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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 TS EAC, 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” 
 
Länkar: 
SAA: http://www2.archivists.org  

Årsmötet 2011 
Årets möte/konferens genomfördes 23-27 augusti i Chicago, Illinois. 
Konferensens rubrik och tema var Archives 360◦. Detta var en konferens 
enbart för SAA. (De övriga arkivorganisationerna Council of State Archivists 
CoSA och the National Association of Government Archives and Records 
Administrators NAGARA genomförde en gemensam konferens i Nashville, 
Tennessee.) De försöker samla in så många presentationer som möjligt och 
lägga ut dem på SAA:s hemsida. Konferensen var en del i firandet av 
förbundets 75-års jubileum vilket gjorde att en del sessioner var särskilt 
utvalda för detta. Bland annat hade man en session med tidigare 
presidenter/ordföranden och en session där man pratade om SAA:s 
standardarbete. De sessioner som är utvalda på detta sätt är markerade i 
programmet. 
 
Länkar: 
Konferensen: http://www2.archivists.org/conference/2011/chicago   
Presentationer: Kommer att gå att nå via hemsidan, genom att via 
konferensprogrammet klicka på sessionens titel och i de fall det finns en 
presentation tillgänglig nås den genom att man klickar på titeln under 
presentatörens namn. 
 
Länkarna jag presenterar har blivit uppdaterade så ni får de nu gällande 
länkarna och inte alla länkar eftersom denna text är sammanställd efter att 
konferensen genomfördes. 

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-
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arkivera rätt kan man läsa mer om problematiken. Jag kommer dock i hela 
texten att skriva ”record”. 

Chicago 
Chicago är en stad i delstaten Illinois i mellanvästern i norra USA. Chicago, 
som är belägen vid Michigansjöns sydvästra ände, är USA:s tredje största 
stad efter New York och Los Angeles. Det är en viktig knutpunkt i USA:s 
kommunikationssystem samt ett centrum för industri och jordbruk. 
 
Chicago har alltid varit en utpräglad invandrarstad. Det har funnits ett flertal 
etniska stadsdelar med en dominerande kultur: tysk, serbisk, bosnisk, 
italiensk, grekisk, kinesisk, koreansk, ukrainsk, mexikansk, polsk, svensk, 
finsk etc. Stadsdelarnas befolkning förändrar sig med nya vågor av 
invandrare, så är till exempel den gamla tjeckiska stadsdelen Pilsen numera 
bebodd främst av mexikaner. Den svenska stadsdelen Andersonville har i 
stort sett tappat sin svenska befolkning men har kvar flera svenska butiker 
och restauranger. På 1920-talet räknades staden som Sveriges andra stad. 
Omkring en tredjedel av befolkningen är svart och en tredjedel har syd- eller 
centralamerikansk bakgrund. Stadens officiella texter är numera ofta 
tvåspråkiga, engelska och spanska. 
 
Det finns ett rikt kulturutbud med teatrar och orkestrar. Och vem har missat 
att Al Capone bodde här? Staden är även berömd för sin arkitektur. Räcker 
inte kulturen till kan man tillbringa kvällen med ett stort antal olika lag i 
både baseball, amerikansk fotboll och fotboll. 
 
Länkar: 
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Chicago  
City of Chicago: http://www.cityofchicago.org/city/en.html  

Inledande del av konferensen 
Man inleder årsmötet/konferensen med att hålla ett antal korta seminarier 
och utbildningar som till exempel: Describing Archives: a Content Standard, 
Encoded Archival Description, New SAA Standard: Encoded Archival 
Context - Corporate Bodies, Persons, and Families (EAC-CPF). Dessa 
seminarier kostar en del att delta i. Seminarierna är olika vid varje konferens 
så utbudet varierar. Seminarierna är uppskattade av deltagarna och vissa av 
dem ger de amerikanska arkivarierna poäng till en arkivariecertifiering via 
Academy of Cerified Archivists ACA. 
 
Konferensen har även en inledande del som kallas Research forum där man 
redovisar forskning och innovativa tillämpningar inom arkiv.  
 
En annan inledande punkt är de större publika mötesgrupper som är knutna 
till SAA:s arbetsgrupper, så kallade Roundtables RT (Rundabord), har sina 
möten. Dessa grupper har en egen ordförande som inte är densamma som för 
arbetsgruppen. På dessa möten hanteras val av ordförande och ledamöter i 
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styrgruppen för RT samt även frågor där arbetsgruppen vill ha hjälp av en 
större grupp. Kommittéerna som finns inom SAA har även de sina möten 
under denna inledande del. 
 
I år inleddes konferensen även med möten i arbetsgrupperna (vilka tidigare 
år har varit sist på agendan) vilket gjorde att jag detta år inte kunde besöka 
Research Forum.  
 
Nedan följer en sammanställning från de arbetsgruppsmöten där jag deltog 
samt en presentation av de föredrag som jag lyssnade på på RT. 
 
