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Försvaret har en lång och rik heraldisk 
tradition i Sverige. Regementen till fot och 
häst har i flera hundra år brukat fanor el-
ler standar med heraldiska motiv. Idag har 
bruket vidgats och näst intill samtliga för-
band, skolor eller centra är tilldelade egna 
fanor eller standar. Heraldiska vapen har 
brukats under lång tid av försvarets oli-
ka enheter och fastställs numera centralt. 
Heraldik har sedan länge använts till uni-
formsdetaljer såsom knappar, emblem och 
märken. Form ellt var regementen, flottiljer 
och andra enheter egna myndigheter fram 
till 1994, då de inordnades i den nybildade 
myndigheten Försvarsmakten med överbe-
fälhavaren som myndighetschef.
 Myndigheten Försvarsmaktens främsta 
uppgift är väpnad strid.1 Väpnad strid ut-
förs i regel mot andra stater eller våldsak-
törer. Ett lands försvar och krigsmakt är 
ett av statens mest centrala redskap för 
att hävda suveränitet och territorium. För-
svarsmakten kan i sin verksamhet närmast 
efter rikets ledning ses som en av de älds-
ta och främsta representanterna för staten 
Sverige i ett internationellt perspektiv. Ut-
rikesförvaltningen är en av få medtävlare. 
Försvarsmaktens symbolik kan därför ge-
nerellt bedömas ha ett starkt behov av att 
markera tillhörigheten till Sverige. I förord-
ningen om fanor med mera inom Försvars-
makten från 1994 föreskriver regeringen 
om grundprinciper vilka ska gälla för fanor 

och standar om inte annat fastställs i sär-
skild ordning. I de fall konungen är heder-
schef för ett förband ska fälttecknets duk 
ha stora riksvapnet som centralt motiv. Ar-
méns förband ska ha ett landskaps- eller 
länsvapen alternativt lilla riksvapnets tre 
kronor som centralt motiv. Flottan ska föra 
den tretungade flaggan som fana. Kustar-
tilleriet och flygvapnet har fanor med sina 
respektive emblem i mitten på duken.2

 Överbefälhavaren skriver i förordet till 
Försvarsmaktens grafiska profil från 1995 
(delvis reviderad 1998) följande: ”För För-
svarsmakten är en enhetlig profilering bety-
delsefull av flera skäl. Ett av de tyngsta skä-
len är att det i vår kommunikation måste 
framgå att all verksamhet sker i Försvars-
maktens namn.”3 I den grafiska profilen 
sammanfattas riktlinjer för utformning av 
heraldiska vapen och fanor. I första hand 
bör ett heraldiskt vapen ha en territoriell 
anknytning och förses med emblem vilka 
visar på verksamheten hos enheten, i andra 
hand bör en annan symbol med lång tradi-
tion väljas. Fanor ska i regel utgå från det 
heraldiska vapnet. Formella bestämmelser 
rörande heraldiska vapen och fanor finns 
kungjorda i Tjänstemeddelanden för För-
svarsmakten.4 Där återges samma princi-
per för vapen och fanor som medtagits i 
den grafiska profilen. Utvecklingen av he-
raldik i försvaret bestäms i en process där 
Försvarsmakten, Försvarets traditions-
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nämnd och i vissa fall Riksarkivets heral-
diska nämnd är delaktiga. Försvarets tra-
ditionsnämnd har i en promemoria från 
2007 sammanställt principerna för heral-
dik och fälttecken.5

 Utvecklingen av fanor och standar har 
beskrivits av överste Leif Törnquist i ett 
flertal välskrivna artiklar. Här vill jag sär-
skilt nämna en artikel från 1979 vilken be-
skriver utvecklingen av svenska och finska 
fanor genom tiderna.6 Försvarsmaktens nu-
tida heraldiska vapen och fanor finns delvis 
samlade i några av Statens försvarshistoris-
ka museer nyligen utgivna ”vapenböcker” 
sammanställda av överstelöjtnant Christi-
an Braunstein.7 Vad avser armén kan även 
Carl Herlitz bok Svenska arméns regemen-
ten rekommenderas. Denna är något ålder-
stigen men är pålitlig i sina uppgifter.8 Ny-
tillkomna vapen vilka tagits fram med stöd 
av Riksarkivet publiceras i regel på myn-
dighetens hemsida.9

