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SAA annual meeting 

Vad är SAA? 
SAA är akronymen för the Society of American Archivists. Detta är den äldsta (startad 
1936) och största intresseorganisationen för arkivarier i nordamerika. I organisationen 
finns ett antal arbetsgrupper inordnade däribland Technical Subcommitte EAC-CPF (TS 
EAC-CPF), Technical Subcommitte EAD (TS EAD) och Schema Development and 
Review Team (SDT) där jag är en av de internationella deltagarna. Man säger att SAA:s 
uppdrag är to serve the educational and informational needs of more than 5,000 
individual and institutional members and to provide leadership to ensure the 
identification, preservation, and use of records of historical value” 
 

Årsmötet 2013 
Årets möte/konferens genomfördes 11-17 augusti i New Orleans, Louisiana. 
Konferensens rubrik var Archive 2013. Man hade i år alltså inget tema utan allt kunde 
tas upp. Detta var en gemensam konferens för SAA och CoSA Council of State 
Archivists. De försöker samla in så många presentationer som möjligt och presentera 
dem via SAA’s hemsida. 
 
I år hade man helt tagit bort de korta presentationer som tidigare inledde konferensens 
olika delar och hänvisade i stället till rapporter som presenteras via hemsidan. Det var 
en uppskattad förändring! Även vissa sessioners upplägg hade ändrats vilket jag 
kommer att kommentera i samband med min redovisning. 
 
Även jag har uppdaterat utseendet i min rapport och har nu på de sista sidorna samlat 
alla länkar för er som vill läsa vidare. 
 

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

New Orleans 
New Orleans, är den största staden i delstaten Louisiana i USA. Staden är belägen vid 
Mississippifloden, tio mil uppströms från dess mynning i Mexikanska golfen. Vid 
folkräkningen år 2000 var stadens befolkning 484 674 invånare, inklusive förorter 1 
337 726; år 2006, året efter orkanen Katrina, beräknades befolkningen vara 223 388. 
 
New Orleans har sitt centrum vid den norra stranden av Mississippifloden och breder åt 
norr ut sig fram till Lake Pontchartrain. Staden ligger delvis under såväl havsytans som 
Mississippiflodens nivå och skyddas därför från översvämning av stora vallar (levéer) 
åt alla håll, samt av kraftiga pumpar. Lake Pontchartrain är en sjö med bräckt vatten 
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som via Lake Borgne står i direkt kontakt med havet i öster. Sötvatten rinner in i sjön 
via flera vattendrag och från vatten som avleds från Mississippifloden. 
 
New Orleans har södra USA:s största hamn, Port of South Louisiana, och denna utgör 
basen för stadens ekonomi. Handel sker med Mexiko och den karibiska övärlden. 
Staden är känd som jazzens och Louis Armstrongs födelseort och som nöjesstad. Det 
anses att stängningen av nöjes- (och bordell-) distriktet Storyville 1917 bidrog till 
jazzens spridning norrut. Mardi Gras, som årligen firas här, är landets största karneval. 
Staden är känd för sitt rika musik- och restaurangliv liksom för sina väl bevarade 
byggnader i en för USA avvikande arkitektur. I den berömda historiska stadsdelen 
French Quarter finns ett stort antal etablissemang med förstklassig musik och mat. Det 
är även här man finner majoriteten av alla turister.  
 

Inledande del av konferensen 
Årsmötet/konferensen inleddes med ett antal korta seminarier och utbildningar som till 
exempel: Describing Archives: a Content Standard, Encoded Archival Descriptio, New 
SAA Standard: Encoded Archival Context - Corporate Bodies, Persons, and Families 
(EAC-CPF), PREservation Metadata and Implementation Strategies (PREMIS). 
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). 
 
Man kan även för deltagande i en del kurser med digital inriktning erhålla poäng till en 
Digital Archives Specialist (DAS). Nytt för året var den utbildning jag höll inom ramen 
för PREMIS. Att hålla en kurs var för mig ett nytt moment på konferensen, trots att 
själva utbildningen inte var ny för mig, eftersom jag har varit en av utbildarna vid några 
tidigare tillfällen av PREMIS-utbildningen. (Jag ingår i styrelsen för PREMIS och att 
hålla utbildning i PREMIS är en del av uppdraget.) 32 elever fick en heldags 
introduktion till standarden och avslutar det hela med att skriva ett prov via internet. 
Efter det får de ytterligare poäng i sin strävan att erhålla ett DAS-certifikat. EAD RT 
ledde även ett EAD Hackaton som jag presenterar kort under rubriken EAD RT. 
 
Konferensen har även en inledande del som kallas Research forum där man pratar om 
forskning och innovativa tillämpningar. I år kunde jag tyvärr inte följa vad som hände i 
detta forum på grund av nämnda utbildning. 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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Research forum afficher. Foto: Karin Bredenberg 

En annan inledande punkt är att arbetsgruppernas större publika mötesgrupper, så 
kallade Round Tables RT (Rundabord), har sina möten. Dessa grupper har en egen 
ordförande som inte är samma som för arbetsgruppen. På dessa möten hanteras val av 
ordförande och ledamöter i styrgruppen för RT, samt även frågor där arbetsgruppen vill 
ha hjälp av en större grupp. Ordförande väljs för ett år, efter att ha tjänstgjort som vice 
ordförande året innan. Varje år väljs med andra ord en ny viceordförande.  
 
Kommittéerna, Round Tables RT och de sektionerna som finns inom SAA brukade förr 
ha sina möten under denna inledande del av konferensen. Nu var dessa lite utspridda 
under hela konferensen, men jag har samlat texterna och informationen på ett ställe i 
denna rapport. 
 
Konferensen inleddes även denna gång med möten i arbetsgrupperna. 
 
Nedan följer en sammanställning från de arbetsgruppsmöten jag deltog i, samt en 
presentation av de föredrag som jag åhörde på RT. 
 

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 skaffa litteratur.  
 

