
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.10 Militära betyg 1945-

Betyg från skolor
Oftast finns endast betygssammandrag i resp. skolas arkiv (alltså sällan ett enskilt 
betygsdokument) som till exempel i Försvarets skyddsskola, Stabsavdelningen 
med skolexpeditionen, serie D II för åren 1955-1965. Om ett betyg saknas där 
bör det istället sökas i personakten i arkivet efter det regemente som personen 
tillhörde allra sist (oftast under personalavdelningen eller stabsavdelningen).  
Vill man ha kopia av sitt eget betyg går det bra att skriva till Krigsarkivet.

Från år 2000 skall det finnas komplett kursdokumentation vid Försvarshögskolan 
(FHS), Studieadministrativa avdelningen. I allmänhet skall det även finnas motsva-
rande dokumentation i resp. skolas arkiv.

Tjänstgöringsomdömen och vitsord
Tjänstgöringsomdömen ges för elever vid officershögskola under praktiktjänstgö-
ring samt för alla yrkes- och reservofficerare till och med 35 års ålder. De ges varje 
år av nära chef. Så kallat särskilt tjänstgöringsomdöme ges vid tjänstgöring under 
krigsförbandsövning.

Tjänstgöringsomdömen återfinnes oftast i arkiven efter respektive förband. Till 
exempel Försvarsmakten, Södermanlands regemente, Personalenheten, serie F 1 
för åren 1988-2000.

Vitsord ges till den som fyllt 36 år av respektive individs chef och visar hur man 
har bedömt arbetsinsatsen under året samt individens lämplighet för mer kvalifi-
cerade arbetsuppgifter.

Var vitsorden arkiveras varierar väldigt mycket. Generellt gäller för officerare på 
nivå 1-3 (överste 1, överste, generalstabsofficer, överstelöjtnant, överstelöjtnant 
med särskild tjänsteställning, major med genomgången högre kurs vid militär-
högskola eller försvarshögskola) att de förvaras vid Arméstaben, Marinstaben 
resp. Flygstaben. Dessa är i dagsläget inte levererade till Krigsarkivet. Istället får 
man vända sig till Högkvarteret.

För officerare på nivå 4-6 (major, kapten, löjtnant, fänrik) gäller för armén att de 
återfinnes i arkivet efter respektive regemente, oftast som egen serie under per-
sonalavdelningen (i vissa fall under stabsavdelningen). De kan också återfinnas i 
respektive individs personakt under samma avdelningar. För marinen gäller att de 
förvaras vid respektive marinkommando (i dagsläget inte levererat till Krigsarki-
vet). Dock finns i arkivet efter Marinstaben, Sektion 3, serie F V a, vitsord avgivna 
1948-1980 och serie F V b som rör reservofficerare födda 1900-1959. För flygvap-
net gäller att vitsorden återfinnes i arkivet efter respektive flygflottilj. Till exempel 
Försvarsmakten, Skånska flygflottiljen, Personalenheten, serie D 2 för åren 1994-
2002. 

Skepparexamen
Följ denna länk.
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