 Allmän forskning kring myndigheters 
bruk av symboler i Sverige är relativt spar-
samt förekommande. Maktutredningen pu-
blicerade 1987 en skrift med namnet Sta-
tens symboler.10 I närtid gav Riksarkivet ut 
en uppföljande bok Myndigheternas sym-
boler. I denna skrift dras slutsatsen att det 
i statliga myndigheters symboler bör finnas 
ett gemensamt grundelement och att detta 
i första hand ska vara lilla riksvapnets tre 
kronor.11

Symbolik för tillhörighet respek-
tive funktion
I denna artikel skiljer jag på symbolik, vil-
ken har till uppgift att visa på tillhörighet 
respektive funktion. Med begreppet tillhö-
righet avser jag att symbolerna i vapnet eller 
fanan visar på en tillhörighet till något som 
är identifierbart både externt och internt. 
Tillhörighet innebär i fallet med försvaret 

att det finns en koppling i symboliken till 
att vara representant för Sverige. Detta kan 
ske på flera sätt, gemensamt är att det bör 
finnas en ingående symbolik vilken används 
officiellt för att markera tillhörighet till Sve-
rige eller i riket ingående delar. Det tydli-
gaste exemplet på en sådan symbolik får de 
tre kronorna, ingående i både stora och lilla 
riksvapnet, anses vara. Det finns i Sverige en 
rik tradition med heraldiska vapen för de-
lar av riket, bland annat landskap och län. 
Dessa kan ses som tillhörighetsmarkörer till 
Sverige. En sammanställning av riksvapen 
och officiella territoriella vapen finns i Ny 
svensk vapenbok av Clara Nevéus och Bror 
Jacques de Wærn.12 Även kungliga namn-
chiffer kan fylla denna funktion, då de his-
toriskt markerat tillhörighet till en suverän 
statschef.
 Vapen vilka har en ingående symbolik 
som visar på tillhörighet kan externt sam-
mankopplas med vem vapenbäraren repre-
senterar. Eftersom tillhörigheten i detta fall 
är till Sverige är det externt identifierbart 
av andra stater och deras militära förband 
samt i ett internationellt sammanhang. In-
ternt har vapnet en annan funktion genom 
att det främst hos bärarna, de som tillhör 
förbandet eller enheten skapar en identi-
tet av tillhörighet direkt till Sverige genom 
bruk av rikssymboler eller indirekt genom 
symboler för en del av riket. Självklart kan 
utformningen vara sådan att det går att 
särskilja olika enheter, men den överord-
nande tillhörigheten till Sverige är den vik-
tigaste symboliken.
  Med begreppet funktion avser jag att 
symbolerna i vapnet eller fanan i första 
hand visar på vad det förband eller den en-
het som för vapnet utför eller vilken spe-
cifik roll de har i ett större sammanhang. 
Tydliga markörer för en funktion är red-
skap, verktyg eller andra symboler relatera-
de till rollen i organisationen. Denna typ av 
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utan tvekan den äldsta och rikaste traditio-
nen vad avser fanor. Arméns äldsta fanor 
hade i regel ett territoriellt kopplat vapen, 
riksvapnet eller ett kungligt namnchiffer 
som centralt motiv. Även inom artilleriet 
förekom tidigt fanor. Fortifikationen och 
trängen förde inte fanor i äldre tider. Or-
saken till detta är att fanan och standaret 
för de i formation stridande förband som 
infanteri och kavalleri fyllde en funktion 
som identifikation av och samlingspunkt 
för förbandet. Först på 1930-talet ändra-
des denna praxis och arméns truppslag (ar-
tilleri, luftvärn, ingenjör, signal och träng) 
tilldelades fanor. Dagens mekaniserade för-
band för traditioner från infanteri- eller ka-
valleriförband.
   Historiskt har det funnits perioder under 
1800-talet när nya fanor formellt skulle ha 
en nationell utformning med svenska flag-
gan som grund. Detta bruk infördes först 
av konung Karl XIV Johan men föll senare 
bort. Samtidigt infördes det fanband i blått 
och gult, som än i dag bärs till fanor. Un-
dantaget är standar samt fanor som utgörs 
av den tretungade örlogsflaggan.13

