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Definitioner

Med tjänstetecken avses av Försvarsmakten fastställda, försvarsgrens- och vapenslagstecken, gradbe‐
teckningar, tjänstgöringsplatstecken, utbildningstecken, facktecken, mössmärken, knappar m fl em‐
blem.
Tabell 8.1:1 Tjänstetecken
8.1.4 Nationsmärke (sida 9)

Visar att uniformen är svensk

8.1.5 Gradbeteckning (sida 9)

Visar en viss tjänstegrad (militär personal)

8.1.6 Tjänstegruppstecken (sida
31)

Visar en viss tjänstegrad för Civil arbetstagare och viss militär personal

8.1.7 Försvarsmaktstecken (sida
32)

Visar att bäraren är verksam i en försvarsmaktsgemensam funktion

8.1.8 Förbandstecken (sida 33)

Visar tillhörighet till viss organisationsenhet

8.1.9 Utbildningstecken (sida 38)

Visar viss vidareutbildning för militär personal alternativt examen från viss genomförd
militär specialutbildning

8.1.10 Utbildningslinjetecken (sida
38)

Visar utbildningslinje under grundutbildning

8.1.11 Vapenslagstecken (sida
39)

Visar tillhörighet till visst vapenslag (marinen)

8.1.12 Försvarsgrenstecken (sida
39)

Visar tillhörighet till viss försvarsgren

8.1.13.1 Truppslagstecken (sida
40)

Visar tillhörighet till visst truppslag eller fackområde (armén)

8.1.13 Facktecken (sida 40)

Visar huvudkompetensområde, fackkompetens eller annan specialkompetens (yrke)
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8.1.14 Frivilligtecken (sida 46)

Visar tillhörighet till viss frivillig försvarsorganisation

8.1.15 Yrkesband (sida 47)

Visar tillhörighet till visst fackområde

8.1.16 Utmärkelsetecken (sida
48)

Visar att vederbörande erhållit en utmärkelse

8.1.17 Namnskyltar och namnband (sida 49)

Visar namn eller täcknamn samt organisationsenhet, eventuell underavdelning och i
förekommande fall befattning m.m.

8.1.18 Mössmärke (sida 50)

Visar befälskategori, försvarsgren och vapenslag

8.1.2

Allmänt

Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer samt arbetsdräkter tillverkas som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kragspegel m/58 invävda tecken i brons- respektive vit färg
kragspegel m/58 med monterade svarta eklöv respektive stjärnor
grön och mörkblå axelklaffshylsa med invävda tecken i brons-, gul respektive vit färg
gröna axelklaffshylsor med monterade svarta stjärnor
ärmmattor med invävda gradbeteckningar
broderade tjänstgöringsplatstecken, tilläggsbågar och utbildningstecken
mössmärken av textil
mössmärke av metall
frivilligtecken m.m. i tyg och metall

8.1.3

Bärande av tjänstetecken på stridsuniformer

På vänster kragsnibb bärs:
• gradbeteckning
• tjänsteställningstecken
• yrkesband
På höger kragsnibb bärs:
•
•
•
•
•
•

försvarsmaktstecken
försvarsgrenstecken
vapenslagstecken
truppslagstecken
facktecken
yrkesband

På bröstet bärs:
•
•
•
•
•

8

gradbeteckning
tjänsteställningstecken
utmärkelsetecken ovanför vänster bröstficka (motsv.) - endast till fält- och sjöparaddräkt
frivilligtecken
yrkesband

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

På ärmar bärs:
• nationsmärke på vänster ärm
• förbandstecken på vänster ärm
• tilläggsbåge på vänster ärm utvisande underavdelning eller insatsförband vid förband, centrum eller
skola
• högst ett utbildning-, utbildningslinje- eller facktecken på höger ärm samt vid utlandsstyrkan ytter‐
ligare högst ett missionsmärke med tilläggsbåge
• gradbeteckning på ärmmatta (FV)
• gradbeteckning
• försvarsgrenstecken (FV)
På axelklaffar bärs:
•
•
•
•

gradbeteckning
vapenslagstecken
facktecken
yrkestecken

8.1.4

Nationsmärke

All personal bär nationsmärke av textil (svensk flagga) 30 mm. nedanför axelsömmen på vänster ärm
till fältjacka 90 (P, HKP, L, TR BE, TR) och sjöstridsjacka 93. Nationsmärket får bäras på grön och blå
ylletröja m/87, skjorta m/93 KÄ (NAT), skjorta M/98 TP, arbetsskjorta m/78 och fältskjorta m/59.
• personal i tjänst utom riket bär nationsmärket på vänster ärm på samtliga plagg som bärs som ytter‐
plagg. Ärmhylsa brukas i förekommande fall
• nationsmärke svensk flagga får vävas in i namnband av textil för bärande på flygstridsdräkter. (väns‐
ter ärm över ärmmatta 02)
Tabell 8.1:2 Nationsbeteckning för stridsuniformer
F-benämning

F-beteckning

Nationsmärke

M7670-545000-1

8.1.5

Gradbeteckning

Den militära personalens tjänstegrader anges med gradbeteckningar.
Gradbeteckning bärs av militär personal:
•
•
•
•

vid organisationsenhet (grundorganisationen)
vid krigs- och hemvärnsförband (insatsorganisationen)
av officiersaspiranter
av personal tillhörande frivillig försvarsorganisation vid tjänst inom Försvarsmakten

8.1.5.1

Gradbeteckningar till fält-, och arbetsuniform grön

Gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster kragsnibb (från bäraren sett) på:
• fältjacka 90 (P och H)
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Gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster sida (från bäraren sett) av bröstet
på:
• fältskjorta m/59, t-tröja, värmejacka 90 och vissa specialuniformer
Kragspegel m/58
Gradbeteckningar invävda i bronsfärg på grön axelklaffshylsa m/87 GR BR bärs på:
• fältuniform 90L, TR BE, TR GR och grön ylletröja m/87
• sjöstridsuniform m/93 av personal i flygvapnet
Axelklaffshylsa m/87
Tabell 8.1:3 Gradbeteckningar till fält-, och arbetsuniformer
Grad

Kragspegel m/58

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-beteckning

OR-1, rekryt

Försvarsgrenstecken

-

OR-1, menig

Truppslags eller facktecken

-

OR-2, menig 1kl./vid anställning

KRAGS M58 OR2 MEN 1

AXELKLH M87 OR2 ME1

M7676-675000-0

M7674-148025-1

KRAGS M58 OR2 MEN 2

AXELKLH M87 OR2 ME2

M7676-674000-1

M7674-148030-1

OR-2, menig 1kl./år 3

10

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

Grad
OR-2, menig 1kl./år 5

OR-2, menig 1kl./år 7 och framåt

OR-3, vicekorpral

OR-4, korpral

Kragspegel m/58

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-beteckning

KRAGS M58 OR2 MEN 3

AXELKLH M87 OR2 ME3

M7676-673000-2

M7674-148040-0

KRAGS M58 OR2 MEN 4

AXELKLH M87 OR2 ME4

M7676-672000-3

M7674-148045-9

KRAGS M58 OR3 VKORP

AXELKLH M87 OR3 VKO

M7676-764110-9

M7674-148005-3

KRAGS M58 OR3 KORP

AXELKLH M87 OR4 KOR

M7676-764200-8

M7674-148010-3
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Grad
OR-5, sergeant

OR-6, 1:e sergeant

OR-7, fanjunkare

OR-8, förvaltare
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Kragspegel m/58

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-beteckning

KRAGS M58 OR5 SERG

AXELKLH M87 OR5 SER

M7676-764300-6

M7674-148020-2

KRAGS M58 OR6 1SERG

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-670000-5

M7674-148050-9

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-669000-8

M7674-148060-8

KRAGS M58 OR8 FÖRV

AXELKLH M87 OR8 FÖR

M7676-669100-6

M7674-148070-7

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

Grad
OR-9, regementsförvaltare

OF-1, fänrik

OF-1, löjtnant

OF-2, kapten

Kragspegel m/58

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-beteckning

KRAGS M58 OR9 REFÖR

AXELKLH M87 OR9 RFÖ

M7676-669200-4

M7674-148080-6

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-667000-0

M7674-148000-4

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-666000-1

M7674-148100-2

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-665000-2

M7674-148200-0
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Grad
OF-3, major

OF-4, överstelöjtnant

OF-5, överste

OF-5, överste 1gr
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Kragspegel m/58

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-beteckning

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-664000-3

M7674-148300-8

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-663000-4

M7674-148400-6

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-662000-5

M7674-148500-3

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-661000-6

M7674-148600-1

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

Grad
OF-6, brigadgeneral

OF-7, generalmajor

OF-8, generallöjtnant

Kragspegel m/58

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-beteckning

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-750000-8

M7674-164700-8

STJÄRNA M39-02 SV

STJÄRNA M39-02 SV

M7670-119100-5

M7670-119100-5

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-750000-8

M7674-164700-8

STJÄRNA M39-02 SV

STJÄRNA M39-02 SV

M7670-119100-5

M7670-119100-5

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-750000-8

M7674-164700-8

STJÄRNA M39-02 SV

STJÄRNA M39-02 SV

M7670-119100-5

M7670-119100-5
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Grad
OF-9, general

Kragspegel m/58

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-beteckning

KRAGSPEGEL M/58

AXELKLHYLSA M/87 GR

M7676-750000-8

M7674-164700-8

STJÄRNA M39-02 SV

STJÄRNA M39-02 SV

M7670-119100-5

M7670-119100-5

Bild 8.1:1 Vikning av kragspegel m/58. Måttsättning i mm

Bild 8.1:2 Anbringande av kragspegel m/58 på fältjacka
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Bild 8.1:3 Anbringande av kragspegel m/58 på fältskjorta m/59

8.1.5.2

Gradbeteckningar m/02 invävda till sjöstrids- och arbetsuniform
blå (flottan)

Gradbeteckning i gul färg invävd i blå axelklaffshylsa bärs på axelklaffar:
• sjöstridsdräkt m/93 och arbetsdräkt m/87 (blå)
• blå ylletröja m/87 och blå arbetsskjorta m/78
• fältuniform 90L (TR GR, TR BE)
Gradbeteckning m/02 för medicinalpersonal (sjuksköterska, tandläkare, apotekare och läkare) har
rött fackband
M/02 Medicinalpers

Bild 8.1:4 Exempel på gradbeteckning för medicinalpersonal (löjtnant)

Gradbeteckning m/02 för försvarsmaktsingenjörer har lila fackband
Endast försvarsmaktsingenjör bär lila band invävt på gradbeteckning.
M/02 Ingenjörer

17

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

Bild 8.1:5 Exempel på gradbeteckning för försvarsmaktsingenjör (löjtnant)

Gradbeteckning m/02 för flottans personal
OR-1/9 utmärks med yrkestecken. Teknisk officer utmärks på stridsuniform dessutom med utbild‐
ningslinjetecken på ärm.
Gradbeteckning OF-1/5

Bild 8.1:6 Exempel på gradbeteckning för officer i flottan (örlogskapten)

Gradbeteckning för OR-3/5. Tillsvidare nyttjas axelklaffshylsa 02B även till strids och arbetsuniformer.
Gradbeteckning OR-1
Gradbeteckning OR-2 år 2
Gradbeteckning OR-2 år 3
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Tabell 8.1:4 Gradbeteckningar m/02 för Flottan
Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OR-1

AXELKLH YB FL DÄCK

M7674-155200-0

AXELKLH YB FL ARTTE

M7674-155100-2

AXELKLH YB FL INT

M7674-155300-8

AXELKLH YB FL MASK

M7674-155400-6

AXELKLH YB FL SIGN

M7674-155500-3
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Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OR-2, menig 1kl./vid anställning

ARTILLERI TEKNIK, Under anskaffning

-

DÄCK, Under anskaffning

-

INTENDENTUR, Under anskaffning

-

MASKIN, Under anskaffning

-

SIGNAL, Under anskaffning

-

SJUKVÅRD, Under anskaffning

-

SKEPP, Under anskaffning

-

TELETEKNIK, Under anskaffning

-

TORPEDTEKNIK, Under anskaffning

-

ELTEKNIK, Under anskaffning

-
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Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OR-2, menig 1kl./år 3

AXELKLH GYB K ARTTE

M7674-153100-4

AXELKLH GYB K DÄCK

M7674-153200-2

AXELKLH GYB K INT

M7674-153300-0

AXELKLH GYB K MASK

M7674-153400-8

AXELKLH GYB K SIGN

M7674-153500-5
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Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OR-2, menig 1kl./år 5

AXELKLH GYB F ARTTE

M7674-158100-9

AXELKLH GYB F DÄCK

M7674-158200-7

AXELKLH GYB F INT

M7674-158300-5

AXELKLH GYB F MASK

M7674-158400-3

AXELKLH GYB F SIGN

M7674-158500-0

AXELKLH GYB F SJV

M7674-158600-8
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Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OR-2, menig 1kl./år 7 och framåt

ARTILLERI TEKNIK, Under anskaffning

-

DÄCK, Under anskaffning

-

INTENDENTUR, Under anskaffning

-

MASKIN, Under anskaffning

-

SIGNAL, Under anskaffning

-

SJUKVÅRD, Under anskaffning

-

SKEPP, Under anskaffning

-

TELETEKNIK, Under anskaffning

-

TORPEDTEKNIK, Under anskaffning

-

ELTEKNIK, Under anskaffning

-

Under anskaffning

M7674-903100-7

OR-3, vicekorpral

(gradbeteckning med facktecken är
under anskaffning)
OR-4, korpral

Under anskaffning

M7674-903110-6
(gradbeteckning med facktecken är
under anskaffning)

OR-5, sergeant

Under anskaffning

M7674-903120-5
(gradbeteckning med facktecken är
under anskaffning)

OR-6, 1:e sergeant

AXELKLH GB FL KAD 3

M7674-151300-2

HYLSA02 I OR6 FL

M7674-921800-0

(ANKARE)
HYLSA02 I OR6 FL IN

M7674-921810-9

(FEMUDDIG STJÄRNA)
HYLSA02 I OR6 FL TE

M7674-921820-8

(PROPELLER)
HYLSA02 I OR6 FL LE

M7674-921830-7

(TRE BLIXTAR UPPÅTRIKTADE)
HYLSA02 I OR6 FL SJ

M7674-921840-6

(LIKSIDIGT KORS)
HYLSA02 I OR6 FL SY

M7674-921850-5

(TRE BLIXTAR, TVÅ UPP- O EN
NEDRIKTAD)
HYLSA02 I OR6 FL VA

M7674-921860-4

(TVÅ KORSLAGDA SLÄGGOR)
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Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OR-7, fanjunkare

HYLSA02 I OR7 FL

M7674-921900-8

(ANKARE)
HYLSA02 I OR7 FL IN

M7674-921910-7

(FEMUDDIG STJÄRNA)
HYLSA02 I OR7 FL TE

M7674-921920-6

(PROPELLER)
HYLSA02 I OR7 FL SJ

M7674-921930-5

LIKSIDIGT KORS
HYLSA02 I OR7 FL SY

M7674-921950-3

(TRE BLIXTAR TVÅ UPP- O EN NEDRIKTAD)
HYLSA02 I OR7 FL VA

M7674-921960-2

(TVÅ KORSLAGDA SLÄGGOR)
HYLSA02 I OR7 FL LE

M7674-921930-5

(TRE BLIXTAR UPPÅTRIKTADE)
OR-8, förvaltare

HYLSA02 I OR8 FL

M7674-922100-4

(ANKARE)
HYLSA02 I OR8 FL IN

M7674-922110-3

FEMUDDIG STJÄRNA
HYLSA02 I OR8 FL TE

M7674-922120

(PROPELLER)
HYLSA02 I OR8 FL IN

M7674-922130-1

(TRE BLIXTAR UPPÅTRIKTADE)
HYLSA02 I OR8 FL SJ

M7674-922140-0

(LIKSIDIGT KORS)
HYLSA02 I OR8 FL SY

M7674-922150-9

(TRE BLIXTAR TVÅ UPP- EN NEDRIKTAD)
HYLSA02 I OR8 FL VA

M7674-922160-8

(TVÅ KORSLAGDA SLÄGGOR)
OR-9, flottiljförvaltare

HYLSA02 I OR9 FL

M7674-922200-2

(ANKARE)
HYLSA02 I OR9 FL IN

M7674-922210-1

(FEMUDDIG STJÄRNA)
HYLSA02 I OR9 FL TE

M7674-922220-0

(PROPELLER)
HYLSA02 I OR9 FL LE

M7674-922230-9

(TRE BLIXTAR UPPÅTRIKTADE)
HYLSA02 I OR9 FL SJ

M7674-922240-8

(LIKSIDIGT KORS)
HYLSA02 I OR9 FL SY

M7674-922250-7

(TRE BLIXTAR TVÅ UPP- EN NEDRIKTAD)
HYLSA02 I OR9 FL VA
(TVÅ KORSLAGDA SLÄGGOR)
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Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OF-1, fänrik

HYLSA 02 I FK FL

M7674-906100-4

OF-1, löjtnant

HYLSA 02 I LT FL

M7674-906200-2

OF-2, kapten

HYLSA 02 I KN FL

M7674-906300-0

OF-3, örlogskapten

HYLSA 02 I ÖKN FL

M7674-906400-8
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Grad och nivå

F-benämning

F-beteckning

OF-4, kommendörkapten

HYLSA 02 I KK FL

M7674-906500-5

OF-5, kommendör

HYLSA 02 I KMD FL

M7674-906600-3

OF-5, kommendör 1.graden

-

-

OF-6, flottiljamiral

HYLSA 02B (galon m/51 och 1 stjärna) -

OF-7, konteramiral

HYLSA 02B (galon m/51 och 2 stjärnor)

-

OF-8, viceamiral

HYLSA 02B (galon m/51 och 3 stjärnor)

-

OF-9, amiral

HYLSA 02B (galon m/51 och 4 stjärnor)

-

8.1.5.3

Gradbeteckningar m/02 invävda till sjöstridsuniform
(amfibiekåren)

Gradbeteckning i gul färg invävd i blå axelklaffshylsa bärs på:
• sjöstridsdräkt m/93
• blå ylletröja m/87 och blå arbetsskjorta m/78
Gradbeteckning m/02 för medicinalpersonal har rött fackband
M/02 Medicinalpers
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Bild 8.1:7 Exempel på gradbeteckning för medicinalpersonal (sjuksköterska, tandläkare, apotekare och läkare )
(löjtnant)

Gradbeteckning m/02 för försvarsmaktsingenjör har lila fackband
Endast försvarsmaktsingenjör bär lila band invävt på gradbeteckning.
M/02 Ingenjörer

Bild 8.1:8 Exempel på gradbeteckning för försvarsmaktsingenjör (major)

Gradbeteckning m/02 för amfibiekårens personal
Teknisk officer utmärks på stridsuniform dessutom med utbildningslinjetecken på ärm.
Gradbeteckningar m/02 för amfibiekåren
Tabell 8.1:5 Gradbeteckningar m/02 för Amfibiekåren
Grad

F-benämning

F-beteckning

OR-2, enligt tabell för flottan

-

-

OR-3, vicekorpral

-

M7674-903100-7

OR-4, korpral

-

M7674-903110-6

OR-5, sergeant

-

M7674-903120-5

OR-6, 1:e sergeant

HYLSA02 I OR6 AMF

M7674-922300-0

OR-7, fanjunkare

HYLSA02 I OR7 AMF

M7674-922400-8

OR-8, förvaltare

HYLSA02 I OR8 AMF

M7674-922500-5

OR-9, regementsförvaltare

HYLSA02 I OR9 AMF

M7674-922600-3
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Grad

F-benämning

F-beteckning

OF-1, fänrik

HYLSA 02 I FK AMF

M7674-921100-5

OF-1, löjtnant

HYLSA 02 I LT AMF

M7674-921200-3

OF-2, kapten

HYLSA 02 I KN AMF

M7674-921300-1

OF-3, major

HYLSA 02 I MJ AMF

M7674-921400-9
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Grad

F-benämning

F-beteckning

OF-4, överstelöjtnant

HYLSA 02 I ÖVL AMF

M7674-921500-6

OF-5, överste

HYLSA 02 I ÖV AMF

M7674-921600-4

OF-5, överste 1gr

HYLSA 02 I ÖV1 AMF

M7674-921700-2

OF-6, brigadgeneral

hylsa med galon och 1 stjärna

-

OF-7, generalmajor

hylsa med galon och 2 stjärnor

-

OF-8, generallöjtnant

hylsa med galon och 3 stjärnor

-

OF-9, general

hylsa med galon och 4 stjärnor

-

8.1.5.4

Gradbeteckningar för flygstridsdräkter

På flygstridsdräkter bärs gradbeteckning på ärmmatta. Ärmmatta fästs med kardborre på vänster ärm
(från bäraren sett). För montering av gradbeteckning på flygstridsdräkter ska alltid bestämmelser i FOM
nyttjas.
Ärmmatta M/02 Medicinalpers
Ärmmatta M/02 FM-Ingenjörer
Ärmmatta M/02 Meterologer
Ärmmatta M/02 för flygvapnet
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Bild 8.1:9 Exempel på gradbeteckning för flygstridsdräkt (major)
Tabell 8.1:6 Gradbeteckningar för flygstridsdräkter
Grad

F-benämning

F-beteckning

OR-1, rekryt

inte tillämpligt

-

OR-2, menig 1.kl/ vid anställning

inte tillämpligt

-

OR-2, menig 1.kl/ år 3

ÄRMMATTA

M7674-495000-3

OR-2, menig 1.kl/ år 5

ÄRMMATTA

M7674-494000-4

OR-2, menig 1.kl/ år 7 och framåt

ÄRMMATTA

M7674-493000-5

OR-3, vicekorpral

ÄRMMATTA

M7674-535100-3

OR-4, korpral

ÄRMMATTA

M7674-535200-1

OR-5, sergeant

ÄRMM 02 I KAD 3V FV

M7674-902810-2

OR-6, 1:e sergeant

ÄRMMATTA

M7674-489000-1

OR-7, fanjunkare

ÄRMMATTA

M7674-488000-2

OR-8, förvaltare

Under anskaffning

-

OR-9, flottiljförvaltare

Under anskaffning

-

OF-1, fänrik

ÄRMMATTA M/02

M7674-902100-8

OF-1, löjtnant

ÄRMMATTA M/02

M7674-902200-6

OF-2, kapten

ÄRMMATTA M/02

M7674-902300-4

OF-3, major

ÄRMMATTA M/02

M7674-902400-2

OF-4, överstelöjtnant

ÄRMMATTA M/02

M7674-902500-9

OF-5, överste

ÄRMMATTA M/02

M7674-902600-7

OF-5, överste 1. graden

ÄRMMATTA M/02

M7674-902700-5

OF-6, brigadgeneral

gradbeteckning för axelklaffshylsa m/
02 monterad på kläde och fixerat mot
kardborre

-

OF-7, generalmajor

gradbeteckning för axelklaffshylsa m/
02 monterad på kläde och fixerat mot
kardborre

-

OF-8, generallöjtnant

gradbeteckning för axelklaffshylsa m/
02 monterad på kläde och fixerat mot
kardborre

-

OF-9, general

gradbeteckning för axelklaffshylsa m/
02 monterad på kläde och fixerat mot
kardborre

-
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För montering av tjänstetecken på flygstridsdräkter ska alltid gällande FOM följas.

Bild 8.1:10 Exempel på försvarsgrenstecken, ärmmatta och namnskylt på flygstridsuniform.

8.1.6

Tjänstegruppstecken

Tjänstegruppstecken i form av ”vita gradbeteckningar” brukas intill nytt system för utmärkning
av civila arbetstagare är beslutat.
Tjänstegruppstecken bärs av civil arbetstagare på civil tjänstedräkt.
Tjänstegruppstecken kombineras alltid med yrkesband på båda kragspeglarna (m/58) eller i nederkant
på axelklaffshylsan.
Civil arbetstagare bär på höger kragspegel: FM-tecken i vitt på kragspegel m/58 och yrkesband för
aktuellt befattningsområde. Uniformen utgör då civil tjänstedräkt.
Civil arbetstagare på befattning i krigsförband och därmed tillhör personalkategorin militär personal
och som enligt HKV INS direktiv i varje särskilt fall bär ”vit gradbeteckning” kombinerar tjänstegrupp‐
stecknet med försvarsmakts-, truppslags-, försvarsgrens- eller facktecken invävt i brons samt anlägger
yrkesband enligt befattningsområde. (Normalt bärs ordinarie gradbeteckning).
På sjöstridsuniform bärs inte tjänstegruppstecken däremot anläggs yrkesband på ordinarie HYLSA 02.
Militärmusiker (oavsett anställningsform) bär inte tjänstegruppsbeteckning.

8.1.6.1

Tjänstegruppstecken till fält- och sjöstridsuniformer

Tjänstegruppsbeteckningarna enligt tabell bärs intill nytt system för utmärkning införs.
Tjänstegruppstecken på kragspegel m/58 bärs på vänster kragsnibb (från bäraren sett) på:
• fältjacka 90 (P och H)
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Tjänstegruppstecken på kragspegel m/58 bärs på vänster sida av bröstet (från bäraren sett) på:
• fältskjorta m/59, t-tröja, värmejacka 90 och vissa specialuniformer
Kragspegel m/58 vitt tjänstegruppstecken
Tjänstegruppstecken invävt i grön axelklaffshylsa m/87 bärs på:
• fältuniform 90L, TR BE, TR GR, sjöstridsuniform 93, arbetsuniform m/87 blå samt blå och grön yllet‐
röja m/87
Axelklaffshylsa m/87 vitt tjänstegruppstecken
Tabell 8.1:7 Tjänstegruppstecken till civil tjänstedräkt
Grad

Kragspegel m/58
F-benämning

Axelklaffshylsa m/87

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

CR-2, motsvarar: me- KRAGSPEGEL M/58
nig 1.kl oavsett antal
tjänsteår

M7676-783710-3

Kragspegel m/58

Kragspegel m/58 sys
fast på
M7674-164700-8

CR-3/4, motsvarar: vi- KRAGSPEGEL M/58
cekorpral och korpral

M7676-783610-5

CR-5, motsvarar: ser- KRAGSPEGEL M/58
geant

M7676-783510-7

CR-6, motsvarar: 1:e
sergeant

M7676-783410-0

KRAGSPEGEL M/58

HYLSA 87 GR
Kragspegel m/58
HYLSA 87 GR
Kragspegel m/58
HYLSA 87 GR
Kragspegel m/58
HYLSA 87 GR

KRAGSPEGEL M/58
CR-7/9, motsvarar:
fanjunkare, förvaltare
och regementsförvaltare

M7676-783310-2

CF-1, motsvarar: fän- KRAGSPEGEL M/58
rik

Kragspegel m/58

Kragspegel m/58 sys
fast på
M7674-164700-8
Kragspegel m/58 sys
fast på
M7674-164700-8
Kragspegel m/58 sys
fast på
M7674-164700-8

HYLSA 87 GR

Kragspegel m/58 sys
fast på
M7674-164700-8

M7676-783210-4

HYLSA 87 GR FK VI

M7674-164100-1

CF-1, motsvarar: löjt- KRAGSPEGEL M/58
nant

M7676-783110-6

HYLSA 87 GR LT VI

M7674-164200-9

CF-2, motsvarar: kap- KRAGSPEGEL M/58
ten

M7676-783010-8

HYLSA 87 GR KN VI

M7674-164300-7

CF-3, motsvarar: major

KRAGSPEGEL M/58

M7676-782910-0

HYLSA 87 GR MJ VI

M7674-164400-5

CF-4, motsvarar:
överstelöjtnant

KRAGSPEGEL M/58

M7676-782810-2

HYLSA 87 GR ÖVLT VI M7674-164500-2

CF-5, motsvarar:
överste

KRAGSPEGEL M/58

M7676-782710-4

HYLSA 87 GR ÖV VI

M7674-164600-0

CF-6/9, motsvarar:
KRAGSPEGEL M/58
brigadgeneral - general

M7676-782610-6

Kragspegel m/58

M7676-782610-6 sys
fast på
M7674-164700-8

HYLSA 87 GR

Bestämmelser för brukandet av tjänstegruppstecken kan komma att ändras med kort varsel!

8.1.7

Försvarsmaktstecken

Försvarsmaktstecken bärs på höger eller båda kragsnibbarna till fältjacka 90 (P, HKP).
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Försvarsmaktstecken invävt i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs av:
• militär personal som inte kan hänföras till viss försvarsgren, truppslag eller fack
• personal i frivilliga försvarsorganisationer utan avtal med hemvärnet bär FM-tecken vid tjänst i uni‐
form (verksamhet i egen frivilligorganisation)
• förband i internationell tjänst kan på order från HKV INS anvisas att anlägga FM tecken.
Försvarsmaktstecken invävt i vitt på kragspegel m/58 bärs av:
• civil arbetstagare till fältuniform 90 vilken då benämns civil tjänstedräkt.
Försvarsmaktstecken i vitt kombineras i förekommande fall med tjänstegruppstecken för aktuell nivå
och yrkesband för att utvisa vilket fackområde vederbörande har sin huvudkompetens.
Försvarsmaktstecken
Tabell 8.1:8 Försvarsmaktstecken
Försvarsmaktstecken

F-benämning

F-beteckning

FM-tecken invävt i brons

KRAGSPEGEL M/58

M7676-780010-1

FM-tecken invävt i vitt

KRAGSPEGEL VIT FM

M7676-780110-9

8.1.8

Förbandstecken

Förbandstecken i textil ska i regel utgöras av samma emblem som det tjänstgöringsplatstecken som förs
på uniformssystem m/87 (m/48). Emblem i förbandstecken utformas i svart (accentfärger i grått) på grön
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botten (till sjöstridsdräkt gult på blå botten). Normalt format på ett sköldformat förbandstecken är
55-60mm bredd och ca 65-70mm höjd.
Eventuella tilläggstexter utformas som en textrad (i båge eller rak) beskrivande krigs- eller hemvärns‐
förbandet alternativt enheten i klartext (med versaler och fastställd litterering på svenska) i svart (gult)
på grön (blå) botten med svart (blå) bård.
Organisationsenhet kan undantagsvis få tillstånd att nyttja sitt heraldiska vapen i förenklad form med
färgsättning enligt ovan.
• Förbandstecken av textil (tilläggstext) får bäras 6 mm under nationstecknet eller mot nederkant på
kardborrefäste på vänster ärm till jackor i stridsuniformssystemet
• Endast ett förbandstecken jämte en tilläggstext i form av en båge (över eller under tjänstgöringsteck‐
net) får bäras
• Efterhand som uniformer med kardborrefäste levereras ska förbandstecken i textil med kardborre
nyttjas för montering mot uniformen. Med hänsyn den begränsade ytan utgår därmed tilläggstexter
i de flesta fall.
Tabell 8.1:9 Exempel på godkända förbandstecken i textil. Avvikelser i form (sköld, rund, fyrkantig) och eventuella
accentfärger kan förekomma. Bakgrundsfärgerna utförs enligt FM grafiska profil.
Organisations- Förbandsteck- Förbandsteck‐
enhet
en (fält)
en (sjö)
Livgardet

-

Södra Skånska
regementet

-

Göte Ingenjörregemente

-

Skaraborgs
flygflottilj

-

Blekinge flygflottilj

-
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Organisations- Förbandsteck- Förbandsteck‐
enhet
en (fält)
en (sjö)
Norrbottens
flygflottilj

-

FM Helikopterflottilj

-

Marinbasen

Militärhögskolan Karlberg

Militärhögskolan Halmstad

Totalförsvarets
ammunitions
ochminrörjningscentrum

-

Träng regementet

-
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Organisations- Förbandsteck- Förbandsteck‐
enhet
en (fält)
en (sjö)
Luftvärns regementet

-

Hemvärnets
stridsskola

-

FM HR-Centrum

-

Högkvarteret

-

45. hemvärnsbataljon

-

32. hemvärnsbataljon

-

18. hemvärnsbataljon

-

FM Underättelse- och säkerhetscentrum

-

36

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

Organisations- Förbandsteck- Förbandsteck‐
enhet
en (fält)
en (sjö)
40. hemvärnsbataljon

-

FM Tekniska
skola

FM

-

telenät och
markteleförband

Generalläkaren

-

Personal i utlandstjänst eller i krigsförband insatt utom riket anlägger förbandstecken NATIONSMÄR‐
KE GRÖNT, M7670-543100-1 på fältuniform 90 (P, L, H, TR BE, TR GR) och NATIONSMÄRKE STÅLGR,
M7670-544100-0 på sjöstridsuniform m/93. Förbandstecknet anläggs på vänster ärm på samtliga plagg
som brukas som ytterplagg.

Bild 8.1:11 Anbringande av förbandstecken

Förbandstecken och tilläggsbågar av textil ska vara godkända av HKV före anskaffning.
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8.1.9

Utbildningstecken

Fastställt svenskt utbildningstecken i m/87-systemet (metalltecken) utförs som ett ovalt textilmärke med
svart bild och eventuell accentfärg i gråbrun/grått på grön botten med svart bård (gult på blå botten och
blå bård för sjöarbetsjacka m/93).
• Utbildningstecken anläggs på höger ärm 30 mm under ärmsömmen till fältjacka 90 (L, P, H, Adyk,
TR BE och TR GR) och sjöarbetsjacka 93
• Endast ett utbildningstecken får bäras (eget val) och får inte kombineras med eventuellt utbildnings‐
linjetecken
Utbildningstecken ska vid behov spegelvändas så att vapenbilden riktas åt höger från betraktarens
synvinkel (heraldiskt vänster).
Utländska utbildningstecken får bäras efter särskilt tillstånd från HKV.
Exempel på utbildningstecken i textil
Tabell 8.1:10 Utbildningstecken i textil som lagerhålls centralt
F-benämning

F-beteckning

UTBTECK KJ VÄVD NEP

M7678-144000-9

Tabell 8.1:11 Exempel på godkänt utbildningstecken i textilt utförande
Verksamhet

Emblem

Överlevnadsinstruktör

Utbildningstecken av textil ska vara godkända av HKV före anskaffning.

8.1.10 Utbildningslinjetecken
Utbildningslinjetecken utformas som en olivgrön båge med svart text och kant (för sjöstridsuniformer
blå med gul text och blå kant).
• bärs 30 mm under ärmsömmen på högra ärmen på fältjacka 90 (L, P)
• endast ett utbildningslinjetecken får bäras och ersätter i förekommande fall annat utbildningstecken
• tilldelning av utbildningslinjetecken får regleras genom lokalt utformad examination
Syftet med utbildningslinjetecken är att stimulera till goda utbildningsresultat inom olika tjänstegrenar.
Utbildningslinjetecken avläggs efter grundutbildning och av instruktörer då tjänst inom utbildnings‐
området inte längre är aktuellt.
Mekaniker (OR-1/5), tekniska officerare (från OR-6) och FM-ingenjörer (från OF-1) ska bära utbild‐
ningslinjetecken utvisande eget fackområde vid all tjänst i fält- och sjöstridsuniform.
Utbildningslinjetecknen tilldelas inte förrådsbenämning och förrådsbeteckning.
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Textbåge som t.ex: ”JÄGARE”, ”STADSSKYTTE”. “KADETT” och ”FÖRPLAGNAD” beslutas lo‐
kalt. Avvikande utformning (användande av bild/symbol motsv.) ska underställas HKV för god‐
kännande före anskaffning.

8.1.11 Vapenslagstecken
Vapenslagstecken invävt i bronsfärg i kragspegel m/58 bärs av personal tillhörande flottan respektive
amfibiekåren på höger kragsnibb (från bäraren sett) eller båda kragsnibbarna (OR-1) på:
• fältjacka 90 (P)

Bild 8.1:12 Vapenslagstecken för amfibiekåren
Tabell 8.1:12 Vapenslagstecken
Vapenslag

F-benämning

F-beteckning

Flottan

KRAGSPEGEL M/58

M7676-753000-5

Amfibiekåren

KRAGSPEGEL M/58

M7676-752000-6

8.1.12 Försvarsgrenstecken
Försvarsgrenstecken invävt i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på höger kragsnibb (från bäraren sett)
eller för OR-1, på båda kragsnibbarna till fältjacka 90 (P, Hkp).
• armétecken anläggs i armén av rekryter och den som saknar eget truppslags, fack- eller yrkestecken
• marintecken anläggs i marinen av rekryter och den som inte bär vapenslagstecken och som saknar
eget fack- eller yrkestecken
• flygvapenemblem anläggs av alla i flygvapnet utom den som har eget fack- eller yrkestecken
Försvarsgrenstecken
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Tabell 8.1:13 Försvarsgrenstecken m/58
Försvarsgren

F-benämning

F-beteckning

Armén

KRAGSPEGEL M/58

M7676-754000-4

Marinen

KRAGSPEGEL M/58

M7676-751000-7

Flygvapnet

KRAGSPEGEL M/58

M7676-755000-3

8.1.13 Facktecken
8.1.13.1 Truppslagstecken
Truppslagstecken invävt i kragspegel m/58 bärs av militär personal på höger kragsnibb (från bäraren
sett) eller för OR-1 på båda kragsnibbarna på fältjacka 90 (P, H).
• officersaspirant bär truppslagstecken alternativt försvarsgrenstecken enligt chef för organisations‐
enhets bestämmande
• den som jämlikt officersförordningen förordnats som officer och fullgör avtalad tjänst i hemvärnet
äger rätt att bära eget tidigare truppslagstecken
Truppslagstecken på kragspegel m/58

40

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

Tabell 8.1:14 Truppslagstecken invävt i kragspegel m/58
Truppslag

F-benämning

F-beteckning

Organisationsenhet

Mekaniserade förband, infanteri

KRAGSPEGEL M/58

M7676-702000-7

LG/inf och I 19 stab

Kavalleriförband

KRAGSPEGEL M/58

M7676-703000-6

LG/kav, K 3 och I 19/AJB

Mekaniserade förband,
pansar

KRAGSPEGEL M/58

Höger M7676-704000-5

I 19, P 4 och P 7

Artilleriförband

KRAGSPEGEL M/58

Vänster M7676-704500-4

M7676-705000-4

A9
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Truppslag

F-benämning

F-beteckning

Organisationsenhet

Luftvärnsförband

KRAGSPEGEL M/58

M7676-706000-3

Lv 6

Fältarbetsförband (ingenjörförband)

KRAGSPEGEL M/58

M7676-708000-1

Ing 2 och SWEDEC

Ledningsförband

KRAGSPEGEL M/58

Höger M7676-709000-0

LedR

Vänster M7676-709500-9

Underhålls och logistikförband
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Truppslag

F-benämning

F-beteckning

Organisationsenhet

CRBN-förband

KRAGSPEGEL M/58

Under anskaffning. Tv. bärs
armétecken

SkyddC

Hemvärnet

KRAGSPEGEL M/58

M7676-732000-1

Hemvärnet med nationella
skydds styrkorna

8.1.13.2 Facktecken
Facktecken invävt i kragspegel m/58 bärs på höger kragsnibb (från bäraren sett) eller för OR-1 på båda
kragsnibbarna på fältjacka 90 (P, HKP) av:
• militär personal på befattning i respektive fackområde (yrke)
• civil arbetstagare vid tjänst på militär befattning i respektive fackområde (yrke)
• den som jämlikt officersförordningen förordnats som officer och fullgör tjänst i hemvärnet äger rätt
att bära eget tidigare facktecken
Om facktecken saknas för viss personalkategori och tjänsten inte föranleder att truppslags- eller för‐
svarsgrenstecken bör anläggas, bärs försvarsmaktstecken enligt chef för organisationsenhets beslut.
Civil arbetstagare, förordnad som militär personal vid tjänst på befattning i krigsförband bär fack‐
tecken kombinerat med yrkesband.
Facktecken på kragspegel m/58
Tabell 8.1:15 Facktecken
Facktecken

F-benämning

F-beteckning

Generaler

KRAGSPEGEL M/58

M7676-750000-8
och 3 eklöv
M7673-293100-7

HKV, stabsofficer fr.o.m. övlt i armén KRAGSPEGEL M/58

M7676-701000-8

Teknisk fackpersonal (A, M, F)

M7676-714000-3

KRAGSPEGEL M/58
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Facktecken

F-benämning

F-beteckning

Läkare

KRAGSPEGEL M/58

M7676-715000-2

Veterinär

KRAGSPEGEL M/58

M7676-716000-1

Tandläkare

KRAGSPEGEL M/58

M7676-717000-0

Sjuksköterska

KRAGSPEGEL M/58

M7676-767000-9

Folkrättsrådgivare

KRAGSPEGEL M/58

M7676-721000-4
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Facktecken

F-benämning

F-beteckning

Auditör

KRAGSPEGEL M/58

M7676-722000-3

Fältartist

KRAGSPEGEL M/58

M7676-723000-2

Apotekare

KRAGSPEGEL M/58

M7676-742000-9

Själavårdspersonal

KRAGSPEGEL M/58

M7676-743000-8

Försvarsmaktsingenjör

KRAGSPEGEL M/58

M7676-769000-7

KRAGSPEGEL M/58

M7676-744000-7

Arméingenjör
Försvarsmaktsingenjör
Flygingenjör
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Facktecken

F-benämning

F-beteckning

Försvarsmaktsingenjör

KRAGSPEGEL M/58

M7676-745000-6

Försvarsmeteorolog

KRAGSPEGEL M/58

M7676-746000-5

Hälsoskyddsinspektör

KRAGSPEGEL M/58

M7676-766000-0

F.d. Väg och vattenbyggnadskåren

KRAGSPEGEL M/58

M7676-718000-9

Mariningenjör

Militärmusiker utom hemvärnsmusi- KRAGSPEGEL M/58 MUS
ker

M7676-765000-1

Militär personal inom flygvapnet anlägger facktecken i textil för eget fackområde på höger överärm till
fältjacka 90. Facktecknen utförs i svart på grön botten och med svart bård och anläggs 30 mm nedan
axelsömmen på höger ärm.

