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Programmet för Internationell kris- och konflikthantering är en treårig, tvärvetenskaplig utbildning 

som ger dig kunskaper om kriser, katastrofer och konflikter som har politiska, ekonomiska eller 

militära orsaker eller naturkatastrofer. Det kan handla om konflikten i Syrien, branden i 

Västmanland, internationellt samarbete för fred, eller nationell krisberedskap. Frågor du lär dig om 

på programmet handlar om orsaker till kriser och konflikter, krishantering och konfliktlösning, 

försoning och återuppbyggnad av samhällen och, inte minst, om hur vi kan förebygga kriser och 

konflikter och dess konsekvenser. 

 

Programmet kombinerar flera ämnen och ger dig kunskaper om alltifrån ekonomiska och historiska 

perspektiv, krishantering inom offentlig förvaltning, kommunikation under kriser till analytiska och 

empiriska verktyg. Programmet omfattar ett långvarigt samarbete med Myndigheten för 

Samhällsskydd och beredskap (MSB) och innehåller praktiska övningar. Detta ger dig en 

internationellt och nationellt gångbar examen inom ett växande kunskapsområde. 

 

Från och med hösten 2018 ges programmet i sin helhet i Umeå och flera nya kurser har tillkommit. 

Tidigare lästes de två första åren i Sollefteå. I denna broschyr får du möta sju alumner som idag 

arbetar inom olika områden kopplade till utbildningen. De berättar om vad de gör idag och om vägen 

de gick efter examen, reflekterar över utbildningen och ger tips till dig som nuvarande eller framtida 

student på IKK-programmet. Vi ger även flera exempel på arbetsplatser och tjänster där alumner 

från programmet finns idag. 

 

 

 

 

 

  

Om Programmet för Internationell kris- och 
konflikthantering 
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VAD HAR DU GJORT 

EFTER STUDIERNA? 

VAR JOBBAR DU 

IDAG? 

Jag arbetar idag som Nor-

disk Humanitär Chef för 

Plan International. Jag är 

baserad i Stockholm nu 

mer med överser vårt humanitära stöd till 

Plan International Federationen från ett 

nordiskt perspektiv. Jag arbetade utomlands 

flera år i humanitära kriser ibland annat 

Kenya, Palestina, Jordanien och Peru innan 

jag började för Plan International. Nu ingår 

det även i min roll att åka ut till nya huma-

nitära kriser som insatschef för att stötta upp 

vår verksamhet i fält. Det har tagit mig bland 

annat till Tanzania och Nigeria för att arbeta 

med våra humanitära insatser där.  

VAD BESTÅR DINA ARBETSUPP-

GIFTER AV? 

Jag leder den strategiska inriktningen av våra 

humanitära program i ett tjugotal länder, jag 

representerar Plan International i många ex-

terna sammanhang och driver vårt huma-

nitära påverkansarbete framåt, arbetar med 

vår internationella federation för att stärka 

våra responser globalt och är chef över ett tio-

tal medarbetare på kontoret i Stockholm, 

samt sex personer i Norge och Finland.  

 

 

 

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV UT-

BILDNINGEN PÅ IKK-PROGRAM-

MET? 

Jag fick genom IKK programmet mycket god 

inblick i hur humanitära insatser går till och 

den akademiska grunden med freds- och 

konflikt studier har varit perfekt för mitt ar-

bete idag. Den praktiska biten som vi gjorde 

med MSB gjorde mig förberedd på mycket 

som jag sedan utfört i mitt yrkesliv. Jag har 

bott på humanitära baser på många platser nu 

runt om på jorden och bland annat på MSB:s 

vilket varit lite som att återuppleva studie 

tiden. 

HAR DU NÅGRA TIPS TILL VÅRA NU-

VARANDE STUDENTER OM HUR MAN 

FÖRBEREDER SIG INFÖR ARBETS-

LIVET? 

Att besluta sig tidigt om du vill arbeta inter-

nationellt eller i Sverige främst. Sedan basera 

sina val av kurser och praktik utifrån det per-

spektivet. Vill du jobba internationellt bör du 

ta dig ut så snart som möjligt och läsa utom-

lands, göra praktik, resa etc. Många som jag 

har träffat har svårt att bestämma sig för om 

de vill bo och jobba i Sverige eller internation-

ellt vilket gör att deras val av kurser eller 

praktik inte hjälper dem närmare ett jobb 

efteråt. Tänk på att de allra flesta arbets-

platser inom biståndssektorn i Sverige kräver 

att du ska ha jobbat utomlands innan. 

