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i det andra numret av akademiens hand
lingar och tidskrift 2021 belyste författaren 
några perspektiv vid den pågående översynen 
av statens belöningssystem.1 Den 21 septem
ber 2021 avgav ”Kommittén om det offentliga 
belöningssystemet, de allmänna flaggdagar
na och utformningen av anslaget till hovet”, 
den ibland kallade Förtjänstutredningen, sitt 
betänkande.2 Förtjänstutredningens betän
kande består av själva betänkandet, i bilaga 
en rättsutredning och en digital bilaga med 
illustrationer. Regeringen har skickat betän
kandet på remiss till ett stort antal instanser 
med svar den 22 december 2021.3

Förtjänstutredningen föreslår att ordnar
na används för olika områden. Gemensamt 
är att Svärdsorden, Nordstjärneorden och 
Vasaorden tilldelas för insatser för Sverige 
eller för svenska intressen. Svärdsorden till
delas militär personal inom det militära 
området. Nordstjärneorden tilldelas med 
tonvikt på insatser med anknytning till of

fentlig verksamhet medan Vasaorden till
delas företrädesvis för insatser inom privat 
verksamhet. Beslut om tilldelning av ordnar 
fattas enligt betänkandet som huvudregel av 
Kungl Maj:ts Orden på förord av regeringen.4

Här berörs ett urval av frågor utifrån min 
tidigare artikel och kommitténs betänkande 
främst avseende Svärdsorden och dess till
delning till svenska medborgare

Militär personal
I utredningen föreslås att inom Svärdsorden 
kan utmärkelser tilldelas ”militär personal 
som inom det militära området har gjort 
personliga insatser för Sverige eller för svens
ka intressen”.5 Vad som i Sverige avses med 
militär personal är reglerat i förordning. 
De som omfattas av begreppet är: yrkesof
ficerare, reservofficerare, anställda grupp
befäl, soldater och sjömän, officersaspiran
ter, rekryter, totalförsvarspliktig personal 
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i Försvarsmakten, krigsfrivillig personal, 
hemvärnssoldater, frivillig personal, tjäns
tepliktig personal i Försvarsmakten samt 
personal i Försvarsmaktens internationella 
militära insatser.6

Svärdsorden kommer med utredningens 
inriktning främst att bli en utmärkelse för 
militär personal i Försvarsmakten. I krig 
anses dock inte enbart de som tjänstgör 
i Försvarsmaktens krigsorganisation som 
kombattanter utan även polismän om de del
tar i rikets försvar, skyddsvakter, personal ur 
Tullverket som tjänstgör som gränsövervak
ningspersonal i krig och medlemmar av den 
organiserade motståndsrörelsen.7 Ett antal 
andra myndigheter har en egen krigsorga
nisation (som inte står under direkt militärt 
befäl eller ingår i Försvarsmakten) som bidrar 
till det militära försvaret, exempel på dessa 
är Försvarets materielverk, Försvarets radio
anstalt och Fortifikationsverket. Troligen 
kommer inte heller civil personal i Försvars
makten belönas med Svärdsorden för för
tjänstfulla insatser för rikets försvar i sin 
civila egenskap.

Krigsdekorationer
Varken i utredningens betänkande eller i 
rättsutredningen finns några direkta defi
nitioner, redogörelser eller överväganden 
kring begreppet krigsdekorationer. Frågan 
om krigsdekorationer har bl a utretts på 
1940 och 1950talen.8 I samband med det 
svenska bidraget 1960–1964 till FNinsatsen 
i Kongo (ONUC) belönades militär perso
nal som visat synnerligt mod och behjär
tansvärt handlingsätt med Vasamedaljen 
i guld av åttonde storleken.9 Bakgrunden 
till detta var bl a att krigsdekorationer inte 
ansågs kunna utdelas då Sverige inte varit 
i krig. Eftersom Förtjänstutredningen inte 
redovisar sina överväganden och inte hel
ler någon rättslig utredning kring det som 

tidigare kallats krigsdekorationer så fram
står grunden för utredningsförslagen i dessa 
avseenden som oklar.

Svärdsordens krigskors – 
militärkorset
I rättsutredningen redovisas att Svärdsordens 
krigskors inrättades som en särskild ut
märkelse om riket var i krig.10 I utredning
ens betänkande används inte begreppet 
krigskors utan underförstått har namnet 
skiftats till ”militärkors” utan att det skrivs 
ut. Utredningen skriver att ”Svärdsorden 
har ett Militärkors som är det centrala sys
temets utmärkelse för tapperhet i strid.”11

Förtjänstutredningen redovisar inga 
skäl i betänkandet till varför Svärdsordens 
krigskors, en utmärkelse som aldrig utde
lats, ska upptas och inte heller några skäl 
till varför den inte längre är knuten till att 
Sverige är i krig eller skillnaden mellan den 
tidigare krigs/försvarsmakten som nämns i 
äldre ordensstatuter12 och dagens myndig
het Försvarsmakten. Namnbytet till mili
tärkors för Svärdsordens krigskors är inte 
heller motiverat i betänkandet. Eftersom 
militärkorset är en del av Svärdsorden tor
de endast tilldelning kunna ske till militär 
personal som berörts ovan.

