
   

ÄR DU INTRESSERAD så ansöker du på  
forsvarsmakten.se när sökfönstret är öppet, 
årligen från början av november till mitten av 
januari. När ansökningstiden är slut granskas 
alla ansökningar och de som bedöms lämp
liga kallas till uttagning. Uttagningen består 
av två etapper om ca en vecka var.  

Etapp 1 är en hård fältmässig testperiod 
som varar en vecka och som genomförs både 
enskilt och i grupp. Det är mycket viktigt att 
komma väl förberedd till uttagningstesterna 
genom att börja träna i god tid, tre till fem 
månader är ett minimum. 

På forsvarsmakten.se finns mer att läsa om 
träning och konkurrensmässiga resultat. De 
sökande som går vidare till uttagningstester 
inbjuds till en frivillig förberedelsehelg för att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt 
 inför uttagningstesterna.

 Etapp 2 är en vecka för dem som god
känns  under etapp 1 och den omfattar 
 medicinska och psykologiska tester.  
Egenskaper som testas är självständighet, 
stresstålighet, kreativitet, social förmåga och 
målmedvetenhet.

Det är inte säkert att den som är starkast 
eller snabbast blir uttagen. Alla resultaten 
vägs samman – mognad, livserfarenhet, 
kompetens och självbild likväl som de soldat
mässiga erfarenheterna. 

Utbildningen påbörjas i augusti varje år och 
är 12 månader lång. Kursen består av tre delar 
– grundläggande strid, förmågespecifik utbild
ning och avslutningsvis befattningsutbildning.

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN

SOG 
REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPPERATIONSGRUPPEN rekryterar personal från hela Försvarsmakten. 
Du som söker som operatör kan vara officer med taktisk/operativ inriktning, specialist
officer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller sökande som genomfört GMU 
och som har minst sex månaders anställning i Försvarsmakten. För andra befattningar 
framgår önskad bakgrund av respektive annons.

VEM KAN SÖKA TILL SOG?

HUR GÅR UTTAGNINGEN TILL OPERATÖR TILL?

107 85 Stockholm, tel 08788 75 00
www.forsvarsmakten.se

PERSONALEN
är specialförbandens absolut viktigaste resurs.  

Väl motiverade, utbildade och utrustade 
samt fysiskt och psykiskt starka medarbetare är  

en förutsättning för de uppgifter som förbanden har att lösa.
Inom specialförbanden krävs det i många fall

mer av alla medarbetare.

Har du vad som krävs?

ANSÖK PÅ 
FÖRSVARSMAKTEN.SE
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FÖRSVARSMAKTENS 
SPECIALFÖRBAND 

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND  
är primärt en militärstrategisk resurs som ska 
öka mängden handlingsalternativ genom att 
komplettera och tillföra lösningar utanför de 
reguljära förbandens möjlighet. En insats ska 
vara ett effektivt medel att erhålla säkerhets
politisk och militärstrategisk effekt, i synnerhet 
vid korta tidsförhållanden och osäkert besluts
underlag. 

Specialförbanden ska vara prövade, kvali
tetssäkrade och insatsberedda för operatio
ner i alla konfliktnivåer, nationellt såväl som 
internationellt.

Försvarsmaktens specialförband (FM SF) 
består av Specialförbandsledningen (SFL), 
Särskilda operationsgruppen (SOG) samt 
särskilt avdelade, tränade och utrustade 
stödjande enheter.

Specialförbanden ska i första hand använ
das för specialoperationer som  komplexa 
fritagnings och undsättningsoperationer 
samt till kvalificerade underrättelse och 
säkerhets operationer.

ATT VARA SPECIALFÖRBANDSOPERATÖR är ett 
krävande yrke som ställer höga krav på fysik och 
psyke.  Kraven har sin grund i våra komplexa 
och krävande arbetsuppgifter som du förväntas 
kunna utföra under hög grad av mental och fysisk 
belastning. 

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken 
del av förbandet du placeras vid. Vissa delar är 
mer inriktat på stridsuppgifter och vissa delar på 
kvalificerad underrättelseinhämtning. 

Specialförbanden kan verka i riskmiljöer som 
ställer högre krav än vad som normalt kan accep
teras för reguljära förband. De kan även uppträda i 
otillgängliga områden med hög klimatologisk och 
medicinsk hotbild. Dessa förhållanden leder till 

stor fysisk och psykisk exponering av personalen 
som är särskilt uttagna, tränade, utrustade och 
förberedda på hög risktagning och höga krav på 
precision i genomförandet.

Vi värderar egenskaper som tempoväxling, 
flexibilitet och omdöme väldigt högt.  Att vara 
specialförbandsoperatör innebär att du kommer 
att jobba och öva över hela världen. Du kommer 
att verka som den yttersta spjutspetsen inom 
specialförbanden och förväntas lösa alla uppgif
ter, enkla som komplexa.