  

Agnes Björn 
Nordisk Humanitär Chef, Plan International 
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FINNS DET NÅGOT ÖVRIGT SOM DU 

TYCKER ÄR VIKTIGT ATT NÄMNA OM 

DINA STUDIER OCH DITT ARBETS-

LIV? 

En internationell karriär kräver arbete utom-

lands i många år, en hel del personliga upp-

offringar, och att du konkurrerar på inter-

nationell nivå vilket gör att det är väldigt 

slitiga år i början. Jag och min sambo hade 

bland annat långdistansförhållande i flera år 

när jag var i Gaza och jobbade, eftersom familj 

inte fick besöka Gaza då säkerhetsriskerna var 

för stora. Det gjorde att vi sågs var 6-8 vecka 

under den perioden. Det är snarare ett livstils-

val än ett jobb skulle jag säga, men jag älskar 

det och tycker att arbetet i den multi-kultur-

ella miljön är det mest givande! 

 

 

  



 

 

4 
 

 

VAD HAR DU 

GJORT EFTER 

STUDIERNA? 

VAR JOBBAR 

DU IDAG? 

Jag avslutade mina studier till sommaren 

2014. I samband med att jag skrev min C-upp-

sats gick jag med i Västerås frivilliga resurs-

grupp, FRG, vilket kom att bli ett riktigt lycko-

kast. 

I slutet av sommaren drabbades Västmanland 

av en stor skogsbrand där jag genom mitt en-

gagemang i FRG fick vara med och arbeta. 

Tack vara mina erfarenheter med IKK och 

framförallt våra fältveckor fick jag chansen att 

vara stabsassistent i den operativa staben som 

skötte räddningsinsatsen. Det är helt klart 

tack vara IKK och att jag visade framfötterna 

som jag hamnade där. 

Arbetet med skogsbranden gav mig tillfälle att 

knyta bra kontakter som jag sedan hade nytta 

av när jag under hösten 2014 sökte min nu-

varande tjänst som beredskapssamordnare 

för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. 

VAD BESTÅR DINA ARBETSUPP-
GIFTER AV? 

Mina arbetsuppgifter består av att tillsam-

mans med en kollega samordna krisbered-

skapen för tre kommuner. Det innebär bl.a. 

att vi ansvarar för utbildning och övning av 

kommunens krisorganisation, risk- och sår-

barhetsanalyser som ska revideras vart fjärde  

 

år och omvärldsbevakning för kommunernas 

räkning.  

Jag jobbar även mycket med att säkra upp 

våra samhällsviktiga (viktigaste) verksamhet-

er som måste fungera oavsett vad som händ-

er. Ex på samhällsviktiga verksamheter i 

kommunen är dricksvattenförsörjning, äldre-

boenden och förskolor.  

Under det senaste halvåret har jag även fått 

chansen att sitta med i en referensgrupp hos 

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, för att ta fram den informations-

broschyr som ska delas ut till samtliga hushåll 

i maj, Om krisen eller kriget kommer. 

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV UT-
BILDNINGEN PÅ IKK-PROGRAM-
MET?  

Jag har framförallt haft nytta av våra fält-

veckor och de kontaktnät jag byggde upp 

under studietiden. Vid min insats under 

skogsbranden och senare vid olika händelser 

i kommunerna som har krävt att vi drar igång 

vår krisorganisation har jag haft stor nytta av 

mina erfarenheter från fältveckorna, särskilt 

den som fokuserade på stabsarbete. Utan den 

erfarenheten hade jag aldrig kunnat gå in och 

jobba i räddningstjänstens stab under brand-

en och jag hade inte heller haft samma trygg-

het i att ingå i kommunernas krislednings-

organisation och coacha dem vid olika sam-

hällsstörningar.  

Mirja Gångare 
Beredskapssamordnare, Köping, Arboga och Kungsörs 
kommuner 
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Sen har kontaktnätet varit viktigt då det gör 

det lätt för mig att höra av mig till tidigare 

pluggkompisar som idag jobbar på andra 

kommuner eller organisationer. Genom att 

hålla kontakten kan vi dela goda exempel med 

varandra och stötta varandra att starta upp 

nya arbetsområden.  