 
Från bokhandeln. Foto: Karin Bredenberg 

Jag gick därifrån med ett exemplar av Encoded Archival Description Tag Library 
Version 2002 EAD, även om det sker uppdateringar av den som ni kan läsa om längre 
fram. Det är alltid bra att ha ett referensexemplar till de standarder man arbetar med. 
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Här anordnas även träffar med författare och blivande författare som behöver få extra 
information om hur man ska gå tillväga. 
 

Professionella affisher 

Det visas under konferensen vid ett flertal tillfällen affischer som tagits fram av projekt 
med flera grupperingar. På en A1 presenteras projektet eller ett förslag på lösning på ett 
problem. Den affisch som fångade mig gällde ordnandet av arkivet för New Sweden 
Farmstead, den handlade om den lilla by med hus (tänk mini-Skansen) som byggdes 
1988 för att fira 350 års jubileet av den svenska kolonins bildande i USA. 
 

 
En svensk koppling. Foto: Karin Bredenberg 

 

Standards Committee 

I Standards Committee (Standardkommittén, SC) är många personer inblandade. 
Kommittén är huvudansvarig för alla de standardgrupper som finns inom SAA och på 
så sätt en av de viktigaste kommittérna. Standardgrupperna är subkommittéer med 
namnet Technical Subcommittee (Teknisk Subkommitté, TS). Tyvärr kunde jag inte på 
grund av att jag höll utbildningen deltaga i mötet, men kommer med spänning följa de 
rapporter och anteckningar som kommer från mötet. 
 

TS EAC, TS EAD och SDT gemensamt möte 

Eftersom att alla dessa arbetsgrupper har ett samarbete och är sammanlänkade, 
genomfördes även i år ett gemensamt möte med huvudpunkten uppdatering av EAD. 
SDT är ju den arbetsgrupp som genomför det praktiska arbetet med att ta fram ett 
schema enligt riktlinjer och önskemål från TS EAD och TS EAC och man har därför 
ingen egen punkt på agendan, utan deltar för att kunna ställa frågor och få förklaringar 
till föreslagna uppdateringar. 
 
Själva mötet inleddes med att TS EAC gick igenom sina punkter på dagordningen och 
det handlade om det som var på agendan redan förra året, det vill säga uppdateringen av 
elementkatalogen för EAC-CPF och harmoniseringen med EAD revisionen. I arbetet 
med uppdateringen av elementkatalogen ingick att man uppdaterade exemplen, både i 
elementkatalogen och på informationssidan. Dessutom kompletterade man med fler 
exempel för att visa användandet. Fler exempel efterfrågas dock fortfarande. De projekt 
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runt om i världen som använder EAC-CPF, vilka jag redovisade redan i förra årets 
reserapport, gav en kort uppdatering: 
 

• Projektet The Social Networks and Archival Context Project SNAC, har nu 
övergått till projektet National Archival Authorities Cooperative NAAC. 
Men namnet är inte bra och kommer att ändras. Glädjande för projektet är 
att the National Archives and Records Administration NARA kommer att 
aktivt delta i projektet genom att bland annat bidra med arbetskraft och 
serverplats. 

• APEx har tagit fram en anpassning av EAC-CPF till portalen. 
• APEx delgav att anpassning samt uppdatering av EAG (beskrivningen av 

arkivinstutitionen som mer stämmer med standarden ISDIAH) har 
genomförts. 

• Det franska arbetet med de två projekten som presenterades förra året 
fortsätter. 

 
För elementkatalogen gäller att det har inkommit kommentarer om hur man skall tolka 
vissa delar, vilket innebär att den kommer att ytterligare granskas och uppdateras. Ett 
antal översättningar av elementkatalogen är på gång, bland annat en fransk, tysk och 
grekisk. En annan fråga att arbeta vidare med är ett utbytesformat för ISDF – ICA 
standarden gällande aktiviteter och funktioner. Ett stort intresse för detta format, med 
det tänkta namnet EAC-F, har framförallt visats från Europa. Här på Riksarkivet gjorde 
jag för flera år sedan ett första utkast till detta utbytesformat, som jag då delgav 
företrädaren till TS EAC som hette EAC WG, vilket betyder att mitt deltagande i 
arbetet förutsätts. 
 
Så blev det dags för TS EAD och där fokuserade man på revisionen och ett antal frågor 
som inte kunnat lösas via e-postkommunikation eller telefonmöten. Givetvis togs även 
ett par allmänna punkter upp och det var en kort genomgång av statistiken för 
webbsidan och e-postlistan. Beträffande revisionen så släpptes beta versionen av både 
schema och elementkatalog den 2:a augusti i år och kommentarer till den ville man ha 
in senast den sista september. Den nya tidplanen för revisionen ger vid handen att 
schema och elementkatalog kommer att skickas till Standard Kommittén den 1 
december 2013 för vidarebehandling i SAA:s styrelse under vintern. Detta betyder att 
nästa version kommer att finnas tillgänglig under våren/sommaren 2014. 
 
Namnet på nästa version blev även det en diskussionspunkt och mötet kom fram till att 
namnet på den nya versionen blir EAD3. 
 
Man diskuterade också hur man kommer att informera om ändringarna och underlätta 
för användarna. Ett sätt att underlätta skulle vara att SDT tar fram transformationer som 
gör att konvertering mellan formaten i princip blir automatisk. SDT kommer även att ta 
fram mallar för hur man kan göra schemat striktare och utöka testerna för att se hur ett 
dokument är korrekt och överensstämmande med de regler som angetts i den egna 
användningen med hjälp av språket Schematron. Det planeras att hålla webbmöten där 
man introducerar nyheterna. Utbildningarna som finns kommer att uppdateras till den 
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senaste versionen. Ett dokument om hur man implementerar EAD3 kommer också att 
tas fram. 
 