funktionsmarkörer kan finnas både i själ-
va vapenbilden på skölden eller som omgi-
vande attribut kring skölden. Ett heraldiskt 
vapen vilket enbart innehåller funktionella 
attribut har främst en intern funktion. Det 
identifierar vilken uppgift eller roll som lö-
ses inom den egna organisationen. Internt 
i den organisationsenhet som för vapnet 
stärker det en identitet av en professionell 
roll och tillhörigheten till en viss funktion. 
Motsvarande enheter i andra myndighe-
ter eller stater kan i regel använda samma 
symbolik.
 Tillhörighet och funktion kan vara för-
enade i samma heraldiska vapen. Tydliga 
exempel på detta är när ett vapen i Sveri-
ges fall innehåller tre kronor i kombination 
med funktionssymbolik. Den svenska poli-
sens heraldiska vapen är ett sådant.

Armén och hemvärnet

Arméns heraldiska vapen fastställdes cen tr-    
alt först på 1970-talet i samlad form. Vad 
avser armén föregick i regel fanor och 
knappar det heraldiska vapnet. Armén har 

Ill 1. Tillhörighet och funktion: Luftvärnsregementet (2001) och Artilleriregementet (2002). Riks-
arkivet, konstnär Vladimir A Sagerlund. 
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(ill 1) har givits lilla riksvapnet omgivet av 
symboler för förbandens funktion. Förban-
dens fanor innehåller tillhörighetssymbolen 
tre kronor som ett centralt motiv.

Marinen – flotta och amfibie

Flottans heraldik uppvisar ett särdrag vad 
gäller fartygens heraldiska symbolik. Den-
na anspelar i regel på fartygets namn och 
kan ha både en territoriell koppling till en 
stad eller landskap (ill 2), men det kan lika 
gärna vara till en gud eller stjärnbild. Här 
finns exempel på vapen vilka varken visar 
på tillhörighet eller på funktion. Flottans 
fartyg har som gemensam extern symbolik 
under mycket lång tid använt den tretung-
ade örlogsflaggan.16 Flaggan visar tydligt 
på tillhörigheten till Sverige. Flottans en-
heter tilldelas en tretungad svensk flagga 
(fana) att föras framför trupp i ceremoniella 
sammanhang. De idag två kvarvarande sjö-
stridsflottiljerna fick båda 2006 heraldiska 
vapen (ill 2) vilka innehåller ett ankare med 
tross. Vapen som därigenom visar på funk-
tion.
 Tidigare kustartilleriet, ingick i marinen 

 Den senaste genomgripande utredning-
en kring fanor inom armén slutfördes 1947. 
Alla förslag i utredningen genomfördes inte, 
som exempel idén att dukarna till artilleriets 
förband skulle vara i förbandsfärgen. Utred-
ningen berörde också användningen av fa-
norna och fann att ”Under pågående ope-
rationer torde i det moderna kriget fanan 
dock icke kunna utgöra den samlande och 
eggande symbol som fordomtima.”14 Ge-
nom en generalorder från 1950 fastställdes 
hur fanorna skulle utformas. I enlighet med 
utredningens förslag utgjordes fanornas 
centrala motiv av territoriellt kopplade sym-
boler utom för Wendes artilleriregemente, 
som behöll hedersstandaret och Krigssko-
lan vars fana visade en värja omgiven av en 
lagerkrans. Artilleriet, luftvärnet, ingenjör-
trupperna, signaltrupperna, trängtrupperna 
samt hemvärnets fanor bar alla tre kronor 
centralt placerade men försågs på olika sätt 
med en symbolik vilken utvisade förbandets 
funktion. Funktionssymboliken hade i regel 
perifer placering i något av dukens hörn.15