Länkar: 
Research forum presentationer: 
http://www2.archivists.org/proceedings/research-forum/2011  
Rundabord: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Roundtables.
html?Action=List_Committees&CommWGStatus=Roundtables  
ACA: http://www.certifiedarchivists.org/  
Kommitteer: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/ListingCom
mittees.html?Action=List_Committees&CommWGStatus=Committees  

Standards Committee 

I standard kommittén SC finns det många personer inblandade. Man är 
huvudansvarig för alla de standardgrupper som finns inom SAA. 
Standardgrupperna är subkommittéer med namnet Technical subcommittee 
TS (Teknisk subkommitté). Det man behöver tänka på vad det gäller 
standarder är att ju fler som arbetar med och använder dem och samtidigt 
informerar om dem, ju mer kända kommer de att bli och ju större blir kraven 
på information och även uppdateringar. 
 
Redan under dessa möten kommer information från SAA’s presidium som 
kommer att upprepas under dagarna med både tillägg och borttagande av 
punkter. Bland annat informerades om att det har bildats en arbetsgrupp som 
ska titta på hur SAA har sina årliga möten. Det var inför detta möte nämligen 
så att det valda konferenshotellet blev utsatt för en facklig aktion och det 
finns idag inga klara regler för hur man ska hantera det. Avtalen för 
konferenshotellen tecknas flera år i förväg och man har hittills inte haft med 
någon klausul i kontraktet som gjort att man utan att få en stor straffavgift 
kan bryta kontraktet. Man kommer även titta på var man placerar mötet med 
tanke på att alla inte har ekonomi för att ta sig till samt deltaga i mötet. Kan 
man låta deltagare vara med virtuellt? Arbetsgruppen kommer att delas in i 
flera arbetsgrupper som kommer att titta på varsin del. En annan viktig punkt 
är arkivordlistan som togs fram för ett par år sedan av Richard Pearce-
Moses. Det beslöts att tillsättas en arbetsgrupp så att denna ordlista hålls 
ständigt uppdaterad och aktuell. Man har instiftat 2 nya priser; Diversity 
Award och New Leaders Award. Till årsrapporten efterlyser man 
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information om arbeten som gjorts som följer SAA’s mål. Online Computer 
Library Center OCLC fick sin guide om hur man på internet digitalt lägger 
ut tidigare opublicerat material godkänd i SAA:s serie av rekommenderande 
guider. 
 
Därefter följde en genomgång av projekt som är pågående hos kommittén. 
Det viktigaste projektet är den som handlar om standardportalen. En 
webbsida på nätet där man lätt ska hitta dokument, standarder och guider 
som har godkänts av SAA. Den tidigare nämnda ordlistan blev också en 
diskussionspunkt i detta sammanhang då deltagarna i mötet kom fram till att 
gruppen som har hand om uppdateringen även den borde vara en teknisk 
subkommitté. Standardkommittén är även ansvarig för utbildningar inom 
standarderna så man har ett önskemål om att personer som planerar att hålla 
en kurs eller kan tänka sig att hålla kurser rapporterar detta till kommittén. 
Det handlar både om grundkurser och uppdateringskurser. 
 
De av subkommittéerna som var närvarande fick även de givetvis ge en kort 
rapport om läget. Technical Subcommittee Encoded Archival Description TS 
EAD rapporterade att arbetet med revisionen är startad och att man just nu 
går igenom inlämnade kommentarer. Man planerar ett arbetsmöte i mars 
2012. Schema Development Team (Development and Review Team) SDT 
rapporterade att det finns en transformation klar för att omvandla element-
biblioteks dokumentet TL till ett Adobe Acrobat PDF-dokument. Denna 
transformering kommer att behöva uppdateras då TL:s uppbyggnad kommer 
att uppdateras. Målet med transformationen är att den ska fungera oavsett 
vilken standard som den används för bara TL följer de regler som sätts upp 
om denna typ av dokument. Från den nybildade Technical Subcommittee on 
Archival Facilities Guidelines TS-AFG meddelades att man ska samarbeta 
mycket med Kanada och att det i standarden ingår klimat och andra krav som 
rör själva arkivlokalerna. Gruppen använder mycket från de ANSI standarder 
som gäller inom detta område. Den är inte en tvingande standard utan mer en 
rekommendation. Det finns även flera TS som inte var närvarande. 
Standardkommittén meddelade dessutom att en ny TS har bildats. Det är 
Encoded Archival Context Working Group  EAC WG som har ombildats till 
TS EAC. I den gruppen finns det många deltagare kvar från den tidigare 
gruppen men även några nytillskott.  
 
