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Folkrörelsearkivet för Uppsala län utlyser en visstidsanställning (projektanställning) 

Arkivarie med utredningsuppdrag om e-arkiv 

 

Projektanställningen är ett utredningsuppdrag inom projektet Digitala enskilda arkiv. Arbetsgivare 

är Folkrörelsearkivet för Uppsala län, på uppdrag av Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA). 

 

Projektet Digitala enskilda arkiv är en del i FSLA:s verksamhet i att gemensamt utveckla 

länsarkivens förmåga att kunna ta emot, långsiktigt bevara och tillgängliggöra digitala arkiv. E-

arkivering och bevarandet av vårt digitala kulturarv är en stor utmaning för arkivsektorn. 

Tillsammans börjar vi nu arbetet med att utveckla fungerande e-arkivsystem för den enskilda 

sektorn. 

 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län är en ideell förening med ändamålet att bevara i första hand 

föreningsarkiv från Uppsala län. Folkrörelsearkivet delar lokal med Uppsala Stadsarkiv och 

Uppsala Stadsbibliotek och ligger centralt i Uppsala. 

Arbetsuppgifter 

Som arkivarie / utredare blir det din uppgift att utreda förutsättningarna och behoven för e-arkiv för 

den enskilda regionala arkivsektorn. I utredandet ingår att inventera vilka olika initiativ länsarkiv 

redan har företagit, att analysera olika typer av arkivbildare inom den enskilda sektorn (företag, 

föreningar, personer m.m.) och de behov av digital informationshantering som sker där, samt 

informera dig om organisatoriska och tekniska lösningar som kan utgöra möjliga utgångspunkter för 

framtida e-arkiv. Utredningen ska resultera i en skriftlig rapport som kan tjäna som grund till att 

vidareutveckla lösningar. Arbetet ställer alltså stora krav på förmågan att självständigt planera och 

metodiskt genomföra ett avancerat utredningsarbete. 

 

Arbetet förutsätter en hel del resande med övernattning, totalt motsvarande 30–35 arbetsdagar under 

året. En väsentlig del av arbetsuppgiften är att intervjua och föra en dialog med FSLA:s 

medlemmar, Sveriges olika länsarkiv. I arbetsuppgiften ingår också att delta och redovisa inför 

FSLA:s styrgrupp samt på medlemsmöten vid minst tre tillfällen. Det första inträffar på FSLA:s 

årsmöte i Lund 14–15 mars. 

 

Placering: Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Om behov föreligger har även några av FSLA:s 

arkivinstitutioner i övriga delar landet meddelat sig kunna bereda ett arbetsställe, men med fortsatt 

arbetsgivaransvar på Folkrörelsearkivet för Uppsala län.  

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har 
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 minst en treårig högskoleutbildning i relevanta ämnen, varav 

 minst 30, men normalt 60, högskolepoäng utgörs av arkivvetenskap, arkiv- och 

informationsvetenskap eller ABM med arkivvetenskaplig inriktning och där minst en 

delkurs haft inriktning mot e-arkiv,  

 vitsordade erfarenheter av avancerat utredningsarbete, i form av utredningsuppdrag eller 

akademiska uppsatser på minst C-nivå, 

 vitsordad erfarenhet av att genomföra intervjuer och framträda inför grupp. 

Meriterande är: 

 tidigare arbetslivserfarenhet som arkivarie, särskilt e-arkivarie eller inom enskild sektor, 

 utbildning i systemvetenskap, informatik eller liknande inom området informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT). 

 

Omfattning. 100 %, tillsättning omgående och till och med 2018-12-31. 

Alternativt kan två tjänster om 50 % övervägas. 

 

Lön, arbetstider och kollektivavtal 
Allmän visstidsanställning. Folkrörelsearkivet för Uppsala län har kollektivavtal mellan 

Arbetsgivaralliansen och Vision: ideella och idéburna organisationer, arbetstider enligt 

överenskommelse, individuell lönesättning (du kan ange löneanspråk i ansökan, se DIK:s 

lönestatistik.) 

 

Kontakt 
För information om tjänsten och om arbetsplatsen, kontakta: 

Örjan Simonson, arkivchef, orjan.simonson@fauppsala.se, 018-7272471 

Ahmed Karamus, fackligt ombud, Vision (Västerås), ahmed.karamus@vision.se, 021-157204 

Per Agius, arkivarie (om arbetsplatsen), per.agius@fauppsala.se, 018-7272473 

 

Ansökan 
Skicka in ansökan med CV och personligt brev, med e-post till orjan.simonson@fauppsala.se, 

alternativt vanlig post, adress: Folkrörelsearkivet för Uppsala län, c/o Uppsala kommun, 753 75 

Uppsala. Ange referenspersoner med kontaktuppgifter. Sista ansökningsdag: onsdag 7 februari. 

Rekrytering pågår under hela ansökningsperioden. 

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- eller annonseringshjälp.    
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