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Tullverkets gradbeteckningar från 1914 års uniformsbestämmelser till och med 2012/2013 års uniformsbestämmelser
Inledning
Detta dokument innehåller en kortfattad beskrivning av Tullverkets gradbeteckningar från 1914 års uniformsbestämmelser till och med 2012/2013 års uniformsbestämmelser. Beskrivningen följs av mer detaljerade tabeller och illustrationer som visar gradbeteckningarna och hur de bars enligt de olika uniformsbestämmelser
och mellanliggande förändringar under perioden. Denna genomgång av de olika gradbeteckningssystemen under den aktuella perioden gör inte anspråk på att vara
helt komplett, men visar huvuddragen.
1914 års uniformsbestämmelser
1914 års uniformsbestämmelser kan betraktas som ett fastställande av den praxis som utvecklats sedan 1856 års bestämmelser antogs. Bland annat bekräftades
existensen av det så kallade ärmuppslagstecknet som tillkommit för de högre tjänstemännen. Detta tecken bestod av tre guldknappar av större modell anbringade på
ärmuppslaget. Från var och en av knapparna löpte en slinga ned mot ärmens kan. Den var utförd av ett 10 mm brett snedrandigt svart band och slutade 15 mm från
kanten. Ärmuppslaget blev kvar som en markör för de högre tjänstemännen fram till 1969 års uniformsbestämmelser. Gradbeteckningarna grupperades i sju olika
gradbeteckningsgrupper, numrerade med de romerska siffrorna I – VII. Generaltulldirektörens och vissa andra högre chefers gradbeteckningar avskaffades genom 1914
års uniformsbestämmelser. Övriga vid tiden förekommande grader sorterades in i de sju gradbeteckningsgrupperna.
1925 års uniformsbestämmelser
1925 års uniformsbestämmelser var ett försök att modernisera uniformen. Bland annat avskaffades gradbeteckningsgalonerna i mössan för de högre tulltjänstemännen,
även om olika mössmärken istället infördes. Dessa utformades så att de högre tulltjänstemännen hade ett enhetligt mössmärke och bar sina gradbeteckningar på
uniformsplaggens krage, medan de lägre tulltjänstemännens mössmärke även innehöll gradbeteckningen som därmed försvann från uniformsplaggen. De högsta
cheferna (Grupp I) bar dock sina gradbeteckningar i form av svarta axeltränsar försedda med tre stjärnor i guld. År 1936 tillkom ett särskilt mössmärke för
kustbevakningens utsjöbevakning. Antalet gradbeteckningsgrupper utökades till tretton stycken numrerade I – XIII samt en onumrerad grupp för
expeditionsbud/kontorsvakter.
1939 års uniformsbestämmelser
Med 1939 års uniformsbestämmelser återkom generaltulldirektörens gradbeteckning. Antalet gradbeteckningsgrupper utökades till femton (Grupp I – XV) förutom
generaltulldirektören och expeditionsbud/kontorsvakter. De högre tulltjänstemännen bar sina gradbeteckningar på axeltränsar eller på kragen, de lägre
tulltjänstemännen bar dem som mössmärke.
1948 års uniformsbestämmelser
1948 minskades åter antalet gradbeteckningsgrupper, nu till tolv (Grupp I – XII) förutom generaltulldirektören. Gradbeteckningarna i mössan för de lägre tjänstemännen
avskaffades. Fortfarande skilde dock mössmärket mellan högre och lägre tjänstemän. Skärmmössan fanns trots dessa förenklingar i sex olika möjliga kombinationer av
mössmärken, mössnoddar och skärmbeslag. Alla grader bar nu gradbeteckningarna på kragen på vissa uniformer och på axelklaffarna på andra uniformer.