Från International Council of Archives ICA rapporterades att man kommer 
slå ihop arbetsgrupperna för standarderna International Standard for 
Describing Functions ISDF (beskrivning av funktioner och aktiviteter) och 
International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families ISAAR-CPF (beskrivning av arkivbildare), samt att 
man ska börja marknadsföra standarden International Standard for 
Describing Institutions with Archival Holdings ISDIAH. Den senare handlar 
om hur man beskriver själva arkivinstitutionen. ICA kommer att ha ett stort 
möte i augusti 2012 i Brisbane, Australien. Till det mötet kommer man att ha 
tagit fram en statusrapport över skillnader, likheter och relationer mellan de 
olika standarderna som man är ansvarig för. Man ska även titta mer på hur 
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standarderna kan bli mer samkörda. Som exempel kan nämnas att ISAAR-
CPF och ISDIAH innehåller många likheter och att man siktar på att dessa 
behöver bli ännu mer lika. Att ta fram den totala rapporten om skillnader  
kommer att vara ett arbete som ska pågå i fyra år. 
 
Man diskuterade om SAA ska bli medlem i den amerikanska 
standardgruppen ANSI. Man kom egentligen endast fram till att det är dyrt 
och att det inte är klart vad målet med att vara med är. Det ansågs att det 
borde räcka med att SAA har gett ett godkännande av en standard. Frågan 
kommer att diskuteras vidare. 
 
För framtiden så pratade man om det är så att SAA ska vara med i World 
Wide WebConsortium W3C i framförallt den delen som handlar om 
provenance, på svenska härkomst. Resultatet av diskussionen blev att 
arkiven behöver vara med i fler grupperingar men att man också behöver ta 
fram mer om hur det fungerar att vara med i dessa grupper och hur man är 
med och representerar. 
 
Mötet avslutades med en genomgång av vad som sagts och beslutats. 
 
Länkar: 
Årsmötesarbetsgruppen: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/committees/SAATF-
AM.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**TF-
AM&Time=946097869  
Arkivordlistan: http://www.archivists.org/glossary/  
OCLC: http://www.oclc.org  
OCLC och publicera på internet: 
http://www2.archivists.org/groups/intellectual-property-working-group/well-
intentioned-practice-for-putting-digitized-collections-of-unpublished-
materials- 
Standard portalen: http://www2.archivists.org/standards  
TS-EAD: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
TSEAD.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
TSEAD  
SDT: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
SDTDRT.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
SDTDRT  
TS-AFG: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
TSFG.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-TSFG  
TS-EAC: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
TSEACCP.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
TSEACCP  
ICA: http://www.ica.org/ 
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ISDF: http://www.ica.org/7105/public-resources/isdf-international-standard-
for-describing-functions.html  
ISAAR-CPF: http://www.ica.org/7114/public-resources/isaar-cpf-
international-standard-archival-authority-record-for-corporate-bodies-
persons-and-families.html 
ISDIAH: http://www.ica.org/7109/public-resources/isdiah-international-
standard-for-describing-institutions-with-archival-holdings.html 
ANSI: http://www.ansi.org/  
W3C : http://www.w3.org/  

TS EAC 

Som ni kommer ihåg från 2010 års reserapport handlar EAC-CPF om 
beskrivningen av arkivbildare. Det officiella schemat släpptes i mars 2010. 
Under våren 2011 ombildades Encoded Archival Context Working Group 
EAC WG till Technical Subcommittee Encoded Archival Context TS EAC 
enligt det som bestämdes på förra årets möte. Denna ombildning innebar att 
gruppen har två stycken ordföranden Kathy Wisser från Simmons College 
och Anila Angjeli från det franska Nationalbiblioteket. Mötet inleddes med 
att alla deltagare kort presenterade sig. Därefter följde informationspunkterna 
där den tidigare genomgången från SAA upprepades. Det som var nytt var 
information gällande: 

• TS EAD och den kommande fråge- och kommentars stunden som ska 
vara på EAD RT.  

• Projektet The Social Networks and Archival Context Project SNAC 
presenterades kort. Detta är ett projekt som i första hand håller på att 
samla in auktoriteter till ett nationellt auktoritetsregister i USA, men 
man kommer även utöka det till att gälla auktoriteter från hela 
världen. Man tar fram informationen från befintliga register samt 
EAD-dokument och skapar EAC-CPF dokument. 

• ArchivesSpace projektet vill ha hjälp med genomgång av sina 
dokument som finns under rubriken ”Get involved” på deras 
hemsida. 

 
Sedan följde de punkter som fanns på agendan för mötet.  
 

• Året efter releasen av schemat.  
Bland annat presenterades vad som har hänt hos de olika 
representanterna i TS EAC. I Australien använder man EAC-CPF för 
fullt på det australiensiska nationalbiblioteket. En kompletterande 
information om SNAC-projektet och hur man använder EAC-CPF. 
Information om användandet i Frankrike. APEnet kommer att 
implementera EAC-CPF, vilket är ett arbete som precis har påbörjats. 
Från oss i Sverige rapporterade jag kort om förstudien för e-arkiv och 
e-diarium där de förvaltnings gemensamma specifikationerna 
kommer att innehålla användande av EAC-CPF. Det diskuterades den 
kommande revideringen av EAD och man kan konstatera att många 
av kommentarerna handlar om att få EAD att likna EAC-CPF mer än 
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bara beträffande den tekniska biten. Detta att få de två att likna 
varandra tekniskt kommer att bli ett arbete för SDT. Uppdateringen 
av EAD kommer troligen även att leda till smärre uppdateringar av 
EAC-CPF. 

