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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 2019 
Årets möte/konferens genomfördes 31 juli - 6 augusti i Austin, Texas. Konferensens 
rubrik var Archives Records Transformative. Detta var en gemensam konferens för 
SAA och Council of State Archivists (CoSA). Konferensen hade närmare 2.000 
deltagare.  
 
De försöker samla in så många presentationer som möjligt och presentera dem via 
SAA’s hemsida och framförallt via programmet (länk i länklistan). 

Austin, Texas. 
Denna stad är huvudstaden i Texas vilket även innebär att man här har ett Capitol Hill. 
Man är alltså sätesort för staten Texas. Man har även en arkivhistoria från 1842 där 
Angelina Belle Peyton Eberly räddar arkivet i vad som kommit att kallas ”Texas 
Archive War”. Det man kanske annars är mest kända för är sina Congress Bridge Bats. 
Alltså fladdermöss i mängder. I augusti har de fått sina ungar och man kan förvänta sig 
att få se 1,5 miljoner mexikansk/brasiliansk frisvansad fladdermus (Tadarida 
brasiliensis) lämna sitt bronäste i jakten på mat.  

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.  
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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.  
 
Frågan från förra året om hur de olika standarderna ska hantera sina uppdateringar med 
avseende på att SAA håller utbildningar och säljer tryckta exemplar av standarderna 
fortsätter. 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 
förra året och pågår fortfarande. I planeringen framåt för detta arbete ingår att det 
kommer vara lite olika krav beroende på vilken standard det handlar om.  
 
På mötet godkändes även ett tillägg gällande beskrivning av musikaliska noter till den 
amerikanska standarden för beskrivning av arkiv. 

TS EAS samt möte om EAC-CPF revision 

Technical Subcommitte Encoded Archival Standards (TS EAS), hade denna gång sitt 
fjärde fysiska möte. I mötet deltog både långväga resande och internet anslutna 
deltagare och såväl nya medlemmar i arbetsgruppen som ”gamla rävar”. 
 
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. I år har tre av de USA-baserade 
medlemmarna bytts ut. Gruppen har även tagit in en praktikant för ett år. Denna 
praktikant ska få lära sig hur det är att arbeta i en frivillig grupp med ansvar för 
standardisering. 
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Mötet inleddes med rapportering från arbetsteamen och samtliga dessa rapporter är 
tillgängliga via GitHub. 
 
För hela gruppen lyftes frågorna: 
 

- EAC-CPF har släppt revideringen fas 1 under hösten 2018. Dagen före 
TS EAS möttes hade arbetsgruppen för revideringen fas 2 ett 
heldagsmöte med fokus på ett antal frågor. Det kommer att tas fram en 
rapport om de diskuterade frågorna och förslag på lösningar. Allt det 
man hanterar finns att se på GitHub som Issues (ungefär felrapporter) 
respektive bland anteckningarna. I mars 2020 kommer gruppen mötas 
fysiskt igen för att arbeta med revideringen intensivt under 3 dagar. 
Frågorna som diskuterades ingående var: 

  Namn och hur dessa kan delas upp samt auktoriseras. 
 Datum och hur man kan använda Extended DateTime Format 

(EDTF) för att ange intervall och osäkerhet i ett datum. 
 Identifieringskoder och hur dessa kan tydliggöras. 
 Annoteringar som anger varifrån en ändrad uppgift kommer 

ifrån. 
- Under våren har en tillfällig arbetsgrupp kallad ”Shared Schema Team” 

genomfört ett arbete med att titta på elementen och attributen i både 
EAD och EAC-CPF med fokus på att se vilka som är gemensamma 
antingen till namn eller funktion. Har de samma namn i båda 
standarderna ska de göra samma sak. Tanken är att man ska kunna dela 
element och attribut och på så sätt öka igenkänningsfaktorn samt 
underlätta arbetet med de XML-scheman som man tillhandahåller. Den 
tillfälliga arbetsgruppen lämnade nedanstående förslag som TS EAS 
biföll: 

 Arbetet flyttas över till Schema teamet. 
 Det ska tas fram ett förslag på principer för schemautveckling. 

Det kommer bland annat att innefatta hur namngivning av 
element och attribut ska ske. 

 Det ska tas fram en konsekvensanalys av hur en förändring till att 
dela scheman och element påverkar de som implementerar 
standarderna. 

