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Bilaga 1 till Beslut om Försvarsmaktens medalj för
internationella insatser med spänne (och krans)
Medaljreglemente för FMintBM
Utmärkelsens namn: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med
spänne (FMintBMmspä). I det fall medaljen förses med tilläggstecken i form av
en lagerkrans i silver benämns medaljen: Försvarsmaktens medalj för
internationella insatser med spänne och krans (FMintBMmspäomkr).
Medaljen instiftades 1991 och medaljregelementet har tidigare reviderats 1994.
§ 1. Grunder
Med internationell insats menas i detta fall en av Sveriges riksdag eller av regeringen beslutad uppgift till Försvarsmakten att genomföra en fredsframtvingande
och/eller fredsbevarande militär insats utom riket. Exempel på sådan uppgift är
insatser med förband och observatörsinsatser.
Övningsverksamhet, beredskap, tjänstgöring i internationell stab och basering
(motsv.) räknas inte som internationell insats utan är att betrakta som utrikes
tjänsteresa. Medaljen ska inte nyttjas som utmärkelse i det fall Sverige befinner
sig i krig.
§ 2. Utförande och kostnader
Medaljen är utformad i oxiderad brons och är av 8.e storleken (31 mm diameter).
Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten texten
”FÖR INTERNATIONELLA INSATSER”. Frånsidan är blank. Medaljen bärs i
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ett 35 mm blått band. Medaljbandet kan efter ÖB beslut förses med lagerkrans i
silver.
Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med inskription av insatsområdets namn/land. Exempel: ”KOSOVO”. Bandspännet fästs
i nedre delen av medaljbandet.
Med medaljen följer ett släpspänne och siffror visande antalet gånger den
enskilde tilldelats utmärkelsen.
Kostnader för medaljen med tillbehör belastar anslaget för respektive uppdrag.
Medalj i miniatyr anskaffas inte på Försvarsmaktens bekostnad.
Försvarsmakten anskaffar efterhand bandspännen för samtliga insatser från 199401-24 och framåt. Den som tilldelats FMintBM i enlighet med medaljreglementet
från 1991 och 1994 får anlägga bandspänne i enlighet med FM bärandebestämmelser för utmärkelser.
§ 3. Tilldelning
Försvarsmaktens medalj för internationella insatser tilldelas av Överbefälhavaren
(ÖB) eller den ÖB utser och utdelas i samband med en ceremoni vid hemkomsten. Innehav av medaljen registreras i Försvarsmaktens personalredovisningssystem (PRIO).
Medaljen utdelas till därtill berättigad efter varje insats som fyller nedanstående
krav.
1. Medaljen tilldelas försvarsmaktens personal som fullgjort internationell
insats under en kontinuerlig eller accumulerad tidsperiod om minst 30
dagar under en tolv månaders period.
a. Endast en medalj per insatsområde och tolv månaders period
tilldelas den enskilde.
b. Vid planerad sammanhängande eller upprepad tjänstgöring i
insatsområde som sträcker sig över tolv månader (exempelvis
under växeltjänstgöring med annan arbetstagare) tildelas en medalj
vid hemkomsten efter avslutad fullgjord tjänstgöring.
2. Medaljen kan av ÖB medaljberedning, efter hörande av vederbörande
lands protokollära avdelning, också tilldelas utländsk personal under
svensk militär ledning enligt motsvarande premisser som för
Försvarsmaktens personal.
3. Den som uppfyller kriterierna för tilldelning men som på grund av skada
hemförlovas före sitt förband tilldelas medaljen vid samma tillfälle som
(eller i anslutning till) förbandets medaljceremoni (motsv.).

Sida 2 (3)

Bilaga 1
Datum

Beteckning

2012-03-16

16 991:55015

4. Den som av andra skäl än p.3 uppfyller kraven för tilldelning men som
tvingas avbryta sin tjänstgöring kan efter särskilt beslut vid HKV INS
tilldelas medaljen.1
5. Försvarsmaktens personal som uppfyller medaljens kriterier för tilldelning
men som avlider innan medaljen normalt utdelas, ska tilldelas medaljen
postumt.
§ 4. Bärande
Försvarsmaktens medalj för internationella insatser har bärandetillstånd på
försvarsmaktens uniformer efter för var tid gällande bestämmelser.
§ 5. Ägarförhållande
Medaljen är personlig egendom och återlämnas inte till Försvarsmakten då
innehavaren har avlidit.
§ 6. Särskilt distinktionstecken
Medaljen kan förses med lagerkrans i silver att fästa på medaljbandet vilket utvisar särskilda förtjänster under insats. Lagerkransen ska betraktas som en utmärkelse närmast under Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver. Med lagerkransen
följer ett diplom som innehåller uppgift om mottagarens titel, namn och med
vilken anledning utmärkelsen tilldelats.
Diplomet undertecknas av Överbefälhavaren.
Förslag med motivering och dokumentation om sakförhållanden insänds av krigsförbandschef/kontingentschef till ÖB medaljberedning. Medaljberedningen
framlägger sin rekommendation till Överbefälhavaren som beslutar om tilldelning
i varje särskilt fall.
§7 Överklagande
Avslag på förslag till tilldelning av utmärkelsen kan inte överklagas.

1

Kontingentschef skall inkomma med hemställan om tilldelning av FMintBM till INS. Exempel
på motiv för tilldelning kan vara dödsfall eller svår sjukdom hos nära anhörig vilket omöjliggör
fortsatt tjänstgöring.
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