Därefter togs diskussion om de lösa trådar som fortfarande kvarstår. Det gällde bland 
annat hur man ska beskriva relationer till andra arkivobjekt. En stötesten var att det 
behövs mer hjälp från användarna för att kunna besvara frågan, så detta är ett av de 
utpekade områden som vi vill ha svar på när man testar beta versionen. En annan lös 
tråd är hur man beskriver geografiska platser. Hur långt ska man sträcka sig här, räcker 
det med gps-positioner eller behövs det mer? Allmänt så är den stora lösa tråden att allt 
behöver gås igenom och kontrolleras så att det stämmer med det som har blivit bestämt, 
att repeterbarhet av element stämmer med det som sagts. Ja, med andra ord återstår en 
massa småpyssel, som innebär att man kontrollerar att kvaliteten blir den önskvärda. 
 
På EAD RT kommer revisionen att presenteras för användarna. 
 

Archon and Archivist Toolkit RT 

De traditionella presentationerna har, som jag redan nämnt, minskat. Dock kungjordes 
här att OCLC arbetar med flera rapporter om arkiv och att arbetet med ArchivesGrid 
går vidare. Programkommittén för nästa årskonferens meddelade att förslag till 
programpunkter ska vara inlämnade senast den 30 september. 
 
RT fokuserade på information om ArchivesSpace. En första version kommer snart att 
släppas. Det man framför allt arbetat med är hur produkten kommer att tillgängliggöras. 
Resultatet är att det blir en fri programvara men man kan bli medlem och på så sätt vara 
med och påverka utvecklingen. Avgiften på medlemskapet kommer att variera 
beroende på antalet anställda. Detta blev föremål för upprörda reaktioner, man kände 
att programvaran inte skulle gå att få om man inte blev medlem och kostnaden kan vara 
svår att motivera med tanke på det just nu ansträngda budgetläget. Så är dock inte 
fallet: programmet är fritt men som medlem får man tillgång till mer dokumentation 
och hjälp än som icke medlem. Man tittar även på hur en styrelse och styrgrupp för 
programmet skall tas fram och vilka regler man skall ha. Diskussionen hade nästan 
något av vilda västern över sig, det vill säga inga skjutvapen inblandade men många 
höjda röster. 
 
Därefter togs de egentliga RT-frågorna upp. Den stora är ju om man fortfarande efter 
ArchivesSpace, som ersätter två programvaror, inte borde byta namn och även få ett 
bredare fokus. Samt bevaka alla programvaror som kan användas för arkivhantering. 
Frågorna besvarades inte vid detta tillfälle utan kommer att behandlas vidare. 
 

Web archiving RT 

Ett alldeles nystartat RT är det för webbarkiviering. Jag hann lyssna lite på det och det 
verkar som att det framförallt just nu handlar om att starta upp RT. En slutsats som gick 
att dra av konversationen är att de små institutionerna vid webbarkivering får använda 
de verktyg som företag involverade i denna hantering tillhandahåller och hoppas på att 
det blir bra. Får RT finna sin form och komma igång ordentligt kan det bli en bra källa 
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till information. Just nu pågår väldigt allmänna diskussioner där man mest känner efter 
hur djupt man ska kunna diskutera ämnet på e-postlistan. 
 

Privacy and Confidentiality RT 

Jag hann lyssna till delar av ytterligare ett RT. Sekretess är intressant att lyssna på och 
det varierar verkligen beroende på var man är. Här presenterades de nya reglerna som 
gäller för utlämnande av information inom sjuk- och hälsovård. Om jag förstod det hela 
rätt så är det ett nationellt regelverk som har börjat gälla och att detta även omfattar 
material som har levererats tidigare. De amerikanska arkivarierna har fått många fler 
regler att hålla sig till och att lämna ut denna typ av material har blivit än mer 
komplicerat.  
 
Därefter presenterades en undersökning om hur arkivarierna arbetar med sekretess. 
Denna skulle distribueras under hösten. Man vill med undersökningen försöka visa hur 
spritt och diverserat det är att hantera de lagar och förordningar samt de tillståndskrav 
som enskilda arkivbildare har lagt på sitt material. När undersökningen är klar har man 
planerat att försöka göra en vägledning till hur man ska hantera sekretess och tillstånd. 
Min slutsats är att detta är en diskussion om det som motsvarar tillståndsförfarandet 
beträffande enskilda arkiv i Sverige. 
 

EAD RT 

Den inledande delen av konferensen erbjuder ju kurstillfällen som jag tidigare berättat. 
I år anordnade EAD RT ett så kallat ”EAD Hackaton”. Det går närmast att översätta 
eller beskriva med att det var ett tillfälle att träffas och gemensamt titta på svårigheter i 
användningen av schemat för EAD. Jag deltog de två sista timmarna och det var en 
positiv erfarenhet. Inriktningen var att testa betaversionen av EAD, titta på hur man 
enkelt kan utöka en webbsida med vad som kallas microdata, samt hur man kan få mer 
kontroller med hjälp av Schematron. Hackatonen var väl besökt och väldigt uppskattad 
av deltagarna. Det gav även värdefull återkoppling till revisionen och testningen av 
schemat.  
 
Den stora punkten på agendan var EAD revisionen och den bästa sammanfattningen till 
vad som händer ges i den presentation som finns att nå via länken nedan till EAD 
Revision. 
 

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 
flera ställen samtidigt. Men det blir mer och mer så att talarna på sessionerna håller hög 
klass, så man blir sittandes kvar och istället följer twitterflödet från de andra 
sessionerna. Punkterna där ordförande talar till medlemmarna, prisutdelningar, 
posterutställning och sponsorernas utställningar var även det en del i årets konferens. 
Förra årets ändring med att sprida ut prisutdelningarna för att det skulle hända lite mer 
och inte bli ett långt pass med alla utdelningarna användes även i år och det var 
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välkommet. Nedan följer en sammanfattning av de sessioner och övriga aktiviteter som 
jag deltog i. 
 