- EAC-F gav under våren ett genomarbetat förslag om en fortsättning till 
TS EAS. På detta möte bestämdes att TS EAS säger ”OK” till arbetet. 
Det första som kommer att ske är att med tanke på likheterna mellan 
EAC-CPF och ett funktionsformat kommer teamet behöver göra 
ytterligare undersökningar av detta innan ett utvecklingsarbete tar vid. 

- Ett förslag om en PR grupp presenterades och bifölls. PR-gruppen 
kommer arbeta med att se till att det skickas ut information på e-
postlistorna som finns samt även ta tag i webbseminarier om arbetet TS 
EAS gör. 

- Arbetet med GitHub och införande av procedurer och regler går vidare. 
- Det pågår ett arbete med en handbok som ska underlätta för alla att 

förstå vad TS EAS gör. Bland annat ska det ingå beskrivningar av 
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GitHub samt hur man till exempel gör en översättning av ett element 
bibliotek. 

- Den planerade genomgången av hur gruppen arbetar sköts till mötet i 
oktober. 

- Karhy Wisser var en av de som lämnade TS EAS i år och hennes 
medordförandeuppdrag har gått till Mark Custer som redan ingår i 
gruppen. 

Gruppen kommer att mötas nästa gång i oktober via internet. Teamen kommer hinnas 
mötas flera gånger innan dess och arbetet går således vidare som på räls. 

EAS Section 

På mötet hanterades: 
- Nya styrelsen. 
- Mötet inom TS EAS presenterades av mig såsom medordförande i gruppen. 
- Ett förslag på en amerikansk portal kallad NAFAN vilket kan ses som 

motsvarande Archives Portal Europé presenterades. 
- Förra årets presentation om 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 fick sin fortsättning. De föreslagna arkivtermerna finns i 
utkastet som ska godkännas av schema.org. Man har nu börjat titta på hur detta 
arbete kan kopplas ihop med det som kallas för ”wikidata” vilket tillhandahåller 
ännu utförligare beskrivningar med hjälp av länkad data. 

Description Section 

På mötet hanterades: 
- Nya styrelsen. 
- Mötet inom TS EAS presenterades av mig såsom medordförande i gruppen. 
- Ett förslag på en amerikansk portal kallad NAFAN vilket kan ses som 

motsvarande Archives Portal Europé presenterades. 
- En presentation om att arkiven mest innehåller material om ”vita” människor 

och att det finns rasistiska både arkiv och serienamn som man behöver justera 
för att göra arkiven mer användarvänliga för alla. Man uppnår 
användarvänligheten genom att verkliggöra människorna så som flickan Sara 
och pojken Tom istället för att kalla dem för slavar. 

- Universitet i North Carolina satsar på att allt deras material ska finnas i en på 
internet tillgänglig arkivbeskrivning även om det ibland blir en grund 
förteckning endast till volymnivå men man menar att på detta sätt finns 
arkivmaterialet i alla fall synligt. Den vanliga strategin för en amerikansk 
arkivbeskrivning är att alla record finns beskrivna, alltså ett steg nedanför den 
svenska volymen.  

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”. 
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Några förklarande rader om begreppet digitisera 

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.” 

Konferensen 
Efter att alla inledande programpunkter var avklarade startade själva konferensen. Den 
är upplagd med ett stort antal parallella sessioner, i år i snitt åtta stycken 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, priser och tyst minut för 
under året avlidna medlemmar. Vi hälsades alla välkomna av de olika ordförandena 
samt av borgmästaren i Austin. En presentation på konferensens tema och framförallt 
på att man måste tänka på att alla ska vara inkluderade oavsett ras, kön, 
funktionsvariationer och så vidare genomfördes. 

Andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen handlade om utdelande av de kvarvarande 
priserna. Under hela konferensen delades otaliga priser ut, eftersom de två 
organisationernas priser skulle delges sina mottagare. Denna gång undvek man förra 
årets utmaning nästan med att prismottagarnas personbeskrivningar hade blandats ihop. 
Efter prisutdelningarna genomfördes ett samtal mellan David S. Ferrerio, Riksarkivarie 
i USA (The Archivist of the United States) och därmed chef över the National Archives 
and Records Administration (NARA) och Meredith Evans, ordförande i SAA. Bland 
annat pratade man om att leda i organisationsförändring, skillnaderna mellan bibliotek 
och arkiv samt utmaningarna med de digitala recorden som skapas. Det informerades 
även om att biblioteket för förre presidenten Obama håller på att sättas upp. Det 
biblioteket kommer att vara digitalt baserat och de analoga handlingarna ska digitiseras. 
Vi fick även extra informationen att det ska egentligen heta arkiv och inte bibliotek 
men en tidigare president ville inte ha arkiv i namnet på sitt museum. 