• Element biblioteket (Tag Library) TL.  
Element biblioteket finns i form av ett XML dokument som följer 
skrivregler enligt standarden TEI. Det finns en del att göra bland 
annat behöver man konsolidera språket och rätta till skrivfel. SDT har 
tagit fram en transformation som gör om XML dokumentet till en pdf 
i två olika varianter antingen för att visa på skärmen eller för att ha 
den utskriven. Denna transformation behöver uppdateras när man 
kommit fram till reglerna som ska gälla för framtagande av TL-
dokument. De regler som man tar fram kommer givetvis även att 
appliceras i det kommande arbetet med ett TL för EAD då tanken är 
att samma transformation ska fungera oavsett vilken standard det 
gäller. I samma punkt diskuterades även översättningar till olika 
språk av TL. Det finns redan en fransk version och några språk till är 
aktuella. För vår del här i Sverige ser jag det som mer troligt att vårt 
behov är en sammanställning av den svenska användningen på 
samma sätt som den vi har för EAC beta idag och att TL får fortsätta 
att vara på engelska. 

• Webbsidan. 
Det man kan konstatera är att antalet besök ökar stadigt. Men, precis 
som för TL, gäller det att man behöver uppdatera texterna och 
informationen som finns på hemsidan och komplettera med fler 
exempel bland annat. 

• Övriga frågor. 
Detta är en återkommande punkt på möten oavsett var man är i 
världen. Här handlade det om e-postlistor för arbetsgrupperna, andra 
språk för att beskriva en standard som till exempel med TopicMap. 
Frågan och diskussionen om att man behöver ha samarbeten med 
andra standard organisationer är mer en fråga för Standardkommittén 
så den överlämnades dit. 

 
I samband med mötets avslutande tillkännagavs att Kathy Wisser har fått 
bidrag till ett två årigt projekt som ska titta på hur man kan länka ihop olika 
auktoritets poster som finns i olika system. 
 
Länkar: 
TS EAC: http://www2.archivists.org/standards/encoded-archival-context-
corporate-bodies-persons-and-families-eac-cpf 
EAC hemsidan: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/  
SNAC: http://socialarchive.iath.virginia.edu/  
ArchivesSpace: http://www.archivesspace.org/  
Förstudien: http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=22306&ptid=0  
TEI: http://www.tei-c.org/index.xml  
EAC beta i Sverige: http://xml.ra.se/eac/  



  10 (19) 

 

 
 

 

TS EAD 

Mötet för Technical Subcommittee Encoded Archival Description  TS-EAD 
handlade denna gång mycket om revideringen. Det planeras ett möte i mars 
2012 och det som behöver göras innan är ju en uppdelning av arbetet. Små 
grupper skapas som kommer att titta på de inkomna förslagen och sedan 
skall en ordentlig uppdelning av arbetet göras senast i december i år. Det 
kommer att ge upphov till många telefonmöten. 
Det som beslutades redan nu var att ta fram ett dokument med principer att 
hålla sig till vid revideringen. Ett utkast, vars slutliga form beslutas i 
november, tas fram omgående. Så snart detta dokument finns läggs det på 
webben tillgängligt publikt så att alla kan se principerna. På detta beslut 
följde en allmän diskussion om hur man lagrar denna typ av information, 
behöver det samlas in mer synpunkter och i så fall hur, ska det vara 
webbaserade informationsmöten om inlämnade synpunkter och så vidare.  
Mötet avslutades med att ett första utkast på principerna började diskuteras. 
Jag kan konstatera att det är mycket arbete som ska göras fram till att den 
nya versionen släpps 2013. 
 
Länkar: 
TS-EAD: http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-
encoded-archival-description-ead/encoded-archival-description-ead 
EAD: http://www.loc.gov/ead/ 

OCLC Roundtable 

De små korta presentationerna upprepades och tyngdpunkten denna gång låg 
 på att EAC-CPF är antagen, att en arbetsgrupp för konferensens 
genomförande har satts ihop och nästa konferens är i San Diego. 
 
Så kom då det in på RT:s egna ärenden och det var endast en punkt, en 
diskussion om huruvida detta RT skall förändras till att mer gälla 
forskningsbibliotek. Därefter genomfördes en presentation av en rapport 
gällande just vad forskare framförallt är intresserade av när de kommer till 
ett forskningsbibliotek. Man tar bland annat i rapporten upp vad de tittar på, 
var de kommer ifrån och vilken service de vill ha. Det är inte lätt att knyta 
vad en amerikansk forskare är intresserad av till hur det fungerar i Sverige så 
jag tog och bytte RT session…. 
 