Jag har även haft nytta av att ha en akademisk 

utbildning med mig när jag börja jobba då en 

del av arbetet handlar om att skriva rapporter 

och analyser. 

HAR DU NÅGRA TIPS TILL VÅRA NU-
VARANDE STUDENTER OM HUR MAN 
FÖRBEREDER SIG INFÖR ARBETS-
LIVET? 

Var ambitiös och våga visa vad du går för! Då 

har du goda chanser att komma in i arbets-

livet. Just nu händer det mycket inom vårt 

arbetsområde och det dyker upp många nya 

tjänster, så förutsättningarna är rätt goda. 

Hör er för och besök ett par arbetsplatser för 

att kolla vad jobbet faktiskt handlar om. Ett 

stort plus är om ni har möjlighet att göra 

praktik det ger dela en inblick i arbetslivet för 

er del och inte minst en värdefull merit samt 

referenser att söka arbete utifrån.  

FINNS DET NÅGOT ÖVRIGT SOM DU 
TYCKER ÄR VIKTIGT ATT NÄMNA OM 
DINA STUDIER OCH DITT ARBETS-
LIV? 

Under studietiden hade jag inte alls tankarna 

på att jag skulle jobba för en eller som i mitt 

fall flera kommuner i Sverige med krisbered-

skap. Det lockade helt enkelt inte lika mycket 

som olika internationella insatser eller jobb 

gjorde just då. Idag har jag provat på det ett 

par år och har fått en helt annan bild av vad 

arbetet faktiskt innebär och hur stor möjlig-

het vi har att vara med att påverka krisbered-

skapen för många människor.  

Jag tror därför att det är viktigt att lyssna runt 

ordentligt och titta på lite olika exempel på 

vad just du kan tänkas jobba med när du är 

färdig med studierna. Det finns många möj-

ligheter, det gäller bara att hitta dem. 

Lycka till! 
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VAD HAR DU GJORT EFTER STU-

DIERNA? VAR JOBBAR DU IDAG? 

I samband med att jag avslutade mina studier 

arbetade jag parallellt på Utrikesdeparte-

mentet, där jag hade gjort en praktik tidigare 

och även haft kortare anställningar. Efter min 

masterexamen fick jag ett länge vikariat på 

Folke Bernadotte Akademin (FBA) som ut-

bildnings- och projekthandläggare. Detta 

övergick så småningom till en fast tjänst och 

inom ramen för detta har jag arbetat med att 

utveckla och genomföra kortare utbildningar 

för politiska rådgivare och insatschefer för 

EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för 

den gemensamma utrikes- och säkerhetspol-

itiken (GSFP). Jag har även varit sekonderad 

från FBA till GSFP-insatsen i Georgien där jag 

arbetade i 2 år samt är för tillfället sekonderad 

till EU:s utrikestjänst (EEAS). 

VAD BESTÅR DINA ARBETSUPP-
GIFTER AV? 

Jag arbetar som expert på civila förmågor på 

Civilian Planning and Conduct Capability 

(CPCC) som är det operativa högkvarteret för 

EU:s 10 civila GSFP-insatser. Jag är placerad 

på den horisontella avdelningen och är an-

svarig för att koordinera erfarenhetshanter-

ingen i insatserna och på CPCC. I tillägg till 

detta samordnar och driver jag CPCC:s bidrag 

till policyutveckling inom ramen för GSFP:s 

framtida utformning samt civila förmågor, 

det vill säga att titta på vilka aktiviteter som 

GSFP kan göra framgent samt att planera för  

 

vilken typ kompetens som behövs i dessa in-

satser. Mer konkret handlar detta om att skri-

va och kommentera policydokument, samt 

presentera och diskutera detta tillsammans 

med EU:s medlemsstater som tar beslut i 

dessa frågor, framförallt inom ramen för i 

Kommittén för de civila aspekterna av kris-

hantering (CIVCOM).   

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV UT-
BILDNINGEN PÅ IKK-PROGRAM-
MET?  