1969 års uniformsbestämmelser
1969 år uniformsbestämmelser reducerade antalet gradbeteckningsgrupper till endast sju stycken (Grupp I – VII). Generaltulldirektörens gradbeteckning togs åter bort.
Gradbeteckningarna skulle nu endast förekomma på axelklaffarna. Mössmärket blev enhetligt. Endast Grupp VII (tullaspiranter) avvek från detta. De högre
tjänstemännens ärmuppslagstecken togs bort. 1969 års bestämmelser kom dock att förändras ett antal gånger som framgår här nedan.
1979 utökades antalet gradbeteckningsgrupper till åtta stycken (Grupp I – VIII) för att bättre motsvara behovet att kunna särskilja olika chefsnivåer.
1984 flyttades gradbeteckningarna från axelklaffarna till vänster ärm där de placerades under det nyinförda myndighetsmärket. Det särskilda mössmärket för
tullspiranter tas bort. Därmed blir mössmärket enhetligt för all tullpersonal.
1986 förändrades utseendet på gradbeteckningsgrupperna I – III för att dessa lättare skulle kunna särskiljas från grupperna IV – VI. Dessutom placerades
gradbeteckningarna på båda ärmarna på den nya uniformsjackan.
1990 minskades antalet gradbeteckningsgrupper till sex (Grupp I – VI).
1992 minskas antalet gradbeteckningsgrupper ytterligare och är nu nere på fem stycken (Grupp I – V), vilket är det lägsta antalet som förkommit under perioden.
1998 utökades antalet gradbeteckningsgrupper till sju stycken (I – VII) bland annat genom att gradbeteckning för generaltulldirektören återinfördes.
2001 års uniformsbestämmelser
2001 års uniformsbestämmelser innebar en större förändring i Tullverkets gradbeteckningar. Den sexuddiga stjärnan som hittills använts ersattes av en femuddig stjärna.
Gradbeteckningarna placerades åter på axelklaffar. Gradbeteckningarna blev nu sammanlagt tio till antalet, förutom tullaspiranter som inte bar någon gradbeteckning.
De tidigare med romerska siffror numrerade gradbeteckningsgrupperna ersattes med respektive grad uppräknad i klartext. Detta kan i praktiken ses som en övergång till
onumrerade gradbeteckningsgrupper, även om dessa var uppdelade i en tabell för huvudkontoret och en tabell för regionerna. En modernare version av det enhetliga
mössmärket infördes. Detta skiljer sig främst genom att de tre vapenkronorna fått en ny form och placerats på en blå glob av emalj. Även en marinblå basker med ett
särskilt baskermärke infördes. Baskern blev dock aldrig särskilt populär bland personalen och kom att fasas ut efter en relativt kort tid.
I revideringen 2004 tillkom en gradbeteckning samtidigt som en annan togs bort. Regionerna hade upphört, men kompetenscenter hade tillkommit. Därför redovisades
gradbeteckningarna nu istället fördelade på huvudkontoret och kompetenscenter.
2012/2013 års uniformsbestämmelser
2012 återinfördes gradbeteckningsgrupper. De är nu tolv stycken numrerade med romerska siffror I – XII. Uppdelning i olika tabeller för huvudkontoret respektive för
kompetenscenter är bortagen. I ett uppföljande beslut 2013 knyts Tullverkets olika befattningar till sina respektive gradbeteckningsgrupper. Gradbeteckningssystemet
sträcker sig därmed sammanhängande från generaltulldirektör (Grupp I) till aspirant (Grupp XII) oavsett var i organisationen man tjänstgör.

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1914 års uniformsbestämmelser
(Kavaj och rock)
gradbeteckning på kragen (grupp I-III) respektive på vänster ärm (grupp IV-VII)

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1914 års uniformsbestämmelser
(Kappa)
gradbeteckning på axelslejfer (grupp I-III) respektive på vänster ärm (grupp IV-VII)

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1914 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, rock

Kappa

Guldgalon runt stommen

mössmärke och kokard

tre guldgaloner, den nedre
16 mm bred, de båda övre
8 mm breda

kunglig krona i guld under
blå och gul kokard

tre sexuddiga stjärnor
i guld, på kragen

tre sexuddiga stjärnor i guld
på 35 mm breda axelslejfer

två guldgaloner, den nedre
16 mm bred, den övre 8 mm
bred

”

två sexuddiga stjärnor
i guld, på kragen

två sexuddiga stjärnor i guld
på 35 mm breda axelslejfer

en guldgalon, 16 mm bred

”

en sexuddig stjärna
i guld, på kragen

en sexuddig stjärna i guld
på 35 mm breda axelslejfer

en guldgalon, 10 mm bred

”

tre guldgaloner, 10 mm breda, med 5 mm avstånd från varandra, bildande en rät vinkel
med spetsen nedåt, placerad på vänster ärm 9 cm från den nedre kanten