 Några förband inom armén har under se-
nare år tilldelats nya heraldiska vapen. Ar-
tilleriregementet och Luftvärnsregementet 

Ill 2. Namnanspelning: HMS Nyköping (2003). Funktion: 3. och 4. Sjöstridsflottiljerna (2006) och 
Sjöstridsskolan (2006). Riksarkivet, konstnär Vladimir A Sagerlund.
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på flygplanen, idag i form av en rund sköld 
med tre kronorsvapnet.
 Flygvapnets äldre skolor de numera in-
dragna Krigsflygskolan, Flygkadettskolan 
med efterföljare och Flygvapnets centrala 
skolor hade ursprungligen tre kronor i resp-
ektive fanas övre inre hörn. För Flygkadett-
skolan var det omgivet av en lagerkrans 
och för Flygvapnets centrala skolor av en 
kugghjulskrans. Senare ändrades detta del-
vis och exempelvis fick Flygkadettskolan, 
då namnändrad till Flygvapnets krigsskola, 
flygvapen emblemet i övre inre hörnet omgi-
vet av en lagerkrans.
 Helikopterverksamheten i Försvarsmak-
ten var tidigare delad mellan de olika för-
svarsgrenarna, men är idag helt samlad inom 
Helikopterflottiljen. Det tidigare arméflyget 
förde blå fanor med ett bevingat svärd som 
centralt motiv och förbandets territoriellt 
anknutna vapen i övre inre hörnet. Mari-
nens helikopterförband hade heraldiska va-
pen, vilka antingen hade territoriella vapen 
eller en funktionssymbolik. Helikopterflot-
tiljen fick en bevingad häst som symbol i sitt 
heraldiska vapen. I den 2008 tilldelade fa-
nan återfinns flygvapnets emblem som cen-
tralt motiv och förbandets vapen i det övre 
inre hörnet samt traditionssymboler för ma-
rinflyg, arméflyg och flygvapnet i de övriga 
hörnen. Helikopterflottiljen har idag enbart 
funktionssymboler i sitt vapen och sin fana.

Gemensamma förband
Försvarsmaktens logistik har i sin vapen-
sköld (ill 3) en häst med åtta ben och med 
blixtar vid de bakre hovarna. Skölden är lagd 
över ett stolpvis ställt stående svärd. Vapnet 
har en renodlad funktionssymbolik. Hästen 
anspelar på Odens snabba häst Sleipner och 
svärdet på att förbandet är försvarsmakts-
gemensamt. Försvarsmaktens telenät- och 
markteleförband har ett svärd korsat av en 

och har av hävd fört territoriellt anknutna 
vapen med attribut för kustartilleriet lagda 
under skölden. Fanorna har sedan 1940-ta-
let haft röd duk med kustartilleriets symbol 
som centralt motiv. I övre inre hörnet har 
den territoriellt anknutna vapenbilden fun-
nits. Detta gäller även det idag kvarvaran-
de Amfibieregementet. Både vapen och fana 
innehåller tillhörighets- och funktionssym-
bolik.
 Sjöstridsskolan fick 2006 ett nytt vapen 
(ill 2) vilket i skölden visar marinens em-
blem med lagerkrans runt skölden. Vapnet 
är rent funktionsinriktat och anger att det 
är en marin skola.