Första gemensamma sessionen 

Den första stora gemensamma sessionen var fylld med olika tal. Vi hälsades alla 
välkomna till New Orelans med den kreolska frasen ”Laissez les bon temps rouler”, på 
engelska ”Let the good times roll”. Den närmaste svenska översättningen är ”Låt den 
goda tiden börja”. En hälsning man ofta hör när det är dags för Mardi Gras.   
 
Därefter hälsade den avgående presidenten i SAA Jackie Dooley och presidenten för 
CoSA Jim Corridan alla välkomna. Det är på samma sätt med presidenten i SAA som 
med ordförande för ett RT, man utses till vicepresident år ett och år två tjänstgör man 
som president. Jackie tog upp en tyst minut för alla avlidna medlemmar, tack till 
programkommitté och alla andra som ska tackas bland annat även fd presidenter. 
Därefter nämndes även tävlingen ”Jag hittade det i arkivet” som man haft och där första 
priset var att få komma på denna konferens. Hon fick även dela ut utmärkelsen 
”Fellows” till ett antal personer.”Fellows” motsvarar hedersmedlemmar. 
 

 
Från den första gemensamma sektionen. Foto: Karin Bredenberg 

Därefter följde ett tal av Riksarkivarien (The Archivist of the United States) David S 
Ferriero. Han berättade bland annat om sina tankar gällande den strategiska planen man 
tagit fram, vilken har varit omdebatterad i de sociala medierna. Han nämnde bland 
annat det öppna datadirektivet som kommer från Vita Huset och att man behöver 
digitalisera mera så att mer blir nåbart via nätet. Den punkt som upprört flest i de 
sociala medierna är att bidragen som man kunnat få via National Historical 
Publications and Records Commission NPHRC kommer att försvinna berördes kort. 
Där har man istället överfört beslutet om denna del skall läggas ned eller få mer pengar 
på Vita Huset. NPHRC är sammankopplat med NARA och ger bidrag för att man skall 
kunna tillgängligöra den amerikanska historien. Under årens lopp är det många 
digitaliseringsprojekt som har kunnat startas tack vare deras bidrag. 
 
Efter riksarkivariens tal hölls en liten panel diskussion om hur viktigt det är att 
samarbete mellan de olika kulturarvsinstitutionerna fungerar. Förra gången SAA var i 
New Orleans avslutade man sin konferens 5 dagar innan Katrina. Nu har det kommit en 
bok om hur man räddar arkiven och sin historia vid en sådan katastrof. De två 
paneldeltagarna berättade om att deras arbetssätt ändrats efter Katrina och att det har 
varit lyckosamma samarbeten som skapades direkt efter katastrofen och som fortsätter 
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än idag. Samtalet gick lite fram och tillbaka och gav tyvärr inte en helt klar bild över 
hur man samarbetat, men det vet vi ju alla att vi behöver samarbeta, eller hur?! 
 

Archives without walls: The value of networks, consortia and aggregation 

Denna session var en i raden av en ny form av sessioner med korta fem minuters 
presentationer om ett ämne. 
 
I denna handlade det om samarbeten inom framförallt tillgängliggörande av 
arkivförteckningar. Det var inte enbart amerikanska samarbeten som presenterades, 
utan även europeiska såsom Archiveshub i England och Europeiska Archival Portal 
Europé. Även ArchivesGrid presenterades kort. Slutsatsen man kan dra är att 
samarbeten, både nationella och internationella, har en viktig funktion att fylla. Ett av 
resultaten av de samarbeten som finns är att de underlättar för forskarna och 
allmänheten att ta del av de rika skatterna som finns i alla våra arkiv. 
 

EAD consortia brown bag lunch 

Detta är ett tillfälle avsedd för EAD-användare från hela världen att över en medhavd 
lunch prata om vilka projekt som pågår i världen och att byta erfarenheter. Korta 
uppdateringar om pågående projekt gjordes och där nämndes bland annat APEx och jag 
informerade kort om statusen för eARD. Diskussionerna detta år handlade annars mest 
om hur EAD3 kommer att påverka och kan vi hjälpas åt med att få information oftare 
än en gång om året om vad som händer. Kan vi hjälpas åt med handledningar, hålla koll 
på verktyg med mera med mera. Det kommer att skickas lite e-post och det första som 
kommer att göras blir att försöka sammanställa vilka EAD-grupperingar som finns. 
 

Archival ethics: What would you do? How would you do it? 

Ibland inser man direkt att man gått till fel session. Denna session fungerade så att 
åhörarna gav sitt etiska dilemma med en forskarförfrågan till panelen som skulle bistå 
med råd. Inte helt mitt område så jag gick därifrån. 
 

Lights, Camera, Archives! Working with the media and moviemakers! 

Ytterligare en session med små korta presentationer. Denna om hur man i arkivet 
samarbetar med media och filmskapare. Slutsatserna man kan dra är att det spelar ingen 
roll var i världen man hittar dessa beställare, de vill ha allt igår. Det går att sammanfatta 
alla presnetationerna med denna lista av råd som talarna gav gällande kontakter med 
media: 

• Tänk på hur du är klädd när du filmas. 
• Om ämnet du ska prata om diskuteras i andra kanaler kommer du troligen att 

få frågor som du egentligen inte kan svara på. Så håll koll på vad som sägs 
om ämnet i andra kanaler. 

• Är det en dokumentärfilm så kommer resultatet troligen inte bli det du tänkt 
dig. 

• Det finns förutfattade meningar om vad en arkivarie är. 
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• Se till att få hjälp av andra som är vana vid media. 
 

SAA section meeting: Description 

På denna session förmedlades information gällande sektionen Description. Den 
inleddes med att presentera de nya i styrelsen och man pratade en del om ändringar på 
hemsidan. Därefter tog en panel över och ämnena var lite varierande.  
 