I Försvarsmaktens tidigare underlag till 
utredningen så skriver myndigheten att: 

”Tapperhetsdekorationerna betraktas som 
annex till Kungl. Svärdsorden. För reforme
ring av medaljerna för tapperhet i fält och 
till sjöss till en enhetlig modern medalj ”för 
tapperhet” samt varsam modernisering av 
bestämmelserna för Svärdsordens krigskors 
till ”militärkorset” hänvisas till den PM som 
Försvarsmakten och KMO tidigare lämnat 
till Förtjänstkommittén.”13 Detta PM åter
finns inte i referenslistan till utredningsbe
tänkandet eller som en del i Försvarsmaktens 
skrivelse till utredningen.14
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Normstyrning
Belöningar utgör en del av normstyrning i 
staten och därigenom en möjlighet att främja 
grundläggande värden i samhället främst så 
som de uttrycks i regeringsformen.15

Beredningen av förslag till mottagare av 
ordnar föreslås i regel ske av ett självständigt 
råd placerat vid Kungl Maj:ts Orden. Rådet 
utses på förord av regeringen. Beslut om till
delning av ordnar fattas därefter av Kungl 
Maj:ts Orden på förord av regeringen.16

Tapperhetsutmärkelsen militärkorset 
(Svärds ordens krigskors) utgör ett undan
tag och föreslås av Förtjänstutredningen 
beredas i ett särskilt beredningsorgan inom 
Försvarsmakten med särskild kompetens in
om området. Mot bakgrund av detta före
slår utredningen att nomineringar till dessa 
belöningar lämnas in till regeringen utan 
att det självständiga rådets yttrande behö
ver inhämtas. Däremot bör Försvarsmakten 
informera rådet om de nomineringar som 
inkommer och rådet bör inkludera de insat
ser som belönas i sin årsrapport.17

Det anges inte i utredningsbetänkandet att 
Försvarsmaktens beredningsorgan tillsätts 
av regeringen eller har en självständighet i 
likhet med det råd som bereder övriga be
löningar. Skrivningarna i Försvarsmaktens 
tidigare underlag till Förtjänstutredningen 
kan tolkas som att myndigheten även önskar 
en särställning inom belöningssystemet.18 
Den normstyrning som för övriga samhäl
let läggs hos ett självständigt råd kvarstår 
därför inom myndigheten Försvarsmakten 
avseende det så kallade militärkorset, om 
regeringen reglerar formerna för beredning 
enligt betänkandets förslag. En lösning som 
kan övervägas för militärkorset är ett mer 
självständigt beredningsorgan som utses av 
regeringen men är knutet till överbefälha
varen eller Försvarsmakten.

Avslutande kommentar
Förtjänstutredningens betänkande är ett 
mycket omfattande och välgjort utrednings
arbete och bilagan med rättsutredningen är 
gedigen. Betänkandet innehåller dock inte 
en fullständig beskrivning eller rättsutred
ning avseende belöningar relaterade till rikets 
försvar. Flera av utredningens förslag som 
berör försvaret är inte utförligt motiverade 
eller beskrivna, inkluderat vilka övervägan
den eller underlag som är bakomliggande.

En principiell fråga författaren belyste 
i sin tidigare artikel är att belöningssyste
met bör vara så öppet som möjligt så att 
statens främsta belöningar kan tilldelas 
alla svenska medborgare utifrån gärningar 
för att belöningssystemet ska vara i linje 
med regeringsformens grundläggande vär
den. Exempel på detta är att alla krigs el
ler tapperhetsdekorationer bör kunna till
delas även personer utan tillhörighet till 
Försvarsmakten.19 Förtjänstutredningen 
har också som en grundläggande princip 
att det är gärningen i form av förtjänstfulla 
insatser som ska belönas.20 Försvarsmakten 
anser även att det är viktigt ur ett likabe
handlingsperspektiv att onödiga skillnader 
mellan militär och civil personal avskaffas.21 
Det är ur detta perspektiv problematiskt att 
Svärdsorden som ett kriterium eventuellt kan 
komma att tilldelas efter vilken personaltill
hörighet den som belönas har. Svärdsorden, 
inklusive militärkorset, bör i likhet med öv
riga ordnar kunna utdelas renodlat utifrån 
vilken förtjänstfull insats som skett.

Slutligen kan kommenteras att betänkan
dets kärnfullt korta förslag till förordning 
om vissa statliga utmärkelser ger stor hand
lingsfrihet och reglerar egentligen inte ens 
de flesta av de förslag utredningen lämnar 
avseende försvarsområdet.22 Det innebär 
att det i praktiken finns en god möjlighet 
för regeringen och Kungl Maj:ts Orden i 
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den fortsatta utformningen av bl a revide
rade ordensstatuter och reglering av bered
ningsråd för belöningar att överväga och 
klargöra dessa frågor med självständighet, 
öppenhet och tydlighet.

Författaren är överstelöjtnant och ledamot 
av KKrVA.
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