Flygvapnet

Flygvapnet blev självständigt 1926 och dess 
heraldiska vapen och fanor tillkom till stor 
del under 1930- och 1940-talen. Flygvape-
nemblemet, den bevingade propellern med 
kunglig krona ovanför, återgår till ett fält-
flygarmärke från 1914.17 Flygvapnets flot-
tiljer har idag regelmässigt ett heraldiskt 
vapen där ett av fälten i skölden innehåller 
den bevingade propellern från flygvapnets 
emblem och i ett annat fält ett territoriellt 
vapen vilket är sammankopplat med flottil-
jens namn. Tidigare förekom att enbart ett 
territoriellt vapen användes krönt av kung-
lig krona. Flygvapnets fanor har som cen-
tralt motiv flygvapnets emblem, i övre inre 
hörnet återfinns i regel den territoriella mar-
keringen och i övriga hörn i förekomman-
de fall olika former av traditionssymbolik. 
Flygvapnet har i sina heraldiska vapen och 
fanor för flottiljer haft både tillhörighet och 
funktion markerat. Flygvapnets fanor och 
vapen har aldrig brukats praktiskt i strid 
på det sätt som historiskt var fallet inom ar-
mén. Flygvapnets behov av extern symbo-
lik i mötet med andra stater har istället all-
tid funnits i form av nationalitetsbeteckning 
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blixt i vapenskölden (ill 3). Vapnet visar på 
enhetens funktion. Vapnet saknar bakomlig-
gande stående svärd som markering av att 
det är försvarsmaktsgemensamt. Förbandets 
fana innehåller motsvarande symbolik.
 Trängregementets vapen (ill 3) visar ar-
méns trängtruppers gamla symbol, ett vagns-   
hjul med två korslagda svärd under. Sköl-
den är lagd på ett stolpvis ställt stående 
svärd, som en markering av att förbandet är 
försvarsmaktsgemensamt. Trängregemen-
tet har en ren funktionssymbolik i vapnet. 
Trängregementets fana däremot innehål-
ler med stöd av äldre tradition lilla riksvap-
net omgivet av tungor och i övre inre hörnet 
finns ett stående svärd. Fanan har inte alls 
samma ingående symboler som det heral-
diska vapnet vilket gör att fanan innehåller 
en kombination av tillhörighets- och funk-
tionssymbolik. Ledningsregementets heral-
diska vapen (ill 3) utgörs av lilla riksvapnet 
omgivet av åtta viggar, de tre kronorna och 
viggarna återkommer i fanan. Regementets 
heraldiska vapen och fana visar på både 
funktion och tillhörighet.
 Under hösten 2008 påbörjades diskus-

sioner kring att formalisera de svenska spe-
cialförbandens heraldiska vapen.18 Underla-
get för Specialförbandsledningen, Särskilda 
skyddsgruppen och Särskilda inhämtnings-
gruppen innehåller heraldiska vapen med 
en renodlad funktionssymbolik. Den cen-
trala symbolen i två av förslagen är en stör-
tad dolk. Motivet bakom denna symbol är 
att den används internationellt av andra 
länders motsvarande förband. Samhörighe-
ten med specialförband i andra länder och 
funktionen markeras framför tillhörigheten 
till det egna landet.

Skolor och staber

Försvarets skolor har i regel haft en renod-
lad funktionssymbolik Goda exempel på 
detta är Krigsskolan, nuvarande Militär-
högskolan Karlberg, där vapen och fana 
länge har innehållit en värja omgiven av 
en lagerkrans. Fallskärmsjägarskolan har 
både ett vapen och fana vilka visar en fall-
skärm omgiven av en lagerkrans. Ett nutida 
exempel är Försvarsmaktens tekniska sko-
la, som i ett fält av purpur har ett stolpvis 