”

”

två guldgaloner, 10 mm breda, med 5 mm avstånd från varandra, bildande en rät vinkel
med spetsen nedåt, placerad på vänster ärm 9 cm från den nedre kanten

”

en guldgalon, 10 mm bred, bildande en rät vinkel med spetsen nedåt, placerad på vänster
ärm 9 cm från den nedre kanten

”

ingen gradbeteckning

Grupp I
överinspektor, tullförvaltare
överkontrollör

Grupp II
förste kontrollör, kontrollör
tullfiskal

Grupp III
kammarskrivare, inspektor

Grupp IV
överuppsyningsman,
kustöveruppsyningsman,
gränsöveruppsyningsman

Grupp V
uppsyningsman,
kustuppsyningsman,
gränsuppsyningsman

Grupp VI
vaktmästare, kustvakt,
gränsridare

Grupp VII
kustroddare

ingen gradbeteckning

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1925 års uniformsbestämmelser
(kavaj, sommarkavaj och syrtut)
gradbeteckning på axeltränsar (grupp I), på kragen (grupp II-VII) respektive som mössmärke (övriga),
mössmärkena är inte skalenliga i förhållande till axelträns och kragar

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

(axelträns)

Grupp VIII
(mössmärke som
grupp I-VII)

Grupp IX

Grupp X

Grupp XI

Grupp XII

Grupp XII

Expeditionsbud
Kontorsvakt

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1925 års uniformsbestämmelser
(kappa och sommarkavaj med uppstående krage)
gradbeteckning på axeltränsar (grupp I), på axelslejfer (grupp II-VII) respektive som mössmärke (övriga),
mössmärkena är inte skalenliga i förhållande till axelträns och axelslejfer

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Grupp IX

Grupp X

Grupp XI

Grupp XII

Grupp XII

Expeditionsbud
Kontorsvakt

(axelträns)

Grupp VIII
(mössmärke som
grupp I-VII)

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1925 års uniformsbestämmelser
Befattning

Grupp I

Mössa

Kavaj, sommarkavaj
och syrtut

Kappa och sommarkavaj
med uppstående krage

hakrem

mössmärke

band kring stommen

guldsnodd

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

tre kronor vävt i guld,
botten och mönster i
övrigt i svart silke

tre sexuddiga större metallstjärnor i guld på 35 mm breda axeltränsar
flätade av tre svarta redgarnssnören

”

”

av svart silke med emblemet
tre kronor och mönster

tre sexuddiga större
metallstjärnor i guld
på kragen

tre sexuddiga större
metallstjärnor i guld på
35 mm breda axelslejfer

”

”

”

två sexuddiga större
metallstjärnor i guld
på kragen

två sexuddiga större
metallstjärnor i guld på
35 mm breda axelslejfer

”

”

”

en sexuddig större
metallstjärna i guld
på kragen

en sexuddig större
metallstjärna i guld på
35 mm breda axelslejfer

”

”

”

tre sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld
på kragen

tre sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld på
35 mm breda axelslejfer

”

”

”

två sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld
på kragen

två sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld på
35 mm breda axelslejfer

”

”

”

en sexuddig mindre
metallstjärna i guld
på kragen

en sexuddig mindre
metallstjärna i guld på
35 mm breda axelslejfer

kustbevakningsinspektör,
tulldirektör

Grupp II
byråinspektör, tullöverinspektör
inspektör, tullbevakningschef,
tullförvaltare av klass 1 A,
tulldirektörsassistent,
tullkommissarie

Grupp III
tullförvaltare klass 1 B,
tullöverkontrollör

Grupp IV
tullförvaltare klass 2,
förste tullkontrollör
gränsbevakningschef

Grupp V
tullkontrollör,
tullförvaltare klass 3

Grupp VI
tullförvaltare klass 4,
tullkassör

Grupp VII
kammarskrivare

Befattning

Mössa
hakrem

mössmärke

band kring stommen

Kavaj, sommarkavaj
och syrtut

Kappa och sommarkavaj
med uppstående krage

”

”

”

ingen gradbeteckning

ingen gradbeteckning

svart silkessnodd

med kunglig krona
krönt oval inneslutande
tre vapenkronor, under
dessa en 8 mm bred
vinkel, allt i guld

räfflat av svart silke

”