Katherine Wisser presenterade sitt arbete att med hjälp av relationsdelen som finns i 
EAC-CPF kunna granska relationer mellan 165 stycken beskrivna auktoriteter. När alla 
relationer hade beskrivits för de valda auktoriteterna visade det sig att det fanns 65.250 
relationer med cirka 800 olika relationstyper. När relationerna är framtagna kan man 
studera dem vidare genom att rita diagram. Ett enkelt exempel att titta på hur man kan 
uttrycka relationer är “Oracle of Bacon” som beskriver skådespelares relationer med 
skådespelaren Kevin Bacon (total nördigt...). Samtidigt som man registrerade alla dessa 
relationer undersökte man även hur mycket arkivarien kan tänka sig att göra dessa 
relationsbeskrivningar. Det man kom fram till är att man gärna gör arbetet, men 
samtidigt är det viktigt att det är en neutral syn som speglas. 
 
Därefter presenterades ett projekt, som för staten North Carolinas räkning har tagit fram 
en klickbar karta med de författare som har anknytning till staten. Tidigare har man haft 
dessa litteraturkartor som bilder på väggen. Grunden till webbplatsen finns en databas 
med information. Lättast att se vad de har gjort är att klicka runt på hemsidan och göra 
sökningar. 
 
Sist presenterades the Digital Scholarship Commons projekt “Networking the Belfast 
Group” där man har byggt en utökning till XML-verktyget Oxygen vid namn Name-
dropper för att med hjälp av RDF kunna göra rikare beskrivningar av auktoriteter i en 
arkivbeskrivning skriven med hjälp av XML och EAD.  
 

Öppning av utställningshallen samt studentaffischer 

Det officiella öppnandet av utställningshallen var inledning på två dagar där man kunde 
gå runt och titta på produkter som konferensens sponsorer säljer.  
 

 
En amerikansk måttanpassad arkivbox. Foto: Karin Bredenberg 

 
Fokus var som vanligt på genealogi, scanning, förpackning och mikrofilm. Det som 
också visades var arkivboxar motsvarande de som framställs här i Arninge av sektionen 
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BEvarandeteknik & KOnservering (Avdelningen för informationsbevarande). Dessa 
arkivboxar är ju framställda enligt just de specifika mått som krävs och det börjar nu bli 
efterfrågade i USA. Samtidigt invigdes utställningen med studenters affischer om arkiv 
och forskning som de arbetar med under sin utbildning. 
 

 
Studenter presenterar sina alster. Foto: Karin Bredenberg 

 

Presidenternas mottagning 

Det förekommer flera mottagningar under hela konferensen. En återkommande är att 
presidenten för SAA har en mottagning dit framförallt tidigare presidenter som är 
närvarande vid mötet och talare blir inbjudna. I år fick även jag en inbjudan, då man i år 
uppmärksammade de utländska deltagarna som kommit till konferensen. 

Andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen var att avgående SAA-ordförande talade till 
medlemmarna efter att ett antal priser, bland annat studentpriserna, delats ut.  
 

 
Avgående ordförande Jackie Dooley. Foto: Karin Bredenberg 

 
Ordförande Jackie Dooley’s tal kom efter en lång presentation. Talets titel var ”Feeding 
our young” och kan sammanfattas med att hon tog upp hur det är att idag försöka få 
arbete som arkivarie i USA. Det går att konstatera att arbetsmarknaderna skiljer sig en 
del i och med att det är vanligare med frivilligarbete i USA, men fokus var att 
studenterna behöver få bra mentorer som hjälper dem med yrkeskarriären och även att 
SAA måste bli bättre på att stödja studenter och nya arkivarier. Talet upprörde dock en 
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del känslor, så jag rekommenderar en titt på kommentarerna till Jackies egen 
kommentar till sitt tal. 
 

Mapping the Course for a National Archival Authorities Cooperative 

Jag har tidigare nämnt projektet NAAC och i förra årets reserapport skrev jag om 
SNAC. I år låg fokus alltså på utvecklingen av SNAC till ett nationellt register. Jämför 
med auktoritetsposterna i svenska NAD där inte bara auktoriteter hos svenska 
Riksarkivet finns representerade, utan även auktoriteter från arkiv hos andra svenska 
arkivinstitutioner. Man presenterade vad som gjorts hittills och det inbegriper ett antal 
möten och fastslagande av en strategi där man börjar nationellt, men på sikt tänker sig 
att vara internationell. Den inledande fasen med uppbyggnaden av systemet, gränssnitt 
och så vidare, kommer att vara två till fyra år. Man planerar även att det data som finns 
lagrat skall vara fritt åtkomligt och kunna återanvändas av de som så vill. NARA’s roll 
är för deras del en ny roll, man kommer mer fokusera på sin stödjande roll och inte vara 
ledande även om projektet kommer att knytas till NARA’s uppdrag. Man kommer att 
bidra framförallt med skapandet av policys, men även med tekniskt ansvar. I arbetet 
med policy ingår även att ta fram de administrativa delarna med en styrelse och 
styrgrupp.  
 
Namnet är som jag tidigare nämnt inte det ultimata när man tänker sig en internationell 
samverkan. Ett troligt namn kommer att vara Archival Descriptive and Authorithy 
Cooperative ADAC. 
 
Det man arbetar med just nu är att söka bidrag så att man kan starta upp projektet för 
fullt under våren 2014. Vi kommer garanterat att få höra mer om detta projekt. 
 

The Web of Sites: Creating Effective Web Archiving Appraisal and Collection 
Development Policies 

Att arkivera webb är ett aktuellt ämne överallt. Tyvärr blev salen direkt så fylld till 
bristningsgränsen att det inte gick att komma in . 
 

Rare Books in the Archives 

En session om hur man tillgängliggör böcker som ingår i arkivmaterialet. Kan bara 
konstatera att hur man skannar böcker inte är någon okänd process här hos oss. 
 