8.1.14 Frivilligtecken
Frivilligtecken m/46 av blå textil eller blå metall bärs av avtalspersonal i hemvärnet utom av hemvärnets
sjukvårdspersonal som bär Röda korsets tjänstemärke.
Frivilligtecken får utföras i textil och anskaffas av respektive frivilligorganisation efter godkännande av
HKV och bärs:
• på bröstets högra sida till fältjacka, värmejacka och fältskjorta med krage. På ylletröja bärs tecknet på
höger axelförstärknings nedre inre hörn.
FRIVILLIGTECKEN
Tabell 8.1:16 Frivilligtecken
Frivillig försvarsorganisation

F-benämning

F-beteckning

Lottakåren

TJÄNSTETECKEN M/46

M7673-207000-4

Frivilliga Radioorganisationen

TJÄNSTETECKEN FRO

M7673-342000-0

Frivilliga flygkåren

m/99 flygvinge för FFK

-

FMCK

FRIVILLTECKEN M/86

M7673-143000-1

Bilkåren

-

-

Sjövärnskåren

KÅREMBLEM

M7675-521000-8

Röda Korset

Chefstecken
Tjänstemärke RK

Övriga org

FRIVILLTECKEN M/46

M7673-130000-6

Röda korsets tjänstemärke för personal vid hemvärnets krigssjukvård är fastställt av överstyrelsen för
Svenska Röda Korset och tillverkas av textil eller metall med för chef för sjukvårdsgrupp den kungliga
kronan och sköldens kant förgyllda, för övriga bronserade.
Frivilligtecken invävt i kragspegel m/58 bärs på höger kragsnibb (från bäraren sett) eller för menig på
båda kragsnibbarna, av FRO vid egen frivillig försvarsverksamhet på fältuniform m/90.
Tabell 8.1:17 Frivilligtecken för FRO på kragspegel m/58
F-benämning

F-beteckning

KRAGSPEGEL M/58

M7676-768000-8
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Hemvärnsman och hemvärnsbefäl bär inte frivilligtecken.

8.1.15 Yrkesband
Yrkesband bärs i syfte att utvisa kompetens inom fackområde av:
• civil arbetstagare (på civil tjänstedräkt)
• civil arbetstagare som tjänstgör på befattning i krigsförband och därmed inräknas som militär per‐
sonal (på uniform)
• yrkes- och reservofficer inom det juridiska området
Civil arbetstagare anlägger yrkesband respektive silverfärgad galon m/1865, ytterst på båda axelklaff‐
shylsorna till plagg med axelklaff och i nederkant på kragspegel m/58.
Vitt band bärs av civil arbetstagare som inte tillhör annat fackområde då civil tjänstedräkt eller vid
tjänstgöring på militär befattning och uniform bärs.
Yrkesband anläggs på:
• kragspegel m/58
• båda axelklaffshylsorna m/87 grön
• båda axelklaffshylsor M02 blå
Yrkesband

Bild 8.1:13 Exempel på yrkesband.
Tabell 8.1:18 Yrkesband
Yrke och färg

F-benämning

F-beteckning

Teknisk tjänst

RAYONSILKEBAND 7 LI

M1015-704007-7

RAYONSILKEBAND 7 R

M1015-701007-0

RAYONSILKEBAND 7 GR

M1015-701107-8

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000-1

(inklusive IT)
Lila
Hälso- och sjukvårdstjänst
Röd
Vädertjänst
Grön
Juridisk tjänst
Silver
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Yrke och färg

F-benämning

Veterinärer och hälsovårdsinspektörer RAYONSILKEBAND 7 LB

F-beteckning
M1015-703007-8

Blå
Förvaltningspersonal

RAYONSILKEBAND 7 V

M1015-705007-6

(även HR och PIO)
Vit

Exempel:
• Rött yrkesband bärs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på uniform vid tjänstgöring i militär
befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt. Legitimerad sjukvårdspersonal bär på sjö‐
stridsuniform facktecken i form av invävda röda band på gradbeteckning.
• Grönt yrkesband bärs av väderpersonal på uniform vid tjänstgöring i militär befattning och som civil
arbetstagare på civil tjänstedräkt. Meteorologer på militär befattning bär på sjöstridsuniform fack‐
tecken i form av invävda galoner (flygvapnet och flottan).
• Silvergalon m/1865 bärs av försvarsmaktens personal med juridisk examen och som är i juridisk tjänst
inom FM (försvarsjurister, auditörer och folkrättsrådgivare) på uniform vid tjänstgöring i militär
befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt.
• Blått yrkesband bärs av veterinär, djursjukvårdare och personal vid hälsovårdsinspektion till uniform
vid anställning i militär befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt.
• Vitt band bärs av civil arbetstagare som inte tillhör annat fackområde då civil tjänstedräkt bärs eller
vid tjänstgöring på militär befattning och uniform bärs, på uniform.
• Lila yrkesband bärs av civil arbetstagare i befattning som försvarsmaktsingenjör, tekniker eller me‐
kaniker på uniform vid anställning i militär befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt.
Försvarsmaktsingenjör bär på sjöstridsuniform facktecken i form av invävda lila band på gradbe‐
teckning.

Bild 8.1:14 Montering av yrkesband på kragspegel m/58.

Militär personal med yrkes- eller reservofficersexamen samt militärmusiker anlägger inte vitt
band.

8.1.16 Utmärkelsetecken
Utmärkelsetecken i original får bäras på fält- och sjöparaddräkter. Utmärkelsetecken i form av släps‐
pännen får bäras på arbetsdräkt grön, blå och vit på skjorta med axelklaffar.
• tecknen bärs på bröstets vänstra sida omedelbart över fästet för namnbricka respektive över vänster
bröstficka
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Ett soldatprovsmärke, fältidrottsmärke, kontraktsmärke för hemvärnet (motsv) får anbringas på vänstra
bröstfickans band till dragkedjan alternativt anbringas på namnbrickan enligt chef för organisations‐
enhets bestämmande.

8.1.17 Namnskyltar och namnband
Präglad namnbricka bärs på fästanordning namnskylt på vänster sida av uniformsjackan vid tjänst inom
kasernområde, skola, stab eller på fartyg (motsv). Namnbricka utförs i färg eller färgkombination enligt
chef för organisationsenhets beslut.
Namnskylt på namnbricka bärs:
•
•
•
•

på vänster bröstfickslock på arbetsskjortor med bröstfickor
på skjorta m/59 omedelbart över näst översta knappen
i avsedd hållare på fält- och värmejackor
på höger sida i byxbälte, då t-tröja eller skjorta m/90 bärs som yttersta plagg (vid lättnad i klädseln)

Namnband i textil ska utföras med svart text på grön botten och svart bård för gröna och beiga uniformer
och med svart text på blå botten och svart bård för sjöarbetsjacka m/93:
• namnband av textil sys fast omedelbart över fast namnbrickshållare på vänster bröst och med inner‐
kanten på namnbandet om möjligt i linje med dragkedjans innerkant alternativt centrerat på bröst‐
fickans lock (m 90L)

Bild 8.1:15 Namnskylt och namnband
Tabell 8.1:19 Namnskylt
F-benämning

F-beteckning

FÄSTANORD NAMNSKYLT

M1150-801010-8

Om namnband i textil bärs uniformt inom avdelning får chef för organisationsenhet besluta om att
namnskylt på namnbricka endast innehåller uppgift om befattning och organisationsenhet.

49

8.1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer

8.1.18 Mössmärke
Mössmärke bärs av militär personal som förordnats i vissa tjänstegrader. Personal med tjänstegrupp‐
stecken bär motsvarande mössmärken.
Försvarsmaktsgemensamt till fältmössa m/90 och pälsmössa m/59
Agraff av textil bärs på fältmössa m/90 och pälsmössa m/59 av:
• OF-1/9 med blå-gult märke, trekronor
• OR-6/9 och kadetter med vitt märke, trekronor
• OR-5 med gult märke, trekronor
Mössmärke på fält- och pälsmössa

Bild 8.1:16 Försvarsmaktsgemensamma agraffer till fältmössa m/90 och pälsmössa m/59
Tabell 8.1:20 Mössmärke till fältmössa m/90 och pälsmössa m/59
F-benämning
AGRAFF

F-beteckning
M7671-162000-1

(OF-1/9)
AGRAFF

M7671-163000-0

(OR-6/9)
AGRAFF

M7671-164000-9

(OR-5)

Mössmärken för sjöstridsuniformer
Båtmössa m/48 bärs till sjöstridsuniform m/93 av flottan med tjänstetecken enligt vardagsdräkt m/87.
Flygmössa m/30 eller basker bärs till sjöstridsuniform m/93 av flygunderhållspersonal i flygvapnet med
tjänstetecken enligt vardagsdräkt m/87.
Till vintermössa m/87 bärs mössmärke m/78 i metall till sjöstridsdräkt:
Tabell 8.1:21 Vintermössa m/87 i marinen
F-benämning

F-beteckning

Anmärkning

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-531000-5

OF-1/9, ANKARE I GULD

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-533000-3

OR-6/9 och kadetter, ANKARE I GULD

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-535000-1

OR-5, ANKARE I GULD

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-536000-0

OR-3/4, ANKARE I SILVER

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-537000-9

I metall för OR-1/2, BLÅ BOTTEN

Mössmärken för flygstridsuniformer
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Flygmössa m/30 alternativt basker för FM Hkpflj bärs till flygstridsdräkter med tjänstetecken enligt m/
87-systemet.
Insatsförband insatta i utlandet
Vid vissa insatser tas särskilda fältmössor fram för gemensamt bärande i internationella kontingenter.
Hemställan om anskaffning och bärande av sådan huvudbonad ska underställas HKV för beslut.
Generella bestämmelser för basker och baskertecken
Basker och baskertecken enligt m/87-systemet bärs till arbetsuniform grön samt får bäras till fältuniform
90 (L, P, TR BE, TR GR, ADYK, HKP) och sjöstridsuniform 93, enligt chef för organisationsenhets be‐
stämmande.

8.1.19 Tecken för ungdom
Ungdomar under 18 år får inte tjänstgöra som soldater i Försvarsmakten och härvid inte heller utrustas
med uniform jämlikt av Sverige ratificerade konventioner.
• vid ungdomsverksamhet inom frivilligförsvaret och hemvärnet samt praktikantläger mm. får ung‐
dom endast utrustas med uniformspersedlar som skyddsklädsel
• vid skolungdoms yrkespraktik (motsv.) tilldelas normalt överdragsklädsel, förstärkningsplagg och
nödiga skodon
På fält- och sjöarbetsjacka anbringas tjänstetecken enligt följande:
•
•
•
•
•

på vänster bröst: Frivilligtecken “ungdom” samt namnbricka
på vänster överärm: Svensk flagga
vid ungdomsutbildningar (minilumpen motsv) bärs FM-märke på vänster ärm
vid ungdomsverksamhet i hemvärnet bärs Hv-ungdomsdekal enligt RikshvC bestämmande
på vänster överärm bär övriga frivilligorganisationer respektive ungdomsdekal av textil

Bild 8.1:17 Ungdomsdekal
F-benämning

F-beteckning

FRIVILLTECK UNGDOM

M7673-144000-0

Bild 8.1:18 Frivilligtecken hemvärnsungdom (utbildningssteg 4)
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Tabell 8.1:22 Tecken för utbildningssteg i ungdomsverksamhet
F-benämning

F-beteckning

FRIVT HVUNGDOM

M7673-145100-7

FRIVT HVUNGD UTBST1

M7673-145200-5

FRIVT HVUNGD UTBST2

M7673-145300-3

FRIVT HVUNGD UTBST3

M7673-145400-1

FRIVT HVUNGD UTBST4

M7673-145500-8

Frivilligdekaler ska i huvudsak utformas som förbandstecken.
På fält- och sjöarbetsjacka får andra märken och tecken än som ovan anges inte anbringas på per‐
sedlarna
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8.2.1

Definitioner

Med tjänstetecken avses av Försvarsmakten fastställda gradbeteckningar, försvarsgrens- och vapen‐
slagstecken, tjänstgöringsplatstecken, utbildningstecken, facktecken, mössmärken, knappar m. fl em‐
blem.
Med uniformssystem m/87 avses i detta reglemente uniform: m/87A, m/87, m/87K, m/87V, m/48, m/
1986, m/1878 och m/1938.
För uniform m/87K tillämpar respektive försvarsgren principerna för egen försvarsgrens vapenrock m/
87 (A)
För uniform m/87V använder marinen gradbeteckningar för jacka m/87 och i övrigt enligt generella
bestämmelser för marinen.
För sällskapsdräkter (uniform m/1986, m/1878 och m/1938) tillämpas bestämmelser för respektive för‐
svarsgren enligt följande:
• för uniform m/1986 gäller bestämmelser för uniform m/87A utom det att truppslags-, fack- eller per‐
sonalkårstecken inte monteras på kragen
• för uniform m/1878 gäller bestämmelser för uniform m/48
• för uniform m/1938 gäller bestämmelser för uniform m/87 med anvisningar för gradbeteckning på
ärm
Tabell 8.2:1 Tjänstetecken i m/87-systemet
8.2.4 Nationsmärke (sida 56)

Visar att bäraren tillhör Sveriges försvarsmakt

8.2.5 Försvarsmaktstecken (sida
56)

Visar en försvarsmaktsgemensam funktion och utgör i silver tecken för civil tjänstedräkt
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8.2.6 Försvarsgrenstecken (sida
57)

Visar tillhörighet till en viss försvarsgren (armén, marinen eller flygvapnet)

8.2.7 Vapenslagstecken (sida 59)

Visar tillhörighet till ett visst vapenslag (flottan eller amfibiekåren)

Truppslagstecken (sida 60)

Visar tillhörighet till visst truppslag eller fackområde (armén)

Personalkårstecken

Visar tillhörighet till Väg- och vattenbyggnadskåren

Facktecken (sida 66)

Sammanfattande benämning för truppslags-. fack-, yrkes- och personalkårstecken
samt yrkesband. Visar yrkeskompetens

Yrkestecken (sida 68)

Visar yrke i marinen

8.2.9 Tjänstgöringsplatstecken (sida
73)

Sammanfattande beteckning för förbandstecken och tjänstgöringstecken

8.2.9.2 Tjänstgöringstecken (sida
78)

Visar tillhörighet till ett visst förband (armén)

8.2.9.3 Förbandstecken i textil (sida
82)

Visar tjänstgöringsställe: organisationsenhet

8.2.9.4 Kunglig persons namnchiffer
(sida 82)

Visar tillhörighet till kunglig persons stab (framliden kunglig persons f.d stab) eller till
Livgardet

8.2.8.4 Försvarsmaktsgemensamma
yrkesband (sida 72)

Visar att bäraren tillhör ett yrke eller fackområde

8.2.11 Skoltecken (sida 87)

Visar elevstatus som aspirant eller kadett

8.2.12 Frivilligtecken (sida 88)

Visar tillhörighet till viss frivillig försvarsorganisation

8.2.12.1 Föreningsmärke (sida 90)

Visar tillhörighet till viss frivillig försvarsorganisation

8.2.10 Utbildningstecken (sida 83)

Är en sammanfattande beteckning på vidareutbildningstecken och specialutbildningstecken. Visar viss vidareutbildning för militär personal alternativt viss genomförd
militär specialutbildning.

8.2.13 Tecken på huvudbonader (sida Visar grad, tjänsteställning, försvarsgren, vapenslag och/eller förband på huvudbo90)
nader
8.2.15 Paradutrustning och spännen (sida 106)

Visar försvarsgren, förband, personalkår eller fack

8.2.14 Uniformsknappar (sida 102)

Visar försvarsgren, förband, personalkår eller fack

8.2.16 Gradbeteckning (sida 108)

Visar en viss militär tjänstegrad

8.2.17 Tjänstegruppstecken (sida
135)

Visar en viss tjänstegrad (nivå) för civil arbetstagare i civil tjänstedräkt och för viss
militär personal. Kombineras alltid med yrkesband

8.2.2

Allmänt

Tjänstetecken i m/87 systemet tillverkas av:
•
•
•
•
•

guld- och silverfärgad metall
guld- och silvergalon
guld- och silverbroderi
guld- och silverdrageri (med och utan makraméarbeten)
invävd textil

Vid montering av tjänstetecken i metall försedda med böjbara metallpinnar tillses att ett föremål t.ex.
en pennspets hålls mellan tyget och metallpinnen vid vikning så att den formas i en lätt båge och griper
in i tyget. Härvid undviks att tyget ”drar sig”.
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8.2.3

Bärande

På kragsnibbar bärs i armén endera av:
• truppslagstecken
• facktecken
På axelklaffar (armén) och axelklaffshylsor bärs i armén, marinen och flygvapnet:
Tabell 8.2:2 På axelklaffar/axelklaffshylsor bärs
Tjänstetecken

Armén

Marinen

Flygvapnet

Gradbeteckning

Ja

Ja

Ja

Tjänstegruppstecken

Ja

Ja

Ja

Försvarsgrenstecken

Ja

-

Ja

Försvarsmaktstecken

Ja

-

-

Vapenslagstecken

-

Ja

-

Förbandstecken

Ja

-

-

Facktecken

Ja

Ja (klädeslist i gradbeteckning)

Ja (klädeslist i gradbeteckning)

Kungl. persons namnchiffer

Ja

Ja

Ja

Personalkårstecken

Ja

-

-

Utbildningslinjetecken

-

Ja

-

Yrkesband

Ja

Ja

Ja

Uniformsknappar

Ja

Ja

Ja

På bröstet bärs:
• högst ett vidareutbildningstecken alternativt ett facktecken alternativt ett hemvärnstecken på vänster
bröstficka (motsv.)
• utmärkelsetecken ovanför vänster bröstficka (motsv.)
• namnskylt (på vänster bröstfickas lock)
• högst ett tjänstgöringsplatstecken alternativt ett namnchiffer (M) på höger bröstficka (motsv.).
• högst ett specialutbildningstecken alternativt frivilligtecken ovanför höger bröstficka (motsv.)
• försvarsgrens-, förbands- eller fackknappar
På ärmar bärs:
•
•
•
•
•
•
•
•

nationsmärke (vänster överärm)
gradbeteckning på båda ärmarna (M)
försvarsgrenstecken (M)
vapenslagstecken (M)
förbandstecken (endast viss personal i utlandsstyrkan)
facktecken (M, F)
skoltecken (kadettkrona)
yrkestecken (M)

På skjorta m/78 får bäras:
•
•
•
•

utmärkelsetecken över vänster bröstficka
tjänstgöringsplatstecken på svart läderbricka hängande i höger bröstfickas knapp
facktecken på svart läderbricka hängande i vänster bröstfickas knapp
utbildningstecken och flygvapnets facktecken över höger bröstficka
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På blå ylletröja m/87 får bäras:
• utbildningstecken eller facktecken (på höger axelförstärknings nedre inre hörn).

8.2.4

Nationsmärke

Nationsmärke exklusiv m/94 bärs av all personal på: Vapenrock, innerkavaj, bussarong och jacka:
• märket bärs 30 mm nedanför axelsömmen på vänster ärm
Vid tjänst utom riket ska det bäras även på mörkblå tröja m/87(S) och på skjorta.

Bild 8.2:1 Nationsmärke
Tabell 8.2:3 Nationsmärke
F-benämning

F-beteckning

NATIONSM EXKL FLAGG

M7670-546000-0

8.2.5

Försvarsmaktstecken

Försvarsmaktstecken i guld bärs av försvarsattaché, särskilt beordrad militär personal och personal i
frivilliga försvarsorganisationer (utom lottakåren som bär försvarsgrenstecken) samt på särskild order
av insatsförband i utlandstjänst på:
• båda kragsnibbarna till vapenrock och jacka m/87A
• höger bröstficka till jacka m/87 och på motsvarande plats på innerkavaj m/48, mässjacka m/1986, m/
1878 och m/1938
Försvarsmaktstecken i silver bärs på civil tjänstedräkt av personal inplacerade i nivå CF 1-9 och CR 1-9
på:
• båda axelklaffarna till kappa, vapenrock och jacka m/87
• båda axelklaffshylsorna (m/87 blå) till övriga plagg med axelklaffar
Försvarsmaktstecken
Tabell 8.2:4 Försvarsmaktstecken
F-benämning

F-beteckning

TJGTECKEN FM GULD

M7673-343200-5

TJGTECKEN FM SILVER

M7673-343100-7
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8.2.6

Försvarsgrenstecken

8.2.6.1

Armén

Tillsvidare- och visstidsanställd militär personal och rekryter vid vissa organisationsenheter samt hu‐
vuddelen av fackpersonalen och armélottor bär litet armétecken m/60 i guld- eller silverfärgad metall
(LG, TrängR), på båda axelklaffarna till uniform m/87A till:
• vapenrock, jacka och kappa m/87A och mässjacka m/1986
• på axelklaffshylsor till övriga plagg med axelklaffar
• försvarsgrenstecken anläggs 5 mm från nederkant på axelklaff (axelklaffshylsa)

Bild 8.2:2 Försvarsgrenstecken armé m/60

Personal som bär armétecken m/60 på axelklaff anlägger tjänstgöringsplatstecken för aktuell tjänstgö‐
ringsplats på höger bröstficka.
Armétecken m/60
Tabell 8.2:5 Försvarsgrenstecken för armén
F-benämning

F-beteckning

ARMETEC M/60 SIL LI

M7673-389000-4

(LG, TrängR)
ARMETECKEN M/60 LIT

M7673-289000-5

(Övriga i guld)
YRKESTEK MEDOFF LÄK

M7678-391200-5

(Medicinsk fackpersonal)
YRKESTEK MEDOFF VET

M7678-391300-3

(Hälsovårdsinspektör och veterinär)

8.2.6.2

Marinen

Försvarsgrenstecken i metall bärs på vänster bröstficka (motsv.) av:
• civil arbetstagare till civil tjänstedräkt och marinlotta
Försvarsgrenstecken i brodyr bärs på vänster bröstficka (motsv.) till innerkavaj m/48 av:
• personal som har civil huvudkompetens t.ex: militärpastor och juridisk personal
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Bild 8.2:3 Försvarsgrenstecken för marinen

Marintecken m/63
Tabell 8.2:6 Försvarsgrenstecken för marinen
F-benämning

F-beteckning

TJGTECKEN F MARINST

M7673-486000-6

(Civil arbetstagare)
FÖRSVGRENSM M/63 KL

M7675-539000-8

(Militär personal till innerkavaj m/
48)

8.2.6.3

Flygvapnet

All militär personal tillhörande flygvapnet och flyglotta bär axelklaffshylsa med försvarsgrenstecken 45 mm flygemblem m/51 på plagg med axelklaffar.
• OR-6/9 och OF-1/8 bär 45 mm flygemblem m/51, 5 mm ovanför gradbeteckning
• OR-3/5 bär flygemblemet 8 mm från axelklaffshylsans nederkant och 5 mm under nedersta delen av
den nedre gradbeteckningsgalonen
• OR-1/2 bär invävt flygemblem m/51 på axelklaffshylsa m/51
All militär personal tillhörande flygvapnet bär försvarsgrenstecken 70 mm flygemblem m/51 av guld‐
färgat broderi på båda ärmarna till jacka m/38.
• OR-6/9 och OF-1/9 bär 70 mm flygemblem m/51 bärs på båda ärmarna till jacka m/38, 8 mm över
översta galonen
• OR-3/5 (kadett) bär flygemblemet 100 mm från ärmens nederkant på jacka m/38 och 8 mm under
nedersta delen av den nedre gradbeteckningsgalonen

Bild 8.2:4 Försvarsgrenstecken i brodyr för flygvapnet

Flygemblem m/51
Tabell 8.2:7 Försvarsgrenstecken för flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5

FLYGEMBLEM M/51

M7675-305000-0
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8.2.7

Vapenslagstecken

Vapenslagstecken utgör tecken för marinens huvudsakliga förbandstyper: Sjögående förband (flottan)
och amfibieförband (amfibiekåren).

8.2.7.1

Vapenslagstecken för flottan

Vapenslagstecken för flottan bärs av andra grader (kadetter och OR-6/9) i flottan.
• OR-6/9 bär vapenslagstecken m/48 i guldbrodyr över gradbeteckning på ärmar till innerkavaj m/48,
mässjacka m/1878 och på axelklaffshylsor
• kadett bär vapenslagstecken m/48 av guldbrodyr under gradbeteckning på ärmar till innerkavaj m/
48, mässjacka m/1878
• kadett bär vapenslagstecken m/48 i metall på axelklaffshylsor
• vapenslagstecken i metall monteras 6 mm. från axelklaffshylsans nedre kant
Facktecken i guldbrodyr för OR-6 till OR-9 är under anskaffning
Vapenslagstecken för flottan
Tabell 8.2:8 Vapenslagstecken för flottan
F-benämning

F-beteckning

ANKARE MED TROSS

M7678-551000-5

(Specialistofficerare)
ANKARE 28MM FÖRGY

M7675-509010-3

(Kadetter)

8.2.7.2

Vapenslagstecken för amfibiekåren

Vapenslagstecken för amfibiekåren bärs av OR-1/9 i amfibiekåren.
• OR-6/9 anlägger vapenslagstecken m/87 KA i guldbrodyr över gradbeteckning på ärmar till inner‐
kavaj m/48 och på axelklaffshylsor till jacka m/87
• OR-6/9 och kadetter anlägger kåremblem på mässjacka m/1878
• kadett i amfibiekåren bär vapenslagstecken m/42-60 i guldbrodyr under gradbeteckning på ärmar till
innerkavaj m/48, mässjacka m/1872 och vapenslagstecken m/42-60 i metall på axelklaffshylsa
• OR-1/5 i amfibiekåren anlägger vapenslagstecken m/42-60 i metall under gradbeteckning på axel‐
klaffshylsor
Vapenslagstecken för amfibiekåren
Tabell 8.2:9 Vapenslagstecken för amfibiekåren
F-benämning

F-beteckning

VAPENSLTECK M/87 KA

M7675-511100-8

KÅREMBL MÄSSJACK KA

M7675-522010-6

VAPENSLTECK M/42-60

M7675-502000-1
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8.2.8

Facktecken

Militär personal personal anlägger facktecken för det befattningsområde vederbörande tillhör. Om
facktecken saknas och truppslags-, försvarsgrens-, eller vapenslagstecken inte är tillämpligt bärs för‐
svarsmaktstecken enligt chef för organisationsenhets beslut.

8.2.8.1

Armén

Truppslagstecken
Militär personal bär truppslagstecken för det förband vederbörande tillhör såtillvida inte facktecken
bärs. Truppslagstecken anlägges på båda kragsnibbarna till: vapenrock, jacka och kappa m/87A .
Truppslagstecken som förekommer spegelvända anbringas med svärdet huggande utåt respektive med
blixtens översta spets pekande utåt.
Mekaniserade förband
• LG/inf bär infanteritecken m/60 i silver
• I 19/stab bär infanteritecken m/60 i guld efter C I 19 beslut
• P 4, P7 och I 19/Norrbottens pansarbataljon bär pansartecken m/60

Bild 8.2:5 Truppslagstecken för infanteri respektive pansarförband

Kavalleriförband
• LG/kav bär kavalleritecken m/60 i silver
• K 3 inklusive FJS samt I 19/AJB bär kavalleritecken m/60 i guld

Bild 8.2:6 Truppslagstecken för kavalleriförband

Artilleriförband
• A 9 bär artilleritecken m/60
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Bild 8.2:7 Truppslagstecken för artilleriförband

Luftvärnsförband
• Lv 6 bär på högröd kragspegel m/60, luftvärnstecken m/60

Bild 8.2:8 Truppslagstecken för luftvärnsförband

Ledningsförband
• LedR bär signaltecken m/60

Bild 8.2:9 Truppslagstecken för ledningsförband

Ingenjörförband
• Ing 2 och SWEDEC bär på svart kragspegel m/60, ingenjörtecken m/60
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Bild 8.2:10 Truppslagstecken för ingenjörförband

Underhållsförband
• TrängR bär på ljusblå kragspegel m/60, trängtecken m/60 i silver

Bild 8.2:11 Truppslagstecken för underhållsförband

CBRN-förband
• SkyddC bär CRBN-tecken m/2008

Bild 8.2:12 Truppslagstecken för CRBN-förband

Hemvärn
• Hemvärnet i Stockholm och Östergötland bär hemvärnstecken m/39-60 i silver
• Hemvärnet bär hemvärnstecken m/39-60
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Bild 8.2:13 Hemvärnstecken

Truppslagstecken
Tabell 8.2:10 Truppslagstecken armén
F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

TR O PERSKTECK M/60

M7673-258000-2

TR O PERSKTECK M/60

M7673-258000-2

Infanteritecken m/60 i silver
TR O PERSKTECK M/60

Kavalleritecken m/60 i silver
M7673-257000-3

Infanteritecken m/60 i guld
TR O PERSKTECK M/60

M7673-268000-0
M7676-652000-7
M7673-274100-0

M7673-296000-6

TR O PERSKTECK M/60

M7673-263000-5

TRUPPSLTECK CBRN-FB

M7675-243000

TR O PERSKTECK M/60

M7673-264000-4

Luftvärnstecken m/60
M7673-297000-5

Pansartecken m/63, höger
TJTECKEN M/46-60

M7676-654000-5

CRBN-tecken m/2008

Pansartecken m/63, vänster
TR O PERSKTECK M/63

KRAGSPEGEL M/60

Artilleritecken m/39-60
M7673-274200-8

Signaltecken m/60, höger
TR O PERSKTECK M/63

M7673-275000-1

För trängtecken m/60

Signaltecken m/60, vänster
TR O PERSKTECK M/60

TR O PERSKTECK M/60
Trängtecken m/60

För ingenjörtecken m/60
TR O PERSKTECK M/60

M7673-259000-1

Kavalleritecken m/60 i guld

Ingenjörstecken m/60
KRAGSPEGEL M/60

TR O PERSKTECK M/60

KRAGSPEGEL M/60

M7676-651000-8

För luftvärnstecken m/60
M7673-202210-4

-

-

M7673-202200-5

-

-

Hemvärnstecken m/39-60 i silver
TJTECKEN M/46-60
Hemvärnstecken m/39-60 i guld

63

8.2 Tjänstetecken i uniformssystem m/87

Bild 8.2:14 Anbringande av truppslagstecken kragspegel m/60

Facktecken
Facktecken som förekommer spegelvända anbringas med ormens huvud riktat inåt
Militär personal i fackområde anlägger facktecken. Tecknen tillverkas normalt av metall i guldfärg.
Tekniska officerare och militärpastor vid Livgardet och TrängR bär respektive facktecken i silverfärg.
Facktecken anläggs på:
•
•
•
•

bägge kragspeglarna på vapenrock, jacka och kappa m/87A
motsvarande plats som vänster bröstficka på mässjacka m/1986
svart läderflik (lokal anskaffning) och bärs hängande från vänster bröstficka på skjortor
högra nedre inre kanten på axelförstärkningen på blå ylletröja m/87 (S)

Generalsperson anlägger tre eklövsemblem m/39-86 i guldbrodyr på mörkblått kläde till vapenrock,
jacka och kappa m/87A samt till jacka m/1986 på båda kragsnibbarna och sys med eklöven uppåt-utåt
på kragsnibbarna.
Facktecken

Bild 8.2:15 Facktecken i metall och eklöv för generaler i brodyr
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Tabell 8.2:11 Facktecken i metall
F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

TR O PERSKTECK M/60

M7673-288100

UTBTECKEN SJUKSK

M7678-142000-1

Eklövsemblem för generalsperson m/
39-86 i armén och amfibiekåren,
vänster
TR O PERSKTECK M/60

Sjuksköterska m/94 på röd oval matta,
vänster
M7673-288200

Eklövsemblem för generalsperson m/
39-86 i armén och amfibiekåren, höger
TR PERSTECK M/60

M7673-271110-2

M7673-271100-3

M7678-141000-2

M7678-141500-1

M7673-254100-4

M7673-292000-0

M7673-252200-4

TR O PKT FSVL ST

M7673-252100-6

UTBTECKEN RÅDGIV G

M7678-145000-8

TR O PKT FSVAP ST

M7673-251200-5

Försvarsapotekare m/43-60 på röd
konturskuren matta, vänster
M7673-292500-9

m/52-60, guld
LYRA M/52-60 STO GU

TR O PKT FSVL ST

Folkrättslig rådgivare m/94

LG och TrängR m/52-60, silver
KORS F SJÄLAVPERS

M7673-253100-5

Försvarsläkare m/60 på röd konturskuren matta, höger

Försvarsveterinär m/53-60 på blå
konturskuren matta
KORS F SJÄLAVPERS

TR O PKT FSVTL ST

Försvarsläkare m/60 på röd konturskuren matta, vänster

Hälsoskyddsinspektör m/94 på blå
oval matta, höger
TR O PKT FSVVET ST

M7673-253200-3

Försvarstandläkare m/43-83 på röd
konturskuren matta, höger

Hälsoskyddsinspektör m/94 på blå
oval matta, vänster
UTBTECKEN HINSP

TR O PKT FSVTL ST
Försvarstandläkare m/43-83 på röd
konturskuren matta, vänster

Arméns tekniska officerare m/60 på
rund lila matta, guld
UTBTECKEN HINSP

M7678-142500-0

Sjuksköterska m/94 på röd oval matta,
höger

arméns tekniska officerare m/60 på
rund lila matta, silver
TR PERSTECK M/60

UTBTECKEN SJUKSK

TR O PKT FSVAP ST

M7673-251100-7

Försvarsapotekare m/43-60 på röd
konturskuren matta, höger
M7673-156000-5

Själavård chefspersonal m/02

-

M7678-391400-1

FACKTECKEN FMING S

M7678-374200-6

Militärmusiker m/52-60
YRKEST 39-02 FÄLTARTIST

Försvarsmaktsingenjör m/39-01 på
lila konturskuren matta
UTBTECKEN AUDITÖR G

M7678-146000-7

FM-jurist/auditör m/39-94

TR O PERSKTECK M/60

M7673-256000-4

Chefsgruppstecken m/39-60 stort

Kompetensgrupp “väg och vattenbyggnadskåren
Yrkes- och reservofficer vid kompetensgrupp för väg- och vattenbyggnad (f.d. VVK), bär personalkår‐
stecken m/60 stort av guldfärgad metall på svart kragspegel m/60 på bägge kragsnibbarna.
Personalkårstecken bärs på:
•
•
•
•

bägge kragspeglarna på vapenrock, jacka och kappa m/87A
motsvarande plats som vänster bröstficka på mässjacka m/1986
svart läderflik (lokal anskaffning) och bärs hängande från vänster bröstficka på skjortor
högra nedre inre kanten på axelförstärkningen på blå ylletröja m/87 (S)

Personalkårstecken
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Tabell 8.2:12 Personalkårstecken för kompetensgrupp väg och vattenbyggnad
F-benämning

F-beteckning

TR O PERSKTECK M/60

M7673-285000-9

KRAGSPEGEL M/60 (svart)

M7676-652000-7

8.2.8.2

Marinen

Facktecken
Facktecken förekommer för flera olika personalkategorier och både som metalltecken, broderade tecken,
invävda tecken och som kläde mellan galoner. OR-1/5 bär yrkestecken.
Facktecken på kragspegel
Facktecken på kragspegel anläggs av:
• generalsperson i amfibiekåren anlägger tre eklövsemblem m/39-86 i guldbrodyr på mörkblått kläde
på båda kragsnibbarna till jacka m/87 och m/1878
Facktecken i metall
Facktecken i metall är samma som p 1.8.1.2 för armén och anläggs av personal i fackområde över höger
bröstficka på jacka och vapenrock m/87 samt på motsvarande plats på mässjacka m/1878.
Facktecken som förekommer spegelvända anbringas med ormens huvud riktat inåt.
• får anläggas på högra nedre inre kanten på axelförstärkningen på blå ylletröja m/87(S)
• får anläggas på svart läderflik och bäras hängande från vänster bröstficka på skjortor
Facktecken för själavårdspersonal i guldfärgad metall anläggs av militärpastor i marinen på:
• axelklaffar
Facktecken på axelklaffar och ärmar
Förutom facktecken av metall anläggs facktecken av kläde enligt tabell för gradbeteckningar på axelkl‐
affar även på ärmar till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878:
• försvarsmaktsingenjör anlägger gradbeteckning med kläde i lila färg mellan galonerna på båda är‐
marna till innerkavaj m/48, och mässjacka m/1878 samt på båda axelklaffshylsorna till plagg med
axelklaffar
Försvarsmaktsingenjör i flottan
Försvarsmaktsingenjör i amfibiekåren
• läkare, apotekare , tandläkare och sjuksköterska anlägger gradbeteckning med rött kläde mellan ga‐
lonerna på båda ärmarna till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 samt på båda axelklaffshylsorna
till plagg med axelklaffar
Försvarsmedicinsk personal i flottan
Försvarsmedicinsk personal i amfibiekåren
• veterinär eller den som är förordnad som hälsovårdsinspektör anlägger gradbeteckning med kläde i
blå färg mellan galonerna till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 samt på båda axelklaffshylsorna
till plagg med axelklaffar (anskaffas genom skrädderitjänst)
• meteorolog anlägger gradbeteckning med kläde i grön färg mellan galonerna på båda axelklaffshyl‐
sorna till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 samt på båda axelklaffshylsorna till plagg med
axelklaffar
Försvarsmeteorolog i flottan
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• specialistofficerare i flottan från OR-6/9 anlägger facktecken i guldbrodyr på ärmar
• flaggman och generalsperson anlägger klädeslist för aktuellt fack längs långsidorna på axelklaff och
som en smal rand på nedersta galonen till ärm
OR-6/9 anlägger facktecken i guldbrodyr istället för vapenslagstecken på ärmar när sådant anskaf‐
fats
Tabell 8.2:13 Axelklaffshylsa m/02B för marinens fackpersonal (flottan)
Grad