”

”

som ovan, men med tre
2 mm breda vinklar

”

”

”

”

som ovan, men med två
2 mm breda vinklar

”

”

”

”

som ovan, men med en
2 mm bred vinkel

”

”

”

expeditionsvakt, tullvakt,
kustbevakningsbiträde

”

som ovan, men utan vinkel

”

”

”

expeditionsbud,
kontorsvakt

”

kunglig krona i guld

”

”

”

Grupp VIII
gränstullmästare,
tullmästare

Grupp IX
tullkontorist
tullöveruppsyningsman,
kustöveruppsyningsman,
gränsöveruppsyningsman,

Grupp X
tulluppsyningsman,
kustuppsyningsman,
gränsuppsyningsman

Grupp XI
förste expeditionsvakt,
förste kustvakt

Grupp XII
Tillsyningsman, kustvakt

Grupp XIII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1939 års uniformsbestämmelser
(kavaj, sommarkavaj och syrtut)
gradbeteckning på axelklaffar, axeltränsar (grupp I-V), på kragen (grupp VI-VIII) respektive som mössmärke (övriga),
mössmärkena är inte skalenliga i förhållande till axelklaff, axeltränsar och kragar

Generaltulldirektören

Grupp IX
(mössmärke som
GD och grupp I-VIII)

Grupp I

Grupp II

Grupp X

Grupp III

Grupp XI

Grupp IV

Grupp XII

Grupp V

Grupp VI

Grupp XIII

Grupp VII

Grupp IV

Grupp XV

Grupp VIII

Expeditionsbud
Kontorsvakt

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1939 års uniformsbestämmelser
(kappa och sommarkavaj med uppstående krage)
gradbeteckning på axelklaffar, axeltränsar (grupp I-V), på kragen (grupp VI-VIII) respektive som mössmärke (övriga),
mössmärkena är inte skalenliga i förhållande till axelklaff, axeltränsar och kragar

Generaltulldirektören

Grupp IX
(mössmärke som
GD och grupp I-VIII)

Grupp I

Grupp X

Grupp II

Grupp III

Grupp XI

Grupp IV

Grupp XII

Grupp V

Grupp XIII

Grupp VI

Grupp IV

Grupp VII

Grupp VIII

Grupp XV

Expeditionsbud
Kontorsvakt

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1939 års uniformsbestämmelser
(regnkappa)
gradbeteckning på axelklaffar (grupp I-VIII), respektive som mössmärke (övriga),
mössmärkena är inte skalenliga i förhållande till axelklaff, axeltränsar och kragar

Generaltulldirektören

Grupp IX
(mössmärke som
GD och grupp I-VIII)

Grupp I

Grupp X

Grupp II

Grupp III

Grupp XI

Grupp IV

Grupp XII

Grupp V

Grupp XIII

Grupp VI

Grupp IV

Grupp VII

Grupp VIII

Grupp XV

Expeditionsbud
Kontorsvakt

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1939 års uniformsbestämmelser
Befattning

Generaltulldirektören

Mössa

Kavaj, syrtut
och sommarkavaj

Kappa och sommarkavaj
med uppstående krage

hakrem

mössmärke

band kring stommen

guldsnodd

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

kring stommen anbringad
45 mm bred guldgalon

tre sexuddiga större metallstjärnor i guld på axelklaff av 45 mm bred guldgalon

”

”

tre kronor vävt i guld,
botten och mönster i
övrigt i svart silke

två sexuddiga större metallstjärnor i guld på 35 mm breda axeltränsar flätade av
tre snören, det mellersta ett guldsnöre, de båda övriga svarta redgarnssnören

”

”

”

två sexuddiga större metallstjärnor i guld på 35 mm breda axeltränsar flätade av
tre snören, det mellersta ett guldsnöre, de båda övriga svarta redgarnssnören

”

”

tre kronor, botten och
mönster i svart silke

tre sexuddiga större metallstjärnor i guld på 35 mm breda axeltränsar flätade
av tre svarta redgarnssnören

”

”

”

två sexuddiga större metallstjärnor i guld på 35 mm breda axeltränsar flätade
av tre svarta redgarnssnören

”

”

”

en sexuddig större metallstjärna i guld på 35 mm breda axeltränsar flätade
av tre svarta redgarnssnören

”

”