Ill 3. Funktion: Försvarsmaktens logistik (2003), Trängregementet (2007), Försvarsmaktens tele-
nät- och markteleförband (2006). Tillhörighet och funktion: Ledningsregementet (2007). Riksarki-
vet, konstnär Vladimir A Sagerlund.
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ställt stående svärd lagt över ett kugghjul 
(ill 4). Svärdet är en markering av försvars-
maktsgemensamhet, skölden är omgiven av 
en öppen lagerkrans. Vapnet innehåller såle-
des enbart funktionssymbolik. Totalförsva-
rets skyddscentrum för både ett vapen och 
en fana vilka visar en grön drake med röd 
beväring. Draken har ingen territoriell an-
knytning utan är en funktionssymbol.
 Försvarsmaktens staber har delvis haft 
olika traditioner vad avser symbolik. Staber 
som hade ett territoriellt ansvar gavs i re-
gel vapen med en koppling till den landsdel 
staben ansvarade för. Vapnet har därigenom 
utvisat tillhörighet. Heraldiska vapen för 
armé-, marin- och flygstaberna samt mot-
svarande typ av staber har i regel haft va-
pen vilka visar på vilken verksamhet staben 
haft ansvar för. Försvarsmakten som helhet 
för sedan 1994 lilla riksvapnet lagt på ett 
stolpvis ställt stående svärd. Försvarsmak-
tens vapen anger således både tillhörighet 
och funktion i staten.

Slutsatser

Tillhörighet är särskilt viktigt att markera i 
externa möten där tillhörigheten till Sveri-
ge bör vara otvetydig. I flygvapnets fall är 
det genom flygplanens nationalitetsbeteck-
ning, i marinens fall är det genom den tre-
tungade örlogsflaggan och i arméns fall var 
det i äldre tider genom förbandets fana el-
ler standar. Arméns symbolik hämtades i re-
gel från riksvapen, territoriella svenska va-
pen eller från symboler för statschefen som 
kungliga namnchiffer. Alla dessa visade på 
tillhörighet till Sverige genom användning 
av symboler för riket eller geografiska de-
lar av det.
 Funktionsinriktade vapen är yngre och 
förekom tidigare främst för skolor och sta-
ber vilka inte hade några krigstida uppgifter. 
Funktionssymboliken är här naturlig efter-

som enheten främst har haft en intern funk-
tion i organisationen och inte som en repre-
sentant för Sverige utåt.
 Det är vanligt förekommande, särskilt 
inom flygvapnet och armén, med heraldis-
ka vapen vilka innehåller både symboler för 
funktion och tillhörighet. Flottan utgör ett 
undantag eftersom de heraldiska vapnen i 
regel återspeglar ett fartygsnamn.
 Utvecklingen under senare år väcker en 
del frågor. Helikopterflottiljen, Försvars-
maktens logistik, Försvarsmaktens tele-
nät- och markteleförband, Trängregemen-
tet samt specialförbanden har samtliga 
helt renodlade funktionsvapen. De har alla 
hand om krigsförband och kan därför prin-
cipiellt ur ett traditionsperspektiv ses som 
att de kan behöva markera tillhörighet ex-
ternt. Särskilt Helikopterflottiljens, Träng-
regementets och specialförbandens vapen 
kan anses som en större förändring gen-
temot tidigare tradition. Trängregementet 
bröt även traditionen med sitt nya vapen på 
det sättet att den principiellt önskade kopp-
lingen mellan det heraldiska vapnet och fa-