Försvarsmaktsingenjör

Försvarsmedicinsk personal

F-benämning F-beteckning

F-benämning

Fänrik

HYLSA02B
ING FK FL

M7674-913100-5

Löjtnant

HYLSA02B
ING LT FL

Kapten

HYLSA02B
ING KN FL

F-beteckning

Försvarsmaktsmeteorolog
F-benämning

F-beteckning

HYLM7674-914100-4
SA02B
LÄK FK FL

HYLSA02B
MET FK FL

M7674-912100-6

M7674-913300-1

HYLM7674-914200-2
SA02B
LÄK LT FL

HYLSA02B
MET LT FL

M7674-912200-4

M7674-916300-8

HYLM7674-914300-0
SA02B
LÄK KN FL

HYLSA02B M7674-912300-2
MET KN FL

Örlogskapten HYLSA02B
ING ÖKN FL

M7674-913400-9

HYLSA02B
LÄK ÖKN
FL

M7674-914400-8

HYLSA02B
MET ÖKN
FL

M7674-912400-0

Kommendörkapten

HYLSA02B
ING KK FL

M7674-913500-6

HYLM7674-914500-5
SA02B
LÄK KK FL

HYLSA02B
MET KK FL

M7674-912500-7

Kommendör

HYLSA02B
ING KMD FL

M7674-913600-4

HYLSA02B
LÄK KMD
FL

M7674-914600-3

HYLSA02B
MET KMD
FL

M7674-912600-5

Tabell 8.2:14 Axelklaffshylsa m/02B för marinens fackpersonal (amfibiekåren)
Grad

Försvarsmaktsingenjör

Försvarsmedicinsk personal

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Fänrik

HYLSA02I ING FK
AMF

M7674-921110-4

HYLSA02B LÄK FK
AMF

M7674-908120-0

Löjtnant

HYLSA02B ING LT
AMF

M7674-908210-9

HYLSA02B LÄK LT
AMF

M7674-908220-8

Kapten

HYLSA02B ING KN
AMF

M7674-908310-7

HYLSA02B LÄK KN
AMF

M7674-908320-6

Major

HYLSA02B ING MJ
AMF

M7674-908410-5

HYLSA02B LÄK MJ
AMF

M7674-908420-4

Överstelöjtnant

HYLSA02B ING ÖVLAMF

M7674-908510-2

HYLSA02B LÄK ÖVLAMF

M7674-908520-1

Överste

HYLSA02B ING ÖV
AMF

M7674-908610-0

HYLSA02B LÄK ÖV
AMF

M7674-908620-9

Broderat strålkors
• själavårdspersonal anlägger på båda ärmarna till innerkavaj m/48 broderat strålkors. (Kors för själa‐
vårdspersonal i guldmetall bärs på axelklaffshylsor på plagg med axelklaffar)
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Bild 8.2:16 Kors för själavårdare (militärpastor) i marinen
Tabell 8.2:15 Facktecken för själavårdspersonal till innerkavaj m/48
F-benämning

F-beteckning

BRODERAT STRÅLKORS

-

Yrkestecken
Yrkestecken i textil
Facktecken för flottans OR-1 utgörs av vävt yrkestecken och bärs på båda ärmarna till bussarong m/48:
• yrkestecken bärs 80 mm över ärmens nedre kant
Yrkestecken i textil för flottans OR-1

Bild 8.2:17 Exempel på yrkestecken i textil
Tabell 8.2:16 Yrkestecken i textil för marinen
F-benämning

F-beteckning

Yrke

YRKESEMB F DÄCKSAVD

M7674-811000-0

Ankare utan tross. Samtliga utbildningslinjer utom sambandslinjens radiosignalister

YRKESEMB F RADIOTEL

M7674-817000-4

Tre utåtgående viggar. Ledningssystemoperatörer

YRKESEMB HAVD ÖVRIG

M7674-816000-5

Korslagda hammare. Artilleri- och robotteknik

YRKESEMB TORPEDHTVK

M7674-818000-3

Torpednyckel. Torpedteknik

YRKESEMB F TELEHTVK

M7674-820000-9

Tre viggar den mittersta inåt . Tele- och systemteknik

YRKESEMB F EAVD ÖVR

M7674-812000-9

Femuddig stjärna. Expedition, Förplägnad, Personal

YRKESEMB F SJUKVÅRD

M7674-813000-8

Liksidigt kors. Hälso- och sjukvård

YRKESEMB MASKINAVD

M7674-815000-6

Propeller. Maskin och elektroteknik

YRKESEMB SKEPPSHTVK

M7674-819000-2

Korslagda timmermansyxor. Skyddsteknik
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Yrkestecken i metall
OR-1/5 i flottan bär yrkestecken i metall på båda axelklaffshylsorna på plagg med axelklaff (kappa m/
87, bussarong m/96 vit):
• yrkestecken i metall bärs 5 mm över eventuell tjänstegradbeteckning (anställningstecken) stolpe eller
vinkel
Yrkestecken i metall för flottans OR-1/5

Bild 8.2:18 Exempel på yrkestecken i metall
Tabell 8.2:17 Yrkestecken i metall
F-benämning

F-beteckning

Yrke

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-631000-9

Ankare utan tross. Samtliga utbildningslinjer utom sambandslinjens radiosignalister

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-636000-4

Tre utåtgående viggar. Ledningssystemoperatörer

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-637000-3

Korslagda hammare. Artilleri- och robotteknik

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-638000-2

Torpednyckel. Torpedteknik

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-640000-8

Tre viggar den mittersta inåt. Tele- och systemteknik

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-632000-8

Femuddig stjärna. Expedition, Förplägnad, Personal

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-633000-7

Liksidigt kors. Hälso- och sjukvård

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-635000-5

Propeller. Maskin och elektroteknik

YRKESEMBLEM T AXELK

M7678-639000-1

Korslagda timmermansyxor. Skyddsteknik

8.2.8.3

Flygvapnet

Facktecken
Facktecken förekommer som metalltecken och som kläde mellan galoner.
Facktecken i metall är samma som p 1.8.1.2 för armén och anläggs av fackpersonal, i de fall flygvapens‐
pecifikt tecken saknas, över höger bröstficka på jacka och vapenrock m/87 samt på motsvarande plats
på mässjacka m/1938.
• får anläggas på svart läderflik och bäras hängande från vänster bröstficka på skjortor
• får anläggas på högra nedre inre kanten på axelförstärkningen på blå ylletröja m/87(S)
Facktecken för själavårdspersonal i guldfärgad metall anläggs av militärpastor i flygvapnet på:
• båda kragsnibbarna till vapenrock och jacka m/87 samt på axelklaffar
Flygvapenspecifika facktecken i metall anläggs över höger bröstficka på:
• vapenrock och jacka m/87 samt på motsvarande plats på mässjacka m/1938
skjorta m/78
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får anläggas på högra nedre inre kanten på axelförstärkningen på blå ylletröja m/87 (S)
Tabell 8.2:18 Flygvapenspecifika facktecken
F-benämning

F-benämning

F-beteckning

F-beteckning

FLYGFÖRARMÄRKE M/
36

FLYGFÖRARMÄRKE 96

M7678-321000-4

(lätt version av flygförarmärke m/36)
M7678-381000-1

FLYGNAVMÄRKE M/40

FLYGNAVMÄRKE 96

M7678-323000-2

(lätt version av flygnavmärke m/40)
M7678-382000-0

Stödplatta till FLYGFÖRARMÄRKE 96
M7678-321119-2
METEOROLOGM M/46
M7678-329000-6

METEOROLOGMÄRKE
96
(lätt version av meteorologm m/46)
M7678-383000-9

FLYGARMÄRKE M/76

FLYGARMÄRKE 96

M7675-541000-4

(lätt version av flygarmärke m/76)
M7675-542000-3

FM HKP-FÖRARMÄRKE
M7678-384000-8

FM HKP-FÖRARMÄRKE96
(lätt version av FM Hkpförarmärke
M7678-385000-7

MARKTELETEKMÄRKE
10

MARKTELETEKMÄRKE
BR 10

M7678-653000-2

M7678-651800-7

FLYGSKYTTMÄRKE M/
40
(uppdragsspecialist)
M7678-326000-9
LUFTBEVMÄRKE 10

LUFTBEVMÄRKE BR 10

M7678-652800-6

M7678-651600-1

FLYGTRAFIKLED 10

FLYGTRAFIKLED BR 10

M7678-652900-4

M7678-651700-9

FÖRSÖRJMÄRKE 10

FÖRSÖRJMÄRKE BR
10

M7678-653200-8

M7678-652000-3
FLYGTEKMÄRKE 10

FLYGTEKMÄRKE BR 10

M7678-652500-2

M7678-651300-8

R3/SKYDDSTJMÄRKE
10

R3/SKYDDSTJ BR 10

M7678-652600-0
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F-benämning

F-benämning

F-beteckning

F-beteckning

UNDMÄRKE 10

UNDMÄRKE BR 10

M7678-652400-5

M7678-651200-0

SBTJMÄRKE 10

SBTJMÄRKE BR 10

M7678-653100-0

M7678-651900-5

FLYGSTRILMÄRKE 09

FLYGSTRLMÄRKE BR
10

M7678-652700-8

M7678-651500-3
SÄKFÖRBAND 10

SÄKFÖRBAND BR 10

M7678-653300-6

M7678-652100-1

TAKOORDMÄRKE 10

TAKOORD BR 10

M7678-652300-7

M7678-651100-2

FLYGTELEKRIG 10
M7678-652200-9

Facktecken i kläde
Förutom facktecken av metall anläggs facktecken av kläde på gradbeteckning av:
• försvarsmaktsingenjör anlägger kläde i lila färg mellan galonerna på gradbeteckning på båda ärmarna
till mässjacka m/38 och på axelklaffshylsa/02B till plagg med axelklaffar
Försvarsmaktsingenjör i flygvapnet
• läkare, apotekare, tandläkare och sjuksköterska anlägger gradbeteckning med kläde i röd färg mellan
galonerna på båda ärmarna till mässjacka m/38 och på axelklaffshylsa/02B till plagg med axelklaffar
Försvarsmedicinsk personal i flygvapnet
• veterinär och som den som är förordnad som hälsovårdsinspektör anlägger gradbeteckning med
kläde i blå färg mellan galonerna på båda ärmarna till mässjacka m/38 och mellan galonerna på axel‐
klaffshylsorna till plagg med axelklaffar. Sådan gradbeteckning tillverkas vid behov och lagerhålls
inte.
• meteorolog anlägger gradbeteckning med kläde i grön färg mellan galonerna på båda ärmarna till
mässjacka m/38 och på båda axelklaffshylsa/02B till plagg med axelklaffar
Försvars- och flygmeteorolog i flygvapnet
• flaggman och generalsperson anlägger klädeslist för aktuellt fack längs långsidorna på axelklaff och
som en smal rand på nedersta galonen till ärm
Tabell 8.2:19 Axelklaffshylsa m/02B för flygvapnets fackpersonal (officersgrader)
Grad

Försvarsmaktsingenjör

Försvarsmedicinsk personal

Försvars- och flygmeteorolog

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Fänrik

HYLSA02B
ING FK FV

M7674-916100-2

HYLSA02B
LÄK FK FV

M7674-917100-1

HYLSA02B
MET FK FV

M7674-915100-3

Löjtnant

HYLSA02B
ING LT FV

M7674-916200-0

HYLSA02B
LÄK LT FV

M7674-917200-9

HYLSA02B
MET LT FV

M7674-915200-1

Kapten

HYLSA02B
ING KN FV

M7674-916300-8

HYLSA02B
LÄK KN FV

M7674-917300-7

HYLSA02B
MET KN FV

M7674-915300-9

Major

HYLSA02B
ING MJ FV

M7674-916400-6

HYLSA02B
LÄK MJ FV

M7674-917400-5

HYLSA02B
MET MJ FV

M7674-915400-7

71

8.2 Tjänstetecken i uniformssystem m/87

Grad

Försvarsmaktsingenjör

Försvarsmedicinsk personal

Försvars- och flygmeteorolog

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Överstelöjtnant

HYLSA02B
ING ÖVLT FV

M7674-916500-3

HYLSA02B
LÄK ÖVLT FV

M7674-917500-2

HYLSA02B
MET ÖVLT FV

M7674-915500-4

Överste

HYLSA02B
ING ÖV FV

M7674-916600-1

HYLSA02B
LÄK ÖV FV

M7674-917600-0

HYLSA02B
MET ÖV FV

M7674-915600-2

Förutom facktecken av metall anläggs facktecken av kläde enligt ovan på gradbeteckning, galon/02,
enligt tabell för gradbeteckningar i flygvapnet på mässjacka m/1938.

8.2.8.4

Försvarsmaktsgemensamma yrkesband

Yrkesband bärs i syfte att utvisa kompetens inom fackområde av:
• civil arbetstagare (på civil tjänstedräkt)
• civil arbetstagare som tjänstgör på befattning i krigsförband och därmed inräknas som militär per‐
sonal (på uniform)
• yrkes- och reservofficer inom det juridiska området
Civil arbetstagare anlägger yrkesband respektive silverfärgad galon m/1865, ytterst på båda axelklaf‐
farna (axelklaffshylsorna) till plagg med axelklaff.
Vitt band bärs av civil arbetstagare som inte tillhör annat fackområde då civil tjänstedräkt eller vid
tjänstgöring på militär befattning och uniform bärs.
Yrkesband anläggs i nederkant på:
• axelklaffshylsor
• axelklaffar

Bild 8.2:19 Exempel på yrkesband

Försvarsmaktsgemensamma yrkesband
Tabell 8.2:20 Försvarsmaktsgemensamma yrkesband
Yrke och färg

F-benämning

F-beteckning

Lila

RAYONSILKEBAND 7 LI

M1015-704007-7

RAYONSILKEBAND 7 R

M1015-701007-0

RAYONSILKEBAND 7 GR

M1015-701107-8

GALON 4MM M/1865 S

M7676-211000-1

Teknisk tjänst
Röd
Hälso- och sjukvårdstjänst
Grön
Vädertjänst
Silver
Juridisk tjänst
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Yrke och färg

F-benämning

F-beteckning

Blå

RAYONSILKEBAND 7 LB

M1015-703007-8

RAYONSILKEBAND 7 V

M1015-705007-6

Veterinärer och hälsovårdsinspektörer
Vit
Förvaltningspersonal

Exempel:
• Rött yrkesband bärs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på uniform vid tjänstgöring i militär
befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt. Legitimerad sjukvårdspersonal bär fack‐
tecken i form av invävda galoner på gradbeteckning.
• Grönt yrkesband bärs av väderpersonal på uniform vid tjänstgöring i militär befattning och som civil
arbetstagare på civil tjänstedräkt. Meteorologer på militär befattning bär facktecken i form av invävda
galoner (flygvapnet och flottan).
• Silvergalon m/1865 bärs av försvarsmaktens personal med juridisk examen och som är i juridisk tjänst
inom FM (försvarsjurister, auditörer och folkrättsrådgivare) på uniform vid tjänstgöring i militär
befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt.
• Blått yrkesband bärs av veterinär, djursjukvårdare och personal vid hälsovårdsinspektion till uniform
vid anställning i militär befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt.
• Vitt band bärs av civil arbetstagare som inte tillhör annat fackområde då civil tjänstedräkt bärs eller
vid tjänstgöring på militär befattning och uniform bärs, på uniform.
• Lila yrkesband bärs av civil arbetstagare i befattning som försvarsmaktsingenjör, tekniker eller me‐
kaniker på uniform vid anställning i militär befattning och som civil arbetstagare på civil tjänstedräkt.
Försvarsmaktsingenjör bär facktecken i form av invävda galoner på gradbeteckning.
Militär personal med anpassad officersutbildning, yrkes- eller reservofficersexamen samt militär‐
musiker (oavsett anställningsform) anlägger inte vitt band.

8.2.9

Tjänstgöringsplatstecken

Tjänstgöringsplatstecken utgörs av: Förbandstecken, tjänstgöringstecken och kunglig persons namn‐
chiffer. Tjänstgöringsplatstecken anbringas på axelklaff (axelklaffshylsa) för personal i uniform m/87A
eller på höger bröstficka för personal i uniform m/48 och m/87. Till uniform m/87A bärs tjänstgörings‐
platstecken på höger bröstficka där armétecken m/60 litet bärs på axelklaff samt anläggs vid tidsbe‐
gränsad placering vid organisationsenhet. Kunglig persons namnchiffer bärs i vissa fall på axelklaff till
vapenrock , jacka och kappa m/87(A).

8.2.9.1

Förbandstecken

Förbandstecken anläggs på uniform m/87A av militär personal.
Vissa organisationsenheter samt viss fackpersonal anlägger armétecken m/60, litet på båda axelklaffarna
(axelklaffshylsorna) till m/87A. Härvid anläggs tjänstgöringstecken för tillsvidare- eller tidsbegränsadplacering på höger bröstficka.
Förbandstecken anbringas på axelklaff till:
• vapenrock, jacka, och kappa m/87A samt på mässjacka m/1986
Förbandstecken anbringas på stålgrå axelklaffshylsa m/87 på:
• övriga plagg med axelklaffar
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Hemvärnsförband med marina uppgifter anlägger vapenslagstecken m/42-60 för flottan av guldfärgad
metall på båda axelklaffarna som förbandstecken.
Tecknen används även som tjänstgöringstecken på höger bröstficka för tidsbegränsat placerad personal
vid organisationsenhet och utbildningsgrupper.
Montering
• förbandstecken monteras 5 mm. från nederkant på axelklaff (axelklaffshylsa) mätt från axelklaffens
söm mot ärm, eller axelklaffshylsans kortsida.
• förbandstecken som bärs som tjänstgöringstecken monteras centrerat på höger bröstficka (från bära‐
ren sett)
Förbandstecken
Tabell 8.2:21 Förbandstecken
Förbandstecken

Organisationsenhet

F-benämning

F-beteckning

HKV: Från övlt grad för personal i uniform m/87A (Chefsgruppstecken m/
39-60 litet i guld)

TR O PERSKTECK M/60

M7673-255000-5

LG och hemvärn i Stockholm. m/74 i sil- FÖRBANDSTECKEN
ver

M7675-207000-9

I 19/AJB. m/60 i guld

M7675-161000-3

FÖRBANDSTECKEN

P 4 och hemvärn i Skaraborg. m/60 i guld FÖRBANDSTECKEN (vänster)

P 7 och hemvärn i Skåne. m/60 i guld

Hemvärn på Gotland. m/60 i guld

Hemvärn i Blekinge. m/92 i guld
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M7675-157100-7

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-157200-5

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-144100-3

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-144200-1

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-153100-9

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-153200-9

BASKERTECK M/92 KA2

M7675-132000-9
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Förbandstecken

Organisationsenhet

F-benämning

F-beteckning

Hemvärn i Halland. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-151100-3

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-151200-1

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-149100-8

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-149200-6

Hemvärn i Hälsingland. m/60 i guld

Hemvärn i Göteborg. m/95 i guld på gul FÖRBANDSTECKEN (vänskonturskuren matta
ter)

M7675-150100-4

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-150200-2

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-162000-2

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-163000-1

Hemvärn i Östergötland. m/60 i silver

FÖRBANDSTECKEN

M7675-141000-8

TrängR. m/94 i silver

FÖRBANDSTECKEN T2 V
(vänster)

M7675-187500-2

FÖRBANDSTECKEN T2 H
(höger)

M7675-187000-3

FMTM. m/09 i guld

TJÄNSTGÖRINGSPLATSTECKEN

Under anskaffning

LedR. m/09 i guld

TJGPLTECK LEDR LI

M7675-166000-8

Hemvärn i Lappland. m/60 i guld

I19 och hemvärn i Norrbotten. m/60 i guld FÖRBANDSTECKEN (vänster)
FÖRBANDSTECKEN (höger)

K3 och hemvärn i Örebro. m/51-60 i guld FÖRBANDSTECKEN

M7675-154100-0
M7675-154200-8

M7675-139000-2

75

8.2 Tjänstetecken i uniformssystem m/87

Förbandstecken

Organisationsenhet

F-benämning

F-beteckning

Hemvärn i Västmanland. m/92 i guld

FÖRBANDSTECKEN FO 48

M7675-180000-0

A 9. m/39-60 i guld på röd konturskuren TR O PERSKTECK M/60
matta
UNDERLAG AV TYG

M7673-262000-6

Hemvärn i Kalmar. m/60-01 i guld på röd FÖRBANDSTECKEN (vänskonturskuren matta
ter)

M7675-146100-1

M7676-645000-7

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-146200-9

UNDERLAG RÖTT V LEJ

M7676-650200-5

UNDERLAG RÖTT V LEJ

M7676-650100-7

Hemvärn i Västernorrland. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN

M7675-156000-0

Hemvärn i Dalsland. m/60-01 i guld på
röd konturskuren matta

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-150100-4

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-150200-2

Marint Hemvärn i Västernorrland. m/92 BASKERTECK M/92 KA5
i guld

M7675-135000-6

Hemvärn i Uppland. m/60 i guld

M7675-158000-8

FÖRBANDSTECKEN

Bärs även av LedR intill nytt förbandstecken finns tillgängligt.

Hemvärn i Södertörn. m/60-02 i guld på FÖRBANDSTECKEN (vänsröd konturskuren matta
ter)

Amf 1. m/92 i guld
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M7675-145100-2

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-145200-0

BASKERTECK M/94 KA1

M7675-231000-9
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Förbandstecken

Organisationsenhet

F-benämning

F-beteckning

Armétecken m/60

ARMETECKEN M/60 ST

M7673-290000-2

Hemvärn i Bohuslän. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN

M7675-152000-4

Hemvärn i Västerbotten. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN

M7675-155000-1

Hemvärn i Norra Småland. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN

M7675-147000-2

Lv 6. m/39-60 i guld på gul konturskuren TR O PERSKTECK LV6
matta

M7673-236000-9

FJS. m/53-60 i guld

FÖRBANDSTECKEN

M7675-164000-0

Ing 2. m/94 i guld

FÖRBTECKEN ING2 V G
(vänster)

M7675-189500-0

FÖRBTECKEN ING2 H G (hö- M7675-189000-1
ger)

Hemvärn i Södermanland. m/60 i guld

Hemvärn i Kronoberg. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-145100-2

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-145200-0

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-146100-1

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-146200-9
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Förbandstecken

Organisationsenhet

F-benämning

F-beteckning

Hemvärn i Värmland. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-140100-7

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-140200-5

Hemvärn i Dalarna. m/60 i guld

FÖRBANDSTECKEN

M7675-148000-1

SkyddC. m/2008 i guld

TJGPLTECK SKYDDC VÄ

M7675-241100

TJGPLTECK SKYDDC HÖ

M7675-241000

FÖRBANDSTECKEN (vänster)

M7675-142100-3

FÖRBANDSTECKEN (höger)

M7675-142200-3

Hemvärn i Jämtland. m/60 i guld

8.2.9.2

Tjänstgöringstecken

Tjänstgöringstecken utvisar vid vilken organisationsenhet militär personal arbetar.
Tjänstgöringstecken bärs på höger bröstficka på vapenrock m/87(A), jacka m/87(A) och på motsvarande
plats på innerkavaj m/48 av:
• militär personal med tillsvidareplacering (motsv.) vid vissa organisationsenheter samt hemvärnsmän
vid vissa hemvärnsförband (se tabell för respektive organisationsenhet)
• militär personal med tidsbegränsad placering (motsv.) bibehåller tjänstgöringsplatstecken (förband‐
stecken) från tillsvidareplaceringen (motsv.) på axelklaffarna och anlägger tjänstgöringstecken på
höger bröstficka
• om tecknet finns spegelvänt ska det som normalt bärs på höger axelklaffshylsa (från bäraren sett),
bäras som tjänstgöringstecken
• tjänstgöringstecken bärs på motsvarande plats på mässjacka m/1986, m/1878 och m/1938
• tjänstgöringstecken anbringat på underlag av svart läder bärs fäst i höger bröstfickas knapp på skjorta
• befäl vid utbildningsgrupper bär de f.d. landskapsregementenas (motsv.) förbandstecken som tjänst‐
göringstecken
• personal i tjänst utom riket bär tjänstgöringstecken av textil på vänster ärm 15 mm under nation‐
smärket på alla plagg som bärs som yttersta plagg enligt HKV beslut för insatsen (motsv.)
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Bild 8.2:20 Anbringande av tjänstgöringstecken

Tjänstgöringstecken
Tabell 8.2:22 Tjänstgöringstecken
Tjänstgöringstecken

F-Beteckning

F-Benämning

TJGTECKEN HÖGKV

M7673-431000-2

Försvarsmaktstecken m/91, bärs av ÖB och försvarsattacheér

TJGTECKEN 02 HÖGKV

M7673-431100-0

Högkvarteret m/02

TJGTECKEN HVSS

M7673-432000-1

HKV, PROD RIKSHV och hemvärnets stridsskola m/59-94

TJPGPLTECK SKYDDC ST

M7675-242000

(Militär personal vid SkyddC i flygvapnets och
marinens uniformer)

TJPGPLTECK LEDR ST

M7675-166100-6

Militärhögskolan m/90 (H och K)

Tills vidare lokal anskaffning

MHS i halmstad bär rött konturskuret kläde under tjgtecken m/90
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Tjänstgöringstecken

F-Beteckning

F-Benämning

TJGTECKEN MKS

M7673-345100-5

Marinbasen

TJGTECKEN FARBC

Under anskaffning

SWEDEC
TJGTECKEN FÖRSVMUSC

M7673-424000-1

Försvarsmusik centrum m/93

TJGTECKEN FMLOG

M7673-344300-2

TJGTECKEN 1.UBFLJ

Under anskaffning

TJGTECKEN 3.SJÖSTRIDSFLJ

Under anskaffning

TJGTECKEN 4.SJÖSTRIDSFLJ

Under anskaffning

TJGTECKEN FMTS

Under anskaffning

TJGTECKEN SSS

Tills vidare lokal anskaffning

Sjöstridsskolan
FÖRBTECKEN HKPFLJ

M7675-211000-3

Försvarsmaktens helikopterflottilj m/00

Luftstridsskolan (LSS m/86)

M7675-192000-6
Bärs intill nytt tjgpltecken anskaffats

TJGTECKEN UNDSÄKC

M7673-367000-0

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum m/99
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TJGTECKEN MSS m/00

M7673-369000-8

TJGTECKEN FM HRC

Under anskaffning
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Tjänstgöringstecken

F-Beteckning

F-Benämning

TJGTECK FÖRSV SJVC

M7673-352000-7

FömedC m/94

TJGTECKEN F 7

Under anskaffning

TJGTECKEN F 17

Under anskaffning

TJGTECKEN F 21

Under anskaffning

Tjänstgöringstecken för myndigheter utanför Försvarsmakten
Tjänstgöringstecken för myndigheter utanför Försvarsmakten bärs enligt principerna för andra tjän‐
sgöringstecken
• på höger bröstficka (motsv.)
Tjänstgöringstecken för myndigheter utanför FM
Tabell 8.2:23 Tjänstgöringstecken för myndigheter utanför Försvarsmakten
Tjänstgöringstecken

F-Beteckning

F-Benämning

Försvarsdepartementet m/91

Tills vidare lokal anskaffning

Försvarshögskolan m/98

Tills vidare lokal anskaffning

Inspektionen för strategiska produkter m/07

Tills vidare lokal anskaffning

TJGTECKEN F FORTF

M7673-434000-9

Fortifikationsverket m/92

TJGTECKEN F FMV

M7673-487000-5

Försvarets materielverk m/92

TJGTECKEN F VPV

M7673-457000-1

Pliktverket m/94

81

8.2 Tjänstetecken i uniformssystem m/87

8.2.9.3

Förbandstecken i textil

Förband i utlandsstyrkan och enskild personal i utlandstjänst bär förbandstecken ”SWEDEN TRE KRO‐
NOR” i textil enligt HKV INS order för förbandets uniformering. Förbandstecknet bärs:
• på vänster ärm 30 mm under nationsbeteckning
Förband i utlandsstyrkan och enskild personal i utlandstjänst vid tjänst i Förenta Nationerna (FN) bär
dessutom förbandstecken ”FN MÄRKE BLÅTT” i textil enligt HKV INS order för förbandets unifor‐
mering. FN-märke bärs:
• personal i FN-tjänst bär tjänstgöringstecken UN i textil på höger ärm.
Tjänstgöringstecken i textil
Tabell 8.2:24 Tjänstgöringstecken i textil
F-benämning

F-beteckning

FN-MÄRKE BLÅTT

M7673-381010-1

NATIONSMÄRKE STÅLGR (för
utlandsstyrkan)

M7670-544100-0

NATIONSMÄRKE BEIGE (för utlandsstyrkan)

M7670-542000-4

NATIONSMÄRKE GRÖNT (för ut- M7670-543100-1
landsstyrkan)

8.2.9.4

Kunglig persons namnchiffer

Officer som ingår i H.M Konungens eller annan kunglig persons stab eller framliden kunglig persons
före detta stab eller är adjutant eller ordonnansofficer hos kunglig person, bär dennes namnchiffer av
guldfärgad metall.
För uniform m/87A och mässjacka m/1986 bärs namnchiffer:
• på höger axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87A samt till mässjacka m/1986. Samt på höger
axelklaffshylsa till övriga plagg med axelklaff
För uniform m/87 (flygvapnet) bärs namnchiffer:
• på höger axelklaffshylsa istället för försvarsgrenstecken (fv) till samtliga plagg med axelklaff
På innerkavaj m/48, mässjacka m/1878 och /1938 bärs namnchiffer:
• på VALKNUT ÄGILJETT
På jacka m/87 för marinen bärs namnchiffer:
• av guldfärgad metall på höger bröstfickas lock (motsv plats).
Se anvisningar för tjänstetecken kap 5.
Kungliga namnchiffer
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Tabell 8.2:25 Kungliga namnchiffer
Namnchiffer

F-benämning

F-beteckning

HM KONUNG CARL XVI GUSTAVS NAMNCHIFFER F ADJUTANT 32MM GULDFÄRG

M7675-202000-4

H.K.H Kronprinsessan Victorias namnchiffer f
adjutant 32 mm guldfärg

Tilldelas av hovstaterna

H.K.H Prins Carl Philips namnchiffer f adjutant Tilldelas av hovstaterna
32 mm guldfärg.
H.K.H Prinsessan Madelenes namnchiffer 32
mm guldfärg.

Tilldelas av hovstaterna

Namnchiffer H.K.H, B , Hertigen av Hallands f.d. M7675-201000-5
stab

8.2.10 Utbildningstecken
Utbildningstecken är en sammanfattande benämning för: vidareutbildningstecken, specialutbildnings‐
tecken samt vissa facktecken som tilldelas efter särskild examination.
Den som har behörighet att på angiven plats bära fler än ett utbildningstecken (svenska eller utländska)
får bära endast ett av dessa (eget val).
Utländska utbildningstecken (-märken) som erhållits i tjänsten med anledning av i utlandet och av
utländsk försvarsmakt anordnad utbildning får, utan särskilt tillstånd, bäras. Tecknen (märkena) bärs
på motsvarande sätt och under samma förhållanden som föreskrivits för ifrågavarande försvarsmakts
personal.

8.2.10.1 Vidareutbildningstecken
Vidareutbildnings och utbildningstecken bärs på vänster bröstficka till: vapenrock och jacka m/87(A)
eller på motsvarande plats på innerkavaj m/48, mässjacka m/1986, m/1878 och m/1938 samt får bäras på
motsv. plats på skjorta m/78 (på fästanordning av svart läder knäppt i vänstra bröstfickans knapp):
• personal som genomgått högre fackutbildning vid FHS får bära utbildningstecken ”ugglan” enligt
HKV PERSS bestämmelser
• officer med fackutbildning inom fortifikationsområdet får bära utbtecken för fortifikationsofficer m/
60
• förvaltningsutbildad officer (längre förvaltningskurs vid MHS-K managementenhet) anlägger ut‐
bildningstecken m/69 litet, på röd konturformad platta av kläde
• överstelöjtnant/kommendörkapten och major/örlogskapten som genomgått högre stabsutbildning
vid FHS eller f.d MHS stabskurser eller FHS Chefsprogram (motsv.) får bära stort chefsgruppsemblem
m/39-60
• grundutbildad fallskärmsjägare bär utbildningstecken för fallskärmsjägare med vinrött konturformat
kläde bakom utbildningstecknet. Övriga därtill berättigade bär endast utbildningstecknet ”örnen”.
• godkänd utbildning till flygbasjägare
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Vidareutbildningstecken
Tabell 8.2:26 Utbildningstecken
Vidareutbildningstecken

F-benämning

F-beteckning

TR O PERSKTECK M/60

M7673-256000-4

Högre stabsutbildning m/39-60

UTBILDNINGSTECKEN

M7678-133000-2

Fallskärmsjägare m/51-60
UNDERLAG VRÖD T ÖRN

M7676-648000-4

Grundutbildad fallskärmsjägare m/51-60-94
UTBTECK FACKPROGRAM

M7678-151000-9

Fackprogram vid FHS m/00

TJGTECKEN F FORTF

M7673-434000-9

Fortifikationsutbildning m/60. på svart konturskuren matta

PERSKTECK M/69 INT

M7673-421000-4

Förvaltningsutbildning på röd konturskuren matta

UTBTECK FLYGBASJÄG

M7678-157600-0

Flygbasjägare m/99

8.2.10.2 Specialutbildningstecken
Specialutbildningstecken bärs ovanför höger bröstficka på vapenrock och jacka m/87 (A), och på mot‐
svarande plats på innerkavaj m/48, mässjacka m/86, m/1878 och m/38 samt får bäras på skjorta m/78 (på
fästanordning av svart läder knäppt i högra bröstfickans knapp)
• av HKV fastställt specialutbildningstecken tilldelas militär och civil arbetstagare enligt examina‐
tionsberättigad organisationsenhets bestämmande
Till blå ylletröja m/87 får utbildningstecken avsett för bärande ovan höger bröstficka bäras på höger
axelförstärknings nedre inre hörn.
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Bild 8.2:21 Anbringande av specialutbildningstecken

Specialutbildningstecken
Tabell 8.2:27 Specialutbildningstecken
Specialutbildningstecken

F-benämning

F-beteckning

UTBTECKEN MP

M7678-143000-0

m/52-93 för militärpolis

UTBTECK DYKARE

M7678-157400-5

m/99

UTBTECK 02 TELEKRIG

M7678-157900-4

YRKEST INFO/PRESS

M7678-391100-7

m/39-99

UTBTECKEN KUSTJ

M7678-139000-6

UTBTECK BASSÄKPERS

M7678-157300-7

Marinen

UTBTECK YTSTRIPERS M/02

M7678-158200-8
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Specialutbildningstecken

F-benämning

F-beteckning

UTBTECK VPL YTSTRI M/02

M7678-158300-6

UTBTECKEN UBÅTSPERS

M7678-137000-8

m/78
UTBTECK UBÅTSVET

M7678-157100-1

m/99 för ubåtsveteran
UTBTECK FÖRHÖR/TOLK

M7678-148000-5

UTBTECK 02

Tillsvidare lokal anskaffning

Röjdykare
UTBTECK AMRÖJPERS G

M7678-149000-4

m/95
UTBTECK UNDSÄKPERS

M7678-157500-2

m/99 på konturskuren svart matta

UTBTECK ÖVERLEVUTB

M7678-155000-5

UTBTECKEN 02 SSG

M7678-157800-6

UTBTECKEN HKPSPAN

M7678-138000-7

m/81 för f.d. taktisk officer i marinen
UTBTECKEN HKPSPAN96

M7678-152000-8

för f.d. taktisk officer i marinen i lätt version
UTBTECKEN AFLYG 96

M7678-154000-6

för f.d. arméflygare, lätt version (numrerade)

UTBTECK VPL UBÅTPER
m/99 för totalförsvarspliktig ubåtspersonal
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Specialutbildningstecken

F-benämning

F-beteckning

UTBTECKEN 09 SIG

Under anskaffning

UTBTECKEN FAC 10

Under anskaffning

UTBTECKEN PSYOPS 12

Under anskaffning (2012)

Under anskaffning (2012)

8.2.10.3 Facktecken med särskild examination
Facktecken med särskild examination bärs normalt som facktecken (på krage) men kan istället bäras
som utbildningstecken över höger bröstficka av personal som i övrigt kvarstannar i tidigare fackområde.
Vissa facktecken med examination

8.2.11 Skoltecken
OR-3/5 (kadett) som genomgår utbildning till yrkes- eller reservofficer bär skoltecken krona m/39-60 av
guldfärgad metall på båda ärmarna på vapenrock, jacka och kappa m/87(A) samt på mässjacka m/1986
och m/1938. Skoltecken får tillsvidare bäras på bröstficka eller axelklaff då livplagg inte bärs enligt C
MHS-K bestämmande.
• krona m/39-60 ska anbringas 120 mm ovan ärmslut
OR-3/5 (kadett) i marinen bär kadettkrona i guldbrodyr på innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878.
• kadettkrona i brodyr anläggs omedelbart ovanför gradbeteckningen
• gradbeteckning (axelklaffshylsa) för kadett är försedd med skoltecken (krona)
GSS som antagits till yrkes- eller reservofficersutbildning anlägger krona m/39-60 i brons på bussarong
m/48 RD, vapenrock, jacka och kappa m/87(A) som uttagningstecken i väntan på kommendering till
MHS.
• krona m/39-60 ska anbringas 120 mm ovan ärmslut eller omedelbart ovan gradbeteckning på bussa‐
rong m/48
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Bild 8.2:22 Anbringande av skoltecken för armé och flygvapenkadett

Skoltecken
Tabell 8.2:28 Skoltecken för kadett och GSS med antagning till officersprogrammet
Skoltecken

F-benämning

F-beteckning

KADETTKRONA

M7673-507000-1

m/39-60 i guldfärg

KADETTKRONA

M7673-506000-2

m/39-60 i brons

KADETTKRONA

M7673-501000-7

Kadettkrona m/48 brodyr

8.2.12 Frivilligtecken
Frivilligtecken m/46 av metall i blå och gul färg bärs av av personal i de frivilliga försvarsorganisatio‐
nerna utom av frivillig ungdom.
Frivilligtecken m/46 av blå metall bärs på:
• höger bröstficka på vapenrock, jacka, kappa och skjorta (motsv plats) till samtliga uniformer i uni‐
formssystem m/87.
• höger axelförstärknings nedre inre hörn på blå ylletröja m/87 (S)
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Lottakåren brukar uniform m/48 eller m/87 om lottan har tjänstgöring i marinen eller flygvapnet och
bär härvid frivilligtecken m/46
Röda korsets tjänstemärke för personal vid hemvärnets krigssjukvård är fastställt av överstyrelsen för
Svenska Röda Korset och tillverkas av metall i blå, vit och röd färg med för chef för sjukvårdsgrupp den
kungliga kronan och sköldens kant förgyllda, för övriga bronserade. Röda korsets tjänstemärke bärs
som frivilligtecken och enligt bestämmelserna för dessa.
Frivilligtecken
Tabell 8.2:29 Frivilligtecken i metall
Frivilligtecken

F-benämning

F-beteckning

FRIVILLTECKEN M/46

M7673-127000-1

Riksförbundet Sveriges lottakårer

m/01 Sjövärnskåren

-

m/99 Frivilliga flygkåren

-

FRIVILLTECKEN M/86

M7673-143000-1

Frivilliga motorcykelkåren

FRIVILLTECKEN M/46

M7673-135000-1

Frivilliga radio organisationen

FRIVILLIGTECKEN SBK

M7673-142100-0

Svenska brukshundsklubben

FRIVILLTECKEN M/46

M7673-130000-6

Övriga frivilliga

RÖDA KORSETS TJÄNSTEMÄRKE I BRONS

-

RÖDA KORSETS TJÄNSTEMÄRKE I GULD

-
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8.2.12.1 Föreningsmärke
Föreningsmärke (brosch) får bäras av personal ingående i de frivilliga försvarsorganisationerna vid
verksamhet inom respektive organisation i stället för frivilligtecken och på samma plats som detta.
Föreningsmärke
Tabell 8.2:30 Föreningsmärke
Förening

F-benämning

F-beteckning

Riksförbundet Sveriges lottakårer

TJÄNSTETECKEN M/46

M7673-207000-4

Frivilliga radioorganisationen m/94

TJÄNSTETECKEN FRO

M7673-342000-0

Sveriges bilkårers riksförbund

-

-

8.2.13 Tecken på huvudbonader
8.2.13.1 Armén
Skärmmössa m/87A
Mössmärken
Mössmärke m/60 bärs på skärmmössa m/87A, m/87K och m/86.
• OF-1/9 bär mössmärke m/60 av guldfärgad metall med knapp m/1865 med mörkblå emalj
• OR-6/9 och kadett bär mössmärke m/60 av guldfärgad metall med knapp m/1865-1960 i vit färg
• OR-5 (sergeant) bär mössmärke m/60 av guldfärgad metall med knapp m/39-60, stor av guldfärg
Mössmärke m/60 för Livgardet, Trängregementet samt för hemvärnsbefäl i Stockholm och Östergötland
är av silverfärgad metall.
Mössmärke för Livgardet/kav, Livregementets husarer och hemvärnsförband med traditioner från f.d.
I 3 är försett med halmkrans m/1833 runt knappen.
Mössmärke m/60 för officersgrader (OF)
Mössmärke m/60 för andra grader (OR-6/9)
Mössmärke m/60 för andra grader (OR-5)
Tabell 8.2:31 Mössmärken till skärmmössa m/87A (K) och m/86 i armén
Mössmärke

Beskrivning

F-benämning

F-beteckning

Guldfärgad metall med knapp m/1865

MÖSSM M/60 SKM

M7671-151010-3

Guldfärgad metall med knapp m/1865 och
med halmkokard.