Länkar: 
OCLC RT: http://www2.archivists.org/groups/research-libraries-roundtable  

Metadata Round Table 

Ett antal korta presentationer genomfördes. Bland annat togs den semantiska 
webben och hur man kan koppla ihop arkiv och arkivbildare via denna 
teknologi upp. En rapport om massdigitalisering framtagen av OCLC 
presenterades. Det viktiga från den rapporten är att man behöver kunna hitta 
i det digitala materialet och man hade även dragit slutsatsen att man inte ska 
spara allt och det gäller såväl digitalt material som papper. Mudd Library 
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presenterade hur man kommit fram till sin egna bestämning av minsta 
gemensamma nämnare för att kunna presentera sina arkivförteckningar via 
webben. 
 
Länkar: 
Metadata RT: http://www2.archivists.org/groups/metadata-and-digital-
object-roundtable  

Archivist Toolkit and Archon Roundtable 

Archivist Toolkit även kallat AT är en applikation för administration av 
arkivdata som finns tillgänglig som öppen källkod. Så är även Archon.  
 
Det viktiga och det som kommer att uppta ett antal kommande RT:s är ju 
projektet som ska slå samman, integrera, AT och Archon. Detta gör att fokus 
ligger på presentationer gällande integreringen och projektet som heter 
ArchivesSpace. Man presenterade det kommande årets tidsplan och den 
innebär att man ska samla in mycket information om vilka delar av de olika 
programmen som användarna vill ska finnas i den gemensamma produkten. 
Dessutom skall även programmeringen påbörjas. 
 
Länkar: 
ArchivesSpace: http://archivesspace.org/  
AT: http://www.archiviststoolkit.org/  
Archon: http://www.archon.org/  

EAD RT 

Encoded Archival Description EAD är utbytesformatet framtaget för ICA:s 
standard ISAD(G). På detta RT presenterade många andra arbetsgrupper sina 
aktiviteter under året och man fick även den obligatoriska upprepningen av 
de små presentationerna från de RT man varit på innan.  
 
Därefter följde en presentation av undersökningen av användandet av EAD-
element som har genomförts. Några av slutsatserna är att en del element inte 
alls används. Många har transformationer som gör om EAD-dokumentet till 
ett läsbart format och användandet skiljer sig från land till land. En utmärkt 
rapport att användas av TS EAD under uppdateringen av EAD.  
 
Detta följdes av presentationen angående uppdateringen av EAD. Det var 
även ett tillfälle att lämna kommentarer och synpunkter muntligen. TS EAD 
fick många kommentarer och bland dessa kan nämnas att det framkom 
vikten av att inte bara tänka på teknik, utan även tänka på kombinationen av 
arkiv och teknik, att man behöver koppla arbetet till hur EAC-CPF ser ut och 
att det ska vara färre element men även motsatsen mer element. Arbetet 
kommer ju att pågå fram till 2013 så fler uppdateringar av arbetet kommer 
att komma. 
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Konferensen 
Efter att alla inledande delar var avklarade startade själva konferensen. Den 
var upplagd så att det hölls ett stort antal parallella sessioner där man ofta 
ville vara på två ställen samtidigt. Så insikterna från tidigare år att gå på flera 
sessioner samtidigt fick utnyttjas även i år, dock i mindre uträckning då de 
flesta talarna på varje session i år höll betydligt högre klass än förra året, 
vilket vi var många som konstaterade. Punkterna där ordförande talar till 
medlemmarna, prisutdelningar, posterutställning och sponsorernas 
utställningar var även 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 som i år blev 
teckentolkade. 
Först ut att tala var den nuvarande ordföranden Helen Tibbo som tackade för 
allt som gällde konferensen och hälsade alla välkomna till SAA:s 75-års 
firande som inträffade under konferensen. Därefter berättade ordföranden 
från Institute of Museum and Library Services IMLS om det tuffa 
ekonomiska läget men trots det den glädjande nyheten att Daniel Pitti och 
Katherine Wisser hade fått ett bidrag för att kunna hålla ett antal utbildningar 
inom EAC-CPF där bidraget består i att eleverna får kursen gratis men måste 
betala resor och boende. Huvudtalaren var journalisten Scott Simmon som 
berättade hur han tycker det känns att använda arkiven och att få se en 
original handling på riktigt och inte via en presentation på internet. 
 
Länkar: 
Tibbo: http://www2.archivists.org/history/leaders/dr-helen-r-tibbo/2012-
presidential-address  
IMLS: http://www.imls.gov/  
Scott Simmon: http://www.npr.org/people/3874941/scott-simon  

What Happens After “Here Comes Everybody”: An Examination of 
Participatory Archives 

Det här var en session om olika sätt, på vilka allmänheten kan samverka med 
arkiven, bland annat på internet. Hur kan man få med allmänheten? Svaret på 
den frågan innefattar bland annat Flickr, hjälp med transkribering, tävlingar, 
samtal, få skriva kommentarer. Men, man måste också hela tiden vara 
medveten och ha en plan för hur man gör allmänheten deltagande och tänka 
på trovärdigheten hos sig själv som institution och hur man kan lyfta fram 
trovärdigheten av det materialet man har i arkivet. 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1810 
Flickr: http://www.flickr.com/  
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EAD consortia brown bag lunch 

En lunch avsedd för EAD användare från hela världen var en nyhet i år. Det 
var ett tillfälle att över en medhavd lunch prata om vilka projekt som pågår i 
världen och att byta erfarenheter. Bland annat presenterades APEnet. Det jag 
kunde konstatera var att det är olika nivåer man gör sitt förtecknande på i 
olika delar av världen. Mångspråkighet är det många som tittar på men ingen 
har någon lösning som är lätt att applicera hos alla.  
 