It's a Con(text) Job: Contrasting EAC-CPF Projects 

Två olika projekt där man beskriver auktoriteter med hjälp av EAC-CPF presenterades. 
Det första var ett samarbetsprojekt mellan flera olika institutioner där man framförallt 
skulle lära sig EAC-CPF. Man beskrev Samuel Johnson (1709-1784) och de 
auktoriteter – inklusive hans katt – som hade en relation med honom. Man kom fram 
till att det är viktigt att tänka på att begränsa sig både i hur många auktoriteter man 
skapar, men även med avseende på hur mycket beskrivande text man tar fram när man 
gör auktoriteter utgående från en central person och dennes relationer.  
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Det andra projektet handlade om att beskriva alla auktoriteter knutna till Tufts 
Universitetet. Man utforskar framförallt möjligheten att med hjälp av EAC-CPF kunna 
beskriva en auktoritet i dess olika roller såsom att en lärare kan bli studierektor, rektor 
ja alla roller man kan tänkas ha. 
 
Frågestunden som följde handlade mest om Samuel Johnson-projektet och dess 
beskrivning av relationer med tanke på att en relations status väldigt snabbt kan ändras 
från till exempel vän till fiende. Det blev inget svar på frågan om hur de hanterat detta, 
utan jag konstaterar bara att det är något som man behöver ha en strategi för hur man 
ska hantera. 
 

Prisutdelning och mottagning 

Trots två tillfällen med utdelade priser fanns det fortfarande priser kvar att dela ut. Så 
en liten skara följde utdelningen av de sista priserna innan alla förflyttade sig de tre 
kvarteren till WWII-museet antingen till fots eller med bussarna. Typisk New Orleans-
mat såsom jambalaya, red beans and rice, mini PO-boys och andra specialiteter 
serverades. Under tiden visades det i filmsalen en kortfilm om bland annat 
underhållningspatrullerna, som roade soldaterna under andra världskriget och så kunde 
man beundra de tre flygplan som hängde i utställningshallens tak. 
 

Defining Levels of Preservation and Management for Electronic Records 

Man inledde med att kort presentera organisationen National Digital Stewardship 
Association NSDA, som är en organisation med uppdrag att framförallt inrikta sig på 
samarbete mellan alla de som arbetar med digitalt bevarande. Fyra stycken projekt 
inom digitalt bevarande presenterades. 
 
OCLC arbetar, som jag tidigare berättat, mycket med att ta fram guider och här 
presenterades arbetet med flera rapporter som samlats under det gemensamma namnet ” 
Demystifying Born Digital”. Rapporterna som redan är färdiga kan indelas enligt 
nedan: 
 

1. First steps – vad man behöver för digitalt bevarande 
2. Walk this way – detaljerade steg för hur man kan göra 
3. Swatting the tail – hur gör man med det man inte kan lösa 

 
Man håller på att arbeta med fler rapporter som ska ingå i samma svit där en kommer 
att handla om hur man ska tänka beträffande digitalt material. Även om dessa rapporter 
är framtagna i USA samt baserade på hur det är i USA så finns det många bra punkter 
att hämta så jag rekommenderar en läsning av dem. 
 
Därefter presenterades resultatet från en session på CurateCamp. Det beskrev vad som 
är det minsta jag behöver veta för att kunna ta hand om digitalt material. Resultatet från 
sessionen består av två bloggposter som går att nå via samlingssidan. I korthet så kan 
man säga att det som beskrivs är en lista med steg som gäller minsta gemensamma 
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nämnare för digitalt bevarande. (CurateCamp är en konferens som är mer löst 
sammansatt, där man har diskussionsgrupper som lämnar ett resultat efter genomförd 
konferens.) 
 
NDSA har tagit fram en modell för hur man kan börja eller utöka sitt digitala 
bevarande. Modellen är uppbyggd med hjälp av fyra nivåer och fem aktivitetsnivåer 
och är inte teknikbaserad. Ett intressant initiativ, som presenterades väldigt snabbt, 
vilket medför att för att förstå vad det handlar om behöver man läsa igenom den 
dokumentation som finns. 
 
Samtidigt har CoSA tittat på en mogenhetsmodell för digitalt bevarande som en del i 
projektet State Electronic Records Initative (SERI). Tanken är att medlemmarna ska 
kunna gå igenom resultatet från projektet och göra utvärderingar av sitt digitala 
bevarande med hjälp av stöd från organisationen. 
 

It's All About the Items: Digital Objects and Aggregations in Archival Description and 
Access 

Trots sessionens titel handlade endast ett av föredragen om att beskriva sitt arkiv 
utförligast på lägsta nivån. I USA kallas detta item, hos oss motsvarar det närmast 
handlingen som ligger i volymen.  
 
Sessionens titel stämde bäst ihop med vad man gör på Amherst College Library, där 
man har valt att ha sin beskrivning utförligast på den lägsta nivån för att underlätta 
spridandet av sitt data med hjälp av Linked Open Data  LOD. Man har precis börjat 
med digitalisering och är i uppstartsfasen. I arbetet ingår också att arbeta fram vilka 
standarder man skall utöka sitt användande med. Den första problemställningen att 
tackla är: vad är ett item? De standarder man har valt att använda är bra för olika delar 
och man skulle vilja att det kom fram ett hjälpdokument för hur man skall tänka när det 
gäller att arkiv metadata används som LOD. Det arbete som genomförs i ICA vad det 
gäller den konceptuella modellen kommer att ge både arbetet med LOD och 
kopplingarna mellan auktoriteter och arkiv hjälp. 
 
Från Kanada presenterades deras arkivbeskrivningsstandard Rules for Archival 
Description RAD som togs fram redan 1990. Det har kommit en version 2.0 till stora 
delar använder den amerikanska arkivbeskrivningsstandarden Describing Archives: A 
Content Standard DACS. Dock har denna version inte slagit igenom och talaren skulle 
helst se att man tog fram något nytt och kanske inte en standard utan mer en 
beskrivning till hur man använder redan existerande standarder såsom EAD och 
PREMIS.  
 
