultera i nytryck och utbildningsuppdatering för standarden inleddes 
under mötet. Arbetet ska ha ett första utkast på förändringshanteringen klar i januari 
2019. 
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TS EAS 

Technical Subcommitte Encoded Archival Standards (TS EAS), hade denna gång sitt 
tredje fysiska möte. Glädjande var att så många av de internationella deltagarna fanns 
på plats för ett heldagsmöte. 
 
Gruppen består för tillfället av 20 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: 

• Våra webbsidor, där det går att se att antalet besökare minskar. Varför finns det 
inget svar på. 

• Library of Congress har genomfört ett projekt och tagit fram sin version för 
användning av EAD3 för arkivbeskrivningar och publicerar numera även dessa 
hemsidan. 

• SNAC ser över hur organisationer kan bli medlemmar. 
• APE arbetar med att kunna hantera EAD3. 
• EGAD och RiC, har tyvärr inte förmedlat någon information som man lovat. 

 
Under året har vi fortsatt att arbetat uppdelade i team vilket har vist sig vara en bra 
lösning för att driva arbetet framåt och teamen fick efter dessa rapporter sin chans att 
lyfta frågor:  

- EAD3 har släppt version 1.1.0, som är en uppdatering innehållande 
utökning av ett element för att ange rättigheterna för själva dokumentet. 
En undersökning om användandet kommer att finnas tillgänglig till och 
med den 15 september och alla som använder EAD3, men även de som 
inte använder den ombedes att svara via länk till undersökningen via 
utskick som skett på e-postlistan för EAD.  

- För EAC-CPF släpps den 3:e september fas 1 av revideringen för 
allmänna kommentarer. I denna uppdatering är det mindre korrigeringar 
såsom ändring av kardinalitet och rättning av ett stavfel som har 
genomförts. Under tiden som det går att ge kommentarer på fas 1 inleds 
arbetet med fas 2 och en trolig tidsram är att fas 2 kommer att ta tre år i 
anspråk. Fas 2 kommer att innehålla harmonisering med EAD3, såväl 
genomgång av grundläggande principer om bland annat hur 
beskrivningen knyter an till andra standarder med liknande innehåll, som 
att EAC-CPF nu funnits i ett stort antal år och behöver diskuteras igen. 

- Utbytesformatet EAG som beskriver arkivinstitutionerna och hanteras av 
standardgruppen i Archives Portal Europé kommer att få mer 
information. Från TS EAS’ sida planeras ett bättre samarbete, så att man 
kan ta ställning till om man vill göra motsvarande förändringar som 
kommer att ske med EAC-CPF, eftersom att de båda standarderna är 
väldigt lika. 

- EAC-F teamet behöver göra ytterligare undersökningar för att kunna ge 
råd om hur och om man ska gå vidare med arbetet. Just nu söker man 
fler exempel samt kontakt med informationshanteringsexperter och 
ärendehanteringsexperter som beskriver dessa processer. 
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- Schemateamet har genomfört uppdateringen av EAD3 och arbetar nu 
med EAC-CPF-uppdateringarna, samtidigt som dokumentationsteamet 
arbetar med all dokumentation gällande detta. 

 
Efter alla rapporter fokuserade gruppen på vad målet för 2018-2019 ska vara och kom 
fram till: 

- RiC behöver undersökas igen så snart information finns. 
- Man måste komma fram till hur och till vilka kommunikation ska ske, både 

inom SAA, arkivvärlden och i andra sektorer. 
- En undersökning av de gemensamma elementet inom EAD och EAC-CPF ska 

genomföras så att gruppen kan ta ställning till om det går att förenkla 
regeluppsättningarna med att definiera element på endast ett ställe och med en 
definition och därmed inte ha en uppsättning av alla element i varje standard. 
Till exempel går det redan nu att se att elementet ”Control”, som beskriver 
information om själva beskrivningsdokumentet, i princip är identiskt, har 
samma funktion och därmed borde kunna gå att dela mellan de två standarderna. 
Att göra dessa förenklingar och dela gemensamma element kommer att 
underlätta för bland annat de olika programvaruföretagen, som tillhandahåller 
funktionalitet där export och import ingår, då man kan återanvända de 
funktioner som utvecklas, i stället för att ha olika funktioner för respektive 
standard. 