Länkar: 
APEnet: http://www.apenet.eu/  

The Future Is Now: New Tools to Address Archival Challenges 

En session om olika små verktyg man utvecklat för att kunna bistå arkivarien 
med de digitala utmaningarna. Ett känt problem är ju detta med filformat och 
konverteringar av dem. Flera olika små verktyg presenterades men alla är 
utvecklade i en specifik miljö med ett specifikt mål, vilket gör att alla, trots 
goda intentioner, inte kan använda dem. 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1824  

Andra gemensamma sessionen 

Vid den andra stora gemensamma sessionen talade Helen Tibbo, som 
avgående SAA ordförande, till medlemmarna. Hon sammanfattade dagen 
som varit och gav också sin syn på hur det är att verka som ordförande i 
SAA. Ett kul och arbetskrävande uppdrag. Efter det gjorde hon en lång 
inledning och presentation av riksarkivarien David S Ferriero The Archivist 
of the United States (Riksarkivarie). Det han började att berätta om var den 
jordbävning som dagen innan drabbade den amerikanska östkusten. En av 
deras byggnader är stängda men som tur var blev de materiella skadorna inte 
omfattande. (Vi får se hur detta påverkar konferensen många kommer från 
området som är drabbat och behöver ta sig hem för att ta hand om familj och 
bostad). Ferriero pratade därefter om de digitala medierna och arkiverandet 
av till exempel Twitter och Facebook. Denna nya teknik går inte att hantera 
med de gamla lagarna, utan lagrummen behöver uppdateras. Han 
kommenterade att man aldrig får sluta tala om vad en arkivarie är. Projektet 
ERA som jag rapporterat om tidigare kommer under hösten att gå in i den 
sista fasen, full produktion. Det blir spännande att höra hur det fungerar.  
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David S Ferriero. Foto: Karin Bredenberg 

 
Efter det fick Tibbo tillbaka ordet och gav även hon en redogörelse över hur 
ekonomin påverkar yrket. Men, hon lyfte även fram, att man trots det 
behöver arbeta vidare med alla nya utmaningar. Hon berättade även att hon 
har deltagit i ett arbete där man har gett förslag på riktlinjer till vad som 
behöver ingå i arkivutbildningen med avseende på det digitala materialet. 
 
Länkar: 
Ferriero: http://www.archives.gov/about/speeches/2011/8-26-2011.html  

Archives in the Web of Data: Toward a Virtuous Flow of Data in the UK and 
Beyond 

En session om hur data kan delas på internet. Sessionen inleddes med en 
presentation från en av medarbetarna på den engelska ArchivesHub. Det 
handlade om hur datat behöver finnas tillgängligt för att man ska kunna dela 
det. Kort presenterades initiativet med namnet Discovery, som har en vision 
om hur man ska dela data, men initiativet har inte kommit fram till hur man 
når visionen. Sammanfattningen av presentationen är att man behöver få 
leverantören av data att öppna upp data eller släppa det fritt enligt någon 
form av avtal och inte ett egen påhittat avtal och att teknikerna ska få bygga 
applikationen som utnyttjar både data och den teknik som finns för att bygga 
applikationer. Därefter presenterades ett föredrag om ett initiativ i västra 
USA där man framför allt hade kommit fram till att de forskare som använde 
deras arkiv inte ville ha något extra i gränssnittet utan endast vill kunna hitta 
till och i arkivförteckningen. Det arbetet går nu vidare med att söka pengar 
för att kunna ta fram en webbsida enligt de önskemålen och vidareutveckla 
den prototyp som man började utveckla i initiativet. Sedan fick ArchivesHub 
presentera på vilket sätt de arbetar. ArchivesHub kan jämföras med APEnet 
men är enbart för Storbritannien. Man har byggt ett enkelt EAD program för 
att leverantörerna ska kunna skapa de EAD-er som lagras i portalen. Nästa 
steg kommer att bli att titta på hur man kan nyttja tekniken med länkat data i 
portalen. Med denna avslutning gick det lätt att flyta över till den sista 
presentationen i sessionen som handlade om just länkat data. Man håller på 
att prova tekniken i ArchivesHub, men det finns några problem som man 
redan identifierat. Det är att det är svårt att få material lämnat i den önskade 
formen. Det är komplext och datat är ofta inte normaliserat. Man har också 
konstaterat att när man börjar arbeta med länkat data, så blir det svårt med 
licensieringen: Vem äger vilket data? 