Till sist gjordes en presentation om innehåll och metadata i sociala medier. Talaren 
påminde om att alla val man gör gällande aggregeringsnivåer har konsekvenser, det är 
inte alltid man ser dessa direkt men de finns där. Han definierade aggregeringar som en 
relation med koppling till hur de är ordnade men även hur de är kopplade till skapare 
och sitt ursprung. Han problematiserade även begreppet metadata, det är ibland svårt att 
skilja på vad som är data och vad som är metadata, en skillnad som han anser att 
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biblioteken klarar av bättre än arkiven (är det så?). Han avslutade med att kommentera 
att sociala media inte använder metadata utan endast är relationer och vill att arkiven 
ska börja fokusera på relationerna i stället. Detta kommer bli intressant att följa 
framöver, när han har lyckats fästa sina tankar på papper. 
 

Business Meeting 

Hela konferensen avslutades med en decimerad skara åhörare vid genomgången av 
SAA:s läge som förening. Den nya presidenten fick också göra sin första korta 
presentation om vad hon ser vara de viktigaste punkterna under sitt presidentår. Hon 
vill att barnperspektivet skall stärkas och det kan ses som ett av ämnen på nästa års 
konferens med titeln, Archives*Records: Ensuring Access. Ekonomiskt ser läget bra ut. 
VD Nancy Beamont redogjorde för hur man försöker bli bättre på 
informationsspridning och kunde även ge det positiva beskedet att antalet medlemmar 
har ökat. 
 

Sammanfattning 
Årets temafria konferens gjorde att utbudet på ämnen var väldigt varierande och på så 
sätt blev spridningen bra. Det går att konstatera att arkivering av webb är något som blir 
mer och mer aktuellt för alla och att det samtidigt inte finns någon ultimat lösning.  
 
EAD-revisionen börjar närma sig sitt slut och mycket arbete har lagts ned och det 
kommer inte att minska med tanke på att det nu krävs utbildningsinsatser.  
 
Att integrera två arkivredovisningssystem till ett och att samtidigt tydligt kunna 
informera användare om både det gamla och det nya är ingen lätt uppgift, men det är 
väl värt att följa utvecklingen av ArchivesSpace, ifall det kan vara ett program att 
använda om man inte har möjlighet att införskaffa ett system. 
 
En stor tumme upp för att man bibehöll spridningen av prisutdelningar som testades 
förra året – det blev inte så cermonitungt! 
 
Med risk för att bli tjatig tål min sammanfattning från den första konferensen jag 
besökte att upprepas: Man behöver inte vara arkivarie för att kunna vara med på 
konferensen. Men, det underlättar att känna till vad det är man pratar om, vilket gör att 
man behöver arkivkunskap. Konferensen går mycket ut på att man ska lära sig något, 
men den stora poängen är att man ska få träffa sina kollegor. Att komma från Sverige 
till konferensen är inget hinder, man känner i och för sig antagligen inte så många den 
dagen man anländer desto fler när man åker därifrån. Man är väldigt öppna och bjuder 
på sig själva så du kan mycket väl hamna bredvid SAA:s ordförande till kaffet eller 
lunchen och han/hon pratar med dig som om ni känt varandra länge fast det är första 
gången ni träffas. Ämnena som tas upp på konferensen är nyttiga även för oss som inte 
har den amerikanska synen på arkiv. Det är bra att se vad som händer i hela 
arkivvärlden. De många öppna programvarorna som presenterades kan komma att vara 
en tillgång även för oss. Det här är ett ypperligt tillfälle att få vetskap om att de finns. 
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Länkar: 
Detta är samtliga länkar för att läsa vidare om de ämnen som presenteras i rapporten. 
 
Vad är SAA? 
SAA: http://www2.archivists.org  
 
Årsmötet 2013 
Konferensen: http://www2.archivists.org/2013#.UhYaLn84Smk   
CoSA: http://www.statearchivists.org/ 
Programmet: http://www2.archivists.org/category/tags/program#.UimUQn84TCs  
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. 
 
New Orleans 
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/New_Orleans   
New Orleans: http://www.neworleansonline.com/   
 
Inledande del av konferensen 
Research forum presentationer: http://www2.archivists.org/proceedings/research-
forum/2013  
Rundabord: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Roundtables.html?Actio
n=List_Committees&CommWGStatus=Roundtables  
PREMIS: http://www.loc.gov/standards/premis/index.html  
ACA: http://www.certifiedarchivists.org/  
DAS: http://www2.archivists.org/prof-education/das  
Kommitteer: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/ListingCommittees.html
?Action=List_Committees&CommWGStatus=Committees  
 
Bokhandel 
SAA bokhandel: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/store/storeFront.html?Action=Store  
 
Professionella affischer 
Information om respektive affisch: Går att nå via programmet och klick på de som heter 
P och en siffra ”Professional poster”. Därefter klickar man på ”Speaker lineup and 
material”. 
New Sweden affisch: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Events_Detail&&InvI
D_W=2854  
New Sweden Farmstead: http://www.newswedenfarmstead.org/nsf/Welcome.html  
 
Standards Committee 
Standard portalen: http://www2.archivists.org/standards  
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TS EAC, TS EAD och SDT gemensamt möte 
EAC-CPF: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/  
SNAC: http://socialarchive.iath.virginia.edu/  
NAAC: http://socialarchive.iath.virginia.edu/NAAC_index.html  
APEx: http://www.apex-project.eu/  
Archives Portal Europé: http://www.archivesportaleurope.net/  
ISDF: http://www.ica.org/10208/standards/isdf-international-standard-for-describing-
functions.html  
ISDIAH: http://www.ica.org/10198/standards/isdiah-international-standard-for-
describing-institutions-with-archival-holdings.html  
EAD RT: http://saa.archivists.org/4DCGI/committees/SAATBL-
EAD.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**TBL-
EAD&Time=1355863778  
EAD hemsidan: http://www.loc.gov/ead/ 
EAD e-post listan: http://www.loc.gov/ead/eadlist.html  
EAD i standard portalen: http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-
on-encoded-archival-description-ead/encoded-archival-description-ead  
EAD revisions schema test: https://github.com/SAA-SDT/EAD-Revision  
Schematron: http://en.wikipedia.org/wiki/Schematron  
 