MÖSSM M/60 SKM HK

M7671-157010-7

Officersgrader OF-1/9
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Mössmärke

Beskrivning

F-benämning

F-beteckning

Silverfärgad metall med knapp m/1865.

MÖSSM M/60 SKM

M7671-151020-2

Silverfärgad metall med knapp m/1865 och
med halmkokard.

MÖSSM M/60 SKM HK

M7671-157020-6

Övriga grader OR-6/9
Guldfärgad metall med knapp m/1865-1960 MÖSSM M/60 SKM

M7671-152010-2

Guldfärgad metall med knapp m/1865-1960 MÖSSM M/60 SKM HK
och med halmkokard.

M7671-158010-6

Silverfärgad metall med knapp m/
1865-1960.

M7671-152020-1

MÖSSM M/60 SKM

Silverfärgad metall med knapp m/1865-1960 MÖSSM M/60 SKM HK
och med halmkokard.

M7671-158020-5

Guldfärgad metall med knapp m/39-60 stor i MÖSSM M/60 SKM
guldfärg

M7671-153010-1

Guldfärgad metall med knapp m/39-60 stor i MÖSSM M/60 SKM HK
guldfärg och med halmkokard.

M7671-159010-5

Silverfärgad metall med knapp m/39-60 stor MÖSSM M/60 SKM
i guldfärg.

M7671-153020-0

Silverfärgad metall med knapp m/39-60 stor MÖSSM M/60 SKM HK
i guldfärg och med halmkokard.

M7671-159020-4

Övriga grader OR-5

Skärmbroderier
• OF-6/9 bär skärmbroderi m/42 i guldbrodyr - ”eklövskrans”
OF-5 bär skärmbroderi m/49 i guldbrodyr - ”lagerkrans”
Till uniform för Livgardet och Trängregementet tillverkas skärmbroderi m/49 i silverbrodyr
Skärmbroderier armén
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Tabell 8.2:32 Skärmbroderier för skärmmössa m/87A (K) och m/86 i armén
F-benämning

F-beteckning

SKÄRMBET GEN F-MAN

M7671-191000-6

Skärmbroderi m/42
SKÄRMBET ÖV K-DÖR

M7671-192000-5

Skärmbroderi m/49, guld
SKÄRMBET ÖV LK SB

M7671-193000-4

Skärmbroderi m/49, silver

Mössträns och mössnodd
Mössträns och mössnodd är ursprungligen hakremmar och får användas som sådan vid stark blåst.
• OF-3/9 bär mössträns m/42 av guldtråd
• OR-6/9, kadett samt OF-1/2 bär mössrem m/51 (motsv.) av guldtråd
• OR-5 (sergeant) bär mössnodd m/60 i svart
Till uniform för LG, TrängR samt hemvärnsbefäl i Stockholm och Östergötland tillverkas mössträns och
mössnodd av silvertråd.
Mössträns och mössnodd i armén
Tabell 8.2:33 Mössträns och mössnodd till skärmmössa m/87A (K) och m/86 i armén
F-benämning

F-beteckning

MÖSSREM TRÄNS GULD

M7671-187000-2

Mössträns m/42, guld
MÖSSREM TRÄNS SILV

M7671-187500-1

Mössträns m/42, silver
MÖSSREM SNODD GULD

M7671-188000-1

Hakrem m/51, guld
MÖSSREM SNODD SILV

M7671-188500-0

Hakrem m/51, silver
MÖSSREM TRÄNS SVART

M7671-189000-0

Mössnodd m/60

Bärande
• mösstränsen (-snodden) fästs med två små förbands eller fackknappar på¨ömse sidor av skärmmös‐
san (omedelbart bakom skärminfästningen)

Stålgrå vintermössa m/87
Personal i uniform m/87A bär stålgrå vintermössa m/87A vid kylig väderlek.
Mössmärke
På vintermössa bärs knapp, kokard eller nationalitetsbeteckning samt mössgalon
• tjänstetecknen fästs i därför avsedda öljetthål med kokard/nationalitetsbeteckningen överst
• OF-6/9 bär två jämnlöpande 10 mm mössgaloner m/60 i guldgalon med 2 mm mellanrum
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• OR-6/9 och OF-1/5 samt kadett bär 5 mm mössgalon m/60 mellan kokard och mössknapp och utförs
i guldfärgad metall utom för befäl vid LG, TrängR samt för hemvärnsbefäl i Stockholm och Öster‐
götland där den utförs i silverfärg
• halmkrans m/1833, M7671-203000-2 bärs runt mössknapp m/1865, m/1865-1960 och knapp m/39-60
på vintermössa till uniform för LG/kav, K 3 och hemvärnet i Örebro
Mössmärke för officersgrader (OF-6/9) i armén
Mössmärke för officersgrader (OF-1/5 ) i armén
Mössmärke för andra grader (OR-6/9) i armén
Mössmärke för andra grader (OR-3/5) i armén
Mössmärke för andra grader (OR-1/2) i armén
Tabell 8.2:34 Mössmärke till vintermössa m/87A i armén
Mössmärke

F-benämning

F-beteckning

KOKARD M/1865-1960

M7671-179000-2

KNAPP M/1865

M7670-215000-0

MÖSSGALON M/60 10MM

M76776-243000

MÖSSGALON M/60 5MM

M7676-242000

MÖSSGALON M/60 5MM

M7676-245000

KNAPP M/1865-1960

M7670-401000-4
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Mössmärke

F-benämning
KNAPP 39-60 MST OB

F-beteckning
M7670-402300-7

Medelstor med klammer i guldfärg

Nationalitetsmärke m/41

M7670-242000-7

HALMKRANS

M7671-203000-2

8.2.13.2 Marinen
Skärmmössa
Mössmärken
• OF-1/9 bär mössmärke m/78 stort för flottan respektive m/87 stort för amfibiekåren av guldfärgat
broderi på skärmmössa m/48, och m/87K
• OR-6/9 och kadett bär mössmärke m/78 för flottan respektive m/87 för amfibiekåren av guldfärgat
broderi på skärmmössa m/48, och m/87K
• mössmärke bärs med nedre kanten i linje med mössbandets nedre del
Mössmärke m/78 för OF-1/9 och OR-6/9
Tabell 8.2:35 Tjänstetecken på skärmmössa m/48 i marinen
Mössmärke

F-benämning

F-beteckning

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-511000-9

Guldfärgat broderi för OF-1/9 i flottan

MÖSSMÄRKE M/87
Guldfärgat broderi för OF-1/9 i amfibiekåren
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Mössmärke

F-benämning

F-beteckning

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-513000-7

Guldfärgat broderi för OR-6/9 samt kadett i flottan

MÖSSMÄRKE M/87

M7671-711010-6

Guldfärgat broderi för OR-6/9 samt kadett i amfibiekåren

Skärmbroderi
• OF-6/9 bär skärmbroderi m/42 ”eklövskrans”
• OF-5 bär skärmbroderi m/49 ”lagerkrans”
• OF-3/4 bär skärmbroderi m/02
Skärmbroderier i marinen
Tabell 8.2:36 Skärmbroderier på skärmmössa m/48 i marinen
F-benämning

F-beteckning

SKÄRMBET GEN F-MAN

M7671-191000-6

(Skärmbroderi m/42)
SKÄRMBET ÖV K-DÖR

M7671-192000-5

(Skärmbroderi m/49)
SKÄRMBET 02

M7671-194000-3

(Skärmbroderi m/02)

Mössträns och mössnodd
Mössträns och mössnodd är ursprungligen hakremmar och får användas som sådan vid stark blåst.
• OF-3/9 (örlogskapten/major - flaggman/general) bär mössträns m/42 av guldtråd
• OR-6/9 och kadett, samt OF-1/2 bär mössrem m/51 (motsv.) av guldtråd
• mösstränsen (-snodden) fästs med två små försvarsgrensknapparpå ömse sidor av skärmmössan
(omedelbart bakom skärminfästningen)
Mössträns och mössnodd i marinen
Tabell 8.2:37 Mössträns och mössnodd till skärmmössa m/48 i marinen
F-benämning

F-beteckning

MÖSSREM M/42

M7671-571000-6

Får ersättas av MÖSSREM SNODD GULD (Hakrem m/51)

M7671-313000-9

MÖSSREM M/82

M7671-188000-1

Båtmössa m/48 och vintermössa m/87
Litet mössmärke m/78 (flottan) respektive m/87 (amfibiekåren) anläggs på båtmössa m/48 och vinter‐
mössa m/87.
Officersgrader (OF-1/9)
Övriga grader (OR-6/9)
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Övriga grader (OR-3/5)
Övriga grader (OR-1/2)
Tabell 8.2:38 Mössmärke på båtmössa m/48 samt vintermössa m/87 i marinen
Mössmärke

F-benämning

F-beteckning

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-521000-7

guldfärgat broderi för OF-1/9 i flottan

MÖSSMÄRKE M/87 KA

M7671-714010-3

guldfärgat broderi för OF-1/9 i amfibiekåren

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-523000-5

guldfärgat broderi för OR-6/9 och kadetter i flottan

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-524000-4

guldbroderi med ankare i silver för OR-6/9 som inte är yrkes-eller
reservofficer i flottan
MÖSSMÄRKE M/87 KA

M7671-713010-4

guldfärgat broderi för OR-6/9 och kadetter i amfibiekåren

MÖSSMÄRKE M/78

M7671-542000-2

guldfärgat broderi för OR-5 sergeant i flottan
MÖSSMÄRKE M/78

M7671-541000-3

guldfärgat broderi med ankare i silver för OR-3/4 i flottan
MÖSSMÄRKE M/78

M7671-537000-9

Flottans märke i guldfärg på blå platta av metall för OR-1/2 i flottan

Rundmössa m/48
OR-1/5 i flottan bär mössband av textil med inskription (fartygs, förbands eller skolnamn) i guld på
rundmössa m/48.
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8.2.13.3 Flygvapnet
Skärmmössa
Mössmärken
Flygemblem m/51 80x70mm bärs till skärmmössa m/87
OF-1/9 och OR-6/9 samt kadetter bär flygemblem m/51 större av guldfärgat broderi till skärmmössa m/
87 och m/87 K
• flygemblem m/51 större fästs centrerat mot mössbandet så att emblemets nedre del kommer i linje
med mösstommen
Mössmärken flygvapnet
Tabell 8.2:39 Mössmärken till skärmmössa m/87 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

FLYGEMBLEM M/51

M7675-320000-1

Flygemblem m/51 80x70 mm av guldfärgat broderi

Skärmbroderi
Skärmbroderier i guldbrodyr bärs till skärmmössa m/87
• OF-6/9 bär skärmbroderi m/42 ”eklövskrans”
• OF-5 bär skärmbroderi m/49 ”lagerkrans”
Skärmbroderi i flygvapnet
Tabell 8.2:40 Skärmbroderier skärmmössa m/87 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

SKÄRMBET GEN F-MAN

M7671-191000-6

(Skärmbroderi m/42)
SKÄRMBET ÖV K-DÖR

M7671-192000-5

(Skärmbroderi m/49)

Mössträns och mössnodd
Mössträns och mössnodd bärs till skärmmössa m/87
Mössträns och mössnodd är ursprungligen hakremmar och får användas som sådan vid stark blåst.
• OF-3/9 bär mössträns m/42 av guldtråd
• OR-6/9 och kadetter samt OF-1/2 bär mössrem m/51 (motsv.) av guldtråd
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Mössträns och mössnodd i flygvapnet
Tabell 8.2:41 Mössträns och mössnodd till skärmmössa m/87 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

MÖSSREM TRÄNS GULD

M7671-187000-2

Mössträns m/42, guld
MÖSSREM SNODD GULD

M7671-572000-5

Hakrem m/51

Mösstränsen (-snodden) fästs i flygvapnet med två små försvarsgrensknappar.

Flygmössa m/30 och vintermössa m/87
• OF-1/9 samt OR-6/9 bär flygemblem m/51 av guldfärgat broderi på flygmössa m/30 och vintermössa
m/87
• OR-1/5 bär mössmärke m/30 av textil på flygmössa och vintermössa m/87
Mössmärken på vintermössa m/87 och flygmössa m/30
Tabell 8.2:42 Mössmärken till vinter- och flygmössa i Flygvapnet
F-benämning
FLYGEMBLEM M/51

F-beteckning
M7675-318000-5

70x60 mm av guldfärgat broderi
MÖSSMÄRKE M/51

M7675-309000-6

(av textil)

8.2.13.4 Civil tjänstedräkt m/87
Skärmmössa
Skärmmössa m/87 bärs enligt anvisningarna för arbets-och paraduniformer av civil arbetstagare inpla‐
cerad från nivå CR- 2. Tjänstetecken för civil arbetstagare till skärmmössa m/87 utgörs av:
• mössträns vit
• FM-märke i blå emalj (mössmärke för civ m/87)
• knapp m/39-60 liten i silver
Tabell 8.2:43 Tjänstetecken på skärmmössa m/87 civil arbetstagare
F-benämning

F-beteckning

MÖSSTRÄNS VIT

M7671-186000-3

MÖSSMÄRKE M/87 CIV

M7671-717010-0

KNAPP M/39-60 LITEN

M7670-406000-9

Vintermössa m/87 (blå)
Vintermössa m/87 bärs enligt anvisningarna för arbets-och paraduniformer av civil arbetstagare inpla‐
cerad från nivå CR- 2. Tjänstetecken för civil arbetstagare till vintermössa m/87 utgörs av:
• MÖSSMÄRKE M/87 CIV
Tabell 8.2:44 Mössmärke till skärmmössa m/87 för civil tjänstedräkt
F-benämning

F-beteckning

MÖSSMÄRKE M/87 CIV

M7671-717010-0
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8.2.13.5 Basker och baskertecken
Basker bärs till uniform enligt anvisningarna för respektive uniformsdräkt.
• basker bärs med kantremmen 1.5 - 2.5 cm över ögonbrynen och baskern liggande slätt utmed huvudet
och med ”kullen” mot höger öra
• storleken på basker kan regleras med band i kantremmen
• bandets ändar får inte hänga fritt utan ska stoppas in i kantremmen
Tabell 8.2:45 Basker i FM
F-benämning

F-beteckning

Förband

BASKER MÖRKBLÅ

M7346-039000-1

Generalsperson i armén och amfibiekåren, personal vid organisationsenhet som inte har annan färg angiven utom marinens sjöförband (flottan)

BASKER SVART

M7346-045000-3

LG/inf, I 19, P 4, P 7 och MSS

BASKER MÖRKGRÖN

M7346-033000-7

LG/kav, K 3, I 19/AJB (193.jbat), Lapplands jägargrupp, Flygbasjägare och FMUndSäkC

BASKER MELLANGRÖN

M7346-038000-2

Amf 1

BASKER VINRÖD

M7346-031000-9

Fallskärmsjägarkompaniet i 32.undbat

BASKER BRUN

M7346-046000-2

Hemvärnet

BASKER RÖD

M7346-041000-7

LG/Försvarsmusiken

BASKER BLÅ FN

M7346-036000-4

Militär personal i FN-tjänst

BASKER GUL

M7346-043000-5

EU monitorer m.m

BASKER MELLANBLÅ

M7346-037000-3

FM Hkpflj

BASKER OLIVGR

Under anskaffning

Särskilda operationsgruppen (SOG) och specialförbandsledningen

Till basker bärs baskertecken av metall utom av SOG och SFL som har broderat bastertecken.
• Baskertecken placeras med nedre kanten på tecknet ca 5 mm ovanför övre delen på kantbandet och
så att centrum på baskertecknet kommer mitt ovanför vänster öga.
Personal i tjänst i vissa internationella organisationer anlägger basker och baskertecken enligt HKV
bestämmande.
Baskertecken
Tabell 8.2:46 Baskertecken i FM
Baskertecken

F-benämning

F-beteckning

BASKERTECK 02 GEN A

M7675-126000-7

(Generalspersoner i armén och amfibiekåren)

BASKERTECKEN 02 LG

M7675-129100-2
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Baskertecken

F-benämning

F-beteckning

BASKERTECKEN 02 INF

M7675-128700-0

(I 19 stab m.m)

BASKERTECKEN M/60

M7675-115000-0

(I 19/Lapplandsjägargruppen)

BASKERTECKEN M/78

M7675-120100-1

(K 3)

BASKERTECK M/53-60

M7675-116000-9

(Fallskärmsjägarkompaniet)

BASKERTECKEN SF

Under anskaffning

(M/2010 för Specialförbanden)
BASKERTECKEN M/60

M7675-114000-1

(I 19/AJB)

BASKERTECKEN M/60

M7675-113000-2

(I 19/3. brigstab, 191- och 192. mekbat, P 4, P7)

BASKERTECK 02 ART

M7675-128600-2

(A 9)

BASKERTECK 02 LV

M7675-128500-4

(Lv 6)

BASKERTECK 02 ING
(Ing 2, SWEDEC)
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Baskertecken

F-benämning

F-beteckning

BASKERTECKEN 02 SIGN

M7675-128300-9

(LedR, FMTM)

BASKERTECKEN 02 TRÄNG

M7675-128100-3

(TrängR)

BASKERTECK 02 AMFK

M7675-136000-5

(Amf 1)

BASKERTECKEN 05 FV

M7675-129200-0

(Flygvapnet)

BASKERTECKEN M/87

M7675-122100-9

(Flygbasjägare)

BASKERTECKEN HKPFLJ

M7675-125000-8

(m/99)

BASKTECK 02 UNDSÄKC

M7675-128900-6

(FMUndSäkC)

BASKERTECK 02SKYDDC

M7675-128200-1

(SkyddC)
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Baskertecken

F-benämning

F-beteckning

BASKERTECKEN UN

M7675-121000-2

(FN-Baskermärke)

BASKERTECK 02 ARMÉN

M7675-128800-8

(Armén vid: HKV, MSS, Hv SS, FMTS, FMLOG,
HRC, FömedC, MHS-K, MHS-H, markstridsförband i internationell tjänst, Hemvärnet med Nationella insatsstyrkorna samt
Frivilliga försvarsorganisationer)

8.2.14 Uniformsknappar
8.2.14.1 Allmänt
Anvisning för vilken respektive försvarsgrens-, förbands-, fack- och personalkårsknapp som ska bäras
framgår av kapitel 8.3 där uniform för organisationsenheterna och hemvärnsförbanden presenteras.
Samtliga knappar förekommer som stor (bottnad och obottnad, alternativt halvbottnad) samt som liten
knapp. Knapparna är tillverkade av guld och/eller silverfärgad metall.
Obottnad knapp bärs där knapp inte knäpps i knapphål.

8.2.14.2 Armén
Förbands-, truppslags-, fack- och personalkårsknappar samt knapp för viss personal bärs av: kadetter,
OR-6/9 och OF-1/9. Hemvärnsbefäl från fänriks grad anlägger angiven förbandsknapp för hemvärns‐
förbandet.
• stor knapp bärs på bröstet till vapenrock och kappa m/87A samt mässjacka m/86. Obottnad knapp
bärs där knapp inte knäpps i knapphål
• liten knapp bärs på axelklaffar på jacka, vapenrock och kappa m/87A, på väst m/86, kedja till mäs‐
sjacka m/86 och på skärmmössa m/87A (K)
Försvarsgrensknapp m/39-60 bärs av OR-1/5 samt av hemvärnsbefäl upp till OR-8 i hemvärnet
• stor knapp bärs på vapenrock och kappa m/87A
• liten knapp bärs på axelklaffar på jacka, vapenrock och kappa m/87A samt på skärmmössa

Bild 8.2:23 Försvarsgrensknapp m/39-60
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Försvarsgrensknapp m/39-60
Tabell 8.2:47 Försvarsgrensknapp m/39-60 i armén
F-benämning

F-beteckning

KNAPP 39-60 ST FB S

M7670-409000-6

Stor försänkt botten i silver för meniga och gruppbefäl vid LG, TrängR och hemvärnet i
Stockholm och Östergötland
KNAPP M/39-60 STOR

M7670-407000-8

Stor bottnad i silver för meniga och gruppbefäl vid LG, TrängR och hemvärnet i Stockholm
och Östergötland
KNAPP M/39-60 STOR

M7670-408000-7

Stor obottnad i silver för meniga och gruppbefäl vid LG, TrängR och hemvärnet i Stockholm
och Östergötland
KNAPP M/39-60 LITEN

M7670-406000-9

Liten i silver för meniga och gruppbefäl vid LG, TrängR och hemvärnet i Stockholm och
Östergötland
KNAPP 39-60 ST FB G

M7670-404500-0

Stor försänkt bottnad i guldfärg för meniga och gruppbefäl i armén och hemvärnet
KNAPP M/39-60 STOR

M7670-403000-2

Stor bottnad i guldfärg för meniga och gruppbefäl i armén och hemvärnet
KNAPP M/39-60 STOR

M7670-404000-1

Stor obottnad i guldfärg för meniga och gruppbefäl i armén och hemvärnet
KNAPP M/39-60 LITEN

M7670-402000 L

Liten i guldfärg för meniga och gruppbefäl i armén och hemvärnet

Kadetter, OR-6/9 och OF-1/9 bär uniformsknapp enligt anvisningarna för respektive organisations‐
enhet och facktillhörighet.
Förbands-och personalkårsknapp liten
Förbands-och personalkårsknapp stor bottnad
Förbands-och personalkårsknapp, stor flatbottnad
Förbands-och personalkårsknapp, stor obottnad
Fack knapp, flat bottnad
Fack knapp, liten
Fack knapp, stor bottnad
Fack knapp, stor obottnad
Tabell 8.2:48 Nya förbandsknappar
Förband

F-benämning

F-beteckning

SkyddC

KNAPP
SKYDDC LITEN

M7670-421000

SkyddC

KNAPP
M7670-420000
SKYDDC STOR

Anmärkning

8.2.14.3 Marinen
Kadetter, OR-6/9 och OF-1/9 anlägger knapp m/1878 av guldfärgad metall, stor, mellanstor och liten.
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• stor knapp bärs på innerkavaj m/48, vapenrock m/87, kappa m/87 samt mässjacka m/1878. Obottnad
knapp bärs där knapp inte knäpps i knapphål
• mellanstor knapp bärs på mässjacka m/1878 av kadett. Samt på axelklaffar till jacka och kappa m/87
• liten knapp bärs till väst och kedja till mässjacka m/1878 samt på skärmmössa m/48
OR-1/5 anlägger knapp m/42-60 av guldfärgad metall, stor, mellanstor och liten.
• stor knapp bärs på vapenrock och kappa m/87. Obottnad knapp bärs där knapp inte knäpps i knapp‐
hål
• mellanstor knapp bärs på bussarong m/48
• liten knapp bärs på axelklaffar till vapenrock och jacka m/87
Tabell 8.2:49 Försvarsgrensknapp m/42-60 i marinen
F-benämning

F-beteckning

KNAPP M/42-60 ST1 B

M7670-532000-6

KNAPP M/42-60 ST1FB

M7670-532500-5

KNAPP M/42-60 ST2 B

M7670-533000-5

KNAPP M/42-60 ST2OB

M7670-533500-4

KNAPP M/42-60 ST2KL (klammer)

M7670-533800-8

KNAPP M/42-60 ST3 B

M7670-534000-4

KNAPP M/42-60 ST3OB

M7670-534500-3

Bild 8.2:24 Knapp m/1878

Knapp m/1878
Tabell 8.2:50 Knapp m/1878 i marinen
F-benämning

F-beteckning

KNAPP M/78 ST 1 B

M7670-521000-9

KNAPP M/78 ST 1 FB

M7670-521500-8

KNAPP M/78 ST 2 B

M7670-522000-8

KNAPP M/78 ST 2 FB

M7670-522500-7

KNAPP M/78 ST 2 OB

M7670-523000-7

KNAPP M/78 ST 2 KL (klammer)

M7670-524000-6

KNAPP M/78 ST 3 B

M7670-525000-5

KNAPP M/78 ST 3 OB

M7670-526000-4
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8.2.14.4 Flygvapnet
OR-1/9 och OF-1/9 anlägger knapp m/30 för flygvapnet av guldfärgad metall i tre storlekar (22, 19 och
14 mm).
• stor knapp bärs på vapenrock och kappa m/87
• mellanstor knapp bärs på mässjacka m/38
• liten knapp bärs på axelklaffar till vapenrock, jacka och kappa m/87, på väst och kedja till mässjacka
m/38 samt på skärmmössa m/87

Bild 8.2:25 Knapp m/30

Knapp m/30
Tabell 8.2:51 Knapp m/30 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

KNAPP M/30 RF 22 B

M7670-301000-5

KNAPP M/30 RF 22 OB

M7670-302000-4

KNAPP M/30 RF 22 FB

M7670-302500-3

KNAPP M/30 RF 19

M7670-303000-3

KNAPP M/30 RF 14 LÖ (lodrätt
ögla)

M7670-304000-2

KNAPP M/30 RF 14 VÖ (vågrätt
ögla)

M7670-304100-0

KNAPP M/30 14 FB LÖ

M7670-304500-1

KNAPP M/30 14 FB VÖ

M7670-304600-9

KNAPP M/30 RF 11 LÖ

M7670-305000-1

KNAPP M/30 RF 11

M7670-306000-0

KNAPP M/30 RF 19 FB

M7670-308000-8
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8.2.14.5 Civil tjänstedräkt
Civil tjänsteman som bär civil tjänstedräkt (m/87) anlägger knapp m/39-60 i silver enligt anvisningarna
för motsvarande unifomer

Bild 8.2:26 Knapp m/39-60
Tabell 8.2:52 Knapp för civil tjänstedräkt m/87
F-benämning

F-beteckning

KNAPP 39-60 ST FB S

M7670-409000-6

KNAPP M/39-60 STOR

M7670-407000-8

KNAPP M/39-60 STOR

M7670-408000-7

KNAPP M/39-60 LITEN

M7670-406000-9

8.2.15 Paradutrustning och spännen
Vit utrustning för trupparaddräkt beskrivs i anvisningarna för respektive trupparaddräkt.

8.2.15.1 Armén
OR-6/9 och OF-1/5 bär till högtidsdräkt m/87A:
• paradskärp m/60 av gulddrageri i guld och blått samt spänne i guldfärgad metall med arméns emblem
OF-6/9 samt vid LG från OF-3 och från OF-4 vid K 3 bär:
• paradskärp m/1817
Andra grader OR-1/5 bär till högtidsdräkt m/87A:
• paradlivrem vit
Tabell 8.2:53 Paradskärp i armén
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP M/1817

M7390-145000-0

PARADSKÄRP M/60

M7390-128000-1

LIVREM PARAD VIT

M7390-709010-7

Spänne bärs till rundskuren kappa m/86. Till mässdräkt för LG och TrängR tillverkas spänne i silverfärg.
Till mässjacka bärs spänne i form av två små förbandsknappar (motsv.) sammanlänkade med en mang‐
lad pansarkedja i samma färg som aktuell knapp.
Spännen i armén
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Tabell 8.2:54 Spännen i armén
F-benämning

F-beteckning

KNAPPSPÄNNE M/43-86 (silver) KNAPPSPÄNNE M/43-86 (guld)

M7670-395100-0

SPÄNNE PSKÄRP M/60

M7390-990039-4

8.2.15.2 Marinen
OR-1/5 bär till högtidsdräkt m/48:
• paradlivrem vit
Tabell 8.2:55 Paradskärp i marinen
F-benämning

F-beteckning

LIVREM PARAD VIT

M7390-709010-7

Spänne av guldfärgad metall med flottans emblem omgivet av tre öppna kronor bärs till båtkappa m/
14.
Till mässjacka m/1878 bärs spänne i form av två små försvarsgrensknappar sammanlänkade med en
manglad pansarkedja i guld färg.
Spännen i marinen
Tabell 8.2:56 Spännen i marinen
F-benämning

F-beteckning

KNAPPSPÄNNE M/14

M7670-395000-2

8.2.15.3 Flygvapnet
OR-6/9 och OF-1/9 bär till högtidsdräkt m/87:
• paradskärp svart med spännen
OR-1/5 bär till högtidsdräkt m/87:
• paradlivrem vit
Tabell 8.2:57 Paradskärp i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP SVART

M7390-127000-2

LIVREM PARAD VIT

M7390-709010-7

Spänne av guldfärgad metall med emalj bärs till rundskuren krage.
Till mässjacka m/1938 bärs spänne i form av två små förbandsknappar sammanlänkade med en manglad
pansarkedja i guld färg.
Spännen i flygvapnet
Tabell 8.2:58 Spännen i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

Spänne m/38

-

Spännen till paradskärp ingår i paradskärpet och förekommer dels som spännen för reglering och dels för fästning
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8.2.16 Gradbeteckning
Tjänstegrader anges med gradbeteckningar.
Gradbeteckning bärs av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yrkes- och reservofficer
yrkes- och reservmedicinalofficer och kombineras alltid med yrkesband
yrkes- och reservförsvarsmeteorolog och kombineras alltid med yrkesband
yrkes- och reservförsvarsmaktsingenjör och kombineras alltid med yrkesband
yrkes- och reservofficer som är anställd som försvarsjurist och kombineras alltid med yrkesband
yrkes- och reservofficersaspirant (kadett bär gradbeteckning för OR-3/5 under utbildning)
gruppchefer, soldater och sjömän (OR-1/5)
till krigsförband inkallad totalförsvarspliktig personal
totalförsvarspliktig och rekryt under grundutbildning
hemvärnsmän och hemvärnsbefäl samt till hemvärnet kontrakterad avtalsbunden personal från fri‐
villig försvarsorganisation
• militär personal tillhörande frivilliga försvarsorganisationer
• militärmusiker (oavsett anställningsform)

8.2.16.1 Armén
Tecknen - utom stjärna m/1860 för generalsperson - tillverkas av metall i guldfärg. Gradbeteckning för
LG och TrängR samt för hemvärn i Stockholm och Östergötland tillverkas i silverfärg.
Gradbeteckning bärs på båda axelklaffarna till vapenrock, jacka och kappa m/87A samt mässjacka m/
86.
Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa m/87(grå) till blå ylletröja m/87(S), trenchcoat m/84, sjörock 93,
svart regnkappa och vit skjorta m/78 (grå skjorta m/87).
Gradbeteckning av m/ä- typ får bäras på båda axelklaffarna till mässjacka m/86.
Axelklaffarna/axelklaffshylsorna för generalsperson täcks av en 45 mm guldgalon 02.

Officersgrader OF-1/9
OF-6/9 bär som gradbeteckning på axelklaffar på jacka, vapenrock och kappa m/87A samt på axelklaff‐
shylsor till övriga plagg med axelklaffar, en - fyra stjärnor m/1860 i guldbrodyr. Generallöjtnant, gene‐
ralmajor och brigadgeneral bär litet chefsgruppsemblem m/39-60 av guldfärgad metall. General (4 stjär‐
nor) bär inte chefsgruppsemblem m/39-60.
• centrumavståndet mellan stjärnorna ska vara 27 mm
• mellan stjärna och chefsgruppsemblem ska avståndet vara 5 mm
• axelklaffarna/axelklaffshylsorna täcks av en 45 mm galon m/51
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Bild 8.2:27 Axelklaffshylsa för OF-6 till OF-9 (generalsperson) i armén
Tabell 8.2:59 Officersgrader OF-6/9 i armén
F-benämning

F-beteckning

AXELKLH M/87 STG RD

M7674-146800-9

GALON M/51 45MM K

M7676-611000-7

STJÄRNA M/1860

M7670-106000-2

TR O PERSKTECK M/60

M7673-255000-5

(Chefsgruppsemblem m/39-60 (litet)

OF-5 (överste 1.) bär som gradbeteckning på axelklaffar (axelklaffshylsor), en krona m/60 och fyra stjär‐
nor m/2000.
• centrumavståndet mellan stjärnorna ska vara 18 mm
• mellan krona och stjärna ska avståndet vara 3 mm
• yttersta stjärnan ska vara 10 mm från axelklaffssömmen
Utnämning till överste 1. har upphört. Graden kvarstår intill samtliga i graden utnämnda har ent‐
ledigats från tjänst.
OF-3/5 bär som gradbeteckning på axelklaffar (axelklaffshylsor) en krona m/60 och en till tre stjärna m/
2000 samt förbandstecken (motsv.):
• centrumavståndet mellan stjärnorna ska vara 18 mm
• mellan krona och stjärna ska avståndet vara 3 mm
• mellan stjärna och förbandstecken (motsv.) ska avståndet vara 5 mm
OF-1/2 bär som gradbeteckning på axelklaffar (axelklaffshylsor) en till tre stjärna m/2000 samt förband‐
stecken (motsv.):
• centrumavståndet mellan stjärnorna ska vara 18 mm
• mellan stjärna och förbandstecken (motsv.) ska avståndet vara 5 mm
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Bild 8.2:28 Axelklaff för OF-6/9 (officerare) i armén
Tabell 8.2:60 Officersgrader (OF-1/5) i armén
F-benämning

F-beteckning

Krona m/60 (silver)

M7673-110000-0

Krona m/60 (guld)

M7673-109000-3

Stjärna m/2000 (silver)

M7670-108100-8

Stjärna m/2000(guld)

M7670-107100-9

Andra grader OR-6/9 (specialistofficerare)
OR-9 (regementsförvaltare) bär som gradbeteckning på axelklaffar (axelklaffshylsor) en krona m/60 och
två stjärnknappar m/60 samt förbandstecken (motsv.):
• centrumavståndet mellan stjärnorna ska vara 18 mm
• mellan krona och stjärnknapp ska avståndet vara 3 mm
• mellan stjärnknapp och förbandstecken (motsv.) ska avståndet vara 5 mm
OR-6/8 (1:e sergeant- förvaltare) bär som gradbeteckning på axelklaffar (axelklaffshylsor) en till tre
stjärnknapp m/60 samt förbandstecken (motsv.):
• centrumavståndet mellan stjärnknappar ska vara 18 mm
• mellan stjärnknapp och förbandstecken (motsv.) ska avståndet vara 5 mm
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Bild 8.2:29 Axelklaff för OR-6 till OR-9 (specialistofficerare) i armén
Tabell 8.2:61 Andra grader OR-6/9 i armén
F-benämning

F-beteckning

Stjärnknapp m/60 (silver)

M7670-136000-6

Stjärnknapp m/60 (guld)

M7670-135000-7

Krona m/60 (silver)

M7673-110000-0

Krona m/60 (guld)

M7673-109000-3

Andra grader OR-1/5 (meniga och gruppbefäl)
OR-3/5 (inklusive kadetter) bär som gradbeteckning på axelklaffar (axelklaffshylsor) en till tre vinklar
m/39-60:
• mellan vinkel och förbandstecken ska avståndet vara 5 mm och mellan vinklar 4 mm
• mellan nedersta vinkeln och förbandstecken (motsv.) ska avståndet vara 5 mm
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Bild 8.2:30 Axelklaff för OR-3/5 (gruppbefäl) i armén
Tabell 8.2:62 Andra grader OR-3/5 i armén
F-benämning

F-beteckning

Vinkel m/39-60 (silver)

M7670-158000-9

Vinkel m/39-60 (guld)

M7670-157000-0

OR-1/2 bär förbandstecken, försvarsgrenstecken (motsv.) på axelklaffar/axelklaffshylsa. OR-2 (menig
1kl.) bär dessutom anställningstecken:
• avståndet mellan stolpar ska vara 4 mm
• mellan stolpar och förbandstecken (motsv.) ska avståndet vara 5 mm
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Bild 8.2:31 Axelklaff för OR-1/2 (meniga) i armén
Tabell 8.2:63 Andra grader OR-2
F-benämning

F-beteckning

STOLPE M/39-60 (silver)

M7670-148000-2

STOLPE M/39-60 (guld)

M7670-147000-3

Gradbeteckning av m/ä typ
Axelklaff av m/ä typ får anskaffas på egen bekostnad och bäras av tillsvidareanställd OR-6/9 och OF-1/9
på mässjacka m/1986:
• gradbeteckning och förbands-, fack- eller personalkårsknapp läggs på beläggningssnören i samma
färg som tjänstetecknen på axelklaff av m/ä typ
• Förbandstecken anbringas som på axelklaff m/87A
• LG får bära axelklaff m/1886 (inf) och m/1895 (kav), härvid ska fasta axelklaffar inte vara monterade
utan infästning av gradbeteckningen sker med hällor i likhet med uniform m/ä

8.2.16.2 Marinen
Gradbeteckning bärs på båda ärmarna på:
• innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 av OF-1/9
• innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 av kadett och OR-6/9 och kombineras härvid med broderade
facktecken
• bussarong m/48 av OR-3/5 och kombineras med yrkestecken i metall
• bussarong m/48 av OR-1/2 med invävda yrkestecken
Gradbeteckning på axelklaffshylsor (02B) bärs på:
• samtliga plagg med axelklaffar
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Gradbeteckning och yrkestecken i metall bärs på axelklaffshylsor m/87 (blå) på:
• axelklaff till bussarong m/96 (vit)

Gradbeteckning på ärmar
Den översta galonen är formad som en ”ögla” för officer i flottan respektive ”granat” för officer i
amfibiekåren.
Specilistofficer i flottan bär vapenslags- eller facktecken över gradbeteckningsgalon. I amfibiekåren
bärs vapenslagstecken under gradbeteckningsgalon
Officersgrader OF-6/9 (flaggmän och generaler)
OF-6 till OF-9 bär som gradbeteckning på ärm: GALON M/51 45MM K samt gradbeteckning ärm 02
enligt tabell:
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm
• avståndet från ärmens nederkant till översta galonens underkant ska för flaggman vara 80 mm

Bild 8.2:32 Gradbeteckning på ärmar för OF-6/9 (flaggmän) i marinen

Bild 8.2:33 Gradbeteckning på ärmar för OF-6/9 (generalspersoner) i marinen
Tabell 8.2:64 Gradbeteckning på ärmar för officersgrader OF-6/9 i marinen
Grad

GALON 02
45 MM

GRADBET 02 ÄRM FL (rund
ögla),

GALON 02 12,6MM

GRADBET 02 ÄRM AMF (spetsig ögla)
OF-9, amiral

M7676-619300-3

M7674-901100-9

2 st.
M7676-619100-7

OF-9, general

M7676-619300-3

M7674-901200-7

2 st.
M7676-619100-7
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Grad

GALON 02
45 MM

GRADBET 02 ÄRM FL (rund
ögla),

GALON 02 12,6MM

GRADBET 02 ÄRM AMF (spetsig ögla)
OF-8, viceamiral

M7676-619300-3

M7674-901100-9

M7676-619100-7

OF-8, generallöjtnant

M7676-619300-3

M7674-901200-7

M7676-619100-7

OF-7, konteramiral

M7676-619300-3

M7674-901100-9

-

OF-7, generalmajor

M7676-619300-3

M7674-901200-7

-

OF-6, flottiljamiral

M7676-619300-3

M7674-901100-9

-

OF-6, brigadgeneral

M7676-619300-3

Öglan direkt i 45 mm galonen
M7674-901200-7

-

Öglan direkt i 45 mm galonen

Officersgrader OF-1/5
OF-5 bär som gradbeteckning på ärm: en 24 mm stjärna m/30 i guldbrodyr, en 23 mm galon m/51 och
tre 11 mm galon m/51.
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm
• avståndet från ärmens nederkant till översta galonens underkant ska vara 100 mm

