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Utredare/analytiker/utvärderare 
Myndigheten för totalförsvarsanalys (MTFA) är en nyinrättad myndighet som har till uppgift 

att analysera, följa upp och utvärdera verksamhet inom totalförsvaret. Nu söker vi erfarna 

medarbetare med fördjupade kunskaper inom utvärdering och analys. 

Vad bidrar du med i arbetet hos oss? 

Som erfaren utredare med fördjupade kunskaper inom utvärdering och analys kommer du 

bidra till det svenska totalförsvaret. Du kommer vara med om att bygga upp och utveckla 

såväl totalförsvarsanalysområdet som utrednings- och utvärderingsmetoder och processer för 

området.  

Myndigheten kommer att arbeta med både regeringsuppdrag och egeninitierade uppdrag i 

syfte att analysera och utvärdera totalförsvaret. Du kommer att vara delaktig i hela 

utvärderings- och utredningsprocessen, från framtagande av projekt- och arbetsplan till 

föredragning och avrapportering. 

Du kan komma att växla mellan att vara projektledare och projektmedarbetare i uppdrag där 

du tillsammans med kollegor utreder, analyserar, gör bedömningar och lämnar förslag och 

slutsatser till regeringen.  

Din kompetensprofil 

Akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel inom statsvetenskap 

eller nationalekonomi alternativt en civilingenjörexamen eller motsvarande examina inom 

naturvetenskap/teknik.  

Totalförsvarsområdet är ett mångfacetterat område som omfattar stora delar av samhället och 

därmed en stor mängd av aktörer. Du bör därmed ha erfarenhet och förmåga att sätta dig in i 

nya områden och ämnen.  

God kompetens inom ett flertal samhällsvetenskapliga metoder (till exempel intervjuer, 

enkäter, fokusgrupper, dokumentanalys eller andra metoder) och utvärderingsmetodik. Du är 

van att arbeta självständigt men har samtidigt en god förmåga att samarbeta. Det nära 

samarbete kräver prestigelöshet och kommunikativ förmåga.   
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Du ska ha erfarenhet av att leda komplexa utredningsprojekt med till exempel flera olika 

aktörer eller flera förvaltningsnivåer. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och 

skrift på svenska samt är en god skribent. 

Dina egenskaper 

Som person är du nyfiken och tycker att det är utvecklande att sätta dig in i nya områden. Du 

har god analytisk förmåga och kan växla mellan att se till både detaljer och helheter. Du har 

en förmåga att anpassa ditt angreppssätt så att det passar för olika situationer, till exempel 

beroende på uppdragets karaktär och arbetsgruppens sammansättning. Du kan tolka och 

förklara avancerade sammanhang på ett lättbegripligt sätt. 

Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i projektgrupper. Du 

trivs med att ta olika roller i gruppen beroende på uppdrag. Du har lätt för att samarbeta med 

andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat. Du planerar, organiserar och 

prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är noggrann, flexibel och resultatorienterad.  

Det är meriterande om du har goda kunskaper om hur offentlig sektor styrs och organiseras 

särskilt inom totalförsvaret, har arbetat på statliga myndigheter med kvalificerad analys, 

utvärderingar och frågeställningar som är relevanta för totalförsvaret. Det är även 

meriterande om du har forskarutbildning eller flerårig erfarenhet av avancerat utrednings-

/analysarbete. 

Övrigt 

Tjänstgöringsorten är Stockholm. Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver 

svenskt medborgarskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och provanställning 

kan komma att tillämpas.  

Tillträde enligt överenskommelse. 

Är du intresserad? 

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Susanne Moberg på telefon 010-160 51 00. Vi tar 

gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer 

annonser och rekryteringstjänster. 

Välkommen med din ansökan till registrator@mtfa.se senast den 15 februari 2023. Intervjuer 

kan komma att ske före ansökningstiden utgång. 
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