”

tre sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld
på kragen

tre sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld på
35 mm breda axelklaffar

”

”

”

två sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld
på kragen

två sexuddiga mindre
metallstjärnor i guld på
35 mm breda axelklaffar

Grupp I
byråchef,
kustbevakningschef

Grupp II
byrådirektör, tulldirektör

Grupp III
Sekreterare, förste revisor,
byråinspektör, tullöverinspektör
inspektör, tullbevakningschef,
tullförvaltare av klass 1 A,
tulldirektörsassistent,
tullkommissarie

Grupp IV
tullförvaltare klass 1 B,
överkontrollör

Grupp V
tullförvaltare klass 2,
förste tullkontrollör

Grupp VI
revisor, tullkontrollör,
tullförvaltare klass 3

Grupp VII
tullförvaltare klass 4,
tullkassör

Befattning

Mössa

Kavaj och syrtut

Kappa och sommarkavaj
med uppstående krage

hakrem

mössmärke

band kring stommen

”

”

”

en sexuddig mindre
metallstjärna i guld
på kragen

en sexuddig mindre
metallstjärna i guld på
35 mm breda axelklaffar

”

”

”

ingen gradbeteckning

ingen gradbeteckning

svart silkessnodd

med kunglig krona
krönt oval inneslutande
tre vapenkronor, under
dessa två vinklar, den övre
2 mm, den undre 6 mm
breda allt i guld

räfflat av svart silke

”

”

”

som ovan, men med en
8 mm bred vinkel

”

”

”

”

som ovan, men med tre
2 mm breda vinklar

”

”

”

”

som ovan, men med två
2 mm breda vinklar

”

”

”

”

som ovan, men med en
2 mm bred vinkel

”

”

”

expeditionsvakt, tullvakt,
kustbevakningsbiträde

”

som ovan, men utan vinkel

”

”

”

expeditionsbud,
kontorsvakt

”

kunglig krona i guld

”

”

”

Grupp VIII
kammarskrivare

Grupp IX
materialförvaltare,
tullmästare
tulluppbördsman

Grupp X
tullkontorist

Grupp XI
tullöveruppsyningsman,
kustöveruppsyningsman,
gränsöveruppsyningsman

Grupp XII
tulluppsyningsman,
kustuppsyningsman,
gränsuppsyningsman

Grupp XIII
förste expeditionsvakt,
förste kustvakt

Grupp XIV
Tillsyningsman, kustvakt

Grupp XV

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1948 års uniformsbestämmelser
(kavaj och syrtut)
gradbeteckning på kragen

Generaltulldirektören

Grupp VI

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VII

Grupp VIII

Grupp IX

Grupp X

Grupp XI

Grupp XII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1948 års uniformsbestämmelser
(sommarkavaj och sommarrock)
gradbeteckning på axelklaffar

Generaltulldirektören

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Grupp VIII

Grupp IX

Grupp X

Grupp XI

Grupp XII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1948 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj och syrtut

Sommarkavaj och sommarrock

hakband

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på kragen

gradbeteckning på axelklaffar

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

eklövsranka
i guld, av metall

tre större sexuddiga metallstjärnor i guld
ovanför en 20 mm bred guldgalon anbringad
längs kragens kant på ett avstånd av 5 mm
från denna

tre större sexuddiga metallstjärnor i guld
på axelklaff av 45 mm bred guldgalon

”

”

flätat band i guld,
av metall

två större sexuddiga metallstjärnor i guld
ovanför två på ett inbördes avstånd av 5 mm
placerade guldgaloner, den nedre 10 mm bred,
den övre 5 mm bred, anbringade längs kragens
kant på ett avstånd av 5 mm från denna

två större sexuddiga metallstjärnor i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes
avstånd av 5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 10 mm bred, den inre 5 mm bred

”

”

”

en större sexuddig metallstjärna i guld
ovanför två på ett inbördes avstånd av 5 mm
placerade guldgaloner, den nedre 10 mm bred,
den övre 5 mm bred, anbringade längs kragens
kant på ett avstånd av 5 mm från denna

en större sexuddig metallstjärna i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter
utom vid yttre kortänden, två på ett inbördes
avstånd av 5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 10 mm bred, den inre 5 mm bred

haksnodd
i guld

”

tre större sexuddiga metallstjärnor i guld
ovanför en 10 mm bred guldgalon anbringad
längs kragens kant på ett avstånd av
5 mm från denna

tre större sexuddiga metallstjärnor i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
utom vid yttre kortänden, en 10 mm bred
guldgalon