Tjänsten är öppen för både kvinnor och 
män. Efter godkänd uttagning och utbildning 
placeras du som operatör vid Särskilda opera
tionsgruppen.

TILLHÖR  FM SPECIAL FÖRBAND

VERKAR INOM ALLA TÄNKBARA  
  MILJÖER 

YRKESTYPER STRID OCH UND,
  LEDNING, STAB 
  OCH STÖD

LÖN  ENLIGT FÖRBANDETS 
  LÖNESTRUKTUR

KRAV  GMU ALT  
  GENOMFÖRD GU  
  MED GODKÄNDA  
  VITSORD

KRAV YO  VISSA BEFATTNINGAR

INTERNATIONELL  
TJÄNSTGÖRING JA

BEFATTNINGEN ÄR INRIKTAD mot underrättelse
inhämtning och är en av  befattningarna för 
kvinnor som vill bli placerade i operativ tjänst. 
Målet är att specialförbanden ska bli ännu 
bättre på underrättelseinhämtning genom 
kvinnors förmåga och förutsättningar i de olika 
insatsområdena. 

Kraven på de kvinnor som söker denna 
befattning är något anpassade i förhållande till 
befattningskraven på Specialförbands operatör. 
Psykisk och fysisk uthållighet är mycket viktigt, 
men även egenskaper som gott omdöme, 
social förmåga och stresstålighet har stor 
betydelse.

Huvuduppgifterna är kvalificerad underrät
telse inhämtning, strid samt militär rådgivning 
och utbildning. Målen för specialförbandens 
underrättelseinhämtning kan till exempel vara 
verksamheter, personer eller annat som är av 
väsentlig betydelse och man utnyttjar andra 
metoder och har andra resurser än reguljära 
spaningsförband för att lösa uppgiften. Special
förbandens underrättelseinhämtning ska också 
kunna bedrivas oupptäckt under lång tid  
i områden som kontrolleras av motståndaren. 

Efter godkänd uttagning och utbildning 
placeras du som underrättelseoperatör vid 
Särskilda operationsgruppen.

SNABBFAKTA OM  
BEFATTNINGAR  
VID SOG:

SPECIALFÖRBANDSOPERATÖR

UNDERRÄTTELSEOPERATÖR

SPECIALFÖRBANDSOPERATÖRENS UPPGIFT 
ÄR ATT NÄR SOM HELST ÖVER HELA VÄRLDEN 
LEVERERA UNIKA OCH VÄLDIGT 
 EFTER TRAKTADE FÖRMÅGOR.

DE HÖGA KRAV PÅ LÖSANDE AV KVALIFI
CERADE UPPGIFTER OCH DEN UPPGIFTSBREDD  
SOM FINNS FÖR SPECIALFÖRBANDEN  KRÄVER  
EN HÖG GRAD AV SPECIALISERING. 

SOG REKRYTERAR ÄVEN PERSONAL, BÅDE 
CIVIL OCH MILITÄR, FÖR BEFATTNINGAR INOM 
OLIKA STÖD FUNKTIONER SAMT TILL LEDNING 
OCH STAB. 

SÄRSKILDA  
OPERATIONSGRUPPEN
SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN (SOG) 
är kärnförbandet inom Försvarsmaktens 
specialförband och lokaliserat i Karlsborg.  
SOGs  främsta egenskaper är hög kvalitet, 
hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet 
och anpassningsförmåga. 

Vi strävar efter enkelhet såväl i plane
ring som i genomförande, oförutsägbarhet 
genom okonventionella och flexibla meto
der samt målmedvetenhet, precision och 
beslutsamhet i genomförandet. Förbandet 
har högkvalitativ, uppgifts anpassad och lätt 
utrustning för att kunna ha en stor rörlig
het, såväl strategiskt som taktiskt och för 
att kunna lösa uppgifter som de reguljära 
förbanden av olika orsaker inte har möjlig
het att lösa. Särskilda operationsgruppens 
primära uppgifter är strid, underrättelse
inhämtning och militärt stöd.

SOG har hög tillgänglighet med sär
skilt uttagen personal med stor operativ 
 erfarenhet samt med hög utbildnings och 
träningsnivå.

ANDRA 
BEFATTNINGAR
SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN rekryterar 
även personal, både civil och militär (OR och 
OF), för befattningar inom olika stödfunktioner 
samt till ledning och stab. Dessa personal
kategorier genomför andra typer av uttagning
ar och utbildningar än vad operatörerna gör 
och du ansöker via forsvarsmakten.se

Du som söker till en civil eller annan militär 
befattning vid SOG ska vara dedikerad och 
framstående inom ditt kompetensområde. 
Tillsättning av samtliga befattningar föregås av 
uttagning och lämplighetsprövning.

 HAR DU VAD SOM KRÄVS?
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 EFTER TRAKTADE FÖRMÅGOR.