Bild 8.2:34 Gradbeteckning på ärmar för OF-5 (kommendör 1./överste 1.) i marinen

Utnämning till överste 1. har upphört. Graden kvarstår intill samtliga i graden utnämnda har ent‐
ledigats från tjänst.
Tabell 8.2:65 Gradbeteckning på ärmar för officersgrader OF-5 (kommendör 1. och överste 1.) i marinen
F-benämning

F-beteckning

24 mm stjärna m/30 i guldbrodyr

M7670-502000-2

GALON M/51 23MM K

M7676-613100-3

Läggs med kringla
GRADBET ÄRM M/87 KA

M7674-705300-3

GALON M/51

M7676-615000-3

11 MM

OF-5 (kommendör/överste) bär som gradbeteckning på ärm: en 11 mm galon m/51 med chevron och tre
11 mm galon m/51.
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm
• avståndet från ärmens nederkant till översta galonens underkant ska vara 100 mm
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Bild 8.2:35 Gradbeteckning på ärmar för OF-5 (kommendör/överste) i marinen
Tabell 8.2:66 Gradbeteckning på ärmar för officersgrader OF-5 (kommendör och överste) i marinen
F-benämning

F-beteckning

Galon m/51 11 mm K

M7676-615100-1

Flottan
Gradbet ärm Ka K

M7674-601200-0

Amfibiekåren
3 st 11 mm galon m/51

M7676-615000-3

OF-1/5 bär på ärm gradbeteckning bestående av 12,6 mm gradbeteckning m/02 (flottan respektive am‐
fibiekåren) och galon m/02. OF-1/4 (löjtnant-örlogskapten/major) bär även en 6,3 mm galon m/02
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm
• avståndet från ärmens nederkant till översta galonens underkant ska vara 100 mm

Bild 8.2:36 Gradbeteckning på ärmar för OF-1/5 (officerare) i flottan

Bild 8.2:37 Gradbeteckning på ärmar för OF-1/5 i amfibiekåren
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Bild 8.2:38 Mått för gradbeteckningar på ärmar för OF-1/5 i marinen
Tabell 8.2:67 Gradbeteckning på ärm för officersgrader OF-1/5 i marinen
Grad

Gradbet 02 ärm

Galon 02 12.6 MM

Galon 02 6.3 MM

Fänrik

M7674-901100-9

-

-

M7674-901200-7

-

-

M7674-901100-9

-

M7676-619200-5

M7674-901200-7

-

M7676-619200-5

M7674-901100-9

M7676-619100-7

-

M7674-901200-7

M7676-619100-7

-

M7674-901100-9

M7676-619100-7

M7676-619200-5

M7674-901200-7

M7676-619100-7

M7676-619200-5

M7674-901100-9

2 st. M7676-619100-7

-

M7674-901200-7

2 st. M7676-619100-7

-

Flottan
Fänrik
Amfibiekåren
Löjtnant
Flottan
Löjtnant
Amfibiekåren
Kapten
Flottan
Kapten
Amfibiekåren
Örlogskapten
Flottan
Major
Amfibiekåren
Kommendörkapten
Flottan
Överstelöjtnant
Amfibiekåren

Andra grader OR-6/9 (Specialistofficerare)
OR-6/9 bär som gradbeteckning på ärm, en till fyra, 8 mm galon m/51 och däröver (flottan) vapenslags‐
tecken eller facktecken i guldbrodyr, respektive därunder (amfibiekåren) vapenslagstecken i guldbro‐
dyr.
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm
• avståndet från ärmens nederkant till nedersta galonens underkant ska vara 100 mm
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Bild 8.2:39 Gradbeteckning på ärmar för andra grader OR-6/9 i flottan

Bild 8.2:40 Mått för andra grader OR-6/9

Bild 8.2:41 Gradbeteckning på ärm för andra grader OR-6/9 i amfibiekåren
Tabell 8.2:68 Gradbeteckning på ärm för andra grader OR-6/9
F-beteckning

F-benämning

GALON M/51 8MM

M7676-616000-2

1-4 stycken
ANKARE M TROSS

M7678-551000-5

Flottan: utmärks tillsvidare oavsett yrkesinriktning
med broderat
VAPENSLTECK M/87 KA

M7675-511100-8

Amfibiekåren: broderat

Andra grader OR-1/5 (meniga och gruppbefäl)
OR-3/5 och kadett bär som gradbeteckning på ärm på bussarong m/48 RD respektive för kadetter till
innerkavaj m/48: En till tre, i vinkel lagda och sammanvävda, 12,7 mm galon m/02 på mörkblått kläde:
• under vinklarna bärs i flottan guldfärgat yrkestecken i metall
• kadett bär vapenslagstecken av guldbrodyr under vinklarna
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• kadett bär skoltecken broderad krona över vinklarna
• avståndet mellan galoner ska vara 5 mm. Avståndet från ärmens nederkant till gradbeteckningens
(yrkestecknet/vapenslagstecknets) nederkant ska vara 80 mm

Bild 8.2:42 Gradbeteckning på ärm för andra grader OR-3/5 i marinen

Bild 8.2:43 Mått för andra grader OR-3/5 (gruppbefäl) i marinen

Gradbeteckning ärm för OR-3/5
Tabell 8.2:69 Gradbeteckning på ärm för andra grader OR-3/5
F-benämning

F-beteckning

TJTECKEN ÄRM 1V 02

M7673-341110-8

TJTECKEN ÄRM 2V 02

M7673-341210-6

TJTECKEN ÄRM 3V 02

M7673-341310-4

Kadett i flottan bär: ANKARE M TROSS

M7678-551000-5

Amfibiekåren bär: VAPENSLTECK M/87 KA

M7675-511100-8

OR-2 (meniga 1kl.) bär invävda yrkestecken med anställningstecken bestående av en-fyra stolpar (en
stolpe/år upp till fyra stolpar) på ärm till bussarong m/48:
• avståndet från ärmens nederkant till nedersta galonens underkant ska vara 80 mm

Bild 8.2:44 Gradbeteckning på ärmar för OR-1/2 (meniga) i flottan

119

8.2 Tjänstetecken i uniformssystem m/87

Bild 8.2:45 Mått för andra grader OR-1/2 (meniga)

Gradbeteckning ärm för OR-2, år 2
Tabell 8.2:70 Gradbeteckning på ärmar för andra grader OR-2 i flottan
Anställningsår 1

Anställningsår 2

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K DÄCK

M7674-697200-5

Däck
Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K SIGN

M7674-697500-8

Ledningssystemoperatörer
Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K ARTT

M7674-697100-7

Artilleri- och robotteknik
Under anskaffning

Under anskaffning

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K TORP

M7674-697900-0

Torpedteknik
ÄRMMATTA GYB K TELE

M7674-697800-2

Teleteknik, Systemteknik
Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K INT

M7674-697300-3

Expedition, Förplägnad, Personal
Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K SJV

M7674-697600-6

Hälso- och sjukvård
Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K MASK

M7674-697400-1

Maskinteknik
Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K EL.

M7674-698000-8

Elektroteknik
Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB K SKT

M7674-697700-4

Skeppsteknik

Gradbeteckning ärm för OR-2, år 3
Tabell 8.2:71 Gradbeteckning på ärmar för andra grader OR-2 i flottan
Anställningsår 3

Anställningsår 4

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

ÄRMMATTA GYB F DÄCK

M7674-699200-3

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F SIGN

M7674-699500-6

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F ARTT

M7674-699100-5

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F TORP

M7674-699900-8

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F TELE

M7674-699800-0

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F INT

M7674-699300-1

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F SJV

M7674-699600-4

Under anskaffning

Under anskaffning
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Anställningsår 3

Anställningsår 4

F-benämning

F-beteckning

F-benämning

F-beteckning

ÄRMMATTA GYB F MASK

M7674-699400-9

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F EL

M7674-700000-4

Under anskaffning

Under anskaffning

ÄRMMATTA GYB F SKT

M7674-699700-2

Under anskaffning

Under anskaffning

OR-1 (meniga) bär yrkestecken invävt på båda ärmarna enligt anvisningarna för dessa tecken.

Gradbeteckning på axelklaffshylsa (m/02B)
Axelklaffshylsa m/02B är utformad som galoner fastsydda direkt på axelklaffshylsa m/87 blå.
Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till plagg med axelklaff.
Den översta galonen är formad som en ”ögla” för officer i flottan respektive ”granat” för officer i
amfibiekåren.
Officersgrader OF-6/9 (flaggmän och generalspersoner)
OF-6/9 bär som gradbeteckning på axelklaffshylsor en 45 mm galon m/51 samt 1-4 stycken 25 mm stjärna
m/30 i silverbrodyr på vit botten:
• centrumavståndet mellan stjärnorna på axelklaffshylsa ska vara 27 mm
• axelklaffshylsorna för flaggman/generalsperson täcks av en 45 mm galon m/51

Bild 8.2:46 Axelklaffshylsa för OF-6/9 (flaggmän) i marinen
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Bild 8.2:47 Axelklaffshylsa för OF-6/9 (generalspersoner) i marinen
Tabell 8.2:72 Gradbeteckning på axelklaff för officersgrader OF-6/9 i marinen
F-beteckning

F-benämning

AXELKLH M/87 BLÅ RD

M7674-767000-4

STJÄRNA M/30 25MM V

M7670-503100-9

GALON M/51 45MM K

M7676-611000-7

Officersgrader OF-1/5
OF-5 (kommendör 1./överste 1.) bär som gradbeteckning på axelklaffshylsa: 16 mm stjärna m/30 i guld‐
brodyr, 16 mm galon m/51 samt 3 st 8 mm galon m/51:
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm på axelklaffshylsa
• avståndet från axelklaffshylsans nederkant till nedersta galonen ska vara 6 mm
Utnämning till överste 1. har upphört. Graden kvarstår intill samtliga i graden utnämnda har ent‐
ledigats från tjänst.
OF-1/5 (officerare):
• bär axelklaffshylsa 02B till samtliga plagg med axelklaff

Bild 8.2:48 Axelklaffshylsa för OF-1/5 (officerare) i flottan
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Bild 8.2:49 Axelklaffshylsa för OF-1/5 (officerare) i amfibiekåren
Tabell 8.2:73 Gradbeteckning på axelklaff för OF-5 (kommendör 1. och överste av 1) i marinen
F-benämning

F-beteckning

AXELKLH KMD 1 GALON

M7674-760100-9

HYLSA 02 B ÖV1 AMF

M7674-908700-9

Gradbeteckningar för flottan
Tabell 8.2:74 Gradbeteckning på axelklaff OF-1/5 i marinen (flottan)
F-benämning

F-beteckning

HYLSA 02 B FK FL

M7674-904100-6

HYLSA 02 B LT FL

M7674-904200-4

HYLSA 02 B KN FL

M7674-904300-2

HYLSA 02 B ÖKN FL

M7674-904400-0

HYLSA 02 B KK FL

M7674-904500-7

HYLSA 02 B KMD FL

M7674-904600-5

Gradbeteckningar för amfibiekåren
Tabell 8.2:75 Gradbeteckning på axelklaff OF-1/5 i marinen (amfibiekåren)
F-benämning

F-beteckning

HYLSA 02 B FK AMF

M7674-908100-2

HYLSA 02 B LT AMF

M7674-908200-0

HYLSA 02 B KN AMF

M7674-908300-8

HYLSA 02 B MJ AMF

M7674-908400-6

HYLSA 02 B ÖVL AMF

M7674-908500-3

HYLSA 02 B ÖV AMF

M7674-908600-1
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Andra grader OF-6/9 (specialistofficerare)
OR-6/9 bär på axelklaffshylsa gradbeteckning bestående av en-fyra, 8 mm galon m/51 och däröver (flot‐
tan) respektive därunder (amfibiekåren) resp vapenslagstecken i guldbrodyr. Gradbeteckning med tre
och fyra galoner tillverkas tillsvidare lokalt:
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm på axelklaffshylsa
• avståndet från axelklaffshylsans nederkant till nedersta galonen respektive vapenslagstecknet ska
vara 6 mm
• OF-6/9 i flottan anlägger facktecken i brodyr över gradbeteckningsgalonen

Bild 8.2:50 Axelklaffshylsa för OF-6/9 (specialistofficerare) i flottan

Bild 8.2:51 Axelklaffshylsa för OF-6/9 (specialistofficerare) i amfibiekåren
Tabell 8.2:76 Gradbeteckning på axelklaff för OR-6/9 i marinen
F-benämning

F-beteckning

HYLSA 02 B SG FL

M7674-904090

AXELKLH M/87 BLÅ RD (tom blå M7674-767000-4
hylsa)
GALON M/51 8MM

M7676-616000-2

ANKARE M TROSS (vapenslags- M7678-551000-5
tecken m/48 i guldbrodyr)
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F-benämning

F-beteckning

FACKTECKEN i brodyr för flottan är under anskaffning
VAPENSLTECK M/87 KA (vapen- M7675-511100-8
slagstecken m/42-60 i guldbrodyr)

Andra grader OR-1/5 (meniga och gruppbefäl)
OR-3/5 och kadett anlägger som gradbeteckning på axelklaffshylsor sammanvävd 6.3 mm galon m02
om 1-3 vinklar. Flottan anlägger yrkestecken under gradbeteckning. Amfibiekåren anlägger vapen‐
slagstecken m/42-60 i metall 10 mm från nederkant på hylsa. Kadetter bär axelklaffshylsa med vapen‐
slagstecken m/48 i metall för flottan och m/42-60 i metall för amfibiekåren:
• avståndet från hylsans nederkant till yrkestecken /vapenslagstecken ska vara 10 mm
• i förekommande fall avmonteras vapenslagstecken m/48 från hylsa 02B och yrkestecken alternativt
vapenslagstecken m/42-60 anläggs

Bild 8.2:52 Axelklaffshylsa för OR-3/5 (gruppbefäl) i flottan

Bild 8.2:53 Axelklaffshylsa för OR-3/5 (gruppbefäl) i amfibiekåren
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Tabell 8.2:77 Gradbeteckning på axelklaff för OR-3/5 i marinen
F-benämning/Grad

F-beteckning

HYLSA 02B KAD 1V FL

M7674-904690-6

vicekorpral
HYLSA 02B KAD 2V FL

M7674-904700-3

korpral
HYLSA 02B KAD 3V FL

M7674-904800-1

sergeant

OR-1/2 (meniga) i flottan bär yrkestecken i metall. Amfibiekåren anlägger vapenslagstecken m/42-60.
OR-2 (menig 1.kl) bär dessutom som anställningstecken en-fyra stolpar av metall på axelklaffshylsa:
•
•
•
•
•

avståndet mellan stolparna ska vara 4 mm på axelklaffshylsa
24 mm lång och 5 mm bred galon får sys mot axelklaff som ersättning för stolpe i metall
flottans yrkestecken anläggs 5 mm över överkant på anställningstecken
amfibiekåren anlägger vapenslagstecken m/42-60, 10 mm från nederkant på hylsan
amfibiekåren anlägger stolpar 5 mm över överkant på vapenslagstecknet

Bild 8.2:54 Axelklaffshylsa för OR-1 till OR-2 (meniga) i flottan

Bild 8.2:55 Axelklaffshylsa för OR-1/2 (meniga) i amfibiekåren
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Tabell 8.2:78 Gradbeteckning på axelklaffshylsa för OR-1/2 i marinen
F-benämning

F-beteckning

GRADBETECKNING (stolpe med
syhål)

M7674-703000-1

AXELKLH M/87 BLÅ RD. (tom blå
hylsa)

M7674-767000-4

8.2.16.3 Flygvapnet
HYLSA 02 B och AXELKLHYLSA M/51 med guldfärgade galoner/invävda streck, stjärnknapp m/45,
stjärna m/55 och flygvapenemblem m/51 bärs på plagg med axelklaffar.
Stjärna m/30 för generalsperson tillverkas av guldbrodyr.
Stjärna m/55 och stjärnknapp m/45 tillverkas av guldfärgad metall.
Gradbeteckning på ärm bärs av yrkes- och reservofficer på mässjacka m/1938.

Gradbeteckning på axelklaffar
Officersgrader OF-1/9
OF-6/9 bär på axelklaffshylsa 45 mm galon m/51 samt gradbeteckning i form av en - fyra 25 mm stjärnor
m/30 i guldbrodyr samt 45 mm flygemblem m/51. General (4 stjärnor) bär inte flygemblem:
• avståndet från hylsans nederkant till flygemblem m/51 ska vara 8 mm
• avståndet från flygemblemets topp till första stjärnans nedåtstående vinklar ska vara 5 mm
• avståndet mellan stjärnorna ska för generalmajor vara 5 mm och för generallöjtnant så stort utrymmet
medger

Bild 8.2:56 Axelklaffshylsa för OF-6/9 (generalsperson) i flygvapnet
Tabell 8.2:79 Gradbeteckning på axelklaff för OF-6/9 (generaler)i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

AXELKLH M/87 BLÅ RD

M7674-767000-4

GALON M/51 45MM K

M7676-611000-7

STJÄRNA M/30 25MM

M7670-506000-8

OF-1/5 bär som gradbeteckning på axelklaff:
• Hylsa02 B FV
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Bild 8.2:57 Axelklaffshylsa för OF-1/5 i flygvapnet

Utnämning till överste 1. har upphört. Graden kvarstår intill samtliga i graden utnämnda har ent‐
ledigats från tjänst.
Tabell 8.2:80 Gradbeteckning på axelklaff för OF-1/5 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

HYLSA 02 B FK FV

M7674-910100-8

HYLSA 02 B LT FV

M7674-910200-6

HYLSA 02 B KN FV

M7674-910300-4

HYLSA 02 B MJ FV

M7674-910400-2

HYLSA 02 B ÖVL FV

M7674-910500-9

HYLSA 02 B ÖV FV

M7674-910600-7

HYLSA 02 B ÖV1 FV

M7674-910700-5

Andra grader OR-6/9 (specialistofficerare)
OR-6/9 bär som gradbeteckning på axelklaffshylsa: 45 mm flygemblem m/51 i guldbrodyr, en till fyra 8
mm galon m/51 samt stjärnknapp m/45. Gradbeteckning med tre och fyra galoner tillverkas tillsvidare
lokalt:
•
•
•
•

stjärnknapp m/45 ska vara 5 mm från hylsans nederkant
avståndet från stjärnknappens överkant till den nedersta galonens underkant ska vara 6 mm
avståndet mellan galoner ska vara 6 mm
45 mm flygemblem m/51 ska vara 5 mm ovanför översta galonen
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Bild 8.2:58 Axelklaffshylsa för OR-6/9 (specialistofficerare) i flygvapnet
Tabell 8.2:81 Gradbeteckning på axelklaff för OR-6/9 (specialistofficerare) i flygvapnet
F-benäming/grad

F-beteckning

AXELKLHYLSA M/51

M7674-133750-1

1:e sergeant (en galon)
AXELKLHYLSA M/51

M7674-133700-6

fanjunkare ( två galoner)
AXELKLHYLSA M/51

-

förvaltare (tre galoner)
AXELKLHYLSA M/51

-

flottiljförvaltare (fyra galoner)
AXELKLH M/87 BLÅ RD. (tom blå hylsa) M7674-767000-4
GALON M/51 8MM

M7676-616000-2

STJÄRNKNAPP M/45

M7670-131000-1

FLYGEMBLEM M/51 (45 mm)

M7675-305000-0

Andra grader OR-1/5 (meniga och gruppbefäl)
OR-3/5 och kadett bär som gradbeteckning på axelklaff en till tre sammanvävda 6.3 mm galon m/02
samt 45 mm flygemblem m/51 av guldbrodyr under vinklarna:
• avståndet mellan galoner ska vara 4 mm
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Bild 8.2:59 Axelklaffshylsa för OR-3/5 (gruppbefäl) i flygvapnet
Tabell 8.2:82 Gradbeteckning på axelklaff för OR-3/5 (gruppbefäl) i flygvapnet
F-benämning/grad

F-beteckning

HYLSA 02B KAD 1V FV

M7674-909100-1

vicekorpral
HYLSA 02B KAD 2V FV

M7674-909110-0

korpral
HYLSA 02B KAD 3V FV

M7674-909120-9

sergeant

OR-1/2 (meniga) bär på axelklaffshylsa invävt 45 mm flygemblem m/51. OR-2 (menig 1.kl) bär dessutom
som anställningstecken en-fyra invävda stolpar på axelklaffshylsa:
• avståndet mellan streck ska vara 4 mm

Bild 8.2:60 Axelklaffshylsa för OR-1/2 (meniga) i flygvapnet
Tabell 8.2:83 Gradbeteckning på axelklaff för OR-2 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

AXELKLHYLSA M/51

M7674-

menig 1kl./1 tjänsteår

under anskaffning

AXELKLHYLSA M/51

M7674-133200-7

menig 1kl./2 tjänsteår
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F-benämning

F-beteckning

AXELKLHYLSA M/51

M7674-133300-5

menig 1kl. /3 tjänsteår
AXELKLHYLSA M/51

M7674-133500-0

menig 1kl./ 4 tjänsteår

Tabell 8.2:84 Gradbeteckning på axelklaff för OR-1 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

AXELKLHYLSA M/51. BLÅ AV VÄV M M7674-133100-9
FLYGEMBLEM M/51 I GULDBRODYR
FÖR MENIG

Gradbeteckning på ärm
Gradbeteckning på båda ärmarna bärs till mässjacka m/38. Till mässjacka bärs dessutom axelträns i flätat
guldsnöre på bägge axlarna av tillsvidareanställd 1:e sergeant- general.
Officersgrader OF-6/9
OF-6/9 bär gradbeteckning på ärm i form av: en - fyra 25 mm stjärna m/30 i guldbrodyr kring 70 mm
flygemblem m/51 i guldbrodyr över 45 mm galon m/51:
• avståndet från ärmens nederkant till galonens underkant ska vara 80 mm
• general placerar 1 stjärna 5 mm över flygemblemets mitts övre spets och ytterligare en stjärna 5 mm
över nedre stjärnan samt placerar en stjärna på vardera sida om flygemblem m/51:s vingpar med
stjärnornas nedre spetsar i linje med flygvingens övre yttre del
• generallöjtnant placerar 1 stjärna 5 mm över flygemblemets mitts övre spets samt en stjärna på vardera
sida om flygemblem m/51:s vingpar med stjärnornas nedre spetsar i linje med flygvingens övre yttre
del
• generalmajor placerar 1 stjärna på vardera sida om flygemblem m/51:s vingpar med stjärnornas nedre
spetsar i linje med flygvingens övre yttre del
• brigadgeneral placerar 1 stjärna 5 mm över flygemblemets mitts övre spets

Bild 8.2:61 Gradbeteckning på ärmar för OF-6/9 (generalsperson) i flygvapnet
Tabell 8.2:85 Gradbeteckning på ärm för officersgrader OF-6/9 (generaler) i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

GALON M/51 45MM K

M7676-611100-5

STJÄRNA M/30 25MM

M7670-506000-8

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5
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Officersgrader OF-1/5
OF-5 (överste 1.) bär som gradbeteckning på ärm: en 25 mm stjärna m/30 i guldbrodyr över 70 mm
flygemblem m/51 i guldbrodyr över 23 mm galon m/51 och 3 stycken 12.7 mm galon m/02:
• avståndet från översta galonens nederkant till ärmens nederkant ska vara 110 mm
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm

Bild 8.2:62 Gradbeteckning på ärmar för OF-5 (överste 1.) i flygvapnet

Utnämning till överste 1. har upphört. Graden kvarstår intill samtliga i graden utnämnda har ent‐
ledigats från tjänst.
Tabell 8.2:86 Gradbeteckning på ärm för OF-5 (överste 1.)i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

GALON 02 12,6MM

M7676-619100-7

GRABBETECKN ÄRM Ö23

M7674-601300-8

STJÄRNA M/30 25MM

M7670-506000-8

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5

OF-4/5 bär som gradbeteckning på ärm: 3 respektive 4st, galon m/02, 12,7 mm samt 70 mm flygemblem
m/51
• avståndet från översta galonens nederkant till ärmens nederkant ska vara 110 mm
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm

Bild 8.2:63 Gradbeteckning på ärmar för OF-4/5 i flygvapnet
Tabell 8.2:87 Gradbeteckning på ärm för OF-4/5 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

GALON 02 12,6MM

M7676-619100-7

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5
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OF-1 och OF-3 bär som gradbeteckning på ärm: 12,7 mm galon m/02, 6,3 mm galon m/02 samt 70 mm
flygemblem m/51. Major bär en 6.3 mm galon mellan två 12.7 mm galon. Löjtnant bär en 6.3 mm galon
under en 12.7 mm galon:
• avståndet från översta galonens nederkant till ärmens nederkant ska vara 110 mm
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm

Bild 8.2:64 Gradbeteckning på ärmar för OF-1 och 3 (officerare) i flygvapnet
Tabell 8.2:88 Gradbeteckning på ärm för OF-1 (löjtnant) och OF-4 (major) i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

GALON 02 12,6MM

M7676-619100-7

GALON 02 6,3MM

M7676-619200-5

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5

OF-1 (fänrik) och OF-2 (kapten) bär gradbeteckning bestående av:12,7 mm galon m/02 samt 70 mm
flygemblem m/51. Kapten har två galoner, fänrik en galon:
• avståndet från översta galonens nederkant till ärmens nederkant ska vara 110 mm
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm

Bild 8.2:65 Gradbeteckning på ärmar för OF-1/2 (officerare) i flygvapnet
Tabell 8.2:89 Gradbeteckning på ärm för OF-1 och OF-3 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

GALON 02 12,6MM

M7676-619100-7

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5

Andra grader OR-6/9 (specialistofficerare)
OR-6/9 bär som gradbeteckning på ärm: en till fyra 8 mm galon m/51 samt 70 mm flygemblem m/51:
• avståndet från översta galonens nederkant till ärmens nederkant ska vara 110 mm
• avståndet mellan galoner ska vara 6 mm
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Bild 8.2:66 Gradbeteckning på ärmar för OR-6/9 (specialistofficerare) i flygvapnet
Tabell 8.2:90 Gradbeteckning på ärm för OR-6/9 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

GALON M/51 8MM

M7676-616000-2

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5

Andra grader OR-3/5 (kadetter)
Kadett vid MHS bär på ärm till mässjacka m/38: en-tre sammanvävda 12,7 mm galon m/02 samt 70 mm
flygemblem m/51:
•
•
•
•

under vinklarna bärs flygemblem m/51 70 mm av guldbrodyr
avståndet mellan galoner ska vara 5 mm på ärm
avståndet från ärmens nederkant till flygemblemets nederkant ska vara 80 mm
8 mm över vinkelns spets anläggs skoltecken kadettkrona i guldmetall

Gradbeteckning ärm för kadetter

Bild 8.2:67 Gradbeteckning på ärmar för OR-3/5 (kadetter) i flygvapnet
Tabell 8.2:91 Gradbeteckning på ärm för kadetter i flygvapnet
Kadett

Tjänstetecken ärm 1-3 vinklar

TJTECKEN ÄRM 1V 02

M7673-341110-8

TJTECKEN ÄRM 2V 02

M7673-341210-6

TJTECKEN ÄRM 3V 02

M7673-341310-4

FLYGEMBLEM M/51

M7675-318000-5
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8.2.17 Tjänstegruppstecken
Tjänsteställning för civil arbetstagare inplacerade i nivå CF-2/9 och CR-1/9 anges, på civil tjänstedräkt
m/87, tillsvidare med gradbeteckning och yrkesband.
Tjänstegruppstecken bärs till civil tjänstedräkt:
• tjänstegruppstecken i m/87-systemet motsvarar gradbeteckningarna för armén i silver
Tjänstegruppstecken ska alltid förses med yrkesband.
Förändringar i bestämmelser för brukandet av tjänstegruppstecken kan komma att ändras med
kort varsel!

8.2.18 Namnskylt
Namnbricka utförs i färg eller färgkombination enligt chef för organisationsenhets beslut. På namn‐
bricka får svensk flagga i emalj anbringas
Namnbricka bärs till vardags- och daglig dräkt (C1 och C2).
Präglad namnbricka på fästanordning namnskylt bärs på vänster ficklock (från bäraren sett) på:
• skjortor, jacka, vapenrock och bussarong
På blå ylletröja m/87 (S) bärs namnbricka på vänster sida (från bäraren sett):
• i därför avsedd sleif
Till innekavaj m/48 bärs namnbricka på vänster sida (från bäraren sett):
• på namnskylt med nål eller magnetfäste och bärs ovan vänster bröstficka (motsv.) omedelbart nedan
eventuella utmärkelsetecken
Tabell 8.2:92 Namnskylt
F-benämning

F-beteckning

FÄSTANORD NAMNSKYLT

M1150-801010-8

8.2.19 Tecken för ungdom
Ungdomar under 18 år får inte tjänstgöra som militär personal i Försvarsmakten och härvid inte heller
utrustas med uniform jämlikt av Sverige ratificerade konventioner:
• vid ungdomsverksamhet inom frivilligförsvaret och hemvärnet samt vid yrkespraktik, praktikant‐
läger m.m får ungdom endast utrustas med uniformspersedlar som skyddsklädsel (FU 90/SSD93)
Ungdomar i sjövärnskåren får utrustas med uniform m/48 med blåkrage (bussarong m/48 RD) vid
internationell representation. Härvid får endast nedanstående tjänstetecken (utom på uniformen mon‐
terade knappar) anläggas:
• mössband av textil med texten SJÖVÄRNSKÅREN på rundmössa m/48
• frivilligtecken ”ungdom” samt namnbricka på vänster bröst
• svensk flagga samt föreningsdekal för sjövärnskåren på vänster överärm
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Övrig ungdomsverksamhet hemställer vid HKV om särskilt tillstånd för bärande av uniform m/
87(A) för varje enskilt fall. Sådant tillstånd medges endast i undantagsfall och med synnerliga
begränsningar i sammansättning och användande.

Tabell 8.2:93 Tjänstetecken för ungdomsverksamhet i FM
F-benämning

F-beteckning

FRIVILLTECK UNGDOM

M7673-144000-0

Föreningsmärken bärs på vänster ärm som förbandstecken under nationsmärke m/94

-

Andra märken och tecken inklusive utmärkelsetecken (förutom knappar) än som ovan angivits får
inte anbringas på persedlarna
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8.3.1

Högkvarteret (HKV)

Tabell 8.3:1 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48

Uniform m/87

OR-1/5 i Amfibiekåren bär
m/87
Krage

Facktecken

-

-

• tidigare eget
• tecken chefsutb m/39-60 stort
bärs av OF-4 till OF-5,
M7673-256000-4
Axelklaffar

• armétecken m/60 litet,
• gradbeteckning
M7673-289000-5
• facktecken
• OF-4 till OF-8 bär tecken chefsutb m/39-60 litet,
M7673-255000-5
• gradbeteckning

• flygemblem m/51gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga

Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2002 för HKV,
M7673-431100-0

• tjgpltecken m/2002 för
HKV, M7673-431100-0

• tjgpltecken m/2002 för HKV,
M7673-431100-0

Knappar

• officer med FHS CP bär knapp • från OR-6 bärs knapp m/ • försvarsgrensknapp m/30
m/1767 för f.d. gso
1878
22 OB. M7670-302000-4
SB. M7670-412005-0
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
SOB. M7670-413005-9
ST1 FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
L. M7670-411005-1
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB VÖ.M7670-304600-9
ST2 FB. M7670-522500-7
19 FB. M7670-308000-8
• från OR-6 bärs knapp m/1779
ST2 OB. M7670-523000-7
för f.d. I 3
ST2 KL. M7670-524000-6
SB. M7670-412030-8
ST3 B. M7670-525000-5
SOB. M7670-413030-7
ST3 OB. M7675-136000-5
L. M7670-411030-9
• OR-1/5 bär försvars• OR-1/5 bär försvarsgrenskgrensknapp m/42-60
napp m/39-60

Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med arméteck- • grön basker med basker- • mörkblå basker med baskeren m/2002, M7675-128800-8
tecken m/2002 för Amf 1,
tecken m/2005 för flygvapnet,
M7675-136000-5
M7675-129200-0
• generaler bär mörkblå basker
med baskertecken m/2002 för • generaler bär mörkblå
• m/87: skärm- och vintermössa
generalspersoner,
basker med baskertecken
med tjänstetecken gradbeM7675-126000-7
m/2002 för generalspersoroende
ner M7675-126000-7
• SFL bär olivgrön basker med
baskertecken m/2009 för spe- • m/48 (87): skärm- och vincialförbanden
termössa med tjänstetecken gradberoende
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Tidsbegränsat placerad personal vid HKV bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidareplacer‐
ingen och anlägger tjgpltecken m/2002 för HKV på höger bröstficka.
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8.3.2

Livgardet

Tabell 8.3:2 Tillsvidareplacerad personal bär:
Armén m/87A

LG/inf, LG/fömus (stab och AMK),
SWEDINT*/** och FHTE**

LG/kav, LG/fömus (stab och LDK),
SWEDINT*/** och FHTE**

Krage

Facktecken

Facktecken

• truppslagstecken m/60 Infanteri i silver, M7673-258000-2
• (facktecken lyra för militärmusiker)

• truppslagstecken m/60 kavalleri i silver, M7673-260000-8

Axelklaffar

• förbandstecken m/74 för LG,
M7675-207000-9
• gradbeteckning

• förbandstecken m/74 för LG,
M7675-207000-9
• gradbeteckning

Höger bröstficka*

• förbandstecken m/74 för LG,
M7675-207000-9

• förbandstecken m/74 för LG,
M7675-207000-9

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1779 för LG • från OR-6 bärs knapp m/1845 för LivL. M7670-414010-8
gardets dragoner
SB.M7670-415010-7
SFB.M7670-415410-9
SOB.M7670-416010-6
SOB.M7670-416410-8
L.M7670-41441-0
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/
39-60 i silver
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/
S.M7670-409000-6
39-60 i silver
L.M7670-406000-9
S.M7670-409000-6
L.M7670-406000-9

Huvudbonader och mössmärken

• svart basker med baskertecken m/
• grön basker med baskertecken m/
2002 för LG. LG/fömus bär röd basker
2002 för LG. LG/fömus bär röd basker
med baskertecken m/2002 för LG,
med baskertecken m/2002 för LG,
M7675-129100-2
M7675-129100-2
• m/87A: skärm- och vintermössa med • m/87A: skärm- och vintermössa med
gradberoende tjänstetecken
gradberoende tjänstetecken

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

Special

• båtmössa m/2005 bärs enligt C LG
bestämmande

• halmkrans m/1833 runt mössknappen till silverfärgat mössmärke m/60
bärs av LG/kav

• C LG anlägger både tecken inf. och
kav. på krage

• (facktecken lyra för militärmusiker)

• från OF-3 bärs paradskärp m/1817 till
paraddräkt
• från OF-3 bärs paradskärp m/1817 till
paraddräkt
• från OR-8 får paradskärp m/1829 bäras till paraddräkt (ordinarie är m/60)
• från OR-8 får paradskärp m/1829 bäras till paraddräkt (ordinarie är m/60)

Tabell 8.3:3 LG/fömus vid Marinens musikkår:
FM gemensamt

Uniform m/48

Krage

-

Axelklaffar

• gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

• förbandstecken m/74 för LG ,
M7675-207000-9
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FM gemensamt

Uniform m/48

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 OB. M7670-523000-7
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp
m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• röd basker med baskertecken
m/2002 för LG,
M7675-129100-2
• m/48 (87): skärm- och vintermössa med gradberoende
tjänstetecken

Special

-

C LG fastställer vilken uniform som tillsvidare- och tidsbegränsat placerade ska bära.
* Vid SWEDINT anläggs förbandstecken m/74 för livgardet.
**Tillsvidareplacerad personal med ursprung i marinen eller flygvapnet vid FHTE och SWEDINT får
bibehålla egen tidigare försvarsgrens uniform enligt C LG bestämmande och anlägger förbandstecken
m/74 för livgardet på höger bröstficka.
Tidbegränsat placerad militär personal vid LG bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
förbandstecken m/1974 för LG som tjänstgöringsplatstecken på höger bröstficka.
Tillsvidareplacerad militär personal vid LG utbildningsgrupper bär uniform för LG/ inf eller kav med
tjgpltecken för utbildningsgruppen på höger bröstficka.
• LG gruppen bär förbandstecken m/1974 för LG. Svart eller grön basker med baskertecken m/2002 LG
• Dalregementsgruppen bär förbandstecken m/60 för fd. Dalregementet. Svart basker med basker‐
tecken m/2002 LG
• Gävleborgsgruppen bär förbandstecken m/60 för fd. Hälsinge regemente på höger bröstficka. Svart
basker med baskertecken m/2002 LG
Tabell 8.3:4 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén m/87A

Stockholm:

Dalarna:

Hälsingland och Gästrikland:

23, 24, 25 och 26:e hemvärnsbataljonerna

17. hemvärnsbataljon

18. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken, m/46-60
hv (silver),
M7673-202210-4

• truppslagstecken, m/46-60 hv, • truppslagstecken, m/46-60
M7673-202200-5
hv, M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/1974 för • förbandstecken m/60 för f.d. I
LG, M7675-207000-9
13, M7675-148000-1
• gradbeteckning

• gradbeteckning

• förbandstecken m/60 för f.d.
I 14
vänster M7675-149100-8
höger M7675-149200-6
• gradbeteckning

Höger bröstficka
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Armén m/87A

Knappar

Stockholm:

Dalarna:

Hälsingland och Gästrikland:

23, 24, 25 och 26:e hemvärnsbataljonerna

17. hemvärnsbataljon

18. hemvärnsbataljon

• från fänriks grad bärs knapp • från fänriks grad bärs knapp
m/1779 för LG
m/1755 för f.d. I 13
SB. M7670-415010-7
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-416010-6
SOB.M7670-413130-5
L. M7670-414010-8
L.M7670-411130-7

• från fänriks grad bärs knapp
m/1779 för f.d. I 14
SB. M7670-412140-5
SOB. M7670-413140-4
L. M7670-411140-6

• OR-1 till OR-9 bär försvars- • OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60 (silgrensknapp m/39-60
ver)

• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

• svensk flagga

Huvudbonader och
mössmärken

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8

8.3.3

Norrbottens regemente (I 19)

Tabell 8.3:5 Tillsvidareplacerad militär personal bär:
Armén m/87A

I 19

3.brigstab, 191 och 192.mekbat

Krage

Facktecken

Facktecken

• truppslagstecken m/60 infanteri,
M7673-257000-3 eller fd. ”eget”

• truppslagstecken m/60 pansar
vänster. M7673-296000-6
höger M7673-297000-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för I 19
vänster M7675-154100-0
höger M7675-154200-8
• gradbeteckning

• förbandstecken m/60 för I 19
vänster M7675-154100-0
höger M7675-154200-8
• gradbeteckning

Höger bröstficka

-

-

Knappar

• från OR-6 grad bärs knapp m/1893
för I 19
SB. M7670-412190-0
SOB. M7670-413190-9
L. M7670-411190-1
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/
39-60

• från OR-6 grad bärs knapp m/1893
för I 19
SB. M7670-412190-0
SOB. M7670-413190-9
L. M7670-411190-1
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/
39-60

Huvudbonader och mössmärken

• svart basker med baskertecken m/
• svart basker med baskertecken m/
60P, M7675-113000-2
2002 för inf, M7675-128700-0
eller m/60P, M7675-113000-2
• m/87A: skärm- och vintermössa med
gradberoende tjänstetecken
• m/87A: skärm- och vintermössa med
gradberoende tjänstetecken

Vänster ärm

• svensk flagga

Special

• C I 19 anlägger tecken m/60 för pan- sar och kav på krage

• svensk flagga
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Tabell 8.3:6 Tillsvidareplacerad militär personal bär:
Armén m/87A

I 19/AJB
och 193.jbat

Krage

Facktecken
• truppslagstecken m/60 kavalleri,
M7673-259000-1

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för I 19
vänster M7675-154100-0
höger M7675-154200-8
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• förbandstecken m/60 för f.d. K 4,
M7675-161000-3