”

”

två större sexuddiga metallstjärnor i guld
ovanför en 10 mm bred guldgalon anbringad
längs kragens kant på ett avstånd av
5 mm från denna

två större sexuddiga metallstjärnor i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
utom vid yttre kortänden, en 10 mm bred
guldgalon

”

”

en större sexuddig metallstjärna i guld
ovanför en 10 mm bred guldgalon anbringad
längs kragens kant på ett avstånd av
5 mm från denna

en större sexuddig metallstjärna i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
utom vid yttre kortänden, en 10 mm bred
guldgalon

Generaltulldirektören

Grupp I
byråchef,
kustbevakningschef

Grupp II
byrådirektör, tulldirektör

Grupp III
förste byråsekreterare
förste revisor, byråingenjör
byråinspektör, tullöverinspektör, övertullförvaltare,
tullförvaltare klass 1 A

Grupp IV
tullförvaltare klass 1 B,
överkontrollör, kustdistriktschef, gränsbevakningschef

Grupp V
tullförvaltare klass 2,
förste tullkontrollör

Befattning

Mössa

Kavaj och syrtut

Sommarkavaj och sommarrock

gradbeteckning på kragen

gradbeteckning på axelklaffar

”

tre mindre sexuddiga metallstjärnor i guld
ovanför två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm
placerade guldgaloner, den nedre 5 mm bred,
den övre 2,5 mm bred, anbringade längs kragens
kant på ett avstånd av 5 mm från denna

tre mindre sexuddiga metallstjärnor i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes
avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

två mindre sexuddiga metallstjärnor i guld
ovanför två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm
placerade guldgaloner, den nedre 5 mm bred,
den övre 2,5 mm bred, anbringade längs kragens
kant på ett avstånd av 5 mm från denna

två mindre sexuddiga metallstjärnor i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes
avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

en mindre sexuddig metallstjärna i guld
ovanför två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm
placerade guldgaloner, den nedre 5 mm bred,
den övre 2,5 mm bred, anbringade längs kragens
kant på ett avstånd av 5 mm från denna

en mindre sexuddig metallstjärna i guld
på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes
avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm
placerade guldgaloner, den nedre 5 mm bred,
den övre 2,5 mm bred, anbringade längs kragens
kant på ett avstånd av 5 mm från denna

längs axelklaffens kanter utom vid yttre
kortänden, två på ett inbördes avstånd av
2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

en med kunglig krona
krönt ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor ovanför två
ymnighetshorn jämte
två merkuriestavar

en 5 mm bred guldgalon anbringad längs
kragens kant på ett avstånd av 5 mm från
denna

längs axelklaffens kanter utom vid yttre
kortänden, en 5 mm bred guldgalon

haksnodd
i svart silke

”

en 2,5 mm bred guldgalon anbringad längs
kragens kant på ett avstånd av 5 mm från
denna

längs axelklaffens kanter utom vid yttre
kortänden, en 2,5 mm bred guldgalon

”

kunglig krona i guld

(ingen gradbeteckning)

(ingen gradbeteckning)

hakband

mössmärke

”

skärmbeslag

Grupp VI
revisor, tullkontrollör,
tullförvaltare klass 3

Grupp VII
förste kammarskrivare

Grupp VIII
Kammarskrivare

Grupp IX
materialförvaltare, tullmästare
tulluppbördsman, förste tullkontorist, kustöveruppsyningsman i lönegrad 19

Grupp X
tullkontorist,
tullöveruppsyningsman,
kustöveruppsyningsman,
gränsöveruppsyningsman

Grupp XI
kontorist, förrådsman, förste
expeditionsvakt, tulluppsyningsman, kanslibiträde
kustuppsyningsman, förste
kustvakt, gränsuppsyningsman

Grupp XII
expeditionsvakt, tillsyningsman
tullvakt, kontorsbiträde,
skrivbiträde, kustvakt

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1969 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på axelklaffar

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1969 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, kappa, trenchcoat

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaffar

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

flätat band i guld,
av metall

tre sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 10 mm bred, den inre 5 mm bred

