Arkiv bidrar till att skapa
det kollektiva minne och
den nationella identitet där
individer och grupper lär
känna sig själva. Implementera
medvetenhet i ditt dagliga
arbete.

2. Arkiv är inte
neutrala
Alla vi som arbetar vid arkiv är
medskapare av historia. Arkiv
presenterar, bekräftar och
reproducerar sitt samhälles
bilder av vad som är viktigt.
Här synliggörs normer och
värderingar.

3. Minoritetsgrupper
i arkiven

4. Barn, unga
och arkiv

5. Din världsbild
består

Arbeta för att det avvikande
också hämtas in och flätas
samman med det som utgör
”normalhistorien” för att ge
en sannare bild av det mer
mångfasetterade historiska
samhället. Fråga efter det ni
saknar. Ge plats för fler röster
och individuella berättelser.

Arkiv kan visa perspektiv
på hur världen är eller bör
vara, vad som är normalt och
avvikande, rimligt och orättvist.
Särskilt viktigt att tänka på när
vi på arkiven möter barn och
unga som kan påverka deras
inställning till hur samhället ska
formas.

Arkiv handlar om ett slags
maktutövande som styr vad
som ska inkluderas/exkluderas
och vad som ska synliggöras/
osynliggöras. Du kan aldrig
ta dig ur din tids- och ditt
samhälles världsbild.

6. Konsulter kan
inte allt

7. Normer
och värderingar
förmedlas i språket

8. Arkivens ambition
är att vara objektiva

Ni på arkivet är bäst insatta i
era arkiv, dokument, föremål
och berättelser. Däremot kan
specialister synliggöra spåren
efter det normbrytande, som
genus, normer, sexualitet,
brottslighet och så vidare.

Välj ord för att uttrycka dig så
jämlikt som möjligt. Välj till
exempel forskare istället för
vetenskapsman.

Uttryck dig så jämlikt och
neutralt som det går. Stark, söt,
skinn på näsan är värdeladdade
ord. Kvinnlig polis, manlig
sjuksköterska, där orden manlig
och kvinnlig markerar något
som kan anses vara avvikande.

Fler tips, fördjupning och källorna hittar du på foretagsarkivet.se.
Materialet är framtaget av Företagsarkivet i Westerbotten. Fri användningsrätt, uppge källa.

Foton: Ur Sjödins järnhandels arkiv,
Skellefteå.

Tips för
inkluderande
arkiv

1. Demokratiska,
tillgängliga, normmedvetna arkiv