- En utbildning i att använda GitHub kommer att ske på gruppens oktobermöte 
för att ge samtliga i gruppen möjlighet att lära sig mer. 

- Önskemål om ytterligare en mötesdag, för att gemensamt kunna arbeta med 
EAC-CPF-uppdateringen och fas 2 vid nästa SAA, framfördes och kommer att 
undersökas vidare. 

EAS Section 

På mötet hanterades: 
- Nya styrelsen 
- Mötet inom TS EAS 
- En presentation av hur ett beskrivningsdokument i formatet XML kan utökas 

med data hämtade från de semantiska fälten i ordlistorna på websidan 
schema.org. för att få fler träffar hos exempelvis Google vid internetsökning. I 
och med att schema.org är baserad på länkad öppen data gör man denna typ av 
data än mer tillgänglig. Samtidigt som man genomfört undersökningen har man 
skickat in förslag på arkivtermer till schema.org vilka väntar på godkännande. 

Några förklarande rader om begreppet record 

Man måste ha klart för sig vad begreppet ”record” står för. Det svenska begreppet som 
valts 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, i år i snitt elva stycken där man 
ibland vill vara på två eller fler ställen samtidigt. Men det blir mer och mer så att 
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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 de olika ordförandena. 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 precis som förra 
året berättade om situationen under den nuvarande administrationen, vilken inte är lätt. 
Därefter gav Zeynep Tufekci, en forskare med fokus på hur de sociala medierna 
påverkar politik och samhällsansvar, en presentation som kunde ha fått mer tid. Hon 
pratade bland annat om hur bilder från till exempel Gaza och Egypten publicerade i 
sociala medier (som många användare ser som ett arkiv) har tagits bort och att det då 
kan uppfattas som att historien har raderats. Även detta att en tweet från Twitters 
barndom ses som en åsikt, som den som skrev tweeten har idag, togs upp. Hon tog upp 
många spännande frågor och jag rekommenderar en titt på hennes TEDx presentationer, 
för mer information och för att förstå vad hon sa vid detta korta tillfälle. 

Opening the Black Box: Transparency and Complexity in Digital 
Preservation 

Denna session visade på det viktiga i att kunna förklara för den som överlämnar digital 
material till ett arkiv vad det är man överlämnar. Till exempel att överlämnandet av en 
dator innebär att allt innehåll på datorn är överlämnat och om det verkligen var 
avsikten. Det är också viktigt att tänka på att man på ett annat sätt än i pappersarkivet 
behöver kunna visa på äktheten med exempelvis beräknande och kontroll av 
checksummor, samtidigt som man behöver kunna lita på att arkivet tar hand om det 
digitala materialet på bästa sätt. Att kunna certifiera sig som ett digitalt arkiv 
framfördes som en möjlig väg att gå, vilket är bra att titta på som inspiration och 
drivmotor även om man inte genomför certifieringen. 

Lunch med riksarkivarien 

Riksarkivarien blev intervjuad av en medarbetare från Library of Congress om hur han 
ser på framtiden och andra intressanta frågor. Bland svaren var det speciellt planerna 
för år 2022 som sticker ut: tanken är att man då ska sluta ta emot pappersarkiv. Vi lär 
höra mer vid framtida konferenser. 

Email Archiving Comes of Age 

En session med tyvärr allt för många talare, som gjorde att ämnet försvann. Det mest 
intressanta var en rapport om e-post och arkivering publicerad en veckan innan 
konferensen. Den är det lämplig att titta närmare på. (Länk i länklistan) 
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Progress (and Pitfalls) of Linked Data Projects 

Vid ett stort antal presentationer gavs rådet att utforska länkad öppen data och dess 
möjlighet att berika arkivinformationen som man publicerar på internet. Kopplingen 
mellan arkivinformation och schema.org återkom. För den länkade öppna datan finns 
det en femgradig skala som man kan titta på och se hur väl den uppfyller kraven. Man 
kan se skalan som en hjälp i att göra informationen mer tillgänglig. 

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 studenternas affischer rörande arkiv och 
forskning, som de arbetar med under sin utbildning. 

Mottagning 

Med hjälp av buss förflyttades deltagarna till Naturhistoriska Riksmuseet, där allt från 
dinosaurier till Hope diamanten kunde beskådas. 