Det faktum att det är tvärvetenskapligt och 

väldigt praktiskt är det som jag tagit med mig 

mest tror jag. Det ger en överblick som är nyt-

tigt i arbetslivet. Sen är det givetvis så att jag 

tagit med mig olika typer av kompetenser som 

att kunna sortera information, analysera och 

skriva, vilket är något jag använder mig av 

dagligen. 

HAR DU NÅGRA TIPS TILL VÅRA NU-
VARANDE STUDENTER OM HUR MAN 
FÖRBEREDER SIG INFÖR ARBETS-
LIVET? 

Om man har möjlighet till praktik ska man 

alltid ta det. Jag gjorde praktik utomlands in-

om ramen för min utbildning, i Namibia, och 

sedan på UD inom ramen för min master. Att 

testa arbetslivet under sina studier var inte 

bara intressant, det ger också mycket bättre 

möjlighet att få jobb efteråt.  Jag gjorde även 

en utbytestermin i Chile som jag tyckte var 

mycket givande. Att bo i en annan kultur ger 

Anna-Karin Häggeborg 
Sekonderad nationell expert: Civilian Capabilities Expert, 
Civilian Planning and Conduct Capability, EU External Action 
Service 
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en insikt och förståelse för andra kulturer som 

man inte kan läsa sig till.  

FINNS DET NÅGOT ÖVRIGT SOM DU 

TYCKER ÄR VIKTIGT ATT NÄMNA OM 

DINA STUDIER OCH DITT ARBETS-

LIV? 

Njut av dina studier och stressa inte in i ar-

betslivet! Det är oftast mer arbetsintensivt 

och delvis mindre inspirerande.  
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VAD HAR DU GJORT 

EFTER STUDIERNA? 

VAR JOBBAR DU 

IDAG? 

Jag har arbetat för olika 

myndigheter med fokus 

på jämställdhetsfrågor i 

internationell kontext. 

Idag är jag Försvars-

maktens jämställdhet- 

och jämlikhetsstrateg, där jag inriktar proces-

serna inom likabehandlingsområdet på stra-

tegisk nivå. 

VAD BESTÅR DINA ARBETSUPP-

GIFTER AV? 

Jag ser till att Försvarsmakten uppfyller de 

krav som Regeringen ställer på myndigheten  

 

 

inom ramen för jämställdhetspolitiken inklu-

sive lagkrav. I praktiken innebär detta skap-

ande av policy och processer för att arbetet 

ska kunna förankras på lägsta nivå och 

cheferna har ägandeskap för arbetet. 

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV UT-
BILDNINGEN PÅ IKK-PROGRAM-
MET?  

IKK-programmet har varit väl förberedande 

för mitt arbete då det skapat en bred förstå-

else för olika områden inom freds- och kon-

fliktspektrat. Utbildningens bredd gör att 

man kan lite om mycket, vilket varit mycket 

värdefullt. 

 

 

 

  

Martina Lindberg 
Jämställdhets- och jämlikhetsstrateg, Försvarsmakten 
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VAD HAR DU GJORT 

EFTER STUDIERNA? 

VAR JOBBAR DU 

IDAG? 

Idag arbetar jag på 

Jordbruksverket, en av 

Sveriges bevakningsan-

svariga myndigheter med 

ett särskilt ansvar inom 

krisberedskap och totalförsvar. Mellan min 

nuvarande arbetsplats och utbildningen har 

jag bland annat tjänstgjort i ett av 

Försvarsmaktens samverkansteam i Kosovo, 

arbetat på enheten för säkerhetspolitik på 

Utrikesdepartementet och arbetat med olika 

forskningsprojekt vid Europeiska CBRNE-

centret. Jag har också läst Masterprogrammet 

i krishantering och fredsbyggande. 

VAD BESTÅR DINA ARBETSUPP-
GIFTER AV? 