Unboxing the Archives: Transforming Collections with Augmented 
Reality and Collaborative Design 

Denna session beskrev hur man kan använda moderna tekniker såsom augment 
verklighet för att visa digitalt skapat innehåll på verkliga objekt. Tänk på våra 
digitiserad bilder av traktater. Med denna teknik kan man lägga en transkriberad text 
ovan på traktatet så att den ovane läsaren kan se vad det står. Man tog även upp 
komplexiteten av att arkivera ett spel som Pokemon Go som kräver inte bara inloggning 
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men även GPS och annat för att fungera. En lösning på problemet finns inte men man 
behöver tänka på den komplexiteten och försöka överkomma problemen. 

Demystifying the Digital: Providing User Access to Born-Digital 
Records in Varying Contexts 

En populär session som beskrev hur viktigt det är att komma åt den digitala 
informationen i ett digitalt arkiv. Programvarorna som beskrevs var Archivmatica samt 
SCOPE som båda har sina för och nackdelar. (SCOPE ska inte förväxlas med det 
europeiska arkivredovisningsystemet med samma namn, detta är ett tillhandahållande 
program.) 

Linked Data for Everyone: Practical (and Implementable!) Solutions 
for Enhancing Discovery on the Web 

En annan populär session var långversionen av kort varianten om Wikidata från EAS 
sektionens möte. 

Get With, or at Least On, the Program: Crafting Session Proposals 
for Archives-Related Sessions at Non-archives Conferences 

En session om hur viktigt det är att inte prata för de redan frälsta utan arkiven behöver 
synas på andra konferenser. Man tipsade om att ha kalendrar med konferenser som det 
är viktigt att arkiven är på och visar vad arkiv är samt vad man kan forska på. Det är 
även viktigt att tänka på vem man pratar till så att det inte blir den vanliga 
arkivkonferenspresentationen utan att den faktiskt är riktad till deltagarna på den 
konferensen där man är. 

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. 

Collective Responsibility: Outcomes and Developments 

Ett projekt som tittar på lön och anställningsvillkor i IT-projekt inom arkiven i USA. 
Detta är ett genomgående tema med många diskussioner just nu. Det är mycket 
vanligare i USA med projektanställningar och dessa är ofta underbetalda. En punkt är 
att det i annonser inte står lön, SAA har beslutat att inte marknadsföra tjänster som inte 
har en lön angiven. Det kommer att komma mer information från bland annat SAA, 
frågan är högaktuell på många sätt i USA. 
 
Projektet har för avsikt att leverera en vägledning som hjälp för både de som ger 
projektbidrag samt de som håller i ett projekt respektive de som arbetar i projekt. 

Standards for Sustainability: Ensuring Sustainable Programs with It Takes a Village 

Ett projekt som har tagit fram en vägledning till hur man kan tänka om öppna 
programvaror och hur dessa kan bli hållbara och få en livscykel. Man har beskrivit de 
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faser som en programvara befinner sig i såväl som de fyra stora delarna som man 
behöver arbeta med; teknologin, styrning, resurser samt allmänhetens engagemang. 
Man måste få med alla delarna och till och med fråga sig om man ska arbeta vidare med 
programvaran, behövs den längre?  

How Does It Really Work? Software Preservation and Emulation in the Archives [Pop-
Up] 

I vissa fall finns inte informationen exporterad på ett format som är universellt såsom 
XML. Då behöver man kunna installera programvaran filerna har skapats i, dessa kan 
vara 20 år gamla och i en emulerad miljö kunna hantera filerna. Det viktigaste på 
sessionen var att få kunskap om nätverket som man startat för mjukvarubevarande, 
Software Preservation Network. 

