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PROD FÖRB kapten Patrik Laestadius
patrik.laestadius@mil.se

Beslut om Försvarsmaktens medalj för sårade i strid
(3 bilagor)
Bakgrund
Försvarsmakten fick i regeringsbeslut 20 Fö2010/1074/MFI uppdraget att instifta
en belöningsmedalj att kunna tilldelas den inom Försvarsmaktens personal som
skadats direkt eller indirekt till följd av stridshandlingar vid en internationell insats.
Försvarsmakten har i arbetet med att ta fram en sådan medalj samverkat med
Kungl. Majt:s Orden och Statens försvarshistoriska museer med dess Försvarets
traditionsnämnd. Arbetet har också i olika former och inriktningar remitterats
inom Försvarsmakten.
Medaljreglementet har tagit sin utgångspunkt från de norska statuterna för en
motsvarande medalj. Statuterna har värderats utifrån: Tydlighet, rättviseperspektiv (likabehandling), definition på vad som betecknas som en stridsskada och
möjligheterna för tillämpning av dessa.
Överväganden
Hur en belöningsmedalj, i enlighet med regeringens beslut ska vara utformad och
vilka regler som ska gälla för tilldelning av medaljen, har varit föremål för ett omfattande arbete och två remisser inom Försvarsmakten och andra berörda myndigheter. Remisserna har varit dels en av mer generell karaktär, dels en speciellt inriktad mot hur krav på medicinskt underlag och former för skadebedömningar.
Tidigt framkom i diskussioner om benämning på medaljen, att det inte kändes
passande att behålla begreppet ”belöningsmedalj” för detta slag av medalj. Istället
blev förslaget att medaljen bör benämnas ”Försvarsmaktens medalj för sårade i
strid". Benämningen är neutral i det avseendet, att medaljen inte enbart förknippas
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med en skada under internationella insatser utan kan, om behov uppstår, även tilldelas vid skada uppkommen under nationella insatser.
Medaljens utformning och utseende avseende åt- och frånsida, band samt eventuell text på medaljen, har varit föremål för såväl remisser till Kungl. Majt:s Orden
som till Försvarets traditionsnämnd vid Statens försvarshistoriska museer.
I uppdraget ingick att pröva om medaljen också ska kunna tilldelas någon utanför
den egna organisationen. Här har Försvarsmakten gjort bedömningen att, för att
någon ska kunna tilldelas medaljen, så ska personen i fråga tillhöra Försvarsmaktens personal (t.ex. ha en befattning i det förband som gör insatsen) eller stå
under befäl av någon tillhörig Försvarsmakten. Med det senare kan till exempel
avses en person som representerar en annan myndighet eller en civil organisation
och som vid tillfället för skadan deltog i, samverkade med eller stöddes alternativt
skyddades av Försvarsmaktens verksamhet.
Frågan om medaljen ska kunna tilldelas retroaktivt har diskuterats ingående. De
föreslagna statuterna ger en sådan möjlighet, utan att ansätta någon bortre gräns
bakåt i tiden. I stället anges att en retroaktiv tilldelning ska ske med stöd av, så
långt detta är möjligt, de riktlinjer för skadebedömning som framgår av statuterna.
-------- o 0 o -------Försvarsmaktens redovisning av bakgrund och regler för Försvarsmaktens medalj
för sårade i strid har varit föremål för samverkan med arbetstagarorganisationerna
enligt avtal för samverkan och utveckling. Samverkan har avslutats i enlighet.
Försvarsmakten beslutar att instifta Försvarsmaktens medalj för sårade i strid med
medaljreglemente och riktlinjer i enlighet med bilaga 1-3 till denna skrivelse.
Detta beslut har fattats av general Sverker Göranson. I beslutet har deltagit
överste Peter Öberg, kapten Patrik Laestadius och som föredragande överstelöjtnant Olle Strid.

Sverker Göranson
Olle Strid
Bilagor:
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid.
Utformning av diplom Försvarsmaktens medalj för sårad i strid.
Utformning av diplom Försvarsmaktens medalj för stupad i strid.
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Sändlista
Kungl. Hovstaterna (Kungl. Maj:ts Orden)
Inom Försvarsmakten
HKV
LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR,
1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB,
F 7, F 17, F 21, Hkpflj,
FMLOG, FMTM,
MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC,
FMUndSäkC, FM HRC, FömedC
Inom HKV
LEDS
LEDS LED Samo
INSS
INS SFL
INS J1
ATS
MTS
FTS
PROD
PROD ARMÉ
PROD MARIN
PROD FLYG
PROD LED
PROD LOG
PROD FÖRB
MUST
PERSS
GL
Utom Försvarsmakten
Statens försvarshistoriska museer (Försvarets traditionsnämnd)
Försvarets materielverk (FMV)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Kustbevakningen (KBV)
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Folke Bernadotteakademin (FBA)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA)
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Fortifikationsverket (FortV)
Försvarshögskolan (FHS)
Svenska försvarsutbildningsförbundet
Insatsingenjörernas riksförbund
Flygvapenfrivilligas riksförbund
Frivilliga automobilkårernas riksförbund
Frivilliga flygkåren
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund
Frivilliga radioorganisationen
Svenska skyttesportförbundet
Försvarets personaltjänstförbund
Svenska röda korset
Riksförbundet Sveriges lottakårer
Sjövärnskårernas riksförbund
Svenska brukshundklubben
Svenska fallskärmsförbundet
Svenska pistolskytteförbundet
Sveriges bilkårers riksförbund
Allmänna Försvarsföreningen
Folk och Försvar
Svenska Soldathemsförbundet
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR)
OFR/O FM
OFR/S
SACO Försvar
SEKO Försvar
Fredsbaskrarna Sverige