På Jordbruksverket arbetar jag med ett team 

som har till uppgift att se till att Jordbruks-

verkets krisorganisation är utbildad och övad, 

att vi har personal, utrustning och planer för 

olika typer av samhällsstörningar; allt från 

mindre utbrott av smittsamma djursjukdom-

ar till krig. Arbetsuppgifterna varierar från 

långsiktiga strategiska till taktiska frågor. Det 

kan handla om allt från utredning av vilken 

motståndskraft vår ledningsplats ska ha mot 

exempelvis utsläpp av farliga ämnen och 

strömavbrott, till att hålla i korta introduk-

tionsutbildningar för nyanställda på Jord-

bruksverket. Jag ingår i Jordbruksverkets 

krisorganisation som biträdande stabschef  

 

vilket innebär att jag tidvis leder den nation-

ella ledningscentralen vid hantering av sam-

hällsstörningar. Två exempel är utbrotten av 

mjältbrand 2016 och fågelinfluensa 2017. Vid 

en samhällsstörning leder jag bland annat 

samverkanskonferenser, är med och tar fram 

inriktning för hanteringen, och rapporterar 

lägesbild till bland annat myndighetsledning-

en, Regeringskansliet och andra aktörer som 

är delaktiga i hanteringen eller kan komma att 

involveras. Allt mitt arbete, både det kortsikt-

iga och det långsiktiga, genomförs i olika grad 

genom samverkan med andra aktörer så som 

FOI, Livsmedelsverket, MSB, SVA, och 

länsstyrelserna. 

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV UT-
BILDNINGEN PÅ IKK-PROGRAM-
MET?  

Utbildningen har bidragit till att ge mig en 

helhetssyn där jag har förståelse för hur kom-

plext samhället är, vikten av samarbete, och 

hur det nationella och internationella är sam-

mankopplat. Eftersom så mycket arbete be-

höver genomföras i samverkan med andra 

aktörer är det viktigt med perspektivförstå-

else: att förstå andra perspektiv och ha insikt 

om vad de behöver och kan bidra med. 

HAR DU NÅGRA TIPS TILL VÅRA 
NUVARANDE STUDENTER OM HUR 
MAN FÖRBEREDER SIG INFÖR 
ARBETSLIVET? 

Mitt tips till nuvarande studenter är att en-

gagera sig i det som verkar intressant och inte 

vara för smala i ambitionerna med arbetsom-

råde eller arbetsgivare. Du vet inte vad som 

Tomas Sandström 
Beredskapshandläggare, Beredskapsenheten, Jordbruksverket 
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kommer att vara aktuellt i närtid eller om 

några år, eller vilket arbete som genomförs 

hos olika aktörer. Jag tänkte länge att jag inte 

vill fördjupa mig på CBRNE-området, jag var 

intresserad av internationellt arbete inom 

ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GFSP). I brist på annat 

hoppade jag på en möjlighet vid Europeiska 

CBRNE-centret. Mitt arbete där har lett till att 

jag idag projektleder ett flermiljonersprojekt 

där Jordbruksverket tillsammans med FOI, 

Livsmedelsverket, MSB och Strålsäkerhets-

myndigheten under två år tittar på sanering 

och livsmedelsproduktion vid nedfall av 

radioaktiva ämnen från kärnvapendetonati-

oner i Sverige eller i närområdet. 

 

 

 

FINNS DET NÅGOT ÖVRIGT SOM DU 
TYCKER ÄR VIKTIGT ATT NÄMNA OM 
DINA STUDIER OCH DITT ARBETS-
LIV? 

Utbildningen ger en god grund att arbeta som 

generalist och komplettera alla experter. Du 

kommer med tiden att kunna bli expert inom 

ett eller flera områden men inledningsvis är 

det den breda generella kompetensen som är 

nyckeln. Det är viktigt att se utbildningen som 

en grund i ett fortsatt lärande i arbetslivet, ar-

bete inom krisberedskapsområdet och sär-

skilt arbete med totalförsvar innebär ett fort-

satt lärande. Vidareutbildning kan ske på 

flera olika sätt, från engagemang i förenings-

liv till frivilligorganisationer. Om jag inte 

ständigt utökat min kunskap hade jag inte 

varit där jag är idag.  
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VAD HAR DU 

GJORT EFTER 

STUDIERNA? 

VAR JOBBAR 

DU IDAG? 

Efter ett halvår av jobbsökande fick jag genom 

mitt nätverk en timanställning på Myndighet-

en för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Uppdraget handlade om att göra en översyn 

av MSB:s introduktionskurs för insatsperson-

al som ett led i att ta fram en ny kurs.  

Det ena gav det andra och jag har varit kvar 

på MSB sedan dess. Det finns goda karriär-

möjligheter inom myndigheten och jag har 

fått tillfälle att arbeta med utbildnings- och 

övningsfrågor, styrnings- och inriktnings-

frågor, internationellt samarbete (EU, FN, 

Nato) – allt inom ramen för myndighetens 

operativa verksamhet. 