Grupp I
chefen för bevakningsbyrån,
tulldirektör

(endast Grupp I)

Grupp II
byrådirektör vid bevakningsbyrån, kustdistriktschef,
gränsdistriktschef,
tullförvaltare, föreståndare
för tullavdelning

haksnodd
i guld

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 10 mm bred, den inre 5 mm bred

”

tre sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

en sexuddig metallstjärna i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Grupp III
förste byråinspektör och förste
byråsekreterare vid bevakningsbyrån, tullöverkontrollör
lönegrad A 23 som ej är
föreståndare för tullavdelning

”

Grupp IV
Tullöverkontrollör i lönegrad A 21 ”

Grupp V
tullkontrollör, förste kammarskrivare, kammarskrivare,
tullmästare, kusttullmästare,
gränstullmästare

”

Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, kappa, trenchcoat

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaffar

”

”

längs axelklaffens kanter utom vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 5 mm
placerade guldgaloner, den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

haksnodd
i svart silke

kunglig krona i guld

axelklaff utan gradbeteckning

Grupp VI
tullöveruppsyningsman,
kustöveruppsyningsman,
gränsöveruppsyningsman,
förste tulluppsyningsman,
förste kustuppsyningsman,
förste gränsuppsyningsman,
samt tulluppsyningsman,
kustuppsyningsman och
gränsuppsyningsman ej
hänförliga till Grupp VII

Grupp VII
tjänsteman med begränsad
uniformsplikt

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1979 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på axelklaffar

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Grupp VIII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1979 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, kappa, trenchcoat

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaffar

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

flätat band i guld,
av metall

tre sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 10 mm bred, den inre 5 mm bred

Grupp I
chefen för bevakningsbyrån,
tulldirektör

(endast Grupp I)

Grupp II
sektionschef vid bevakningshaksnodd
byrån, bevakningschef, chef
i guld
för gränstulldistrikt, tullförvaltare
i lönegrad F 19/F 20 eller högre

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 10 mm bred, den inre 5 mm bred

”

en sexuddig metallstjärna i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter
utom vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 10 mm bred, den inre 5 mm bred

”

tre sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

en sexuddig metallstjärna i guld på axelklaff, längs axelklaffens kanter utom
vid yttre kortänden, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner,
den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Grupp III
sektionschef på tulldirektions
bevakningskontor, tullförvaltare
ej hänförlig till Grupp II

”

Grupp IV
byrådirektör och förste
byråinspektör vid bevakningsbyrån, tullinspektör

”

Grupp V
kammarskrivare vid bevakningsbyrån och bevakningskontor,
tullmästare, kusttullmästare
och gränstullmästare som är
bevakningsledare

Grupp VI
kammarskrivare i befordringsgång vid bevakningsbyrån och
bevakningskontor, tullmästare,
kusttullmästare och gränstullmästare ej hänförliga till Grupp V

Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, kappa, trenchcoat

haksnodd

mössmärke

”

”

haksnodd
i svart silke

kunglig krona i guld

Grupp VII
byråassistent, tullassistent,
kusttullassistent, gränstullassistent, tulluppsyningsman,
kustuppsyningsman,
gränsuppsyningsman

Grupp VIII
tjänsteman med begränsad
uniformsplikt (aspirant)

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaffar

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1984 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på vänster ärm

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1984 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på vänster ärm

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

flätat band i guld,
av metall

tre sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 3 mm placerade 5 mm breda guldgaloner

Grupp I
chefen för bevaknings- och
kontrollbyrån, chefen för
kustbevakningsbyrån,
tulldirektör

(endast Grupp I)

Grupp II
sektionschef vid bevakningsoch kontrollbyrån och kustbevakningsbyrån, bevakningschef, chef för gränstulldistrikt,
tullförvaltare i lönefält
F 21 – F 25 eller högre

haksnodd
i guld

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 3 mm placerade 5 mm breda guldgaloner

”

”

en sexuddig metallstjärna i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 3 mm placerade 5 mm breda guldgaloner

”

tre sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Grupp III
sektionschef på tulldirektions
bevakningskontor, tullförvaltare
ej hänförlig till Grupp II

Grupp IV
byrådirektör och förste
byråinspektör vid bevakningsoch kontrollbyrån och kustbevakningsbyrån, tullinspektör