Archon and Archivist Toolkit RT 
AAT RT: http://www2.archivists.org/groups/archivists-toolkitarchon-roundtable  
ArchivesSpace: http://archivesspace.org/  
OCLC: http://www.oclc.org/ 
ArchivesGrid: http://beta.worldcat.org/archivegrid/  
 
Web archiving RT 
Webarchiving RT: http://saa.archivists.org/4DCGI/committees/SAATBL-
WEBRT.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**TBL-WEBRT&  
Mötesanteckningar: webarchivingrt.files.wordpress.com/2013/09/web-archiving-
roundtable-minutes-8-14-2013.pdf 
 
Privacy and Confidentiality RT 
PC RT: http://www2.archivists.org/groups/privacy-and-confidentiality-roundtable  
Ändringarna i reglerna: http://www.library.vcu.edu/tml/speccoll/hipaa.html  
 
EAD RT 
EAD RT: http://www2.archivists.org/groups/encoded-archival-description-ead-
roundtable  
Hackaton: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hackathon  
Microdata: http://en.wikipedia.org/wiki/Microdata_%28HTML%29  
EAD Revision: 
https://docs.google.com/file/d/0B7qoM_riUwnbZHRYNHRLaERKN2c/edit?usp=shari
ng  
 
Konferensen 
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Sammanställning twitterflödet: 
http://files.archivists.org/conference/nola2013/twitter/twarc-saa13.htm  
 
Första gemensamma sessionen 
Presidenternas välkomnande: http://www2.archivists.org/conference/2013/new-
orleans/presidents-welcome#.Uh9TPn84TCs   
Riksarkivariens samlade tal: http://www.archives.gov/about/speeches/ferriero/  
NARA strategisk plan: http://www.archives.gov/about/plans-reports/strategic-plan/  
NHPRC: http://www.archives.gov/nhprc/  
 
Archives without walls: The value of networks, consortia and aggregation 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Events_Detail&&InvI
D_W=2711  
Archiveshub: http://archiveshub.ac.uk/  
Archvival Portal Europe: http://www.archivesportaleurope.net  
ArchivesGrid: http://beta.worldcat.org/archivegrid/  
 
EAD consortia brown bag lunch 
Lunchen: http://sched.co/10WSmoc  
 
Archival ethics: What would you do? How would you do it? 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Events_Detail&&InvI
D_W=2706  
 
Lights, Camera, Archives! Working with the media and moviemakers! 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Events_Detail&&InvI
D_W=2715  
 
SAA section meeting: Description 
Sektionen: http://www2.archivists.org/groups/description-section  
Oracle of Bacon: http://oracleofbacon.org  
Litteratur karta: http://library.uncg.edu/dp/nclitmap/  
Belfast projektet: http://digitalscholarship.emory.edu/projects/project-networking-
belfast.html  
Name-dropper: https://github.com/emory-libraries-disc/name-dropper  
RDF: http://sv.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework 
 
Öppning av utställningshallen samt studentaffischer 
Titlar på studentaffischer: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Events_Detail&&InvI
D_W=2824  
 
Andra gemensamma sessionen 
Presidentens tal: http://www2.archivists.org/history/leaders/jackie-m-dooley/2013-saa-
presidential-address-by-jackie-dooley  
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Jackies kommentar: http://offtherecord.archivists.org/2013/08/17/go-ahead-let-me-
have-it/#comments  
 
Mapping the Course for a National Archival Authorities Cooperative 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Eve
nts_Detail&InvID_W=2754  
NAD: http://www.nad.riksarkivet.se/  
 
The Web of Sites: Creating Effective Web Archiving Appraisal and Collection 
Development Policies 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Eve
nts_Detail&InvID_W=2722  
 
Rare Books in the Archives 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Eve
nts_Detail&InvID_W=2744  
 
It's a Con(text) Job: Contrasting EAC-CPF Projects 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Eve
nts_Detail&InvID_W=2733  
Samuel Johnson: http://sv.wikipedia.org/wiki/Samuel_Johnson  
Tufts Universitet: http://www.tufts.edu/  
 
Prisutdelning och mottagning 
WWII: http://www.nationalww2museum.org/  
New Orleans mat: 
http://www.neworleansonline.com/neworleans/cuisine/traditionalfoods/  
 
Defining Levels of Preservation and Management for Electronic Records 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Eve
nts_Detail&InvID_W=2804  
Samlingssida för sessionens länkar: http://bit.ly/saa_604  
NSDA: http://www.digitalpreservation.gov/ndsa/  
CurateCamp: http://curatecamp.org/  
SERI: http://www.statearchivists.org/seri/  
 
It's All About the Items: Digital Objects and Aggregations in Archival Description 
and Access 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?Action=Eve
nts_Detail&InvID_W=2736  
Amherst Collage: https://www.amherst.edu/library/archives  
Amherst arkivbeskrivningar: https://acdc.amherst.edu/  
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LOD: http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data  
ICA konceptuell modell: http://www.ica.org/13851/egad-resources/egad-resources.html  
RAD: http://www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html  
DACS: http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013.pdf  
 
Business Meeting 
Nye presidentens tal: http://www2.archivists.org/history/leaders/danna-c-bell-
russel/2013-remarks-of-incoming-saa-president-danna-bell-russel  
Ekonomisk presentation: http://www2.archivists.org/history/leaders/mark-j-duffy/2013-
report-of-saa-treasurer-mark-duffy  
VD:s presentation: http://www2.archivists.org/history/leaders/nancy-perkin-
beaumont/2013-report-of-saa-executive-director-nancy-beaumont  
 

 