Idag arbetar jag som biträdande enhetschef 

med operativa personalfrågor på MSB.  

VAD BESTÅR DINA ARBETSUPP-
GIFTER AV? 

Chefsrollen innefattar ett verksamhets-, bud-

get- och personalansvar för den enhet som 

ansvarar för kompetensförsörjning av MSB:s 

operativa uppdrag. Mer konkret handlar det 

om att leda och utveckla den enhet som arbet-

ar med att hitta rätt kompetens till olika typer 

av nationella och internationella insatser, för-

bereda insatspersonal på rätt sätt och stödja 

dem under pågående insatser, men också att  

 

ta tillvara på operativa erfarenheter för att 

vidareutveckla verksamheten. 

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV UT-
BILDNINGEN PÅ IKK-PROGRAM-
MET?  

Utbildningen har framförallt gett mig en god 

kontextförståelse för området krishantering 

och krisberedskap, men också vikten av att 

expertis från flera fackområden kan vara nöd-

vändiga för att fatta så välgrundade beslut 

som möjligt. 

Att skriva, formulera sig, argumentera och 

analysera information är verktyg som jag fått 

med mig från utbildningen och som jag tror 

kommer väl till pass på många arbetsplatser. 

HAR DU NÅGRA TIPS TILL VÅRA NU-
VARANDE STUDENTER OM HUR MAN 
FÖRBEREDER SIG INFÖR ARBETS-
LIVET? 

Ta vara på möjligheten att göra praktik! Det 

är ett bra sätt att knyta samman utbildningen 

med arbetslivet, känna efter i vilken riktning 

som du vill utveckla dig åt, men också för att 

skapa kontakter. Ett annat sätt är att engagera 

sig i någon organisation genom ideellt arbete 

och som angränsar till programmet.  

  

Jenny Wärja 
Biträdande enhetschef med operativa personalfrågor, 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
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FINNS DET NÅGOT ÖVRIGT SOM DU 
TYCKER ÄR VIKTIGT ATT NÄMNA OM 
DINA STUDIER OCH DITT ARBETS-
LIV? 

Min bild är att många från IKK-programmet 

finns inom framförallt det svenska krisbered-

skapssystemet, men även internationellt, och 

att de kontakterna är viktiga att värna. Det 

händer ofta att jag möter gamla IKK-stud-

enter i olika sammanhang och jag upplever att 

utbildningen på något vis binder oss samman.  
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VAD HAR DU 

GJORT EFTER 

STUDIERNA? VAR 

JOBBAR DU IDAG? 

Jag förlade masterut-

bildningens praktik-

termin vid Totalför-

svarets forskningsinstitut (FOI), en myndig-

het under Försvarsdepartementet. Eftersom 

mina handledare var mycket nöjda med min 

insats erbjöds jag möjligheten att även göra 

mitt examensarbete där – vilket jag förstås 

tackade ja till.  

I det vakuum som uppstod direkt efter min 

masterexamen arbetade jag som lärarvikarie 

inom Umeå kommun samtidigt som jag aktivt 

sökte jobb. Efter bara några månader erbjöds 

jag en visstidsanställning vid den enhet på 

FOI där jag hade praktiserat och författat mitt 

examensarbete. Parallellt med visstids-

tjänsten var jag även inne i en rekryterings-

process för en fast tjänst, som jag efter diverse 

utvärderingar slutligen tog mig igenom. I dag 

arbetar jag som analytiker vid enheten ifråga, 

alltså Enheten för samhällets säkerhet. 

VAD BESTÅR DINA ARBETSUPP-
GIFTER AV? 

FOI är ett forskningsinstitut inom försvar och 

säkerhet. Kärnverksamheten består av forsk-

ning, metod- och teknikutveckling samt 

utredningsarbete. Flera medarbetare sitter 

också utplacerade som direktstöd hos våra 

uppdragsgivare, exempelvis hos Försvars-

makten. Oavsett var på myndigheten man  

 

hamnar som analytiker arbetar man därför på 

ett eller annat sätt med ovanstående.  