Ill 4. Funktion: Försvarsmaktens tekniska sko-
la (2007). Riksarkivet, konstnär Vladimir A Sa-
gerlund.
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Försvarsmaktens vapen i närtid lyfts fram 
tydligare på myndighetens Internetportal. 
Försvarsmakten talade redan i den grafis-
ka profilen från 1995 om att det var viktigt 
att myndigheten igenkändes. Frågan är nog 
snarare om det inte är viktigt att markera 
att det är den Svenska försvarsmakten?
 En reflektion rör det stolpvis ställda stå-
ende svärd vilket inkonsekvent införts som 
symbol för att förband är försvarsmaktsge-
mensamma. Borde det inte framöver reserv-
eras som en symbol för myndigheter under 
Försvarsdepartementet och inte som en in-
tern symbol i Försvarsmakten?
 Försvaret och särskilt armén för inte läng-
re sina fanor på stridsfältet eller i insatsom-
råden. Det finns i regel ett behov av att mar-
kera tillhörighet till Sverige. Detta sker idag 
bland annat genom att den svenska flaggan i 
miniatyr bärs på övre vänstra ärmen till uni-
formen och ibland i kombination med lilla 
riksvapnet. Detta visar tydligt på att heral-
diken inte enbart är en fråga om tradition 
utan har en praktisk roll att spela i dagens 
försvar. Den fråga som väcks av detta är om 
det är rätt att behandla heraldiska frågor 
som traditionsärenden? Historiskt fastställ-
des – gillades – fanor och uniformsemblem 
av konungen i rollen som statschef. I sena-
re tider utövades beslutsrätten över fanor 
av regeringen. Ansvaret för den symbolik 
som skulle representera Sverige låg mycket 
högt upp i hierarkin. Idag har besluten till 
stor del överlämnats till myndighetschefen 
med stöd av råd från främst Försvarets tra-
ditionsnämnd. Det kanske verkar rationellt 
och praktiskt men innebär en helt annan 
status. Symbolerna är inte längre en angelä-
genhet för riket.
 Sammanfattningsvis är det en delvis oklar 
utveckling av heraldiken i det svenska för-
svaret idag sett ur en analys utifrån begrep-
pen tillhörighet och funktion. Vill försvaret 
ha en internt fungerande symbolik vilken vi-

nan inte finns. Förbandets vapen återfinns 
inte i det övre inre hörnet utan där finns 
ett stående försvarsmaktssvärd. En annan 
utveckling är att funktionssymboler gärna 
integreras i sköldens motiv och inte läng-
re markeras genom omgivande symboler. 
Detta var tidigare särskilt framträdande i 
armén.
 Har det då skett en förändring i försva-
rets symbolik från att betona tillhörighet till 
istället funktion? Frågan är inte helt enkel 
att svara på. Det finns tydliga exempel på 
denna utveckling vilket visats av genom-
gången ovan. Särskilt försvarsmaktsgemen-
samma nybildade enheter verkar ha en ten-
dens att få funktionssymboler, men det finns 
exempel på motsatsen. Det som framträder 
är snarare en bild av principlöshet och att 
olika vägval sker allt eftersom. Dessa väg-
val verkar inte ha någon djupare analys ur 
funktions- eller tillhörighetsperspektiv bak-
om sig.

Avslutande kommentar

Försvarsmakten försökte 2005 införa en ny 
gemensam grafisk profil i vilken förbandens 
heraldiska vapen skulle få en mer underord-
nad roll. Detta blev mycket omdebatterat 
och förslaget fick dras tillbaka. Redan efter 
att försvaret sammanslagits till en myndig-
het 1994 lyfte dåvarande överbefälhavaren 
frågan om behovet av att ha en tydlig sym-
bolik för Försvarsmakten. Utvecklingen av 
de heraldiska vapnen i Försvarsmakten går 
delvis i en riktning som betonar funktion 
och därmed främst den interna rollen i or-
ganisationen. Är detta ett resultat av att för-
svaret har sammanförts till en myndighet? 
Fortsätter denna utveckling är det mycket 
möjligt att Försvarsmakten åter måste över-
väga att införa en ny tydlig symbol externt, 
för att markera tillhörighet. En del åtgärder 
går stegvis i denna riktning, exempelvis har 
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sar på funktion? Eller finns det behov av att 
visa tillhörigheten till Sverige externt i För-
svarsmaktens verksamhet? Diskuteras inte 
dessa principfrågor och får en bra lösning 
kommer troligen behovet av inrättning un-

der en ensad symbolik för Försvarsmaktens 
verksamheter att accentueras.

Författaren är överstelöjtnant och filosofie 
magister i historia.
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