DE HÖGA KRAV PÅ LÖSANDE AV KVALIFI
CERADE UPPGIFTER OCH DEN UPPGIFTSBREDD  
SOM FINNS FÖR SPECIALFÖRBANDEN  KRÄVER  
EN HÖG GRAD AV SPECIALISERING. 

SOG REKRYTERAR ÄVEN PERSONAL, BÅDE 
CIVIL OCH MILITÄR, FÖR BEFATTNINGAR INOM 
OLIKA STÖD FUNKTIONER SAMT TILL LEDNING 
OCH STAB. 

SÄRSKILDA  
OPERATIONSGRUPPEN
SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN (SOG) 
är kärnförbandet inom Försvarsmaktens 
specialförband och lokaliserat i Karlsborg.  
SOGs  främsta egenskaper är hög kvalitet, 
hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet 
och anpassningsförmåga. 

Vi strävar efter enkelhet såväl i plane
ring som i genomförande, oförutsägbarhet 
genom okonventionella och flexibla meto
der samt målmedvetenhet, precision och 
beslutsamhet i genomförandet. Förbandet 
har högkvalitativ, uppgifts anpassad och lätt 
utrustning för att kunna ha en stor rörlig
het, såväl strategiskt som taktiskt och för 
att kunna lösa uppgifter som de reguljära 
förbanden av olika orsaker inte har möjlig
het att lösa. Särskilda operationsgruppens 
primära uppgifter är strid, underrättelse
inhämtning och militärt stöd.

SOG har hög tillgänglighet med sär
skilt uttagen personal med stor operativ 
 erfarenhet samt med hög utbildnings och 
träningsnivå.

ANDRA 
BEFATTNINGAR
SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN rekryterar 
även personal, både civil och militär (OR och 
OF), för befattningar inom olika stödfunktioner 
samt till ledning och stab. Dessa personal
kategorier genomför andra typer av uttagning
ar och utbildningar än vad operatörerna gör 
och du ansöker via forsvarsmakten.se

Du som söker till en civil eller annan militär 
befattning vid SOG ska vara dedikerad och 
framstående inom ditt kompetensområde. 
Tillsättning av samtliga befattningar föregås av 
uttagning och lämplighetsprövning.

 HAR DU VAD SOM KRÄVS?



   

ÄR DU INTRESSERAD så ansöker du på  
forsvarsmakten.se när sökfönstret är öppet, 
årligen från början av november till mitten av 
januari. När ansökningstiden är slut granskas 
alla ansökningar och de som bedöms lämp
liga kallas till uttagning. Uttagningen består 
av två etapper om ca en vecka var.  

Etapp 1 är en hård fältmässig testperiod 
som varar en vecka och som genomförs både 
enskilt och i grupp. Det är mycket viktigt att 
komma väl förberedd till uttagningstesterna 
genom att börja träna i god tid, tre till fem 
månader är ett minimum. 

På forsvarsmakten.se finns mer att läsa om 
träning och konkurrensmässiga resultat. De 
sökande som går vidare till uttagningstester 
inbjuds till en frivillig förberedelsehelg för att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt 
 inför uttagningstesterna.

 Etapp 2 är en vecka för dem som god
känns  under etapp 1 och den omfattar 
 medicinska och psykologiska tester.  
Egenskaper som testas är självständighet, 
stresstålighet, kreativitet, social förmåga och 
målmedvetenhet.

Det är inte säkert att den som är starkast 
eller snabbast blir uttagen. Alla resultaten 
vägs samman – mognad, livserfarenhet, 
kompetens och självbild likväl som de soldat
mässiga erfarenheterna. 

Utbildningen påbörjas i augusti varje år och 
är 12 månader lång. Kursen består av tre delar 
– grundläggande strid, förmågespecifik utbild
ning och avslutningsvis befattningsutbildning.

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN

SOG 
REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPPERATIONSGRUPPEN rekryterar personal från hela Försvarsmakten. 
Du som söker som operatör kan vara officer med taktisk/operativ inriktning, specialist
officer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller sökande som genomfört GMU 
och som har minst sex månaders anställning i Försvarsmakten. För andra befattningar 
framgår önskad bakgrund av respektive annons.

VEM KAN SÖKA TILL SOG?

HUR GÅR UTTAGNINGEN TILL OPERATÖR TILL?

107 85 Stockholm, tel 08788 75 00
www.forsvarsmakten.se

PERSONALEN
är specialförbandens absolut viktigaste resurs.  

Väl motiverade, utbildade och utrustade 
samt fysiskt och psykiskt starka medarbetare är  

en förutsättning för de uppgifter som förbanden har att lösa.
Inom specialförbanden krävs det i många fall

mer av alla medarbetare.

Har du vad som krävs?

ANSÖK PÅ 
FÖRSVARSMAKTEN.SE
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