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1779 för f.d K 4
SB. M7670-412050-6
SOB. M7670-413050-5
L. M7670-411050-7
• OR-1/5 bär försvarsgrens knapp m/39-60

Huvudbonader och mössmärken

• grön basker med baskertecken m/60 ND,
M7675-114000-1
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Vänster ärm

• svensk flagga

Tidbegränsat placerad militär personal vid I 19 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
förbandstecken m/60 för I 19 som tjgpltecken på höger bröstficka. Om den tidsbegränsade placeringen
avser tjänst vid utbildningsgrupp anläggs tjänstgöringsplatstecken för denna.
Tillsvidareplacerad militär personal vid I 19 vid utbildningsgrupper bär uniform för I 19 med tjgpltecken
på höger bröstficka:
• Norrbottensgruppen bär förbandstecken m/60 för I 19 och mörkblå basker med baskertecken 02 för
infanteri
• Fältjägargruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 5. Tradknapp liten för f.d. I 5 får anläggas på
vänster axelklaff
• Västerbottensgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. Västerbottens regementes (I 20). Tradknapp
liten för f.d. I 20 får anläggas på vänster axelklaff
• Västernorrlandsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 21 förbandstecken. Uniform m/48 får
bäras av officer med f.d. tillhörighet i marinen varvid tjgpltecken för I 19 anläggs på höger bröstficka.
Tradknapp liten för f.d. I 21 får anläggas på vänster axelklaff
• Lapplandsjägargruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 22 och grön basker med baskertecken m/
60 för f.d. I 22. Tradknapp liten för f.d. I 22 får anläggas på vänster axelklaff
Tabell 8.3:7 Hemvärnets personal bär:
Armén m/87A

Norrbotten:

Jämtland och Härjedalen:

11 och 12. hemvärnsbataljon

14. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken m/46-60 hv,
M7673-202200-5

• truppslagstecken m/46-60 hv,
M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för I 19
vänster M7675-154100-0
höger M7675-154200-8
• gradbeteckning

• förbandstecken m/60 för f.d. I 5
vänster M7675-142100-5
höger M7675-142200-3
• gradbeteckning

Höger bröstficka

-

• förbandstecken m/60 för I 19
höger M7675-154200-8
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Armén m/87A

Norrbotten:

Jämtland och Härjedalen:

11 och 12. hemvärnsbataljon

14. hemvärnsbataljon

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp m/1893 • från fänriks grad bärs knapp m/1779
för I 19
för f.d. I 5
SB. M7670-412190-0
SB. M7670-412050-6
SOB. M7670-413190-9
SOB. M7670-413050-5
L. M7670-411190-1
L. M7670-411050-7
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensk• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60
napp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• brun basker med baskertecken m/
2002 för armén, M7675-128800-8

• brun basker med baskertecken m/
2002 för armén, M7675-128800-8

Tabell 8.3:8 Hemvärnets personal bär:
Armén m/87A

Västerbotten:
13. hemvärnsbataljon

Ångermanland och Medelpad:

Lappland:
10. hemvärnsbataljon

15. och 16.hemvärnsbataljon
Krage

• truppslagstecken m/39-60
hv, M7673-202200-5

• truppslagstecken m/39-60
hv, M7673-202200-5

• truppslagstecken m/39-60 hv,
M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för f.d. • förbandstecken m/60 för f.d. • förbandstecken m/60 för f.d. I
I 20, M7675-155000-1
I 21, M7675-156000-0
22
vänster M7675-162000-2
• gradbeteckning
• gradbeteckning
höger M7675-163000-1
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• förbandstecken m/60 för I 19 • förbandstecken m/60 för I 19 • förbandstecken m/60 för I 19
höger M7675-154200-8
höger.M7675-154200-8
höger M7675-154200-8

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp • från fänriks grad bärs knapp • från fänriks grad bärs knapp
m/1841-1906 för f.d. I 20
m/1893 för f.d. I 21
m/1982 för f.d. I 22
SB. M7670-412200-7
SB. M7670-412210-6
SB. M7670-413220-4
SOB.M7670-413200-6
SOB. M7670-413210-5
L. M7670-411220-6
L. M7670-411200-8
L. M7670-411210-7
• OR-1 till OR-9 bär försvars• OR-1 till OR-9 bär försvars- • OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60
grensknapp m/39-60
grensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

• svensk flagga

Huvudbonader och
mössmärken

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8
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8.3.4

Livregementets husarer (K 3)

Tabell 8.3:9 Tillsvidareplacerad personal bär:
Armén m/87A

K3

Fallskärmsjägarkompaniet

Krage

Facktecken

Facktecken

• truppslagstecken m/60 kavalleri,
M7673-259000-1

• truppslagstecken m/60 kavalleri,
M7673-259000-1

Axelklaffar

• förbandstecken m/51-60 för K 3,
M7675-139000-2
• gradbeteckning

• förbandstecken m/53-60 för FJS,
M7675-164000-0
gradbeteckning

Höger bröstficka

-

• förbandstecken m/51-60 för K3
M7675-139000-2

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1796 för K 3 • från OR-6 bärs knapp m/1796 för K 3
SB. M7670-412430-0
SB. M7670-412430-0
SOB. M7670-413430-9
SOB. M7670-413430-9
L. M7670-411430-1
L. M7670-411430-1
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/
39-60
39-60

Huvudbonader och mössmärken

• grön basker med baskertecken m/78 • vinröd basker m/52 med baskerteckför K 3, M7675-120100-1
en m/53-60 för FJS, M7675-116000-9
• m/87A: skärm- och vintermössa med • m/87A: skärm- och vintermössa med
gradberoende tjänstetecken
gradberoende tjänstetecken

Vänster ärm

• svensk flagga

Special

• halmkrans m/1833 till guldfärgat
mössmärke m/60
• OF-4 till OF-5 får bära paradskärp m/
1817 till paraddräkt

• svensk flagga

Tillsvidareplacerad militär personal ur K3 vid utbildningsgrupper bär uniform för K 3 med tjgpltecken
på höger bröstficka.
• Örebro och Värmlandsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 3, M7675-139000-2. Tradknapp
liten för f.d. I 2, M7670-411020-0 anläggs på vänster. axelklaff.
Tidbegränsat placerad militär personal vid K3 (FJS) bär uniform från tillsvidare placeringen och anläg‐
ger tjgpltecken m/51-60 för K 3 respektive m/53-60 för FJS på höger bröstficka, vid FJS anläggs också
vinröd basker m/52 med baskertecken m/53-60 för FJS. Om den tidsbegränsade placeringen avser pla‐
cering vid utbildningsgrupp anläggs tjänstgöringsplatstecken för dessa.
Tabell 8.3:10 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén m/87A

Örebro län:

Värmlands län:

20. hemvärnsbataljon

19. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 hv
M7673-202200-5

• truppslagstecken, m/39-60 hv
M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/51-60 för f.d. I 3,
M7675-139000-2
• gradbeteckning

• förbandstecken m/60 för f.d. I 2
vänster M7675-140100-7
höger M7675-140200-5
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• förbandstecken m/51-60 för K 3,
M7675-139000-2

• förbandstecken m/51-60 för K 3,
M7675-139000-2
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Armén m/87A

Örebro län:

Värmlands län:

20. hemvärnsbataljon

19. hemvärnsbataljon

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp m/1779 • från fänriks grad bärs knapp m/1813
för f.d. I 3
för f.d. I 2
SB. M7670-412030-8
SB. M7670-412020-9
SOB. M7670-413030-7
SOB. M7670-413020-8
L. M7670-411030-9
L. M7670-411020-0
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensk• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60
napp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• brun basker med baskertecken m/
2002 för armén, M7675-128800-8

• brun basker med baskertecken m/
2002 för armén, M7675-128800-8

8.3.5

Skaraborgs regemente (P 4)

Tabell 8.3:11 Tillsvidareplacerad personal bär:
Armén m/87A

P4

Krage

Facktecken
• truppslagstecken m/60 pansar
vänster M7673-296000-6
höger M7673-297000-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för P 4
vänster. M7675-157100-7
höger M7675-157200-5
• gradbeteckning

Vänster ärm

• svensk flagga

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1830-1906 för P 4
SB. M7670-412340-1
SOB. M7670-413340-0
L. M7670-411340-2
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Huvudbonader och mössmärken

• svart basker med baskertecken m/60P, M7675-113000-2

Tillsvidareplacerad militär personal ur P 4 vid utbildningsgrupper bär uniform från tillsvidare placer‐
ingen (P 4) och anlägger tjgpltecken på höger bröstficka.
• Skaraborgsgruppen bär förbandstecken m/60 för P 4, M7675-157200-5
• Bohus-Dalsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 17, M7675-152000-4. Traditionsknapp liten för
f.d. I 17, M7670-411170-3 får anläggas på vänster. axelklaff.
Tidbegränsat placerad militär personal vid P 4 bär uniform från tillsvidare placeringen och anlägger
förbandstecken m/60 för P 4, M7675-157200-5 som tjgpltecken på höger bröstficka. Om den tidsbegrän‐
sade placeringen avser tjänst vid utbildningsgrupp anläggs tjänstgöringsplatstecken för dessa.
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Tabell 8.3:12 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén m/87A

Skaraborg:

Dalsland: ?.hvbat

38. och 39:e hemvärnsbataljonerna

Bohuslän:
40. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken, m/39-60
hv, M7673-202200-5

• truppslagstecken, m/39-60
hv, M7673-202200-5

• truppslagstecken, m/39-60
hv, M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för P4
vänster M7675-157100-7
höger M7675-157200-5
• gradbeteckning

• förbandstecken m/60-01 för
hv i Dalsland
höger M7675-214100-8 och
M7676-650100-7
vänster M7675-214200-6
och M7676-650200-5
• gradbeteckning

• förbandstecken m/60 för f.d.
I 17, M7675-152000-4
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• förbandstecken m/60 för P4, • förbandstecken m/60 för P 4, • förbandstecken m/60 för P 4,
M7675-157200-5
M7675-157200-5
M7675-157200-5

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp • från fänriks grad bärs knapp • från fänriks grad bärs knapp
m/1830-1906 för P 4
m/1893 för f.d. I 17
m/1893 för f.d. I 17
SB. M7670-412340-1
SB. M7670-412170-2
SB. M7670-412170-2
SOB. M7670-413340-0
SOB.M7670-413170-1
SOB.M7670-413170-1
L .M7670-411340-2
L. M7670-411170-3
L. M7670-411170-3
• OR-1 till OR-9 bär försvars- • OR-1 till OR-9 bär försvars- • OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60
grensknapp m/39-60
grensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och
mössmärken

• brun basker med baskerteck- • brun basker med baskerteck- • brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
en m/2002 för armén,
en m/2002 för armén,
M7675-128800-8
M7675-128800-8
M7675-128800-8
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8.3.6

Södra skånska regementet (P 7)

Tabell 8.3:13 Tillsvidareplacerad personal bär:
Armén m/87A

P7

Krage

Facktecken
• truppslagstecken m/60 pansar
vänster. M7673-296000-6
höger M7673-297000-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för P 7
vänster M7675-144100-3
höger M7675-144200-1
• officer bär små knappar m/1854-1906 för f.d. P 2, M7670-411320-4,
till minne av det skånska kavalleriregementena
• gradbeteckning

Vänster ärm

• svensk flagga

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1832 för P 7
SB. M7670-412070-4
SOB .M7670-413070-3
L. M7670-411070-5 (till skärmmössa m/87A mm)
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Huvudbonader och mössmärken

• svart basker med baskertecken m/60P, M7675-113000-2
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Special

C P 7 bär hederskartusch m/1815-1849 till minne av det skånska kavalleriregementena

Tillsvidareplacerad militär personal ur P 7 vid utbildningsgrupp bär uniform från tillsvidare placer‐
ingen och anlägger tjgpltecken på höger bröstficka.
• Skånska gruppen bär förbandstecken m/60 för P7
Tidbegränsat placerad militär personal vid P 7 bär uniform från tillsvidare placeringen och anlägger
förbandstecken m/60 för P 7, M7675-113000-2 som tjgpltecken på höger bröstficka. Om den tidsbegrän‐
sade placeringen avser tjänst vid Skånska gruppen anläggs tjänstgöringsplatstecken för denna.
Tabell 8.3:14 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén m/87A

Skåne:
46, 47, 48 och 49:e hemvärnsbataljonerna

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 hv M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för P 7
vänster. M7675-144100-3
höger. M7675-113000-2
• gradbeteckning

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp m/1832 för P 7
SB. M7670-412070-4
SOB. M7670-413070-3
L. M7670-411070-5
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och • brun basker med baskertecken m/2002 för armén, M7675-128800-8
mössmärken
Special

• förbandstecken m/60 för f.d. P 6 förs på höger bröstficka vid hvbat i f.d.
Kristianstads län till minne av f.d. Norra Skånska regementet
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8.3.7

Artilleriregementet (A 9)

Tabell 8.3:15 Tillsvidareplacerad personal bär:
Armén m/87A

A9

Krage

Facktecken
• truppslagstecken m/60 artilleri, M7673-263000-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för art med högröd botten, M7673-262000-6 och rött
kläde M7676-645000-7
• gradbeteckning

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/före 1779 för art och lv
SB. M7670-412510-9
SOB.M7670-413510-8
L. M7670-411510-0
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken m/2002 art, M7675-128600-2
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Vänster ärm

• svensk flagga

Special

C A 9 eller av honom utsedd överstelöjtnant bär hederskartusch m/1815-1859

Tidbegränsat placerad militär personal vid A 9 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
tjgpltecken/förbandstecken m/60 för A 9 på höger bröstficka.
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8.3.8

Luftvärnsregementet (Lv 6)

Tabell 8.3:16 Tillsvidareplacerad personal bär:
Armén m/87A

Lv 6

Krage

Facktecken
• truppslagstecken m/60 luftvärn på rött kläde, M7673-264000-4 med kragspegel M7676-651000-8

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för lv. med gult underlag av kläde, M7673-236000-9
• gradbeteckning

Knappar

• från OR-6 grad bärs knapp m/före 1779 för art och lv
SB. M7670-412510-9
SOB. M7670-413510-8
L.M7670-411510-0
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken m/2002 lv, M7675-128500-4
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Tillsvidareplacerad militär personal ur Lv 6 vid utbildningsgrupp bär uniform från tillsvidare placer‐
ingen och anlägger tjgpltecken på höger bröstficka.
• Hallandsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d I 16, M7675-151200-1. Tradknapp liten för f.d. I 16,
M7670-411160-4 får anläggas på vänster axelklaff.
Tidbegränsat placerad militär personal vid Lv 6 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
förbandstecken m/60 för Lv 6 som tjgpltecken på höger bröstficka. Om den tidsbegränsade placeringen
avser tjänst vid Hallandsgruppen anläggs tjänstgöringsplatstecken för dessa.
Tabell 8.3:17 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén, m/87A

Halland:
45. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 hv M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för f.d. I 16
vänster M7675-151100-3, höger M7675-151200-1
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• tjgpltecken/förbandstecken m/60 för Lv 6, M7673-236000-9

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp m/1801 för f.d. I 16
SF. M7670-412160-3
L. M7670-411160-4
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén, M7675-128800-8
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8.3.9

Göta ingenjörregemente (Ing 2)

Tabell 8.3:18 Tillsvidareplacerad personal bär:
Armén m/87A

Ing 2

Krage

Facktecken
• truppslagstecken m/60 ingenjör på svart kläde, M7673-268000-0 med
kragspegel M7676-652000-7

Axelklaffar

• förbandstecken m/1994 för Ing 2
höger M7675-189000-1, vänster M7675-189500-0
• gradbeteckning

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1751 för ing och sign
SB. M7670-412710-5
SOB. M7670-413710-4
L. M7670-411710-6
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken m/2002 ing, M7675-128400-7
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Vänster ärm

• svensk flagga

Tillsvidareplacerad militär personal ur Ing 2 vid utbildningsgrupp bär uniform från tillsvidare placer‐
ingen och anlägger tjgpltecken på höger bröstficka.
• Norra Smålandsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 12, M7675-147000-2.
Tidbegränsat placerad militär personal vid Ing 2 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
förbandstecken m/1994 för Ing 2, M7675-189000-1 som tjgpltecken på höger bröstficka. Om den tidsbe‐
gränsade placeringen avser tjänst vid Norra Smålandsgruppen anläggs tjänstgöringsplatstecken för f.d.
I 12.
Tabell 8.3:19 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén m/87A

Norra Småland:
33. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 hv M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för f.d. I 12, M7675-147000-2
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• förbandstecken m/94 för Ing 2, M7675-189000-1

Knappar

• tills vidare bärs från fänriks grad knapp m/1779 för f.d. I 12
SB. M7670-412120-7
SOB .M7670-413120-6
L. M7670-411120-8
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén, M7675-128800-8
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8.3.10 Ledningsregementet (LedR)
Tabell 8.3:20 Tillsvidareplacerad personal bär:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• truppslagstecken m/60
sign utan grön bottenfärg
vänster M7673-274100-0
höger M7673-274200-8
Axelklaffar

• TJGPLTECK LEDR LI,
M7675-166000-8
• gradbeteckning

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51
gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga

Höger bröstficka

TJPGPLTECK LEDR ST,
M7675-166100-6

• TJPGPLTECK LEDR ST,
M7675-166100-6

• TJPGPLTECK LEDR ST,
M7675-166100-6

(av tidsbegränsat anställd
personal)
Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/ • från OR-6 bärs knapp m/ • försvarsgrensknapp m/30
1751 för ing och sign
1878
22 OB. M7670-302000-4
SB. M7670-412710-5
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB.
SOB. M7670-413710-4
ST1 FB.M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
L. M7670-411710-6 (bärs
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB VÖ.
till skärmmössor och väst
ST2 FB. M7670-522500-7
19 FB. M7670-308000-8
till uniform m/1986)
ST2 OB. M7670-523000-7
ST2 KL. M7670-524000-6
• L. M7670-411810-4 (till
ST3 B M7670-525000-5
axelklaff bärs små knappar
ST3 OB.M7670-526000-4
m/1793 för f.d. I 8)
•
OR-1/5
bär försvars• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp
m/42-60
grensknapp m/39-60

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med bas- • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende
kertecken m/2002 sign,
termössa med gradbetjänstetecken -mörkblå
M7675-128300-9
roende tjänstetecken
basker med baskertecken
mörkblå basker med bas• m/87A: skärm- och vinterm/2002 sign,
kertecken m/2002 sign,
mössa med gradberoende
M7675-128300-9
M7675-128300-9
tjänstetecken

CLedR beslutar i varje enskilt fall om arméuniform ska anläggas för viss tid eller viss verksamhet t.ex.
statsceremoni.
Tillsvidareplacerad militär personal ur LedR vid utbildningsgrupp bär uniform från tillsvidareplacer‐
ingen och anlägger tjgpltecken på höger bröstficka.
• Upplands- och Västmanlandsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 8, M7675-158000-8 eller om
tjänstgöringen avser Västmanlands hemvärn, förbandstecken m/1992 för Västmanlandsgruppen,
M7675-180000-0. Tradknapp liten för f.d. I 8 och f.d. fo. 48 får anläggas på vardera axelklaffen.
• Södermanlandsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. P10. Tradknapp liten för f.d. P 10 får an‐
läggas på vänster axelklaff.
Tidbegränsat placerad militär personal vid LedR bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
förbandstecken för LedR som tjgpltecken på höger bröstficka. Om den tidsbegränsade placeringen avser
tjänst vid utbildningsgrupp anläggs tjgpltecken för dessa.
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Tabell 8.3:21 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén m/87A

Södermanland:

Uppland:

Västmanland:

27. hemvärnsbataljon

21. hemvärnsbataljon

22. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken m/39-60 hv,
M7673-202200-5

• truppslagstecken m/
39-60 hv,
M7673-202200-5

• truppslagstecken m/39-60 hv,
M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för f.d. P
10
vänster M7675-145200-0
höger M7675-145200-0

• förbandstecken m/60
för f.d. I 8,
M7675-158000-8
• gradbeteckning

• förbandstecken m/1992 för
Västmanlandsgruppen,
M7675-180000-0
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• TJPGPLTECK LEDR ST,
M7675-166100-6

• TJPGPLTECK LEDR
ST, M7675-166100-6

• TJPGPLTECK LEDR ST,
M7675-166100-6

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp m/
1779 f.d. P 10
SB. M7670-412100-9
SOB. M7670-413100-8
L. M7670-411100-0
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60

• från fänriks grad bärs • från fänriks grad bärs knapp m/
knapp m/1793 för f.d. I
1806 för f.d. Fo. 48.
8
SB.M7670-419100-2.
SOB.
L.M7670-419200-0
M7670-413810-2
• OR-1 till OR-9 bär försvarsL. M7670-411810-4
grensknapp m/39-60
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/
39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

Huvudbonader och
mössmärken

• brun basker med baskertecken
m/2002 för armén,
M7675-128800-8

• brun basker med bas- • brun basker med baskertecken
m/2002 för armén,
kertecken m/2002 för
M7675-128800-8
armén,
M7675-128800-8
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8.3.11 Trängregementet (TrängR)
Tabell 8.3:22 Tillsvidareplacerad personal bär:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• truppslagstecken m/60 träng
(silver), M7673-275000-1
med kragspegel
M7676-654000-5
Axelklaffar

• förbandstecken m/1994 för
f.d. T 2),
vänster M7675-187500
höger M7675-187000
• gradbeteckning

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51
gradbeteckning
facktecken

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
gradbeteckning
facktecken

• svensk flagga

Höger bröstficka

-

• tjgpltecken m/2009 för
TrängR (tv bärs tpsltecken
träng m/60),
M7673-275000-1

• tjgpltecken m/2009 för
TrängR (tv bärs tpsltecken
träng m/60),
M7673-275000-1

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1891 • från OR-6 bärs knapp m/1878 • försvarsgrensknapp m/30
för f.d. T 1
ST1 B. M7670-521000-9
22 OB. M7670-302000-4
SOB.M7670-416910-7
ST1 FB. M7670-521500-8
22 FB. M7670-302500-3
L. M7670-414910-9
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB. M7670-304500-1
ST2 FB. M7670-522500-7
14 FB VÖ.
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2
OB.
M7670-523000-7
19 FB. M7670-308000-8
napp m/39-60 (silver)
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5 ST3
OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med basker- • m/48 (87): skärm- och vinter- • m/87: skärm- och vintermöstecken m/2002 träng,
mössa med gradberoende
sa med gradberoende tjänsM7675-128100
tjänstetecken
tetecken
• m/87A: skärm- och vinter• mörkblå basker med basker- • mörkblå basker med baskermössa med gradberoende
tecken m/2002 träng,
tecken m/2002 träng,
tjänstetecken
M7675-128100
M7675-128100

C TrängR beslutar i varje enskilt fall om arméuniform ska anläggas. Arméuniform är huvudalternativ
vid t.ex. statsceremoniell verksamhet. Tidbegränsat placerad militär personal vid TrängR bär uniform
från tillsvidareplaceringen och anlägger tjgpltecken m/2009 på höger bröstficka (truppslagstecken m/
60 träng tillsvidare).
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8.3.12 1. Ubåtsflottiljen (1. Ubflj)
Tabell 8.3:23 Tillsvidareplacerad personal bär:
Marinen m/48

Flottan

Axelklaffar

• gradbeteckning,
OR-1/5 bär yrkestecken i metall och aktuell gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2009 nytt för 1. ubflj

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 OB. M7670-523000-7
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• m/48 (87): skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Tidsbegränsat placerad militär personal vid 1.ubflj bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
tjgpltecken/förbandstecken m/2009 på höger bröstficka.

8.3.13 3. Sjöstridsflottiljen (3. Sjöstriflj)
Tabell 8.3:24 Tillsvidareplacerad personal bär:
Marinen m/48

Flottan

Axelklaffar

• gradbeteckning,
OR-1/5 bär utbildningslinjetecken i metall och aktuell gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2009 nytt för 3. Sjöstriflj

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 OB. M7670-523000-7
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• m/48 (87): skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Tidbegränsat placerad militär personal vid 3. sjöstriflj bär uniform från tillsvidareplaceringen och an‐
lägger tjgpltecken/förbandstecken m/2009 på höger bröstficka.
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8.3.14 4. Sjöstridsflottiljen (4. Sjöstriflj)
Tabell 8.3:25 Tillsvidareplacerad personal bär:
Marinen m/48

Flottan

Axelklaffar

• gradbeteckning,
OR-1/5 bär yrkestecken i metall och aktuell gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2009 nytt för 4 sjöstriflj

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 OB. M7670-523000ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• m/48 (87): skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

Tidbegränsat placerad militär personal vid 4.sjöstriflj bär uniform från tillsvidareplaceringen och an‐
lägger tjgpltecken/förbandstecken m/2009 på höger bröstficka.
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8.3.15 Amfibieregementet (Amf 1)
Tabell 8.3:26 Tillsvidareplacerad personal bär:
Marinen m/48 och m/87

Amfibiekåren

Axelklaffar

• gradbeteckning.
OR-1/5 bär amfibiekårens tecken m/42-60), M7675-502000-1
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

• förbandstecken m/1992 för Amf 1, M7675-231000-9

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 OB. M7670-523000-7
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• m/48 (87): skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken
• grön basker med baskertecken m/2001 för amfibiekåren, M7675-136000-5

Tillsvidareplacerad militär personal ur Amf 1 vid utbildningsgrupp anlägger tjgpltecken på höger
bröstficka.
• Södertörnsgruppen bär förbandstecken m/60-02 för Södertörnsgruppen.
• Gotlandsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. P 18 till m/48.
Tidsbegränsat placerad militär personal vid Amf 1 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
förbandstecken m/92 för Amf 1 som tjgpltecken på höger bröstficka. Om den tidsbegränsade placeringen
avser tjänst vid utbildningsgrupp anläggs tjgpltecken för dessa.
Tabell 8.3:27 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken
Armén m/87A

Södertörn:

Gotland:

28. och 29:e hemvärnsbataljon

32. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 hv,
M7673-202200-5

• truppslagstecken, m/39-60 hv,
M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60-02 för Södertörns- • förbandstecken m/60 för f.d. P 18
gruppen
vänster M7675-153100-1
vänster M7675-145100-2 med rött kläde,
höger M7675-153200-9
M7676-650200-5
• gradbeteckning
höger M7675-145200-0 med rött kläde,
M7676-650100-7
• gradbeteckning

Höger bröstficka
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M7675-231000-9

• tjgtecken m/1992 För Amf 1,
M7675-231000-9
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Armén m/87A
Knappar

Södertörn:

Gotland:

28. och 29:e hemvärnsbataljon

32. hemvärnsbataljon

• från fänriks grad bärs knapp m/1878 för • från fänriks grad bärs knapp m/
marinen
1815-1906 för f.d. P 18
ST1 B. M7670-521000-9
SB.M7670-412180-1
ST1 FB. M7670-521500-8
SOB.M7670-413180-0
ST2 B. M7670-522000-8
L.M7670-411180-2
ST2 FB. M7670-522500-7
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp
ST2 OB. M7670-523000-7
m/39-60
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp
m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• svensk flagga

• svensk flagga

Special

• brun basker med baskertecken m/2002
för armén, M7675-128800-8

• brun basker med baskertecken m/2002
för armén, M7675-128800-8
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8.3.16 Marinbasen (MarinB)
Tabell 8.3:28 Tillsvidareplacerad personal bär:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• truppslagstecken, tidigade
eget
Axelklaffar

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• flygemblem m/51
• gradbeteckning.
gradbeteckning
OR-1/5 bär yrkestecken i
metall och aktuell gradbe- • facktecken
teckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga

• svensk flagga

• gradbeteckning
• facktecken
Höger bröstficka

• tjgtecken m/2001 för MarinB, M7673-345100-5

• tjgtecken m/2001 för MarinB, M7673-345100-5

• tjgtecken m/2001 för MarinB, M7673-345100-5

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

• från OR-6 bärs knapp m/ • försvarsgrensknapp m/30,
1878
22 OB. M7670-302000-4
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
ST1 FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB VÖ.
ST2 FB. M7670-522500-7
19 FB. M7670-308000-8
ST2 OB. M7670-523000-7
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med armé- • grön basker med basker- • mörkblå basker med bastecken m/2002,
tecken m/2001 för amfibiekertecken m/2005 för flygM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
vapnet, M7675-129200-0
• m/87A: skärm- och vinter- • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende
termössa med gradbemössa med gradberoende
tjänstetecken
roende tjänstetecken
tjänstetecken

Special

• tradknapp liten från tidiga- re regementstillhörighet får
anläggas på vänster axelklaff

-

Uniform m/48 är huvudalternativ för all militär personal med marin bakgrund eller vid tjänst mot ma‐
rina förband och skolor vid MarinB.
Vid Kalmar- och Kronobergsgruppen är huvudalternativet uniform m/87A. C MarinB beslutar i varje
enskilt fall om marinuniform ska anläggas.
Tillsvidareplacerad militär personal ur MarinB vid utbildningsgrupp anlägger tjgpltecken på höger
bröstficka.
• Blekingegruppen bär förbandstecken m/1992 för Blekingegruppen (uniform m/48 bärs som huvud‐
alternativ)
• Kalmar- och Kronobergsgruppen bär förbandstecken m/60 för f.d. I 11. Uniform m/87A bärs som
huvudalternativ. Liten traditionsknapp för f.d. I 11 och f.d. Fo. 18 anläggs på vardera axelklaff.
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Tidbegränsat placerad militär personal vid MarinB bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
tjgpltecken m/2001 på höger bröstficka. Om den tidsbegränsade placeringen avser tjänst vid utbild‐
ningsgrupp anläggs tjgpltecken för dessa.
Tabell 8.3:29 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken
Armén, m/87A

Blekinge:

Kronoberg:

36:e och 37:e hemvärnsba- 35. hemvärnsbataljon
taljonerna

Kalmar:
34. hemvärnsbataljon

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 • truppslagstecken m/39-60 • truppslagstecken m/39-60
hv, M7673-202200-5
hv, M7673-202200-5
hv, M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/92 för
Blekingegruppen,
M7675-132000-9
• gradbeteckning

• förbandstecken m/60 för
f.d. I 11
vänster M7675-146100-1
höger M7675-146200-9
• gradbeteckning

• förbandstecken m/60-01
för hv i Kalmar
vänster M7675-146100-1
med rött kläde
M7676-650200-5
höger M7675-146200-9
med rött kläde
M7676-650100-7
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• tjgtecken m/ 01 för MarinB, • tjgtecken m/ 01 för MarinB, • tjgtecken m/01 för MarinB,
M7673-345100-5
M7673-345100-5
M7673-345100-5

Knappar

• från fänriks grad bärs
knapp för f.d. I 30 (tv bärs
m/1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9
• hemvärnsbefäl från fänrik
vid hvbat som har marina
uppgifter bär knapp m/
1878 för marinofficer
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60

• från fänriks grad bärs
• från fänriks grad bärs
knapp m/1779 för f.d. I 11
knapp m/ före 1758 för f.d.
SB.M7670-412110-8
I 12 (Fo 18, Kalmar reg.)
SOB.M7670-413110-7
SB. M7670-412120-7
L.M7670-411110-9
SOB. M7670-413120-6
L. M7670-411120-8
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60 • OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• brun basker med basker- • brun basker med baskertecken m/2002 för armén ,
tecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8
M7675-128800-8

• svensk flagga
• brun basker med baskertecken m/2002 för armén,
M7675-128800-8

159

8.3 Uniformens sammansättning vid organisationsenheter

8.3.17 Skaraborgs flygflottilj (F 7)
Tabell 8.3:30 Tillsvidareplacerad personal bär:
Flygvapnet m/87

F7

Axelklaffar

• flygemblem m/51 och gradbeteckning, facktecken

Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2009 nytt för F 7

Knappar

• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ. M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken m/2005 för flygvapnet,
M7675-129200-0
• m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken
• grön basker med baskertecken m/1987 för flygbasjägare,
M7675-122100-9

Tidbegränsat placerad militär personal vid F 7 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
tjgpltecken m/2009 nytt för F 7 på höger bröstficka

8.3.18 Blekinge flygflottilj (F 17)
Tabell 8.3:31 Tillsvidareplacerad personal bär:
Flygvapnet m/87

F 17

Axelklaffar

• flygemblem m/51 och gradbeteckning, facktecken

Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2009 nytt för F 17

Knappar

• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ. M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken m/2005 för flygvapnet,
M7675-129200-0
• m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken
• grön basker med baskertecken m/1987 för flygbasjägare,
M7675-122100-9

Tidbegränsat placerad militär personal vid F 17 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
tjgpltecken m/2009 nytt för F 17 på höger bröstficka.
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8.3.19 Norrbottens flygflottilj (F 21)
Tabell 8.3:32 Tillsvidareplacerad personal bär:
Flygvapnet m/87

F 21

Axelklaffar

• flygemblem m/51 och gradbeteckning, facktecken

Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2009 nytt för F 21

Knappar

• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ. M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken m/2005 för flygvapnet,
M7675-129200-0
• m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken
• grön basker med baskertecken m/1987 för flygbasjägare,
M7675-122100-9

Tidbegränsat placerad militär personal vid F 21 bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger
tjgpltecken m/2009 nytt för F 21 på höger bröstficka.

8.3.20 Försvarsmaktens helikopterflottilj (FM Hkpflj)
Tabell 8.3:33 Tillsvidareplacerad personal bär:
Flygvapnet m/87

m/87 för FM Hkpflj

m/87A för Livgrenadjärsgruppen*

Krage

-

Facktecken

Axelklaffar

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

• truppslagstecken m/60 infanteri (silver), M7673-258000-2
• förbandstecken m/51-60 för f.d. I 4, M7675-141000-8
• gradbeteckning

• facktecken
Höger bröstficka

• tjgtecken m/2000 för FM Hkpflj, • tjgtecken m/2000 för FM Hkpflj, M7675-211000-3
M7675-211000-3

Vänster ärm

• svensk flagga

• svensk flagga

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/1916
för FM Hkpflj
S.M7670-417000-6
L.M7670-418000-5

• från OR-6 bärs knapp m/1779 för f.d. I 4
SB. M7670-415010-7
SOB. M7670-416010-6
L. M7670-414010-8

• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ. M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

• meniga och gruppbefäl bär försvarsgrensknapp m/39-60
(silver)
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Flygvapnet m/87

m/87 för FM Hkpflj

m/87A för Livgrenadjärsgruppen*

Huvudbonader och
mössmärken

• m/87: skärm- och vintermössa • mörkblå basker med baskertecken m/2002 för armén,
med gradberoende tjänsteM7675-128800-8
tecken
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende tjäns• kornblå basker med baskertetecken
tecken m/1999 för Hkpflj,
M7675-125000-8
• grön basker med baskertecken
m/1987 för flygbasjägare,
M7675-122100-9

Special

• traditionsknapp m/1878 får an- läggas av f.d. marin personal
på vänster axelklaff

* C FM Hkpflj bestämmer om militär personal med bakgrund som tjänstgör vid Livgrenadjärsgruppen
vid vissa tillfällen eller för viss verksamhet ska anlägga uniform m/87.
Tillsvidareplacerad militär personal ur Hkpflj bär vid utbildningsgrupp tjgpltecken för f.d. I 4 eller för
FM Hkpflj beroende på uniform.
Tidbegränsat placerad militär personal vid FM Hkpflj bär uniform från tillsvidareplaceringen och an‐
lägger tjgpltecken m/2000 för Hkpflj på höger bröstficka. Om den tidsbegränsade placeringen avser
tjänst vid utbildningsgrupp anläggs tjgpltecken för detta (fd I 4), M7675-141000-8
Tabell 8.3:34 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken:
Armén m/87A

Östergötland:
30. och 31:a hemvärnsbataljonerna

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 hv (silver), M7673-202210-4

Axelklaffar

• förbandstecken m/51-60 för f.d. I 4 (silver), M7675-141000-8
• gradbeteckning (silver)

Höger bröstficka

• gradbeteckning (silver), tjgtecken m/2000 för FM Hkpflj , M7675-211000-3

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp m/1779 för f.d. I 4 (silver)
SB. M7670-415010-7
SOB. M7670-416010-6
L. M7670-414010-8
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60 (silver)

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén, M7675-128800-8
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8.3.21 Försvarsmaktens logistik (FM LOG)
Tabell 8.3:35 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• truppslags- eller
facktecken tidigare
f.d. ”eget”
Axelklaffar

• armétecken m/60 li- • gradbeteckning
tet,
• facktecken
M7673-289000-5

• flygemblem m/51 och gradbeteckning
• facktecken

• gradbeteckning
Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

• tjgtecken m/2000 för • tjgtecken för m/2000 FM LOG,
FM LOG,
M7673-344300-2
M7673-344300-2

Knappar

• från OR-6 bärs
• från OR-6 bärs knapp m/1878
• försvarsgrensknapp m/30
knapp m/1779 för
ST1 B. M7670-521000-9
22 OB. M7670-302000-4
f.d. I 3
ST1 FB. M7670-521500-8
22 FB. M7670-302500-3
SB.
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB. M7670-304500-1
M7670-412030-8
ST2 FB. M7670-522500-7
14 FB VÖ. M7670-304600-9
SOB.
ST2 OB. M7670-523000-7
19 FB. M7670-308000-8
M7670-413030-7
ST2 KL. M7670-524000-6
L. M7670-411030-9
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvars- • OR-1/5 bär försvarsgrensknapp
grensknapp m/
m/42-60
39-60

Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med • grön basker med baskertecken • mörkblå basker med baskerteckarmétecken m/
m/2001 för amfibiekåren,
en m/2005 för flygvapnet,
2002,
M7675-136000-5
M7675-129200-0
M7675-128800-8
• m/48 (87): skärm- och vinter• m/87: skärm- och vintermössa
• m/87A: skärm- och
mössa med gradberoende tjänsmed gradberoende tjänstetecken
vintermössa med
tetecken
gradberoende tjänstetecken

Special

• tradknapp liten från
tidigare regementstillhörighet får anläggas på vänster
axelklaff

-

• svensk flagga

• tjgtecken m/2000 för FM LOG,
M7673-344300-2

-

Tidsbegränsat placerad personal vid FM LOG bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarepla‐
ceringen och anlägger tjgpltecken m/2000 för FM LOG på höger bröstficka.
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8.3.22 Försvarsmaktens telenät- och
markteleförband (FMTM)
Tabell 8.3:36 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt
Krage

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Facktecken

-

-

• gradbeteckning

• flygemblem m/51 och
gradbeteckning
• facktecken

• truppslagstecken m/60 f.d.
signaltrupperna utan bottenfärg eller f.d. ”eget
Axelklaffar

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
(tjgpltecken m/07 nytt för
FMTM tillförs)

• facktecken

• gradbeteckning
Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning

• svensk flagga

• facktecken
Höger bröstficka

-

• tjgpltecken m/2009 nytt för • tjgpltecken m/2009 nytt för
FMTM
FMTM

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

• från OR-6 bärs knapp m/ • försvarsgrensknapp m/30
1878
22 OB.
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
ST1 FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB VÖ.
ST2 FB. M7670-522500-7
M7670-304600-9
ST2 OB. M7670-523000-7
19 FB. M7670-308000-8
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken signal m/2002,
M7675-128300-9

• m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintertermössa med gradbemössa med gradberoende
roende tjänstetecken
tjänstetecken
•
mörkblå
basker
med
bas•
mörkblå
basker med bas• m/87A: skärm- och vinterkertecken
signal
m/2002,
kertecken
signal m/2002,
mössa med gradberoende
M7675-128300-9
M7675-128300-9
tjänstetecken

Special

• tradknapp liten från tidiga- re regementstillhörighet får
anläggas på vänster axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid FMTM bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarepla‐
ceringen och anlägger tjgpltecken m/07 för FMTM på höger bröstficka.
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8.3.23 Militärhögskolan Karlberg (MHS K)
Tabell 8.3:37 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

• truppslagstecken tidigare
f.d ”eget”
Axelklaffar

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• facktecken

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga

Höger bröstficka

• tjgtecken m/1990 för MHS

• tjgtecken m/1990 för MHS

• tjgtecken m/1990 för MHS

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

• från OR-6 bärs knapp m/
1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 OB. M7670-523000-7
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4

• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ. M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60
Huvudbonader och
mössmärken

Special

• mörkblå basker med armétecken m/2002,
M7675-128800-8

• grön basker med baskertecken m/2001 för amfibiekåren, M7675-136000-5

• mörkblå basker med baskertecken m/2005 för flygvapnet, M7675-129200-0

• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende
tjänstetecken

• m/48 (87): skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

• m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende tjänstetecken

• tradknapp liten från tidigare • C MHS-K får för visst tillfälle • C MHS-K får för visst tillfälle
regementstillhörighet får anbeordra att späns bärs av
beordra att späns bärs av
läggas på vänster axelklaff
kadetter vid skolan
kadetter vid skolan
• C MHS-K får för visst tillfälle
beordra att späns bärs av
kadetter vid skolan

Tidsbegränsat placerad personal vid MHS K bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarepla‐
ceringen och anlägger tjgpltecken m/1990 för MHS K på höger bröstficka.