Business meeting 

Presidenten samt VD-n i SAA redogjorde för ekonomin som ser positiv ut, ett antal 
diplom som styrelsen i SAA gav till ett antal medlemmar samt de som kommer in som 
nya i styrelsen efter en omröstning med fler röstande än vanligt. Man berättade även om 
att man kommer genomföra en medlemsundersökning (ska nå utanför SAA) som ska 
behandla arkivariens roll, utbildning, lön, semester och så vidare för att kunna visa hur 
SAA kan stötta sina medlemmar ännu mer. 

Mottagning 

Med hjälp av fotkraft förflyttade sig alla fyra kvarter för att få ta del av musikutbudet i 
Austin på mottagningen som genomfördes på det som kallas Austins bästa musikadress, 
The Moody Theater. Jag gissar att många passade på att gå via fladdermusbron för att 
få se dem ge sig i väg på nattens flygtur som inleds när himmelen precis blir rosa.  

Europeans in Mind: GDPR and the Right to be Forgotten in North America 

Det är positivt att se att man här i USA har förstått GDPR och dess påverkan och att 
man pratar om att ha positioner motsvarande dataskyddsombud. Många arbetar med 
frågan både programvarutillverkare och arkiv och alla håller på att sätta sig in i GDPR. 
Det som framgick tydligt av alla presentatörerna är att man saknar bra resurser att läsa 
och är väldigt tacksamma för den vägledning som skrivits av EAG om GDPR. 

BloggERS Presents: Script It! Developing Technical Literacy in the 
Archives 

Electronic Records sektionen har en blogg som under hösten 2018 tog upp hur man lär 
sig IT idag tog man upp dessa blogginlägg i korta presentationer. Sammanfattningsvis 
så är resurserna man använder för att lära sig IT väldigt varierande och det påtalades 
som särskilt viktigt att ledningen ger stöd både med tid, pengar, testmiljöer och 
utrustning för att man ska kunna vidareutbilda sig.  
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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 alla parallella sessioner det till en utmaning att hinna fånga 
allt man vill. Man måste följa twittertrådar. 
 
En kontrovers utspelades i år. Man valde att ställa in en lunchdiskussion om en artikel 
med ett innehåll om arkiv. Artikeln byggde på alla motsättningar som man försöker 
överbygga och motsade även årets konferenstmea så twitter svämmade över med 
kommentarer och tankar. Ryktet säger att artikeln inte ens har blivit granskad utan bara 
har dykt upp och skulle publiceras i höstens nummer av arkivtidningen. En lista med 
flera länkar om lunchen och en länk till artikeln finns i länklistan. 
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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 2019 
Konferensen: https://www2.archivists.org/am2019   
Programmet: https://archives2019.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. 
 
Austin, Texas 
Austin.: http://www.austintexas.gov/  
 
Länkar som ej finns i programmet 
Sektioner: https://www2.archivists.org/groups/sections   
Kommitteer: https://www2.archivists.org/groups/committees-and-boards  
SAA bokhandel: https://mysaa.archivists.org/nc__store?filter=All  
TS EAS: https://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-encoded-
archival-standards-ts-eas  
TS EAS gruppanteckningar: https://github.com/SAA-SDT/TS-EAS-subteam-notes  
TS EAS underlag till SAA19: https://github.com/SAA-SDT/TS-EAS-subteam-
notes/tree/master/TS-EAS-Notes/SAA19  
EDTF: https://www.loc.gov/standards/datetime/  
EAS sektionen: https://www2.archivists.org/groups/encoded-archival-standards-section  
Description sektionen: https://www2.archivists.org/groups/description-section  
NAFAN: https://confluence.ucop.edu/display/NAFAN   
Kontroversen: https://archives2019.sched.com/event/OS71/brown-bag-lunch-american-
archivist  
https://twitter.com/aac_section/status/1156606405253709824 
http://eiratansey.com/2019/08/01/peer-review-for-archivists-or-wtf-is-going-on-with-
this-saa-pre-print/  
http://files.archivists.org/periodicals/American-
Archivist/AmericanArchivist_BrownBagLunchDiscussion_2019.pdf  
Hållbara öppna programvaror: https://www.lyrasis.org/technology/Pages/IMLS-
OSS.aspx  
Software Preservation Network: https://www.softwarepreservationnetwork.org/  
EAG och GDPR: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-
standards-and-principles/transparency/freedom-information/access-
documents/information-and-document-management/archival-policy/european-archives-
group/guidance-data-protection-archive-services_en  
BloggERS!: https://saaers.wordpress.com/  