Själv arbetar jag alltså vid Enheten för sam-

hällets säkerhet, vars huvudsakliga uppdrags-

givare utgörs av diverse civila myndigheter. 

Exempelvis Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap och Energimyndigheten. De 

konkreta studierna kan vara av mycket olika 

slag både vad gäller omfång och ämnesinrikt-

ning, men alla handlar de på ett eller annat 

sätt om krisberedskap eller civilt försvar. 

Enkelt uttryckt hjälper vi myndigheterna att 

förbereda sig själva och samhället i stort för 

kriser och krig. 

VILKEN NYTTA HAR DU HAFT AV UT-
BILDNINGEN PÅ IKK-PROGRAM-
MET?  

IKK-programmet ger enligt min mening en 

utmärkt grund att stå på om man vill arbeta 

med krisberedskapsfrågor. Programmet ger 

en mycket god allmänbildning inom området 

genom sitt breda kursutbud. Metodkursen 

och de många skrivuppgifterna (hemtenta-

mina, PM, B- och C-uppsatser), förutsatt så-

klart att man verkligen anstränger sig och gör 

sitt bästa, utvecklar också en allmän förmåga 

att bedriva analys som kommer till nytta 

oavsett vilka frågor man sedan arbetar med. 

HAR DU NÅGRA TIPS TILL VÅRA NU-
VARANDE STUDENTER OM HUR MAN 
FÖRBEREDER SIG INFÖR ARBETS-
LIVET? 

Återigen vill jag trycka på metodkursen. 

Vetenskaplig metod är ett strukturerat och 

Christoffer Wedebrand 
Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut 
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transparent sätt att svara på frågor. Att förstå 

och att kunna använda sig av flera olika meto-

der är därför mycket viktigt om man vill ar-

beta som analytiker. Det man gör i egenskap 

av analytiker är ju att svara på frågor av skilda 

slag – svar som dessutom måste vara väl-

grundade. Att vara skicklig på metod ser jag 

därför som mycket viktigare än att besitta en 

massa sakkunskap. En viktig förmåga är dess-

utom att kunna formulera sig väl. Både i tal 

och i skrift och på sätt som är begripliga för 

många olika målgrupper. För det finns förstås 

ingen mening med att skriva en analys som 

ingen läsare förstår. IKK ger dock goda möj-

ligheter att utveckla sin språkliga förmåga, 

just genom de många skrivuppgifterna. 

 

 

FINNS DET NÅGOT ÖVRIGT SOM DU 
TYCKER ÄR VIKTIGT ATT NÄMNA OM 
DINA STUDIER OCH DITT ARBETS-
LIV? 

IKK är ett mycket bra program. Det ger en god 

inblick i många olika ämnesområden och ger 

stora möjligheter för studenten att uppöva sin 

analytiska och språkliga förmåga. Inte minst 

är programmet oerhört spännande och ges av 

mycket skickliga föreläsare. Men såklart lär 

man sig ingenting och utvecklas heller inte 

om man inte öppnar sina läroböcker. Så mitt 

bästa tips är att väl egentligen att ta fasta på 

en rolig studietid och att göra sitt bästa. 
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I nedan tabell finns exempel på arbetsplatser och tjänster som tidigare studenter vid Programmet 

för Internationell kris- och konflikthantering arbetar på efter examen. Informationen har samlats in 

genom kontakter med alumner samt i samband med en enkät till alumner som utfördes 2016. 

 

Med reservation för förändringar som har skett sedan informationen samlades in. 

 

 

Arbetsplatser – exempel 

Affärsverket Svenska Kraftnät Plan Sweden 

Centre for the Democratic Control of 

Armed Forces (Genève) 
Region Halland 

European Union Monitoring Mission in 

Georgia 
Rädda Barnen Sverige 

Europeiska CBRNE Centret Röda Korset 

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut Save the Children International 

Folke Bernadotteakademin Svenska ambassader 

Förenta Nationerna – FN Svenska FN-förbundet 

Försvarsmakten Svenska kyrkans internationella avdelning 

Göteborgs stad, Stadsledningskontoret Tolkskolan 

International Organisation for Migration 
Utrikesdepartementet, Enheten för konsulära och 

civilrättsliga ärenden 

Kansliet för krishantering i Statsråds-

beredningen 
Umeå universitet 

Kristna fredsrörelsen United Nations Development Program – UNDP 

Landstinget (omvärldsanalytiker, 

krissamordnare) 
United Nations Environmental Program – UNEP 

Livsmedelsverket 
United Nations High Commissioner for Refugees – 

UNHCR 

Lunds universitet Utrikesdepartementet 

  