  15 (19) 

 

 
 

 

 
Länkar: 
Discovery: http://discovery.ac.uk/  
ArchivesHub: http://archiveshub.ac.uk/  

Öppning av utställningshallen 

Det officiella öppnandet av utställningshallen var inledning på två dagar där 
man kunde gå runt och titta på produkter som sponsorerna till konferensen 
säljer. Det ändras inte så mycket vilka som ställer ut så här upprepar jag mig 
från förra året: Tillverkarna av de stora släktforskarprogrammen var där och 
presenterade sig och inte bara programmen i sig utan även hur de arbetar 
med scanning och registrering. Annars var förra årets produkt den lilla 
bokscannern en favorit i repris, i år fanns det till och med fler.  
 

 
Från utställningshallen. Foto: Karin Bredenberg 

 
Annars handlade det även i år mycket om material för bevarande. Många 
visade gamla databand och att de kunde göra om dem till cd-skivor men 
också hur man kan konvertera bilder till mikrofilm. 

Affischer 

Invigningen av affischutställningen gav också möjlighet att prata med 
studenterna som gjort dem. Affischerna handlade om olika ämnen precis som 
temat för årets konferens. 
 

 
Affischer. Foto: Karin Bredenberg 

 
Länkar: 
Affischämnen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1907  
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Geospatial Preservation: The State of the Landscape 

En session om hur man kan spara en karta i arkivet. Tyvärr så gav sessionen 
inte så mycket som många av oss närvarande hade tänkt. Först kom 
presentationer som kort förklarade vad en karta är, att den kan vara handritad 
eller digital. Att den kan finnas i många olika digitala format och att detta är 
något nytt för arkiven att hantera. Alla problem med digitalt kartmaterial 
radades upp och slutsatsen blev att man måste komma fram till bevarandet i 
samarbete med industrin så att inte de skyller på att det är ett 
användarproblem. Efter detta kom man över på hur lokalerna i ett arkiv som 
har kartmaterial blev utformade och då var inte jag den enda som lämnade 
rummet. Vi hade, som jag inledde tänkt att vi skulle få veta mer eftersom 
detta ju är ett område som vi alla behöver få mer kunskap om! 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1860  

SAA section meeting: Electronic Records 

På denna session gavs information som räknas till sektionen Electronic 
Records. Den inleddes med de vanliga tillkänna givandena och 
programpunkterna som man vid det här laget redan kan utan till.  
 
Därefter kom en kort presentation om digitalisering och EAD på JFK 
Library. Man berättade om sitt utgångsläge, som var att man hade 
arkivförteckningar antingen i html eller pdf, där ursprunget var word-filer 
och papper. Man konstaterade att versionerna inte stämde och att man inte 
uppdaterat alla versioner. Samordnandet började med ett 
digitaliseringsprojekt som inleddes 2006. Efter några år fick man även ett 
dokumenthanteringssystem EMC Documentum, där man kunde göra sina 
arkivföreteckningar. Sedan 2010 har man en presentation på webbsidan av 
information exporterad från EMC Documentum, men står nu inför nästa 
vägval, det vill säga är detta rätt system att använda, hur går man vidare och 
så vidare. Frågor som man ännu inte har ett svar på. 
 
Länkar: 
Sektionen: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/committees/SAASECTERS.html?Action=Sh
ow_Comm_Detail&CommCode=SAA**SECTERS&Time=-1650625235  
JFK Library: http://www.jfklibrary.org/ 
EMC Documentum: http://www.emc.com/domains/documentum/index.htm  

Prisutdelning 

På varje konferens delar man ut ett stort antal priser. Bland annat får ett antal 
arkivstudenter resestipendier så att de kan komma till konferensen. Exempel 
på andra priser som delas ut är det till personer som skrivit något nytt 
och/eller banbrytande inom arkivområdet. Ett av dessa priser var ett nytt som 
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instiftats av CoSA och det delas ut till en person som gjort bra 
marknadsföring av arkivvärlden. Ett antal medlemmar i SAA kan också få 
olika priser så som ett livslångt medlemskap. Ett stort antal priser delades ut 
och priset åtföljs alltid av en inramad motivering.  

Komplikationer för konferensen 

En jordbävning och storm inträffade på östkusten under veckan vilket gjorde 
att många fick börja bege sig hemåt innan konferensen var slut. Det var även 
så att en del av talarna var tvungna att åka så konferensens sista delar blev 
inte helt vad de hade planerat. Men, vi fortsatte ändå! 

