FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND

SOG
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.

Uppgifternas karaktär leder till stor
fysisk och psykisk exponering av personalen som är förberedda på hög
risktagning och höga krav på precision
i genomförandet. SOG har hög tillgänglighet med särskilt uttagen personal
med stor operativ erfarenhet samt med
hög utbildnings- och träningsnivå.
Särskilda operationsgruppen rekryterar
och utbildar årligen operatörer. Förbandet rekryterar även civil och militär (OR
och OF) personal för befattningar inom
olika stödfunktioner samt till ledning och
stab. Dessa personalkategorier genomför
andra typer av uttagningar och utbildningar än vad operatörerna gör.

NÄR SITUATIONEN
KRÄVER MER

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

107 85 Stockholm, tel 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se

130904-009 Formgivning och tryck : FMV – FSV – Grafisk produktion, Stockholm 2013. Foto: © Försvarsmakten

Vi strävar efter enkelhet såväl i planering
som i genomförande, oförutsägbarhet
genom okonventionella och flexibla
metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.
Förbandet har högkvalitativ, uppgifts
anpassad och lätt utrustning för att
kunna ha en stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa
uppgifter som de reguljära förbanden av
olika orsaker inte har möjlighet att lösa.
Särskilda operationsgruppens primära

uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.

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 säkerhetspolitisk och militärstrategisk effekt, i synnerhet
vid korta tidsförhållanden och osäkert beslutsunderlag.
Specialförbanden ska vara prövade, kvalitetssäkrade och insatsberedda för operationer
i alla konfliktnivåer, nationellt såväl som internationellt, inom Sveriges och EUs säkerhets
politiska intresseområde.
Försvarsmaktens specialförband (FM SF) består
av Specialförbandsledningen (SFL), Särskilda
operationsgruppen (SOG) samt särskilt avdelade, tränade och utrustade stödjande enheter.

Specialförbanden ska i första hand a
 nvändas
för specialoperationer som komplexa fritagnings- och undsättningsoperationer samt till
kvalificerade underrättelse- och säkerhets
operationer. Andra uppgifter är kvalificerade
personskyddsinsatser samt förstärknings-/
räddnings-/evakueringsoperationer. Vi ska
kunna etablera initial närvaro i ett område, öka
ömsesidigt samarbete och stödja genomföran
det av gemensamma fullskaliga operationer.
Specialförbanden kan då tillhandahålla tidiga
underrättelser och bedömningar, utbilda allierade styrkor och utveckla militär samverkan.

Specialförbandsledningen (SFL)
är organiserad för att kunna leda special
förbands insatser, men även för att
produktionsleda specialförbandsverksamheten och för att kunna utveckla förband,
förmågor och materiel.

STÖDJANDE ENHETER

ORGANISATION
De stödjande enheterna är en del av
FM SF och är viktiga vid genomförandet
av specialoperationer. Kravet med hög
tillgänglighet, med särskilt uttagen personal, högkvalitativ och uppgiftsanpassad
utrustning samt en hög utbildnings- och
träningsnivå gäller även för de stödjande
enheterna. Enheterna står i hög beredskap
över tiden och måste ständigt tränas och
öva för att motsvara specialförbandssystemets höga krav på operationssäkerhet.
Specialförbanden har även särskilt avdelat
sjukvårdsstöd med kirurgisk kapacitet för
att säkerställa bästa tänkbara sjukvård.
De stödjande enheterna rekryterar
civil och militär (OR och OF) personal för
befattningar inom en mängd olika funktioner. Samtliga personalkategorier genomför någon form av uttagning och utbildning beroende på tjänstens karaktär.

UPPGIFTEN FÖR DE OLIKA stödjande enheterna ÄR ATT SKAPA OPTIMALA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPDRAGET SÅ
ATT EFTERFRÅGAD EFFEKT UPPNÅS.

SJÖTRANSPORT ENHETEN (STE) Huvuduppgiften
för STE är att stödja specialförbanden med bl.a.
taktiska sjötransporter, finkalibrig eld och evakuering av skadade. Det kan till exempel innebära
taktisk förflyttning med RHIB av specialförbandspatruller som ska genomföra bordningsuppdrag
till sjöss. Stödet måste kunna lösas under krävande
förhållande och miljöer.

Särskilda transportflyggruppen (stg)

kommer från transport- och specialflygenheten
på F 7, och genomför strategiska och taktiska
transporter av personal och materiel. De är speciellt utbildade på att fälla fallskärmshoppare från
extremt hög eller låg höjd samt att genomföra
materielfällning med stor precision. STG stödjer
även med evakuering av skadade.

SÄRSKILDA HELIKOPTERGRUPPEN (SHG) finns vid
Helikopterflottiljen och genomför taktisk transport, eldunderstöd samt underrättelseinhämtning
med helikopter 15 och 16. All personal har frivilligt sökt sig till SHG och är särskilt uttagen och
samtränad med SOG.

SÄRSKILDA SAMBANDSENHETEN (SSE) finns
vid LedR och har som huvuduppgift att
förse FM SF med ledningssystemstödkompetens inom områdena informations- och
sambandssystem. Förbandet är organiserat
med en ledningsgrupp och ett antal specialiserade sektioner. Varje sektion innehåller i sin
tur ett antal signaloperatörer på olika nivåer.
SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK (SOT)

är en enhet vars huvuduppgift är att inför
och under specialoperationer tillhandahålla
kvalificerat tekniskt stöd och kompetens.
Verksamheten spänner över ett brett spektrum av teknikområden med tyngdpunkt
mot data- och radioteknik.
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