Var arbetar tidigare studenter? 
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Malmö stad World Food Program 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
Västra Götalandsregionen, Regional utveckling 

 

Tjänster - exempel 

ADRA Sverige/Antevia AB: Humanitär koordinator / Konsult Säkerhet och Security 

Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlare (Etablering) 

Arbetsförmedlingens huvudkontor: Utredare/Kvalificerad handläggare 

Barnombudsmannen, Program och utredningsenheten: Utredare 

Coompanion Nord: Projektledare/Affärsutvecklare 

Enköpings kommun: Beredskapsstrateg 

Ersta Diakoni, Boende för ensamkommande: Boendestödjare/Boendecoach 

Folke Bernadotteakademin: Handläggare 

Försvarsmakten: Analytiker - Tekniskt stöd; Yrkesofficer; HR-strateg 

Heby kommun: Integrationsstrateg 

Justitiedepartementet: Politiskt sakkunnig 

Kilsbo HVB, Kil kommun: Integrationshandläggare, lärarvikarie 

Kommun: Flyktingkonsulent 

Kriminalvården Anstalten Umeå: Kriminalvårdare 

Länsstyrelser: Asylsamordnare; Beredskapshandläggare 

Migrationsverket: Handläggare; Beslutsfattare; Projektledare; Teamledare; 

Uteslutandespecialist, Säpokontakt Region Nord; Tillståndshandläggare 

Miljöförvaltning, kommunal nämnd: Nämndsekreterare 

Plan International Sverige: Enhetschef Disaster Risk Management 

Polisen, NOA: Verksamhetsanalytiker 

Radiohjälpen: Administrativ assistent 

Justitiedepartementet: Departementssekreterare 

Socialdepartementet: Departementssekreterare 

Räddningstjänsten (3 kommuner): Beredskapssamordnare/Säkerhetssamordnare 

Skellefteå kommun: Delaktighetssamordnare 
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SOS Alarm: Krisberedningssamordnare 

Statens jordbruksverk: Beredskapshandläggare 

Sundbybergs stad: Projektledare 

Svenska Röda Korset: Rådgivare på Infoservice 

Umeå universitet: Projektassistent; Doktorand; Forskare 

UNDP New York (sekonderad av Kriminalvården): Internationell Kriminalvårdsspecialist 

Uppsala universitet, Teologiska fakulteten: Doktorand 

Wikimedia Sverige (WMSE): Operativ chef 

Värmdö kommun: Trygghets- & beredskapshandläggare 

Västra Mälardalens kommunalförbund: Beredskapssamordnare 

Integrationsassistent EKB 

Organisationskonsult 

Trygghetssamordnare 
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Vill du veta mer om Programmet för Internationell kris- och 
konflikthantering? 
 

Läs gärna mer om programmet på vår hemsida: www.umu.se/utbildning/program/programmet-

for-internationell-kris--och-konflikthantering/ 

 

Vi finns på Facebook! Gilla vår sida Internationell kris- och konflikthantering vid Umeå 

universitet för att få veta mer om vad som händer på programmet: www.facebook.com/ikkumea/. 

 

Har du andra frågor och funderingar, hör gärna av dig! Våra kontaktuppgifter finner du nedan. 

 

 

 

Ann-Sofi Rönnbäck 

Programansvarig 

IKK-programmet 

Statsvetenskapliga institutionen 

Umeå universitet 

 

E-post: ann-sofi.ronnback@umu.se 

Tel.: 090-786 57 01 

Anna Palmgren Vahlroos 

Programvägledare 

IKK-programmet 

Statsvetenskapliga institutionen 

Umeå universitet 

 

E-post: anna.palmgren.vahlroos@umu.se 

Tel.: 090-786 51 77 

 

Kontakta oss 

http://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-internationell-kris--och-konflikthantering/
http://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-internationell-kris--och-konflikthantering/
http://www.facebook.com/ikkumea/
mailto:ann-sofi.ronnback@umu.se
mailto:anna.palmgren.vahlroos@umu.se