Complex Archives in Novel Contexts: The Grateful Dead and Phish 

För alla oss musikälskare är en tidig session om Grateful Dead och Phish ett 
perfekt sätt att starta en lördagsmorgon. Vi fick veta hur man samlade in 
Grateful Dead arkivet och hur svårt det var. Mycket har man fått från fans. 
Tanken är att arkivet ska beskriva hela karriären och företaget Grateful Dead 
samt även vara en beskrivning av 60-talet. Men, som vanligt ställer ekonomi, 
till problem. Allt kommer, vad jag förstod av presentationen, att publiceras i 
en bok. 
Phish var ett annat band som bildades 1983 och även där håller man på och 
samlar material för att kunna göra arkivet tillgängligt. Mycket material finns 
redan samlat, då man började spara materialet när gruppen bildades. Vi får 
skylla på en arkivarie som var med… 
Frågorna från publiken gällde vad man behöver ha för utbildning för detta 
arbete och svaret är att man är en vanlig arkivarie som kan en del om 
copyright och samtidigt är medveten om att man hamnar i en soppa. 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1839  
Grateful Dead: http://www.dead.net/  
GD arkivet: http://library.ucsc.edu/grateful-dead-archive  
Phish: http://phish.com/  
Phish arkivet: http://www.phisharchive.com/  

Acquiring Organizational Records in a Social Media World: Documentation 
Strategies in the Facebook Era 

De nya medierna Facebook och Twitter kräver även de att vi tänker på 
bevarande. De elektroniska recorden finns överallt, i iPad, telefon, Facebook, 
Twitter med flera och hur bevarar vi dem? Man hade tyvärr inte några råd att 
ge, utan sa bara att man måste hitta en applikation som kan samla in 
informationen från Facebook och Twitter.  
Presentationen gav tyvärr för lite till oss alla där. Att det finns records 
överallt vet vi alla och att de behövs och kan användas i olika sammanhang 
lika så. Publiken hade gärna hört exempel på programvaror som kan hjälpa 
en med arbetet. Så vi var flera som lämnade sessionen och letade oss vidare. 
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Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1849  

Defining National History Through National Archival Portals: Russian, 
German, and Taiwanese Perspectives 

Lite runt springande och jag hamnade på presentationen av APEnet och 
presentatören Angelika Menne-Haritz’s slutsats att man vill hitta svaret i sitt 
sammanhang och att man vill kunna leta i informationen på enbart ett ställe 
och inte behöva titta på flera olika arkivs hemsidor. Därefter så gavs en 
presentation om hur ett relativt ungt land som Taiwan använder internet för 
att beskriva sitt lands historia via arkiven. Landet har två arkivorganisationer 
och för den ena måste man vara registrerad för att kunna söka i 
arkivförteckningarna. Den andra National Archives Administration NAA var 
intressantare så de hade en barnarkivsida som visades som exempel. 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1859  
NAA: http://www.archives.gov.tw/English/  
Barnsidan: http://alohas.archives.gov.tw/ (På kinesiska dock) 

Thirty Years On: SAA and Descriptive Standards 

Detta var en av de sessioner som behandlade jubileumet, det vill säga hur det 
kommer sig att SAA började arbeta med standarder. 1977 började 
standardarbetet och man valde att börja med Describing Archives: A Content 
Standard DACS. USA är stort och alla gjorde arkivförteckningar på sitt eget 
vis. Man har inte haft något motsvarande vårat svenska allmänna 
arkivschema. Man kan säga att NARA inte har haft samma ansvar och roll 
som svenska Riksarkivet utan man har mer arbetat med hur det ska vara på 
NARA. Arbetet resulterade i MARC-AMC som är ett utbytesformat precis 
som EAD. Presentatören önskade att NARA hade tagit ett större ansvar i 
detta arbete. Nästa presentatör kom från England och där har man sedan 
1980-talet använt EAD efter att ha inlett arbetet med att följa 
grundstandarden ISAD-G när den släpptes. Man har inriktat sig på att inte ta 
fram egna standarder utan vill medverka i det internationella arbetet.  
SAA har sedan starten med standardarbetet tagit fram SC och uppdelningen i 
TS. Man har tagit fram standard portalen och arbetet med revideringar 
fortgår. 
Tyvärr blev hela sessionen lite rumphuggen eftersom jordbävningen gjorde 
att två av talarna redan åkt hem. Slutsatsen från sessionen stämmer, trots 
rumphuggningen, nämligen att vi behöver använda standarder för att kunna 
samarbeta. 
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Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=1847  
DACS: http://www.archivists.org/governance/standards/dacs.asp  
MARC-AMC: http://www.archivists.org/catalog/stds99/chapter3.html  

Tredje gemensamma sessionen 

Den tredje stora gemensamma sessionen var den blivande presidentens tal. 
Han tog upp att SAA påverkar även de som inte är medlemmar i SAA med 
tanke på standardarbetet bland annat. Han poängterade att det är viktigt med 
samarbeten och att de stora borde hjälpa de små. Han avslutade med att hälsa 
välkomna till San Diego 2012 där temat är gränser och därbortom.  

Sammanfattning 

En jordbävning och storm på östkusten lade lite sordin på stämningen 
eftersom man behövde börja röra sig hemåt för att ta hand om nära och kära. 
Annars så känner jag att slutsatsen är den vanliga och instämmer i min gamla 
text: 
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 men desto fler när man 
åker därifrån. Man är väldigt öppna och bjuder på sig själva så du kan 
mycket väl hamna bredvid SAA:s president 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. 