165

8.3 Uniformens sammansättning vid organisationsenheter

8.3.24 Militärhögskolan Halmstad (MHS H)
Tabell 8.3:38 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• gradbeteckning

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

• svensk flagga

• svensk flagga

• truppslags- eller facktecken tidigare f.d. ”eget”
Axelklaffar

Ärmar

• gradbeteckning facktecken

• facktecken
• svensk flagga

• gradbeteckning
• facktecken
Höger bröstficka

• tjgtecken m/1990 för MHS, • tjgtecken m/1990 för
• tjgtecken m/1990 för MHS,
(konturskuren matta i röd
MHS, (konturskuren matta
(konturskuren matta i röd
färg)
i röd färg)
färg)

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
• från OR-6 bärs knapp m/ • försvarsgrensknapp m/30
1779 för f.d. I 3
1878
22 OB. M7670-302000-4
SB. M7670-412030-8
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
SOB. M7670-413030-7
ST1 FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
L. M7670-411030-9
ST2 B. M7670-522000-8
14 FBVÖ. M7670-304600-9
ST2 FB. M7670-522500-7
19 FB. M7670-308000-8
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2 OB. M7670-523000-7
napp m/39-60
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med armé- • grön basker med basker- • mörkblå basker med baskertecken m/2002,
tecken m/2001 för amfibietecken m/2005 för flygvapM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
net, M7675-129200-0
• m/87A: skärm- och vinter- • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintermösmössa med gradberoende
sa med gradberoende tjänstermössa med gradbetjänstetecken
tetecken
roende tjänstetecken

Special

• tradknapp liten från tidigare regementstillhörighet får
anläggas på vänster axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid MHS H bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarepla‐
ceringen och anlägger tjgtecken m/1990 för MHS H på höger bröstficka.
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8.3.25 Markstridsskolan (MSS)
Tabell 8.3:39 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröst-ficka

• tjgtecken m/2000 för MSS, • tjgtecken m/2000 för MSS, • tjgpltecken m/2000 för
M7673-369000-8
M7673-369000-8
MSS, M7673-369000-8

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9

• truppslags- eller facktecken
tidigare f.d. ”eget”
Axelklaffar

• facktecken
• svensk flagga

• Från OR-6 bärs knapp m/ • försvarsgrensknapp m/30
1878
22 OB. M7670-302000-4
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB. M7670-304500-1
ST2 FB. M7670-522500-7
14 FB VÖ.
ST2 OB. M7670-523000-7
M7670-304600-9
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2
KL.
M7670-524000-6
19 FB. M7670-308000-8
napp m/39-60
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och möss- • svart basker med armémärken
tecken m/2002,
M7675-128800-8
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende
tjänstetecken
Special

• grön basker med basker• mörkblå basker med bastecken m/2001 för amfibiekertecken m/2005 för flygkåren, M7675-136000-5
vapnet, M7675-129200-0
• m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintertermössa med gradberoenmössa med gradberoende
de tjänstetecken
tjänstetecken

• tradknapp liten från tidigare regementstillhörighet får
anläggas på vänster axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid MSS bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidareplacer‐
ingen och anlägger tjgpltecken m/2000 för MSS på höger bröstficka.
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8.3.26 Sjöstridsskolan (SSS)
Tabell 8.3:40 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51 och gradbeteckning
• facktecken

• truppslagstecken tidigare ”eget
Axelklaffar

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
facktecken

• svensk flagga

H bröstficka

• tjgtecken m/2006 för SSS

• tjgtecken m/2006 för SSS

• tjgtecken m/2006 för SSS

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

• från OR-6 bärs knapp m/
• försvarsgrensknapp m/30
1878
22 OB. M7670-302000-4
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
ST1 FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB VÖ.
ST2 FB .M7670-522500-7
M7670-304600-9
ST2 OB. M7670-523000-7
19 FB. M7670-308000-8
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och möss- • mörkblå basker med armé- • grön basker med basker- • mörkblå basker med basmärken
tecken m/2002,
tecken m/2001 för amfibiekertecken m/2005 för flygM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
vapnet, M7675-129200-0
• m/87A: skärm- och vinter- • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintertermössa med gradberoenmössa med gradberoende
mössa med gradberoende
de tjänstetecken
tjänstetecken
tjänstetecken
Special

• tradknapp liten från tidigare regementstillhörighet får
anläggas på vänster axelklaff

-

C SSS bestämmer om tillsvidareplacerad personal från armén och flygvapnet ska anlägga marin uni‐
form. Tidsbegränsat placerad personal vid SSS bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarep‐
laceringen och anlägger tjgpltecken m/2006 för SSS, på höger bröstficka.
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8.3.27 Luftstridsskolan (LSS)
Tabell 8.3:41 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51 och gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga
• gradbeteckning

• svensk flagga

• trupp-slagstecken tidigare
f.d. ”eget”
Axelklaffar

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

Ärmar

• svensk flagga

• facktecken
Höger bröstficka

• tjgpltecken m/2009 nytt för • tjgpltecken m/2009 nytt för • tjgpltecken m/2009 nytt för
LSS
LSS
LSS

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/39-60

• från OR-6 bärs knapp m/
1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1FB.M7670-521500-8
ST2FB. M7670-522500-7
ST2OB. M7670-523000-7
ST2KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3OB. M7670-526000-4

• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ.
M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60
Huvudbonader och mössmärken

• mörkblå basker med armé- • grön basker med basker- • mörkblå basker med bastecken m/2002,
tecken m/2001 för amfibiekertecken m/2005 för flygM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
vapnet, M7675-129200-0
• m/87A: skärm- och vinter- • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende
termössa med gradbemössa med gradberoende
tjänstetecken
roende tjänstetecken
tjänstetecken

Special

• tradknapp liten från tidigare regementstillhörighet får
anläggas på vänster axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid LSS bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidareplacer‐
ingen och anlägger tjgpltecken m/2009 nytt för LSS på höger bröstficka.
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8.3.28 Hemvärnets stridsskola (HvSS)
Tabell 8.3:42 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• gradbeteckning

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga

Höger bröstficka

• tjgtecken m/54-94 för
HvSS, M7673-351000-8

• tjgtecken m/54-94 för
HvSS, M7673-351000-8

• tjgtecken m/54-94 för
HvSS, M7673-351000-8

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
1878
SB. M7670-412030-8
ST1 B. M7670-521000-9
SOB. M7670-413030-7
ST1FB. M7670-521500-8
L. M7670-411030-9
ST2 B. M7670-522000-8
ST2FB. M7670-522500-7
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2KL. M7670-524000-6
napp m/39-60
ST3 B. M7670-525000-5
ST3OB. M7670-526000-4

• truppslags- eller facktecken
tidigare f.d. ”eget”
Axelklaffar

• facktecken

• facktecken

• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ.
M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60
Huvudbonader och möss- • mörkblå basker med armé- • grön basker med basker• mörkblå basker med basmärken
tecken m/2002,
tecken m/2001 för amfibiekertecken m/2005 för flygM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
vapnet, M7675-129200-0
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende
tjänstetecken
Special

• m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintertermössa med gradberoenmössa med gradberoende
de tjänstetecken
tjänstetecken

• tradknapp liten från tidigare förbands tillhörighet får anläggas på vänster axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid HvSS bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidareplacer‐
ingen och anlägger tjgpltecken m/54-94 för HvSS på höger bröstficka.
Avtalspersonal bär uniform från eget hemvärnsförband med tjgpltecken m/54-94 för HvSS på höger
bröstficka.
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8.3.29 Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
Tabell 8.3:43 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• truppslags- eller facktecken tidigare f.d. ”eget”
Axelklaffar

• gradbeteckning
• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
tjgpltecken m/2009 nytt för
FMTS tillförs 2008
• gradbeteckning

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

-

• tjgpltecken m/2009 nytt för
FMTS

Knappar
* FMTS bär knapp m/60 i
guld för f.d. ATO som förbandsknapp för all armépersonal från OR-6 (1:e
sergeant) grad

• från OR-6 bärs knapp m/60 • från OR-6 bärs knapp m/
i guld för FM ing och teknisk
1878
officer,*
ST1 B. M7670-521000-9
SB.M7670-412570-3
ST1 FB. M7670-521500-8
SOB. M7670-413570-2
ST2 B. M7670-522000-8
L.M7670-411570-4
ST2 FB. M7670-522500-7
ST2 OB. M7670-523000-7
• OR-1/5 bär försvarsST2 KL. M7670-524000-6
grensknapp m/39-60
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4

• tjgpltecken m/2009 nytt för
FMTS
• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ. M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60
Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med armé- • grön basker med baskertecken m/2002,
tecken m/2001 för amfibieM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
• m/87A: skärm- och vinter- • m/48 (87): skärm- och vinmössa med gradberoende
termössa med gradberoentjänstetecken
de tjänstetecken

• mörkblå basker med baskertecken m/2005 för flygvapnet, M7675-129200-0
• m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende
tjänstetecken

Special

• tradknapp liten från tidigare regementstillhörighet får
anläggas på vänster axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid FMTS bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidareplacer‐
ingen och anlägger tjgpltecken m/07 nytt för FMTS på höger bröstficka.

171

8.3 Uniformens sammansättning vid organisationsenheter

8.3.30 Totalförsvarets ammunitions- och
minröjningscentrum (SWEDEC)
Tabell 8.3:44 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• gradbeteckning

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

Höger bröstficka

• tjgtecken m/1992 för SWE- • tjgtecken m/1992 för SWE- • tjgtecken m/1992 för SWEDEC, M7673-446000-5
DEC, M7673-446000-5
DEC, M7673-446000-5

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
• från OR-6 bärs knapp m/
• försvarsgrensknapp m/30
1751 för ing och sign
1878
22 OB. M7670-302000-4
SB. M7670-412710-5
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
SOB. M7670-413710-4
ST1FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
L. M7670-411710-6
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB VÖ.
ST2 FB. M7670-522500-7
M7670-304600-9
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2 OB.M7670-523000-7
19 FB. M7670-308000-8
napp m/39-60
ST2KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med baskertecken m/2002 ing,
M7675-128400-7
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende
tjänstetecken

• truppslagstecken ingenjör
Axelklaffar

• facktecken

• facktecken
• svensk flagga

• m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintertermössa med gradberoenmössa med gradberoende
de tjänstetecken
tjänstetecken
• mörkblå basker med bas• mörkblå basker med baskertecken m/2002 ing,
kertecken m/2002 ing,
M7675-128400-7
M7675-128400-7

Tidsbegränsat placerad personal vid SWEDEC bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarep‐
laceringen och anlägger tjgpltecken m/1992 för SWEDEC, M7675-128400-7 på höger bröstficka.
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8.3.31 Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)
Tabell 8.3:45 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Truppslagsteckentecken

-

-

• TRUPPSLTECK CBRNFB, M7675-243000
Axelklaffar

• TJGPLTECK SKYDDC VÄ, • gradbeteckning
M7675-241100
• facktecken
TJGPLTECK SKYDDC HÖ,
M7675-241000
• gradbeteckning

• flygemblem m/51 och gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga

Höger bröstficka

• TJPGPLTECK SKYDDC
ST, M7675-242000 (av
tidsbegränsat tjänstgörande personal)

• TJPGPLTECK SKYDDC
ST, M7675-242000

• TJPGPLTECK SKYDDC
ST, M7675-242000

Knappar

• från OR-6 bärs:
KNAPP SKYDDC LITEN,
M7670-421000 KNAPP
SKYDDC STOR,
M7670-420000

• från OR-6 bärs knapp m/
1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2FB. M7670-522500-7
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2OB. M7670-523000-7
napp m/39-60
ST2KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3OB. M7670-526000-4

• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB VÖ. M7670-304600
19 FB. M7670-308000-8

• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60
Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med tecken • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vinterm/2002 för SkyddC,
termössa med gradberoenmössa med gradberoende
M7675-128200-1
de tjänstetecken
tjänstetecken
• m/87A: skärm- och vinter- • mörkblå basker med tecken • mörkblå basker med tecken
mössa med gradberoende
m/2002 för SkyddC,
m/2002 för SkyddC,
tjänstetecken
M7675-128200-1
M7675-128200-1

Special

• tradknapp liten från tidigare förbandstillhörighet får anläggas på vänster axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid SkyddC bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarepla‐
ceringen och anlägger tjgpltecken m/2009 ny för SkyddC på höger bröstficka. (m/1994 för TF SkyddC,
M7673-459000-9 tillsvidare).
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8.3.32 Försvarsmaktens underrättelse- och
säkerhetscentrum (FM UndSäkC)
Tabell 8.3:46 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt
Krage

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Facktecken

-

-

• truppslags- eller facktecken
tidigare f.d. ”eget”
Axelklaffar

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5

• gradbeteckning

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga

• svensk flagga

• gradbeteckning
• facktecken
Höger bröstficka

• tjgtecken m/1999 för FM
UndSäkC,
M7673-367000-0

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
1779 för f.d. I 3
SB. M7670-412030-8
SOB. M7670-413030-7
L. M7670-411030-9

• tjgtecken m/1999 för FM
UndSäkC,
M7673-367000-0

• från OR-6 bärs knapp m/
1878
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST2 B. M7670-522000-8
ST2 FB. M7670-522500-7
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2 OB. M7670-523000-7
napp m/39-60
ST2 KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4

• tjgtecken m/1999 för FM
UndSäkC,
M7673-367000-0
• försvarsgrensknapp m/30
22 OB. M7670-302000-4
22 FB. M7670-302500-3
14 FB. M7670-304500-1
14 FB. VÖ
M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-8

• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60
Huvud-bonader och
mössmärken

• grön basker med tecken m/ • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vinter2002 för FMUndSäkC,
termössa med gradberoenmössa med gradberoende
M7675-128900-6
de tjänstetecken
tjänstetecken
•
grön
basker
med
tecken
m/
• m/87A: skärm- och vinter• grön basker med tecken m/
2002 för FMUndSäkC,
mössa med gradberoende
2002 för FMUndSäkC,
M7675-128900-6
tjänstetecken
M7675-128900-6

Special

• tradknapp liten från tidigare förbandstillhörighet får anläggas på vänster. axelklaff

-

Tidsbegränsat placerad personal vid FMUndSäkC bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvida‐
replaceringen och anlägger tjgtecken m/1999 för FMUndSäkC på höger bröstficka.
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8.3.33 Försvarsmaktens HR-Centrum (HRC)
Tabell 8.3:47 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51 och gradbeteckning

• svensk flagga

• svensk flagga

• truppslags- eller facktecken
tidigare f.d. ”eget”
Axelklaffar

Ärmar

• facktecken
• svensk flagga

• gradbeteckning
• facktecken
Höger bröstficka

-

-

-

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
• från OR-6 bärs knapp m/
• försvarsgrensknapp m/30
1779 för f.d. I 3
1878
22 OB. M7670-302000-4
SB. M7670-412030-8
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
SOB. M7670-413030-7
ST1FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
L. M7670-411030-9
ST2 B. M7670-522000-8
14 FB VÖ.
ST2FB. M7670-522500-7
M7670-304600-9
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2OB. M7670-523000-7
19 FB. M7670-308000-8
napp m/39-60
ST2KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvudbonader och möss- • mörkblå basker med tecken • grön basker med basker• mörkblå basker med basmärken
m/2002 för armén,
tecken m/2001 för amfibiekertecken m/2005 för flygM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
vapnet, M7675-129200-0
•
m/48
(87):
skärmoch
vin• m/87A: skärm- och vinter• m/87: skärm- och vintertermössa med gradberoenmössa med gradberoende
mössa med gradberoende
de tjänstetecken
tjänstetecken
tjänstetecken

Tidsbegränsat placerad personal vid FM HRC bibehåller uniform och tjänstetecken från tillsvidarepla‐
ceringen och anlägger tjgpltecken för FM HRC på höger bröstficka.
Eventuellt nytt tjänstgöringsplatstecken för HRC anskaffas tidigast under 2011
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8.3.34 Försvarsmedicincentrum (FömedC)
Tabell 8.3:48 Tillsvidareplacerad personal bär uniform från tidigare försvarsgrenstillhörighet:
FM gemensamt

Uniform m/87A

Uniform m/48 och m/87

Uniform m/87

Krage

Facktecken

-

-

• truppslags- eller facktecken
tidigare f.d. ”eget”
Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för
f.d. I 15
vänster M7675-150100-4
höger M7675-150200-2
• gradbeteckning

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51 och gradbeteckning
• facktecken

Ärmar

• svensk flagga

• svensk flagga
• gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga

Höger bröstficka

• tjgtecken m/1994 för f.d.
FMSjvC, M7673-352000-7

• tjgtecken m/1994 för f.d.
FMSjvC, M7673-352000-7

• tjgtecken m/1994 för f.d.
FMSjvC, M7673-352000-7

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
• från OR-6 bärs knapp m/
• försvarsgrensknapp m/30
1802 för f.d. I 15
1878
22 OB. M7670-302000-4
SB.M7670-412150-4
ST1 B. M7670-521000-9
22 FB. M7670-302500-3
SOB.M7670-413150-3
ST1FB. M7670-521500-8
14 FB. M7670-304500-1
L.M7670-411150-5
ST2 B. M7670-522000-8
14 FBVÖ. M7670-304600-9
ST2FB. M7670-522500-7
19 FB. M7670-308000-8
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2OB.
M7670-523000-7
napp m/39-60
ST2KL. M7670-524000-6
ST3 B. M7670-525000-5
ST3OB. M7670-526000-4
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Huvud-bonader och
mössmärken

• mörkblå basker med tecken • grön basker med basker• mörkblå basker med basm/2002 för armén,
tecken m/2001 för amfibiekertecken m/2005 för flygM7675-128800-8
kåren, M7675-136000-5
vapnet, M7675-129200-0
• m/87A: skärm- och vinter- • m/48 (87): skärm- och vin- • m/87: skärm- och vintermössa med gradberoende
termössa med gradberoenmössa med gradberoende
tjänstetecken
de tjänstetecken
tjänstetecken

Special

• tradknapp liten från tidigare förbands tillhörighet får anläggas på vänster. axelklaff

-

Tillsvidareplacerad militär personal ur FömedC vid utbildningsgrupp anlägger tjgpltecken på höger
bröstficka.
• vid Elfsborgsgruppen bär tjgtecken m/1995 för hv i Elfsborg, M7675-150200-2 med gul konturskuren
matta M7676-649100-1.
Tidbegränsat placerad militär personal vid FömedC bär uniform från tillsvidare placeringen och an‐
lägger tjgpltecken m/1994 för f.d. FMSjvC på höger bröstficka. Om den tidsbegränsade placeringen avser
tjänst vid utbildningsgrupp anläggs tjgpltecken för detta.
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Tabell 8.3:49 Hemvärnets personal bär följande tjänstetecken
Armén m/87A

Göteborg och Södra Elfsborg:
41, 42, 42 och 44:e hemvärnsbataljonerna

Krage

• truppslagstecken, m/39-60 hv, M7673-202200-5

Axelklaffar

• förbandstecken m/60 för f.d. I 15
v. M7675-150100-4
h. M7675-150200-2
• gradbeteckning

Höger bröstficka

• tjgtecken m/1995 för f.d. Göteborgsgruppen
h. M7675-150200-2 med gul konturmatta M7676-649100-1

Knappar

• från fänriks grad bärs knapp m/1802 för f.d. I 15,
SB. M7670-412150-4
SOB. M7670-413150-3
L. M7670-411150-5
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/39-60
• hvbat med marina uppgifter bär från fänriks grad knapp m/1878 för marinen,
ST1 B. M7670-521000-9
ST1 FB. M7670-521500-8
ST3 B. M7670-525000-5
ST3 OB. M7670-526000-4
• OR-1 till OR-9 bär försvarsgrensknapp m/42-60

Vänster ärm

• svensk flagga

Huvudbonader och mössmärken

• brun basker med baskertecken m/2002 för armén, M7675-128800-8
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8.3.35 Förband i utlandstjänst
Tabell 8.3:50 Personal i utlandstjänst
FM gem

Uniform m/87A

Uniform m/48

Uniform m/87

OR-1/5 i amfibiekåren bär m/87
Krage

Facktecken

-

-

• gradbeteckning
• facktecken

• flygemblem m/51
och gradbeteckning
• facktecken

• svensk flagga
• gradbeteckning
• NATIONSMÄRKE STÅLGR,
M7670-544100-0
• facktecken

• svensk flagga
• NATIONSMÄRKE
STÅLGR,
M7670-544100-0

• Eget tidigare
Axelklaffar

FM tecken
• M7673-343200-5

Ärmar

• svensk flagga
• NATIONSMÄRKE
STÅLGR,
M7670-544100-0

Knappar

• från OR-6 bärs knapp m/
• från OR-6 bärs knapp m/1878
1779 för f.d. I 3
ST1B.
SB.
M7670-521000-9
M7670-412030-8
ST1FB.
SOB.
M7670-521500-8
M7670-413030-7
ST2 B.
L
M7670-522000-8
M7670-411030-9
ST2FB.
M7670-522500-7
• OR-1/5 bär försvarsgrenskST2OB.
napp m/39-60
M7670-523000
ST2KL.
M7670-524000-6
ST3B.
M7670-525000-5
ST3OB.
M7670-526000
• OR-1/5 bär försvarsgrensknapp m/
42-60

Huvudbonader och
mössmärken

• mörkblå basker med armé- • m/48 (87): båt-, skärm- och vintermös- • mörkblå basker med
tecken m/2002
sa med gradberoende tjänstetecken
baskertecken m/
M7675-128800-8
2005 för flygvapnet
M7675-129200-0
• m/87A: skärm- och vintermössa med gradberoende
• m/87: skärm- och
tjänstetecken
vintermössa med
gradberoende tjänstetecken

• försvarsgrens
knapp m/30
22OB.
M7670-302000-4
22 FB.
M7670-302500-3
14 FB.
M7670-304500-1
14FBVÖ.
M7670-304600-9
19 FB.
M7670-308000-8

Normalt behålls eget förbands uniform vid tjänstgöring utomlands och NATIONSMÄRKE STÅLGR,
M7670-544100-0 anbringas på vänster ärm.
Vid behov utfärdar HKV INSS särskilda bestämmelser för klädseln. (Brukande av uniform m/87K eller
vit, FN utrustning, vilken huvudbonad och eventuella förbandstecken som ska bäras m.m).
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8.4.1

Arméns yrkesanknutna tjänstetecken

Tabell 8.4:1 Arméns uniform m/87A:
Yrke/kår

Tjgpltecken axelklaff

Tjgpltecken (höger) bröstficka

Facktecken krage

Knappar

Arméns tekniska officerare

• för tillsvidareplacering
• gradbeteckning

• vid tidsbegränsad placering

• m/60 med lila konturskuren • eget förbands stora
knappar
matta för Atoff
M7673-271100-3 (guld)
• tradknapp liten m/1960
M7673-271110-2 (silver)
för Atoff,
M7670-411570-4
(guld),
M7670-411580-3 (silver) anläggs på axelklaffar

Försvarsmakts
ingenjör

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning

• för tillsvidare- el- • facktecken m/39-02 på lila • m/1779 för f.d. I 3
ler tidsbegränkonturskuren matta för FM
SB. M7670-412030-8
sad placering
ingenjör, M7678-374200-6
SOB. M7670-413030
• anlägger tradknapp liten m/60 för Atoff på
axelklaffar
M7670-411570-4

Läkare

• armétecken m/60 litet med röd matta,
M7678-391200-5
• gradbeteckning
• yrkesband (rött)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/60 för läkare • m/1817 för läkare
ler tidsbegränSB. M7670-412590-1
med rött kläde
sad placering
SOB. M7670-413590-0
vänster, M7673-252200-4
L. M7670-411590-2
höger, M7673-252100-6

Tandläkare

• armétecken m/60 litet med röd matta,
M7678-391200-5
• gradbeteckning
• yrkesband (rött)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/60 för tandler tidsbegränläkare med rött kläde
sad placering
vänster, M7673-253200-3
höger, M7673-253100-5

Apotekare

• armétecken m/60 litet med röd kontur
matta,
M7678-391200-5
• gradbeteckning
• yrkesband (rött)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/60 för apote- • m/1930
22 OB.
ler tidsbegränkare med rött kläde
M7670-302000-4
sad placering
vänster, M7673-251200-5
22 FB.
höger, M7673-251100-7
M7670-302500-3
14 FB.
M7670-304500-1
14 FB VÖ.
M7670-304600-9
19 FB.
M7670-308000-8

• m/1960 för tandläkare
SB. M7670-412620-6
L. M7670-411620-7
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Yrke/kår

Tjgpltecken axelklaff

Tjgpltecken (höger) bröstficka

Facktecken krage

Knappar

Hälsoskyddsinspektör

• armétecken m/60 litet med blå kontur
matta,
M7678-391300
• gradbeteckning
• yrkesband (blått)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/1994 för häl- • m/1930
22 OB.
ler tidsbegränsoskyddsinspektör med
M7670-302000-4
sad placering
blå oval matta
22 FB.
vänster, M7678-141000-2
M7670-302500-3
höger, M7678-141500-1
19 FB.
M7670-308000-8

Sjuksköterska

• armétecken m/60 litet med röd matta,
M7678-391200-5
• gradbeteckning
• yrkesband (rött)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/1994 för
• m/1930
ler tids-begrän22 OB.
sjuksköterska med röd oval
sad placering
M7670-302000-4
matta
22 FB.
höger, M7678-142000-8
M7670-302500-3
vänster, M7678-142500-1
14 FB.
M7670-304500-1
14 FB VÖ.
M7670-304600-9
19 FB. M7670-308000-

Själavårdare

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
(guld)
LG, Livgrenadjärsgruppen och
TrängR,
M7673-389000 (silver)
• yrkesband (vitt)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/52-60 för sjä- • m/1930
22 OB.
ler tidsbegränlavårdspersonal,
M7670-302000-4
sad placering
M7673-292500-9 (guld)
22 FB.
LG, Livgrenadjärsgruppen
M7670-302500-3
eller TrängR,
14 FB.
M7673-292000-0 (silver)
M7670-304500-1
14 FBVÖ.
M7670-304600-9
19 FB.
M7670-308000-8
• eller m/1779 i silver vid
LGLivgrenadjärsgruppen och TrängR
SB. M7670-415010-7
SOB. M7670-416010-6
L. M7670-414010-8
• själavårdschef bär facktecken med svart kontur
matta
• svart eller mörkblå
prästskjorta och mörkgrön diakonskjorta med
vit instickskrage får bäras till alla uniformer.
• kaftan får bäras istället
för vapenrock m/87A

Veterinär
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• armétecken m/60 litet med blå kontur
matta,
M7678-391300
• gradbeteckning
• yrkesband (blått)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/60 för veteri- • m/1876 för veterinär
ler tidsbegrännär med blå kontur matta,
SB. M7670-412610-7
sad placering
M7673-254100-4
SOB.M7670-413610-6
L. M7670-411610-8
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Yrke/kår

Tjgpltecken axelklaff

Fältartist

• armétecken m/60 li- • för tillsvidare- el- • facktecken m/39-02 för fäl- • m/1930
tet,
ler tidsbegräntartist, M7678-319400-1
22 OB.
M7673-289000-5
sad placering
M7670-302000-4
22 FB.
• gradbeteckning eller
M7670-302500-3
tjänstegruppstecken
14 FB.
• yrkesband (vitt)
M7670-304500-1
14FBVÖ.
19 FB.
M7670-308000-8

Auditör

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning
• yrkesband (silver)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/39-94 för
ler tidsbegränFM-jurist och auditör,
sad placering
M7678-146000-7

Folkrättsrådgivare

• armétecken m/60 litet,
M7673-289000-5
• gradbeteckning
• yrkesband (silver)

• för tillsvidare- el- • facktecken m/1994 för folk- • m/1930
ler tidsbegränrättslig rådgivare,
22 OB.
sad placering
M7678-141500-8
M7670-302000-4
22 FB.
M7670-302500-3
14 FB.
M7670-304500-1
14FBVÖ.
M7670-304600-9
19 FB.
M7670-308000-8

F.d VVK

• armétecken m/60 li- • för tillsvidare- el- • personalkårs tecken m/60 • m/1852 för VVK
ler tidsbegränSB. M7670-412650-3
tet på svart konturför VVK, M7673-285000-9
sad placering
SOB. M7670-413650-2
skuren klädesmatta,
med kragspegel
L. M7670-411650-4
M7673-289000-5
M7676-652000-7

(infrastrukturofficerare)

Tjgpltecken (höger) bröstficka

Facktecken krage

Knappar

• m/1930
22 OB.
M7670-302000-4
22 FB.
M7670-302500-3
14 FB.
M7670-304500-1
14FBVÖ.
19 FB.
M7670-308000-8

• gradbeteckning
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8.4.2

Flygvapnets yrkesanknutna tjänstetecken

Tabell 8.4:2 Flygvapnet uniform m/87:
Yrke/kår

Axelklaff

Tjgpltecken (höger)
bröstficka

Läkare

• gradbeteckning
med rött facktecken

• för tillsvidare- eller • facktecken m/60 för
tidsbegränsad plaläkare med röd koncering
turskuren matta,
M7673-252200-4

• m/1930
22 OB.
M7670-302000-4
22 FB.
14 FB.
M7670-304500-1
14 FB VÖ.
M7670304600-9
19 FB.
M7670-308000-8

Apotekare

• gradbeteckning
med rött facktecken

• för tillsvidare- eller • facktecken m/60 för
tidsbegränsad plaapotekare med röd
cering
konturskuren matta,
(höger)
M7673-251100-7

• m/1930

Hälsoskyddsinspektör

• gradbeteckning
med blått facktecken

• för tillsvidare- eller • facktecken m/1994
tidsbegränsad plaför hälsoskyddsinscering
pektör, höger
M7678-141500-1

• m/1930

Sjuksköterska

• gradbeteckning
med rött facktecken

• m/1930
• för tillsvidare- eller • facktecken m/1994
tidsbegränsad plaför sjusköterska med
cering
röd konturskuren
matta, höger
M7678-142500-0

Auditör

• gradbeteckning
• yrkesband (silver)

• för tillsvidare- eller • facktecken m/39-94
tidsbegränsad plaför FM-jurist och aucering
ditör,
M7678-146000-7

• m/1930

Folkrättsrådgivare

• gradbeteckning
• yrkesband (silver)

• för tillsvidare- eller • facktecken m/1994
tidsbegränsad plaför folkrättslig rådgicering
vare,
M7678-145000-8

• m/1930

Fältartist

• gradbeteckning
eller tjänstegruppstecken
• yrkesband (vitt)

• för tillsvidare- eller • facktecken m/39-02
tidsbegränsad plaför fältartist,
cering
M7678-319400-1

• m/1930

Veterinär

• gradbeteckning
med blått facktecken

• för tillsvidare- eller • facktecken m/60 för
tidsbegränsad plaveterinär,
cering
M7673-254100-4

• m/1930

Meteorolog

• gradbeteckning
med grönt facktecken

• för tillsvidare- eller tidsbegränsad placering

• m/1930,
22 OB.
M7670-302000-4
22 FB.
M7670-302500-3
14 FB.
M7670-304500-1
14 FB VÖ.
M7670304600-9
19 FB.
M7678-141500-1
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Över (höger) bröstficka

Knappar
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Yrke/kår

Axelklaff

Tjgpltecken (höger)
bröstficka

Över (höger) bröstficka

Knappar

Försvarsmaktsingenjör

• gradbeteckning
• för tillsvidare- eller • facktecken m/39-02 • m/1930
med lila facktecktidsbegränsad plapå (lila) konturskuren
en
cering
matta för FM ingenjör, M7678-374200-6

Själavårdare

• facktecken m/
• för tillsvidare- eller 52-60 bärs på
tidsbegränsad plaaxelklaffar,
cering
M7673-292500-9
själavårds chef
bär facktecken m/
2002 med svart
konturskuren
matta
• yrkesband (vitt)

• m/1930
• svart eller mörkblå
prästskjorta och
mörkgrön diakonskjorta med vit instickskrage får bäras
till alla uniformer.
• kaftan får bäras istället för vapenrock m/
87
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8.4.3

Marinens yrkesanknutna tjänstetecken

Tabell 8.4:3 Marinen uniform m/48:
Yrke/ kår

Ärm/ axelklaff

Tjgpltecken (höger)
bröstficka

Över (höger) bröstficka

Läkare

• gradbeteckning
med rött facktecken

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

• facktecken m/60 för • m/1878
läkare med röd konturskuren matta,
M7673-252200-4

Apotekare

• gradbeteckning
med rött facktecken

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

• facktecken m/60 för • m/1878
apotekare med röd
konturskuren matta,
(höger)
M7673-251100-7

Hälsoskyddsinspektör

• gradbeteckning
med blåttfacktecken

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

• facktecken m/1994
för hälsoskyddsinspektör, (höger)
M7678-141500-1

• m/1878

Sjuksköterska

• gradbeteckning
med rött facktecken

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

• facktecken m/1994
för sjuksköterska
med röd konturskuren matta, höger
M7678-142500-0

• m/1878

Folkrättsrådgivare

• gradbeteckning
yrkesband (silver)

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

• facktecken m/1994 • m/1878
för folkrättslig rådgivare,
M7678-145000-8

Auditör

• gradbeteckning
yrkesband (silver)

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

• facktecken m/39-94 • m/1878
för FM-jurist och auditör,
M7678-146000

Veterinär

• gradbeteckning
med blått facktecken

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

• facktecken m/60 för • m/1878
veterinär med blå
konturskuren matta,
M7673-254100-4

Meteorolog och väderpersonal

• gradbeteckning • för tillsvidare- eller
tidsbegränsad plaeller tjänstecering
gruppstecken
med grönt facktecken

Fältartist

• gradbeteckning
eller tjänstegruppstecken
• yrkesband (vitt)
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• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

Knappar

-

• m/1878
ST 1B.
M7670-521000-9
ST1FB.
M7670-521500-8
ST 2 B.
M7670-522000-8
ST2FB.
M7670-522500-7
ST 2OB.
M7670-523000
ST 2KL.
M7670-524000-6
ST 3B.
M7670-525000-5
ST 3OB.
M7670-526000

• bär facktecken m/
39-02 för fältartist,
M7678-319400-1

• m/1878

8.4 Yrkes och befattningsanknutna tjänstetecken m.m.

Yrke/ kår

Ärm/ axelklaff

Tjgpltecken (höger)
bröstficka

Själavårdare

• för tillsvidare- eller
• yrkestecken
tidsbegränsad plabroderat större
cering
strålkors bärs på
båda ärmarna
till m/48
• facktecken m/
52-60 bärs på
axelklaffar,
M7673-2925009
själavårds chef
bär facktecken
m/2002 med
svart konturskuren matta
• yrkesband (vitt)
på axelklaffar

Försvarsmaktsingenjör

• gradbeteckning
eller tjänstegruppstecken
med lila facktecken

• för tillsvidare- eller
tidsbegränsad placering

Över (höger) bröstficka

Knappar

-

• m/1878
• svart eller mörkblå
prästskjorta och
mörkgrön diakonskjorta med vit instickskrage får bäras
till alla uniformer.
• kaftan får bäras istället för innerkavaj m/
48

• facktecken m/39-02 • m/1878
på lila konturskuren
matta för FM ingenjör,
M7678-374200-6
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8.4.4

Tjänst i uniform utanför Försvarsmakten

Tabell 8.4:4 Tjänst i uniform utanför FM
Tjänstgöringsplats

Uniform

Tjgpltecken (höger) bröstficka

Special

Försvarsdepartementet

• egen tidigare*

• M/1991 för Försvars Departementet

-

Försvarshögskolan

• egen tidigare*

• M/1998 för FHS

-

Fortifikationsverket

• egen tidigare*

• M/1992 för Fortverket,
M7673-434000-9

• på axelklaff bärs knapp m/
1751 liten för fortifikations
officer i guld
M7670-411530
• utbildningstecken m/60 för
fortifikations utbildning,
M7673-266000-2 på (vänster) bröstficka av behörig

FMV

• egen tidigare*

• m/1992 för FMV,
M7673-487000-5

-

ISP

• egen tidigare*

• m/2007 för ISP

-

Pliktverket

• egen tidigare*

• m/1994 för Pliktverket,
M7673-457000-1

-

*OR-6 till OR-9 och OF-1 till OF-3 som bär uniform m/87A anlägger: armétecken på axelklaffar, tidigare
facktecken på krage, knapp m/1779 för fd. I 3, SB. M7670-412030-8, SOB. M7670-413030-7, L.
M7670-411030-9. OF-4 till OF-9 som bär uniform m/87A bär: knapp m/1767 och tecken chefsutb m/39-60
stort på krage och litet på axelklaff.
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8.4.5

Befattningsanknuten tilläggsutrustning

Tabell 8.4:5 Befattningsanknuten tilläggsutrustning
Befattning

Ägiljett

Stav/Käpp Särskilt tecken

ÖB

-

• stav m/1815
• tjgtecken m/1991 för FM
M7673-48800-4

HMK. stab

• stor ägiljett m/1816
M7673-495000-5 (silver)
M7673-496000-4 (guld)
Utom för general och flaggman.

• vaktkäpp m/1793, 90cm lång
M7671-595000-8 bärs från OF 4
• till vaktkäpp m/1793 bärs snodd
till vaktkäpp m/
1793:M7671-990129-6
VALKNUT ÄGILJETT:M7673-990139-1 bärs
till ägiljetter till mässdräkt i flygvapnet
Axelträns M90 ÄGILJ:M7673-492119-6 bärs
till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 i
marinen

Utnämnd överste och kommendör i
Försvarsmakten

• stor ägiljett m/1816
M7673-495000-5 (silver)
M7673-496000-4 (guld)
Utom general och flaggman. Till daglig-,
sällskaps- och högtidsdräkt.

-

VALKNUT ÄGILJETT:M7673-990139-1 bärs
till ägiljetter till mässdräkt i flygvapnet
Axelträns M90 ÄGILJ:M7673-492119-6 bärs
till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 i
marinen
Adjutant hos H.M.K. eller annan kung- Under vakttjänst liten ägiljett m/1899
lig person
• M7673-493000-7 (guld),
M7673-497000-3 (silver)

• vaktkäpp m/1793, 90cm lång
M7671-595000-8 bärs från OF-4
(under vakttjänst)
• till vaktkäpp m/1793 bärs snodd
till vaktkäpp m/
VALKNUT ÄGILJETT:M7673-990139-1 bärs
1793:M7671-990129-6
till ägiljetter till mässdräkt i flygvapnet
Axelträns M90 ÄGILJ:M7673-492119-6 bärs • aktuellt namnchiffer på (höger)
axelklaff (även som vaktfri)
till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 i
marinen

Ordonnansofficer hos kunglig person • liten ägiljett m/1899
• vaktkäpp m/1793, 90cm lång
(för tillfället till kunglig person komM7673-493000-7 (guld), M7673-497000-3
M7671-595000-8 bärs från OF-4
menderad officer till förfogande.)
(silver)
• vaktkäpp m/1793, 67cm lång
M7671-596000-7 bärs av OF- 2
VALKNUT ÄGILJETT: M7673-990139-1 bärs
till OF-3
till ägiljetter till mässdräkt i flygvapnet
•
till
vaktkäpp m/1793 bärs snodd
Axelträns M90 ÄGILJ: M7673-492119-6 bärs
till
vaktkäpp m/1793,
till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 i
M7671-990129-6
marinen
Adjutant hos statsråd, ÖB, general el- • liten ägiljett m/1899
ler flaggman
M7673-493000-7 (guld)
M7673-497000-3 (silver)
• stor ägiljett får vid bäras av den som i övrigt
är berättigad därtill
VALKNUT ÄGILJETT: M7673-990139-1 bärs
till ägiljetter till mässdräkt i flygvapnet
Axelträns M90 ÄGILJ: M7673-492119-6 bärs
till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 i
marinen
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Befattning

Ägiljett

Stav/Käpp Särskilt tecken

Försvarsattaché

• ägiljett m/55
M7673-494000-6 (guld)
M7673-498000-2 (silver)

FM-tecken m/91 bärs som tjänstgöringsplatstecken på höger bröstficka (motsv.)