Den andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen handlade om utdelande av de kvarvarande 
priserna. Under hela konferensen delades otaliga priser ut, eftersom tre organisationers 
priser skulle möta sina mottagare. Denna gång blev extra utmanande då 
prismottagarnas personbeskrivningar hade blandats ihop, vilket ledde till spännade 
miner hos pristagarna. Därefter fick vi höra tal från nuvarande och tillika avgående 
ordförande. Talet handlade om att arkiven har blivit allt viktigare för att förklara dåtid, 
nutid och framtid och att det är viktigt att kunna marknadsföra detta. 

Pop Up: Digitization IS/NOT Preservation 

Även till årets konferens fick deltagarna innan konferensen rösta fram ett antal extra 
sessioner. Ovan nämnda var en av dessa och här påtalades det faktum att digitisering av 
ett fysiskt dokument inte är digitalt bevarande. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 
att detta inte är en garanti för åtkomst till det digitiserade objektet i framtiden, såväl 
som att det fysiska materialet i sig bär information som hjälper till med förståelsen. Då 
dyker genast frågan om forskarna alltid ska få se originalet upp, men det var inte 
huvudfrågan för sessionen.  
 
Nyckelbegreppen fångades bra med följande uttryck: 

- Digitisering är en aktivitet. 
- Digitalt bevarande är en process. 

 
Jag hänvisar begreppet digitisera till det Shahyan Kahn säger i sin 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 
distinktion mellan digitisering (konverteringen), digitalisering (processen) och digital 
transformation (effekten) och fenomenets sex generella karaktärsdrag.” 
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Let's Be Clear: Transparency and Access to Complex Digital 
Objects 

Sessionen handlade i mångt och mycket om vad ett komplext digitalt objekt är. Fokus 
hos de som talade var på audio och video och varierade från ett arkivinformationspaket 
med denna typ av informationsinnehåll till stillbilder i form av fotografier och hur man 
gör denna typ av material tillgängligt. Både i USA och i Europa går det att konstatera 
att detta material innebär utmaningar, allt från konverteringar från ursprungliga format 
till format som är såväl arkivbeständiga som forskarvänliga samt all den metadata som 
behöver tillföras för förståelsens skull. Kan automatiserade processer och hjälp av till 
exempel bildigenkänningsprogram snabba upp metadataskapandet? Samtidigt är det 
viktigt att inte glömma bort att dokumentera processerna samt de val man gör. 

Opening Pandora's Box: UVA Records Management Tackles eDiscovery 

UVA är förkortningen för universitetet i Virginia och sessionen berättade om de 
erfarenheter man på registraturen har av att gå från en manuell sökningsprocess i de 
records samt den information man har till eDiscovery (elektronisk upptäckt/sökning?). 
Tidigare fick man manuellt söka i e-post och andra filer för att hitta den information 
som krävs i de tydligen ofta förekommande domstolsprocesser, där såväl nuvarande 
som tidigare medarbetare hamnar. Idag har man implementerat ett molnbaserat system 
som mycket enkelt kan söka i e-post och hitta den korrespondens som måste 
överlämnas till domstolen. Systemet man valde kan hantera många olika typer av e-
postsystem, då det på universiteten inte nödvändigtvis finns ett gemensamt system och 
man tittar nu vidare på att köpa fler delar av systemet för att kunna hantera andra typer 
av information, såsom till exempel filer från en hårddisk. Sessionen gav en bra inblick i 
hur vår datorbaserade värld gör sökning av information beroende av tekniska 
hjälpmedel. 

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 gör elva parallella sessioner det till en utmaning att hinna 
fånga allt man vill. 
 
För mig som medlem i PREMIS Editorial Committee var det intressant och spännande 
att få höra att så många numera använder PREMIS, de-facto standarden för bevarande 
metadata, eller är på väg in i användandet. Samtidigt som man vid flera tillfällen 
rekommenderade alla att använda PREMIS för det ni tänker göra nu! 
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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 2018 
Konferensen: https://www2.archivists.org/am2018  
Programmet: https://archives2018.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. 
 
Washington DC 
DC.: https://washington.org/  
 
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  
E-post rapport: https://www.clir.org/pubs/reports/pub175/  
PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/  

 


