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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?
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  Som tekniSk operatör, med dina 
unika förmågor, kan det vara du Som 
är den avgörande Skillnaden för om en 
Specialoperation Ska lyckaS eller inte.

SÄRSKILD TEKNIK – UNIK INDIVID

VAD ERbjUDER VI?
•	 Utmaningar.
•	 Erfarna och kompetenta kollegor.
•	 Flexibelt arbete – uppgifter, arbetstider, 

ledighet.
•	 Omväxlande arbete – ingen arbetsvecka  

är den andra lik.
•	 Kompetensutveckling – möjlighet att 

 utvecklas till absolut spetskompetens  
inom sitt område.

•	 Utlandstjänstgöring.
•	 Resor i tjänsten.
•	 Läkarvård och tandvård.
•	 Träning på arbetstid.

VAD VILL VI hA?
•	 Engagemang.
•	 Långsiktighet.
•	 Trygga personer.
•	 Sekretessmedvetenhet. 
•	 Initiativkraft.
•	 Självständighet. 
•	 Social kompetens.
•	 Spetskompetens.
•	 Beredskap för utlandstjänst.
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SEKTIONEN FÖR  

OPERATIV 
TEKNIK
Sektionen för operativ teknik (Sot)  
är en del av Försvarsmaktens specialförband 
med huvudsaklig uppgift att genom kvalifi-
cerade tekniska system stödja specialopera-
tioner. Förbandet leds av chefen för Special-
förbandsledningen och omfattar ett brett 
spektrum av teknikområden men med fokus 
mot data- och radioteknik.

 
Förbandet är ett insatsförband vilket innebär 
att särskilda krav ställs på ingående personal 
avseende kompetens, utbildning och fysisk 
status. De uppgifter som åläggs förbandet 
kan betraktas som krävande varför stor vikt 
fästs vid personalens personliga egenskaper 
och drivkraft. 

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 synner-
het vid korta tidsförhållanden och osäkert 
beslutsunderlag.

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 
säkerhetsoperationer.

en tekniSk operatör vid Sot kan ha olika 
kompetenser och fördjupningsområden. Ett 
grundläggande krav är dock en bred teknisk 
förståelse samt en relevant teknisk utbildning 
eller yrkesbakgrund. 

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och 
förmåga att arbeta i grupp samt ett stort tek-
niskt intresse.

Befattningen är lämplig för såväl civila utanför 
Försvarsmakten som för militär personal.  
Tjänstgöringsort är Stockholm. 

meriterande för tjänSten är:
•	 Högre teknisk utbildning inom datateknik 

eller telekommunikation.
•	 Befästa kunskaper inom datakommunika-

tion, nätverk, radiokommunikation och 
IT-säkerhet.

•	 Dokumenterad yrkeserfarenhet inom  
något av ovanstående teknikområden.

•	 Genomförd värnplikt/GSU, utlandstjänst-
göring eller officersutbildning med goda 
vitsord.

•	 Utbildning eller tjänstgöring inom under-
rättelse- eller säkerhetstjänstområdet.

UTTAGNING OCh  
ANTAGNINGSKRAV
de Som bedömS lämpliga efter ett 
ansökningsförfarande, kommer att   
kallas till uttagningstester med fält-
mässiga, medicinska, psykologiska och 
 tekniska moment. 

Uttagningstesterna är uppdelade i två 
delar, där den första delen är en fältdel 
under tre dagar, där i huvudsak den 
sökandes fysiska status, tekniska förmåga 
samt motivation prövas under fältmäs-
siga förhållanden. 

exempel på moment Som kommer  
att teStaS:
•	 10 km löpning.
•	 400 meter simning.
•	 Livräddning 25 meter.
•	 Styrka: pushups, situps, knäböj. 

med ryggsäck, statiskt rygghäng, 
 uppdragningar.

•	 Orientering.
•	 Tekniska kompetensprov inom bl.a. 

 radiolära och datakommunikation.
•	 Grundläggande soldatfärdigheter.

De som bedöms lämpliga efter den första 
delen, kommer att kallas till en andra del 
där i huvudsak den personliga, medicin-
ska och psykologiska profilen testas. Den 
andra delen genomförs under två dagar.

medicinSka krav:
•	 Normal hörsel.
•	 Fullgott färgseende.
•	 Inga allvarliga allergier.
•	 Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på 

enskilt öga), utan synkorrigering.

Alla tester genomförs i Stockholms-
området med cirka tre till fyra veckors 
mellanrum. 

TEKNISK OPERATÖR

 för att effektivt verka på dagenS 
StridSfält krävS det att man beHärSkar 
den SenaSte SpetSteknologin.

hUVUDSAKLIGA ARbETS-
UPPGIFTER PÅ SOT:
-  Att verka som teknisk operatör/specialist 

inom Försvarsmaktens specialförband.
- Att arbeta med avancerade tekniska 

system i fält.
-  Att arbeta med fördjupningsfrågor inom 

eget specialområde samt följa utveck-
lingen i teknikens framkant.

Det dagliga arbetet är i hög grad omväx-
lande och innefattar allt från teoretisk 
problemlösning i kontorsmiljö, till operativ 
tjänst i fält.  

Arbetet förutsätter en god hälsoprofil 
varför fysisk träning även är en naturlig del 
av vardagen. 

Tjänsteresor inom och utom landet är van-
ligt förekommande och en hög beredskap för 
insats innebär att längre perioders bortavaro 
ibland kan uppkomma med kort varsel.

 Har du vad Som krävS?
SOT – EN DEL AV SPECIALFÖRbANDEN

ANDRA 
bEFATTNINGAR
Sektionen för operativ teknik rekryterar 
även personal, både civil och militär (OR och 
OF), inom olika stödfunktioner som ledning 
och stab. Dessa personal kategorier genomför 
andra typer av uttagningar och utbildningar 
än vad operatörerna gör och du ansöker via 
forsvarsmakten.se

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