VALKNUT ÄGILJETT: M7673-990139-1 bärs
till ägiljetter till mässdräkt i flygvapnet
Axelträns M90 ÄGILJ: M7673-492119-6 bärs
till innerkavaj m/48 och mässjacka m/1878 i
marinen
Vissa adjutanter i marinen

• adjutantssnodd med träns m/55
M7673-511000-5
axelträns M7673-511119-3 med ankare
M7673-511129-2 bärs enligt C MTS anvisningar

Kommendant och garnisonschef med salutstation eller fästning

-

• stav m/1790 M7671-602000-9
bärs av överkommendanten i
Stockholm och garnisonschefen
i Boden
• stav m/1802. M7671-601000-0
bärs av kommendanten i Stockholm, och garnisonscheferna i
Göteborg, Karlsborg och Karlskrona

Tabell 8.4:6 Övrig befattningsanknuten tilläggsutrustning
Befattning

Dagbricka, dagtjänsttecken och vakt- Stav/Käpp
märke

Militär personal vid Kommendantexpeditionen för överkommendanten i
Stockholm (LG/Stockholms slott)

• dagbricka m/1799 med blå emalj
• vaktkäpp m/1793, 90cm lång,
M7673-584010-6 i blått band med roM7671-595000-8 bärs från OF-4
setter (bärs på särskild order)
• vaktkäpp m/1793, 67cm lång,
M7671-596000-7 bärs av OF-2 till
OF-3
Till vaktkäpp m/1793 bärs snodd till
vaktkäpp m/1793:M7671-990129-6

Vakthavande major vid de kungliga
slotten

• dagbricka m/1799 med blå emalj,
• vaktkäpp m/1793, 67cm lång,
M7673-584010-6 i blått band med roM7671-596000-7 bärs av vakthavansetter (bärs på särskild order)
de major/örlkn och kapten
• vaktkäpp Vildmannen” bärs av vakthavande major från I 19 enligt ovan
Till vaktkäpp m/1793 bärs snodd till
vaktkäpp m/1793, M7671-990129-6
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8.4 Yrkes och befattningsanknutna tjänstetecken m.m.

Befattning

Dagbricka, dagtjänsttecken och vakt- Stav/Käpp
märke

Dagofficer, dagbefäl vid organisationsenhet

• dagbricka m/1799 med blå emalj,
M7673-584010-6 i blått band med rosetter bärs av OF-1 till OF-9 och dito
med gulmetall M7673-584020-5 bärs
av OR 6-9 ) i armén och marinen
• dagbricka övrig M7673-585000-6
med gravyr enligt chef för organisationsenhet, bärs av OR-1 till OR-5
inom kasernområde i armén och vid
Amf 1
• dagtjänsttecken m/38 bärs från OR-6
i flygvapnet med knut:
M7673-408000-1 till mässjacka m/38
eller utan knut. M7673-409000-0 till
övriga uniformer
• vaktmärke m/54 M7673-581000-0
(guld) bärs från OR-6 och
M7673-582000-9 (silver) av OR-1 till
OR-5 i marinen utom amfibiekåren

Kadett vid MHS

• dagelev bär dagtjänstsnöre enligt C
MHS -K och MHS-H

-

Vaktchef (stf) och 1: fan, standar och • dagbricka m/1799 med blå emalj,
flaggförare
M7673-584010-6 i blått band med rosetter bärs av OF-1 till OF-9 och dito
med gulmetall M7673-584020-5 bärs
av OR-6 till OR-9, i armén och marinen
• dagtjänsttecken m/38 utan knut
M7673-409000-0 bärs från OR-6 i
flygvapnet
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8.5.1

Adjutantsnodd

8.5.1.1

Adjutantsnodd m/55

Adjutantsnodd m/55 av flätat guld och blått silke med fast eller lös axelträns försedd med förgyllt, krönt
ankare med fästanordning på undersidan.
• bärs enligt C MTS bestämmande på vänster axel
• då plagg med axelklaff bärs, ersätts axeltränsen av axelklaffen

Bild 8.5:1 Adjutantssnodd m/55
Tabell 8.5:1 Adjutantsnodd m/55 för marinen
F-benämning

F-beteckning

TJÄNSTETECKEN M/55

M7673-511000-5

ANKARE T AXELTRÄNS

M7673-511129-2

AXELTRÄNS

M7673-511119-3
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8.5.1.2

Axelträns m/90

Axelträns m/90 i gulddrageriarbete försedd med förgyllt, krönt ankare med fästanordning på undersi‐
dan. Bärs i marinen av adjutant till C MTS till ägiljett på plagg utan axelklaff. Då plagg med axelklaff
bärs, ersätts axeltränsen av axelklaffen.

Bild 8.5:2 Axelträns m/90
Tabell 8.5:2 Axelträns m/90 för marinen
F-benämning

F-beteckning

AXELTRÄNS M/90 ÄGIL

M7673-492119-6

ANKARE F AXELTRÄNS

M7673-492129-5

8.5.2

Armbindel

Armbindel bärs endast i samband med aktuell tjänsteutövning. Rödakorsarmbindel bärs dock ständigt
av sjukvårdspersonal och militärpastorer vid tjänst i befattning i krigs- och hemvärnsförband
Armbindel, fälttjänstband och sorgeband bärs på vänster överärm.
Armbindlar
• militärpolis bär vändbar armbindel med ”MP” i vita bokstäver på mörkblå botten på ena sidan och
i svarta bokstäver på grön botten på den andra sidan. Armbindeln finns i olika utföranden
• skyddsvakt bär ARMBIND SKYDDSVAKT, M7677-143000-2. Försvarsmaktens personal som i hu‐
vudsak fullgör tjänst som skyddsvakt anlägger SKYDDSVAKTSEMBLEM, M7678-641000-7 fast mon‐
terat på vänster överärm (och ersätter härvid förbandstecken i textil) samt SKYDDSVAKT FUNK.BET,
M7678-641500-6 över vänster ficklock (motsv.).
• vakt- och ordningspersonal bär mörkblå armbindel med ”VAKT” i gula bokstäver
• sjukvårdspersonal (inklusive service- och förvaltningspersonal) samt militärpräster bär vid tjänst i
förband i insatsorganisationen och utlandsstyrkan myndihetsstämplad armbindel med Röda korsets
tecken runt vänster överarm. Armbindeln finns i olika utföranden
• transportledningspersonal, landsväg bär grå armbindel med ”TPL” i vita bokstäver
• militärt samverkansbefäl, järnväg bär röd armbindel
• trafikpersonal bär grön armbindel runt vänster överarm
• personal för vilken uniform inte finns fastställd och som arbetar i civila kläder bär, då så erfordras,
mörkblå armbindel med försvarsmaktstecken m/99 i gul färg
• tjänstgöringsskyldig civil personal som tjänstgör i armén och inte har uniform tilldelad bär armbindel
m/60 vid tjänst i krigsförband
• personal ur kustbevakningen som fullgör uppgifter för Försvarsmakten bär armbindel av svart tyg
med stort försvarsgrenstecken m/63
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Fälttjänstband
• personal som tjänstgör som ledningsbiträden, markörer m.fl. vid Försvarsmaktens övningar, bär gult
band i mössan och/eller gul armbindel
• personal som tjänstgör som ledningspersonal, förbandsinstruktör m.fl. vid Försvarsmaktens övning‐
ar, bär blå-gult band i mössan och/eller blå-gul armbindel (gult fält uppåt)
• personal som deltar som officiell åskådare vid Försvarsmaktens övningar bär blått band i mössan
och/eller blå armbindel
• personal som markerar fiendestyrka vid Försvarsmaktens övningar bär vitt band i mössan och/eller
vit armbindel. På snödräkt bärs svart band i förekommande fall
Sorgtecken
• vid statschefens eller dennes gemåls frånfälle ska den anställda militära personalen från den tidpunkt
då frånfället har tillkännagivits officiellt och under så lång tid som särskilt bestäms bära sorgtecken
i form av svart sorgband till uniform
• vid dödsfall inom organisationsenhet får chefen bestämma att den anställda personalen ska bära
sorgtecken till uniform t.o.m. dagen för begravningen. Enskilda får med anledning av dödsfall som
berör dem personligen bära sorgtecken till uniform
Personal i uniform som deltar vid en stats-, eller militärbegravning ska bära sorgtecken. Parade‐
rande trupp vid stats- eller militärbegravning eller annan sorgehögtid i samband med dödsfall ska
bära sorgtecken.
Sorgtecken bärs till vapenrock (motsv.), jacka och kappa (motsv.)
Tabell 8.5:3 Armbindlar i FM
F-benämning

F-beteckning

ARMB MILITÄRPOLIS

M7677-001010-2

ARMBIND SKYDDSVAKT

M7677-143000-2

RÖDAKORSARMBINDEL

M7677-161000-9

RÖDAKORSARMB S KARD

M7677-161010-8

RÖDAKORSARMB KARD

M7677-163010-6

ARMB TPLPERS LVG

M7677-026000-4

ARMB TPLPERS JVG

M7677-031000-7

ARMB TRFPERSONAL

M7677-021000-9

ARMBINDEL M/60

M7677-052000-1

ARMB FSGMÄRKE MARIN

M7677-055000-8

ARMB STRIDSDOMARE

M7677-203000-9

ARMBINDEL SVART

M7677-201000-1
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8.5.3

Dagbricka, dagtjänsttecken och vaktmärke

8.5.3.1

Dagbricka m/1799

Dagbricka bärs på bröstet i band av blå sidenrips med rosetter till alla uniformsdräkter utom flyg- och
mässdräkt. Bandet läggs under krage. Till vapenrock (motsv.) och kappa används ett längre band och
till fältjacka, tröja och skjorta ett kortare band. Dagbricka bärs utanpå ytterplagg då sådant bärs. Till
fältstridsdräkt, fältparaddräkt, ylletröja m/87 och skjorta bärs dagbricka med förkortat band. I övrigt
avpassas bandlängden så att endast rosetterna bärs synliga.
• dagbricka m/1799 emalj, bärs av OF-1 till OF-9 i armén och marinen vid tjänstgöring som vaktchef
( ställföreträdande) vid högvaktstjänst, av 1.e och 2.e fanförare (motsv.) samt av chef vid honnörsvakt.
Dagbrickan bärs av vakthavande befäl i armén och amfibiekåren inom militärt område samt vid
förrättning i egenskap av sådan även utanför detta
• dagbricka m/1799 guld, bärs av OR-6 till OR-9 i armén och marinen vid tjänstgöring som vaktchef
(ställföreträdande) vid högvaktstjänst, av 1.e och 2.e fanförare (motsv.) samt av vakthavande befäl i
armén och amfibiekåren inom militärt område samt vid förrättning i egenskap av sådan även utanför
detta

Bild 8.5:3 m/1799 emalj

Bild 8.5:4 m/1799 guld

Tabell 8.5:4 Dagbricka m/1799 för armén och marinen
F-benämning

F-beteckning

DAGBRICKA M/1799 EM

M7673-584010-6

DAGBRICKA M/1799 FG

M7673-584020-5
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8.5.3.2

Dagbricka övrig

Dagbricka övrig bärs i kedja eller annan anordning av övrigt dagbefäl OR-1 till OR-5 inom kasernområde
eller vid förättning i egenskap av dagbefäl även utanför militärt område enligt chef för organisations‐
enhet bestämmande:
• dagbricka bärs inte i flyg-, stations-, räddnings- och verkstadstjänst eller till skyddsbeklädnad
Tabell 8.5:5 Dagbricka övrig
F-benämning

F-beteckning

DAGBRICKA GRPBEFÄL

M7673-585000-6

8.5.3.3

Dagtjänsttecken m/38

Dagtjänsttecken m/38 (med och utan knut) i gult och blått silke bärs av officer i flygvapnet vid:
• tjänstgöring som vaktchef och ställföreträdande vaktchef vid högvaktstjänst, av 1.e och 2.e fanförare
samt av chef vid honnörsvakt
• tecknet bärs av vakthavande befäl i flygvapnet inom militärt område samt vid förrättning i egenskap
av sådan även utanför detta
• dagtjänsttecknet bärs till uniform längst ut på höger axel, under axelklaffen och fastknäppt i vapen‐
rockens/jackans översta knapp
• på mörkblå/grön ylletröja m/87 knäpps dagtjänsttecknet i en mörkblå respektive grön knapp fastsydd
på högra axelförstärkningens nedre, inre hörn. Då ytterplagg bärs, anbringas dagtjänsttecknet på
detta
• till uniformspersedlar utan axelklaffar bärs dagtjänsttecknet med knut

Bild 8.5:5 Dagtjänsttecken m/38
Tabell 8.5:6 Dagtjänsttecken för flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

DAGTJÄNSTTECKEN 38 (med
knut)

M7673-408000-1

DAGTJÄNSTTECKEN 38 (utan
knut)

M7673-409000-0
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8.5.3.4

Vaktmärke m/54

Vaktmärke m/54 bärs på bröstets vänstra sida på liv- och ytterplagg, dock ej vid övningar i terräng:
• vaktmärke m/54 i guldfärgad metall, bärs i marinen av dagbefäl och befäl vid vakttjänstgöring enligt
chefs bestämmande
• vaktmärke m/54 i vitmetall, bärs inom marinen av ordningsman i utbildningsavdelning, av loge‐
mentschef/motsv enligt vederbörande chefs bestämmande

Bild 8.5:6 Vaktmärke m/54 guld

Bild 8.5:7 Vaktmärke m/54 silver

Tabell 8.5:7 Vaktmärke i marinen (flottan)
F-benämning

F-beteckning

VAKTMÄRKE M/54 GULD

M7673-581000-0

VAKTMÄRKE M/54 SILV

M7673-582000-9

8.5.3.5

Flätad dagbefälssnodd

Flätad dagbefälssnodd får bäras vid MHS Karlberg och Halmstad enligt respektive skolchefs bestäm‐
mande:
• dagbefälssnodd bärs hängande från höger axel och fästs i översta knappen på jacka och vapenrock
(med knapp eller säkerhetsnål innanför kavajslaget på innerkavaj)
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8.5.4

Flyghalsduk

Flyghalsduk bärs till flygdräkter och mekanikerdräkt enligt chef för organisationsenhet i flygvapnet
bestämmande och i färger enligt nedan:
• vid flygning gäller bärandebestämmelser enligt flygoperationell manual (FOM). Samt tekniska ordrar
för respektive flygdräkt

Bild 8.5:8 Flyghalsdukar
Tabell 8.5:8 Flyghalsdukar till flygstridsdräkter i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

Anteckning

FLYGHALSDUK RÖD

M7345-223000-9

1.div (motsv.)

FLYGHALSDUK BLÅ

M7345-221000-1

2.div (motsv.)

FLYGHALSDUK GUL

M7345-222000-0

3.div (motsv.), Tpflygdiv F 7

FLYGHALSDUK SVART

M7345-224000-8

4.div (motsv.), Räddningstjänst

FLYGHALSDUK ORANGE

M7345-227000-5

-

FLYGHALSDUK VIT

M7345-225000-7

Stabspersonal

FLYGHALSDUK LILA

M7345-228000-4

Teknisk personal flygt
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8.5.5

Kartuschlåda och -rem

Hederskartusch m/1815-1849 och hederskartusch m/1815-1859 bärs av chefen P 7 respektive av chef
enligt C A 9 bestämmande till paraddräkter och sällskapsdräkter:
• hederskartusch bärs i kartuschrem för kavalleriet respektive för artilleriet över vänster axel under
axelklaffen och remmen väl åtdragen mot ryggen

Bild 8.5:9 Hederskartusch

8.5.6

Koppel

Vitt koppel med reflexband får bäras av militärpolis och av övrig vaktpersonal till/vid:
• till trupparaddräkt och fältparaddräkt
• till civil tjänstedräkt i samband med vakttjänst till fältuniform vid vakttjänst inom Försvarsmakten
Vitt koppel utan reflexband får bäras till trupparaddräkt och fältparaddräkt i samband med vakt‐
tjänst då sabel bärs.
Tabell 8.5:9 Koppel
F-benämning

F-beteckning

KOPPEL VITT MP

M7390-110000-1

KOPPEL VITT

Ej m-nr
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8.5.7

Märke för skyddsombud/skyddsassistent

Skyddsombud och skyddsassistent anbringar märke för befattningen på namnbricka:
• bärs till alla uniformsdräkter där namnbricka normalt anbringas

Bild 8.5:10 Märke för skyddsombud/skyddsassistent
Tabell 8.5:10 Märke för skyddsombud och skyddsassistent
F-benämning

F-beteckning

MÄRKE 1,7CM SKYOMB

M7673-392000-9
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8.5.8

Märke för skyddsvakt

Märke för skyddsvakt av textil får ersätta armbindel för skyddsvakt:
• skyddsvaktsemblem sys fast på vänster ärm 5 mm under nationsmärket på erforderliga livplagg,
ytterplagg och skjortor av personal som dagligen tjänstgör som skyddsvakt
• funktionsbeteckning för skyddsvakt av textil bärs ovanför vänster bröstficka (motsv plats) på på
livplagg, ytterplagg och skjortor av personal som dagligen tjänstgör som skyddsvakt

Bild 8.5:11 Skyddsvaktsutrustning till civil tjänstedräkt

Vid tjänst som inte innebär skyddsvaktstjänst får märke för skyddsvakt inte bäras.
Tabell 8.5:11 Märke för skyddsvakt
F-benämning

F-beteckning

SKYDDSVAKTSEMBLEM

M7678-641000-7

SKYDDSVAKT FUNK.BET

M7678-641500-6
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8.5.9

Namnbricka/namnband

Namnbricka och/eller namnband bärs till: Arbets-, strids-, och specialuniformer

8.5.9.1

Namnbricka

Namnbricka bärs på alla yttersta plagg av militär personal i tjänsten, dock ej till parad- och sällskaps‐
dräkter. Övrig personal bär namnbricka enligt chef för organisationsenhets bestämmande:
• namnbricka fästs på ficklocket till vänster bröstficka samt på särskild hållare på vänster bröst till
stridsunifomer och ylletröja
• namnbricka med nål eller magnetfäste får bäras till innerkavaj m/48 på höger bröst omedelbart under
eventuella utmärkelsetecken
• på fältskjorta m/59 och arbetsskjorta blå fästs den omedelbart över näst översta knappen
• då t-tröja eller skjorta m/90 bärs som yttersta plagg fästs namnbricka vid livremmen enligt förmans
beslut
Namnbricka förses med uppgift om innehavarens namn och förband (motsv.) samt vid behov med
erforderlig markering av befattning (funktion). Namnbricka får vara utförd i delade färgfält men ska
vara enhetlig i färg inom kompani (motsv.). På namnbricka får svensk flagga anbringas i övre yttre
hörnet.

8.5.9.2

Namnband

Namnband av mörkgrön respektive mörkblå textil, båda med namn och ram i brodyr (svart garn) får
bäras på fältjacka 90 (P, L, TR BE, TR) och grön ylletröja m/87 respektive på sjöarbetsjacka 93 och blå
ylletröja m/87:
• namnband bärs till flygstridsdräkter på kardborrband på enligt FOM, namnband till flygstridsdräkter
får utföras som ”täcknamn”
• namnband av textil sys fast 5 mm över fästet för namnskylt på vänster bröst och med innerkanten på
namnbandet om möjligt i linje med dragkedjans innerkant alternativt centrerat på bröstfickans lock
(m 90L)
• namnband kan kombineras med namnbricka där endast befattning anges
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8.5.10 Paradskärp, pistollivrem
8.5.10.1 Paradskärp m/1817
Paradskärp m/1817, bärs på vapenrock och till högtidsdräkt av:
• OF-6 till OF-9 i armén
• OF-3 till OF-5 vid Livgardet
• OF-4 till OF-5 vid K 3
Tabell 8.5:12 Paradskärp m/1817 för armén
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP M/1817

M7390-145000-0

8.5.10.2 Paradskärp m/60
Paradskärp m/60, bärs på vapenrock av militär personal från OR-6 till OF-4 till högtidsdräkt m/87 A i
armén:
• paradskärpet bärs mellan nedersta och näst nedersta knappen med spännet centrerat mitt för kroppen

Bild 8.5:12 Paradskärp m/60
Tabell 8.5:13 Paradskärp m/60 i armén
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP M/60

M7390-128000-1
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8.5.10.3 Paradskärp svart
Paradskärp svart bärs av militär personal från OR-6 (1:e sergeant) i flygvapnet till högtidsdräkt m/87,
trupp- och fältparaddräkt:
• paradskärp svart bärs utanpå vapenrock och till trupparaddräkt även utanpå kappa
• paradskärpet bärs med de två för bärremmarna avsedda beslagen på vänstra sidan med ett inbördes
mellanrum av ca 25 cm och de båda andra beslagen på högra sidan med samma inbördes mellanrum
• då stickert bärs till paradskärp svart anbringas bärremmar och eventuell bärknapp på vänster sida
av kroppen och i därför avsedda beslag

Bild 8.5:13 Paradskärp svart
Tabell 8.5:14 Paradskärp svart i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

PARADSKÄRP SVART

M7390-127000-2

BÄRREM 235 STICKERT

M4900-111118-9

BÄRREM 335 STICKERT

M4900-111128-8

BÄRKNAPP T STICKERT

M4900-111158-5
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8.5.10.4 Paradlivrem
Paradlivrem (dubbelradigt hålslagen pistollivrem) av vitt läder bärs av OR-1 till OR-5 (meniga och
gruppbefäl) till högtidsdräkt m/87 (A, K och vit), m/48, fält- och sjöparaddräkt samt av militär personal
från OR-6 (1:e sergeant) i armén och flygvapnet till trupp-, och fältparaddräkt då vitt koppel saknas:
• paradlivrem m/04 för LG får bäras vid LG till trupp-, och fältparaddräkt (svart paradlivrem m/04
brukas härvid utan damasker och endast till fältparaddräkt (högvaktstjänst i m/90)
• vitt bälte m/54 av vit plast bärs av meniga och gruppbefäl till trupp-, fält- och sjöparaddräkt då livrem
av vitt läder saknas
• paradlivrem anbringas ovanför höftbenet, mellan nedersta och näst nedersta knappen på vapenrock
(motsv.) och med spännet centrerat mitt för kroppen

Bild 8.5:14 Paradlivrem vit
Tabell 8.5:15 Paradlivrem i FM
F-benämning

F-beteckning

LIVREM PARAD VIT

M7390-709010-7

LIVREM M/54 VIT

M7390-115000-6

LIVREM 04 MÄ VIT

M7390-125200-0

LIVREM 04 MÄ SVART

M7390-125100-2
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8.5.10.5 Pistollivrem
Livrem från stridsbälte 304K (utan magasinsfickor eller ok) får nyttjas till fältuniformer då pistol bärs
(daglig vakttjänst m.m.) eller enligt chef för organisationsenhets beslut vid tjänst inom kasernområde
(motsv.):
• pistollivrem får bäras så att pistolhölster hamnar på en för brukaren lämplig höjd (över höften)
• bärs pistollivrem som övningsutrustning för paradtjänst anbringas den ovanför höftbenet och med
spännet centrerat mitt för kroppen
Tabell 8.5:16 Pistollivrem i FM
F-beteckning

F-benämning

LIVREM TILL STRIDSBÄLTE 304,K

M7390-304138
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8.5.11 Portepé
8.5.11.1 Portepé m/1797
Fastsättning av portepé regleras i Ceremonireglemente för Försvarsmakten, del 3 (CerR FM del 3).
Portepé m/1797 bärs till sablar i FM:
• portepé m/1797 inf, av stickat silke i guld och blått med hårdflätad tofs, bärs av OF-1 till OF-9 (offi‐
cerare) till sabel m/1899 och sabel m/1915 (amfibiekåren)
• portepé m/1797 serg, av stickat silke i silver och blått med hårdflätad tofs, bärs av OR-6 till OR-9
(specialistofficerare) till sabel m/1899 för serg, sabel m/1893 för serg, sabel m/02-15 (flottan) och sabel
m/1915 (amfibiekåren)
• portepé m/1797 kav, av stickat silke i guld och blått med hårdflätad tofs, bärs av OF-1 till OF-9 (offi‐
cerare) till sabel m/1893 och sabel m/02-15 (flottan)

Bild 8.5:15 Portepé m/1797
Tabell 8.5:17 Portepé m/1797 för armén och marinen
F-benämning

F-beteckning

PORTEPE M/1797 INF

M7392-015000-3

PORTEPE M/1797 SERG

M7392-016100-0

PORTEPE M/1797 KAV

M7392-016000-2
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8.5.11.2 Portepé m/30
Portepé m/30 bärs till stickert i flygvapnet:
• portepé m/30 utförs i guldtråd och mörkblått viskossilke flätad med hårdflätad tofs

Bild 8.5:16 Portepé m/30
Tabell 8.5:18 Portepé m/30 i flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

PORTEPE M/30

M7392-014000-4
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8.5.12 Prästskjorta, kaftan och stola
8.5.12.1 Präst- och diakonskjorta
På egen bekostnad får svart eller mörkblå prästskjorta och mörkgrön diakonskjorta med vit instick‐
skrage bäras som skjorta av militärpastor till samtliga uniformsdräkter vid tjänst i grundorganisationen
och i kasernmiljö. Vid insatta insatsförband bärs alltid ordinarie uniformsplagg med hänsyn till sy‐
stemsäkerhet som brandskydd m.m.

8.5.12.2 Kaftan
På egen bekostnad får svart kaftan bäras i stället för ytterplagg av militärpastor till daglig dräkt, var‐
dagsdräkt, högtidsdräkt och sällskapsdräkt samt i förekommande fall till civil tjänstedräkt.

8.5.12.3 Stola
Stola får bäras till alla uniformsdräkter i samband med andakt och gudstjänst
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8.5.13 Religiösa huvudbonader
8.5.13.1 Allmänt
Vissa religiöst betingade huvudbonader får bäras till uniform. Härvid beaktas att verksamhet som krä‐
ver skyddsutrustning som t.ex. hjälm alltid har prioritet före det fullständigt korrekta bärandet av re‐
ligiös huvudbonad.
• vid val av material i religiös huvudbonad beaktas brandsäkerhet vid tjänst i fält och till sjöss

8.5.13.2 Huvudbonads bärande inomhus vid korum och andakt
• kvinnor med kristen trosbekännelse får bibehålla huvudbonad påtagen vid korum, gudstjänst och
enskild andakt (även inomhus)

8.5.13.3 Kippa m.m.
Manliga mosaiska trosbekännare får bära svart kippa utan dekorationer.
• ordinarie huvudbonad bärs på kippa
• mosaisk trosbekännare får till uniform, vid enskild andakt, anlägga till religionsutövandet tillhöriga
rituella föremål

8.5.13.4 Turban mm
Sikhiska trosbekännare anlägger turban i mörkblå, vit eller grön färg (beroende på aktuell uniforms‐
dräkt) som huvudbonad till samtliga uniformsdräkter.
• turban består av svart pannband, mörkblå- vit- eller grön pugree och mössmärke
• pugree ska vara vikt till en jämn bredd av 7,5 cm och så lång att den kan viras sex gånger runt huvudet.
Turbanen ska täcka hela håret, nå nackens övre del och bilda sex släta jämnt fördelade lager. Bandet
förankras genom att det stoppas in baktill och utan den lösa änden syns. Det svarta pannbandet ska
synas som en 2,5 cm liksidig triangel i pannans mittre övre del. Mössmärke för uniformsdräkt och
grad (av den enskilde modifierat för fastsättning på turban) anbringas centrerat omedelbart över
pannbandets triangel
• övriga rituella föremål tillhörande den sikhiska tron får bäras till uniform (under ordinarie uni‐
formsplagg)

8.5.13.5 Huvudduk
Kvinnliga muslimska trosbekännare får anlägga enfärgat mörkblå, vit eller grön huvudduk beroende
på aktuell uniformsdräkt.
• huvudduk består av mörkblå, vit eller grön sjal
• huvudduk får täcka huvudhår, nacke och hals men i övrigt ej skyla tjänstetecken
• ordinarie huvudbonad bärs normalt över huvudduken
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8.5.14 Sidogevär
8.5.14.1 Allmänt
Sidogevär bärs av officer från OR-6 i armén och marinen till trupp- och fältparaddräkter samt till hög‐
tidsdräkt vid enskilt uppträdande eller då så särskilt anbefalls. Stickert bärs i flygvapnet. Vid FM Hkpflj
får sabel bäras enligt C Hkpflj bestämmande till trupp- och fältparaddräkt. Sidogevär förses alltid med
portepé.
• vid enskilt uppträdande får sidogevär bäras till högtidsdräkt
• sabel/stickert får ej bäras till mässdräkt men får medföras
• sabel/stickert läggs av vid samkväm inomhus

8.5.14.2 Sabelbärrem och sabelkoppel
Sabel bärs hängande i sabelbärrem/sabelkoppel
• sabelbärrem ska vara svart eller brun till högtidsdräkt och vit till trupp- och fältparaddräkt
• marinen bär sabel i sabelkoppel som fästs under innerkavaj m/48 eller på innerkavaj m/48 då kappa
bärs
• sabelbärrem fästs till högtidsdräkt i byxlivrem och sticks ut genom en slits under ficklocket till va‐
penrocken
• sabelbärrem fästs i koppellivrem då koppel bärs
• stickert bärs hängande i två bärremmar fästade i paradskärpet
• om ytterplagg används, bärs sabel utanpå detta omedelbart nedanför vänstra ficklockets främre del
(motsv plats). Sabeln hängs härvid upp i bärrem som sticks ut genom en slits under ficklocket eller
fästs i koppellivrem som redovisats ovan
Tabell 8.5:19 Sabelbärrem och sabelkoppel i FM
F-bnämning

F-beteckning

SABELBÄRREM BRUN

M7390-119000-2

SABELBÄRREM VIT

M7390-115119-4

SABELKOPPEL M/15

M7390-130000-7
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8.5.14.3 Sabel m/1893
Sabel m/1893 KAV bärs av:
• OF-1 till OF-5 (officerare) vid LG/Kav, I 19/AJB, K 3, P 7, A 9, Lv 6 och TrängR
Sabel m/1893 SERG bärs av:
• OR-6 till OR-9 (specialistofficerare) vid LG/Kav, I 19/AJB, K 3, P 7, A 9, Lv 6 och TrängR

Bild 8.5:17 Sabel m/1893
Tabell 8.5:20 Sabel m/1893 i armén
F-benämning

F-beteckning

SABEL M/1893 KAV

M4900-103000-9

SABEL M/1893 SERG

Ej m-nr

8.5.14.4 Sabel m/1899
Sabel m/1899 INF bärs av:
• OF-6 till OF-9 i armén
• OF-1 till OF-5 vid förband, centrum och skola i armén utom LG/Kav, I 19/AJB, K 3, P 7, A 9, Lv6 och
TrängR
Sabel m/1899 INF (serg) bärs av:
• OR-6 till OR-9 vid förband, centrum och skola i armén utom LG/Kav, I 19/AJB, K 3, P 7, A 9, Lv6 och
TrängR

Bild 8.5:18 Sabel m/1899 INF
Tabell 8.5:21 Sabel m/1899 i armén
F-benämning

F-beteckning

SABEL M/1899 INF

M4900-101000-1

SABEL M/1899 INF (serg)

M4900-102000-0
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8.5.14.5 Sabel m/15
Sabel m/15 bärs av:
• OR-6 till OR-9 och OF-1 till OF-9 i flottan

Bild 8.5:19 Sabel m/15
Tabell 8.5:22 Sabel m/15 för marinen (flottan)
F-benämning

F-beteckning

SABEL M/15

M4900-105000-7

8.5.14.6 Sabel m/02-15
Sabel m/02-15 bärs av:
• OR-6 till OR-9 och OF-1 till OF-9 i amfibiekåren

Bild 8.5:20 Sabel m/02-15
Tabell 8.5:23 Sabel m/02-15 för marinen (amfibiekåren)
F-benämning

F-beteckning

SABEL M/02-15

M4900-106000-6

8.5.14.7 Stickert m/30
Stickert m/30 bärs av:
• OR-6 till OR-9 och OF-1 till OF-9 i flygvapnet

Bild 8.5:21 Stickert m/30
Tabell 8.5:24 Stickert m/30 för flygvapnet
F-benämning

F-beteckning

STICKERT

M4900-111000-9
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8.5.15 Stav
8.5.15.1 Stav m/1815
Stav m/1815 bärs av:
• överbefälhavaren

8.5.15.2 Stav m/1790
Stav m/1790 (utformad i stål med graverade tre kronor) bärs av:
• överkommendanten i Stockholm och kommendanten i Boden
Tabell 8.5:25 Stav m/1790 för överkommendanten och garnisonschefen i Boden
F-benämning

F-beteckning

STAV M/1790

M7671-602000-9

Bild 8.5:22 Stav m/1790

8.5.15.3 Stav m/1802
Stav m/1802 (utformad som den långa vaktkäppen m/1793) bärs av:
• kommendanten i Stockholm, kommendanten i Göteborgs garnison och garnisonschefen i Karlsborg
Stavarna är försedda med en snodd i guld och svart silke med hårdflätad tofs.
Tabell 8.5:26 Stav m/1802 för kommendanter
F-benämning

F-beteckning

STAV M/1802 M SNODD

M7671-601000-0

SNODD T STAV M/1802

M7671-990119-7
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8.5.16 Vaktkäpp
8.5.16.1 Vaktkäpp m/1793
Vaktkäpp m/1793 (90 cm lång) bärs av:
• OF-4 till OF-9 vid H M Konungens stab, vid annan kunglig persons stab, vakthavande adjutant eller
ordonannsofficer hos kunglig person, vid Garnisonsenheten vid de kungliga slottet i Stockholm samt
av vid högvakten tjänstgörande vakthavande officer (VHM)
Vaktkäpp m/1793 (67 cm lång) bärs av:
• OF-2 till OF-3 vid H M Konungens stab, vid annan kunglig persons stab, vakthavande adjutant eller
ordonannsofficer hos kunglig person, vid Garnisonsenheten vid de kungliga slottet i Stockholm samt
av vid högvakten tjänstgörande vakthavande officer (VHM)
Vaktkäpp m/1793 är försedd med en snodd av svart silke med två svarta tofsar.

Bild 8.5:23 Vaktkäpp m/1793

Bild 8.5:24 Snodd till vaktkäpp
Tabell 8.5:27 Vaktkäpp m/1793
F-benämning

F-beteckning

VAKTKÄPP M/1793 (90 cm.)

M7671-595000-8

VAKTKÄPP M/1793 (67 cm.)

M7671-596000-7

SNODD T VAKTKÄPP

M7671-990129-6

8.5.16.2 Vaktkäpp för I 19, Vildmannen
Vaktkäpp ”Vildmannen”, fastställd 1997 med lokal anskaffning vid I 19, bärs enligt ovan av OF-3 (major)
eller högre vid I 19.
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8.5.17 Ägiljett
8.5.17.1 Stor ägiljett m/1816
Stor ägiljett m/1816 bärs av: Officer tillhörande H M Konungens stab eller framliden kunglig persons
f.d. stab, av adjutant till kunglig person samt av utnämnd överste och kommendör i Försvarsmakten.
Ägiljetten får även bäras av officer utom generalspersoner som tillhört FM chefsgrupp, FM chefsu‐
tvecklingsprogram samt av f.d. generalstabsofficer.
Stor ägiljett bärs:
• till högtidsdräkt, daglig dräkt i samband med representation (motsv.), samt till sällskapsuniformer
• av personal som bär tjänstetecken i silver bärs ägiljett i silver
• på livplagg längst ut på högra axeln, under axelklaffen, med den från axeln kommande kortare trän‐
sen på den översta knappen i vapenrocken och med den från ryggsidan kommande längre tränsen
över den förstnämnda på en liten knapp under rockslaget.
• till uniformspersedel utan axelklaff används den till liten ägiljett hörande axeltränsen i marinen re‐
spektive valknut i flygvapnet (i förekommande fall med kungligt namnchiffer) för att fästa stor ägiljett
vid axeln intill axelsömmen. Till innerkavaj m/48 och mässjacka fästs ägiljetten på två små knappar
under rockslaget

Bild 8.5:25 Stor ägiljett m/1816 (silver)

Bild 8.5:26 Stor ägiljett m/1816 (guld)

Tabell 8.5:28 Stor ägiljett m/1816
F-benämning

F-beteckning

ÄGILJETT M/1816 G (guld)

M7673-496000-4

ÄGILJETT M/1816 S (silver)

M7673-495000-5

AXELTRÄNS

M7673-511119-3

VALKNUT ÄGILJETT

M7673-990139-1
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8.5.17.2 Liten ägiljett m/1889
Liten ägiljett m/1889, bärs till daglig dräkt av vakthavande adjutant hos H M Konungen och hos kunglig
person samt till samtliga stålgrå och mörkblå uniformsdräkter av adjutant till statsråd, överbefälhavaren
och övriga generalspersoner och flaggmän.
Adjutant hos statsråd, överbefälhavaren eller generalsperson/flaggman som tillika är adjutant vid
kunglig stab (motsv.) eller överadjutant anlägger stor ägiljett då sådan ska ska bäras.
Liten ägiljett bärs:
• längst ut på höger axel, under axelklaffen, och med tränsen fäst på den översta knappen i vapen‐
rocken/jackan
• till fält- och arbetsdräkter samt till ytterplagg då detta bedöms erforderligt
• till mörkblå/grön ylletröja m/87 bärs liten ägiljett m/1899 med tränsen fastknäppt i en liten mörkblå
respektive grön knapp fastsydd på högra axelförstärkningens nedre, inre hörn
• av personal som bär tjänstetecken i silver bärs ägiljett i silver
• till uniformspersedel utan axelklaff bärs axelträns m/90 med i förekommande fall kunglig persons
namnchiffer. Adjutant till C MTS bär försilvrat försvarsgrenstecken m/63 på axeltränsen
• till uniformer utan axelklaffar bärs ägiljetten med valknut i flygvapnet eller axelträns i marinen (I
förekommande fall med kunglig persons namnchiffer)

Bild 8.5:27 Liten ägiljett m/1889 (guld)
F-benämning

F-beteckning

ÄGILJETT M/1889 G (guld)

M7673-493000-7

ÄGILJETT M/1889 S (silver)

M7673-497000-3

AXELTRÄNS

M7673-511119-3

VALKNUT ÄGILJETT

M7673-990139-1

216

8.5 Särskild utrustning som används till flera uniformsdräkter

8.5.17.3 Ägiljett m/55
Ägiljett m/55, bärs på vänster axel av försvarsattaché och biträdande försvarsattaché till daglig dräkt,
parad- och sällskapsuniformer i det land (de länder) där vederbörande är ackrediterad samt under
tjänsteutövning i Sverige i samband med utländskt besök. Ägiljett får bäras på kappa.
• till uniformspersedel utan axelklaffar bärs ägiljetten med axelträns respektive med valknop och i
förekommande fall med kunglig persons namnchiffer

Bild 8.5:28 Ägiljett m/55 (guld)
Tabell 8.5:29 Ägiljett m/55 för försvarsattaché
F-benämning

F-beteckning

ÄGILJETT M/55 GULD

M7673-494000-6

ÄGILJETT M/55 SILV

M7673-498000-2

AXELTRÄNS

M7673-511119-3

VALKNUT ÄGILJETT

M7673-990139-1
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