”

Grupp V
kammarskrivare vid bevaknings- ”
och kontrollbyrån, kustbevakningsbyrån och bevakningskontor,
tullmästare, kusttullmästare
och gränstullmästare som är
bevakningsledare (motsvarande)

Befattning

Mössa

Kavaj, jacka

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på vänster ärm

”

”

en sexuddig metallstjärnor i guld gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

gradbeteckningsmärke, längs märkets båda långsidor, två på ett inbördes avstånd
av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

ingen gradbeteckning

Grupp VI
kammarskrivare i befordringsgång vid bevaknings- och
kontrollbyrån, kustbevakningsbyrån och bevakningskontor,
tullmästare, kusttullmästare
och gränstullmästare ej
hänförliga till Grupp V

Grupp VII
byråassistent, tullassistent,
kusttullassistent, gränstullassistent, tulluppsyningsman,
kustuppsyningsman,
gränsuppsyningsman

Grupp VIII
tjänsteman med begränsad
uniformsplikt (aspirant)

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1986 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på ärmar

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1986 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på ärm

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

flätat band i guld,
av metall

tre 18 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

Grupp I
chefen för bevaknings- och
kontrollbyrån, chefen för
kustbevakningsbyrån,
tulldirektör

(endast Grupp I)

Grupp II
sektionschef vid bevakningsoch kontrollbyrån och kustbevakningsbyrån, chef för
kontroll- och kustbevakningskontor, chef för kontrolloch kustbevakningsavdelning,
tullförvaltare i lönefält
N 23 – N 25 eller högre

haksnodd
i guld

”

två 18 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

”

en 18 mm sexuddig metallstjärna i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

tre 13 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Grupp III
avdelningsdirektör och byrådirektör vid bevaknings- och
kontrollbyrån och kustbevakningsbyrån, sektionschef på
tulldirektions kontroll- och
kustbevakningskontor eller
avdelning, tullförvaltare ej
hänförlig till Grupp II

Grupp IV
förste tullinspektör vid
kontroll- och kustbevakningskontor eller avdelning,
tullmästare, kusttullmästare
och gränstullmästare som
är bevakningsledare
(motsvarande)

”

Befattning

Mössa

Kavaj, jacka

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaffar

”

”

två 13 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

en 13 mm sexuddig metallstjärna i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

gradbeteckningsmärke, längs märkets båda långsidor, två på ett inbördes avstånd
av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre 5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

ingen gradbeteckning

Grupp V
byråinspektör vid bevakningsoch kontrollbyrån och kustbevakningsbyrån, tullinspektör
vid kontroll- och kustbevakningskontor eller avdelning,
tullmästare, kusttullmästare
och gränstullmästare som
förestår tullstation, kustpostering eller motsvarande

Grupp VI
kammarskrivare i befordringsgång vid kontroll- och kustbevakningskontor eller
avdelning, tullmästare,
kusttullmästare och gränstullmästare ej hänförliga
till Grupp IV eller V

Grupp VII
tullassistent, kusttullassistent, gränstullassistent,
tulluppsyningsman,
kustuppsyningsman,
gränsuppsyningsman

Grupp VIII
tjänsteman med begränsad
uniformsplikt (aspirant)

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1990 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på ärmar

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1990 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på ärm

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

flätat band i guld,
av metall

tre 18 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

Grupp I
chefen för bevaknings- och
kontrollbyrån, tulldirektör

(endast Grupp I)

Grupp II
sektionschef vid bevakningsoch kontrollbyrån, chef för
kontrollkontor och kontrollavdelning, tullförvaltare

haksnodd
i guld

”

två 18 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

”

en 18 mm sexuddig metallstjärna i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

”

tre 13 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

två 13 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Grupp III
avdelningsdirektör och byråvid bevaknings- och kontrollbyrån, sektionschef vid tullsektionschef på tulldirektions
kontrollkontor och kontrollavdelning eller motsvarande

Grupp IV
förste tullinspektör på kontrollkontor eller kontrollavdelning,
tullmästare, kusttullmästare
och gränstullmästare som är
bevakningsledare (motsvarande)

Grupp V
byråinspektör vid bevakningsoch kontrollbyrån, tullinspektör
kontrollkontor eller kontrollavdelning, tullmästare och
gränstullmästare som
förestår tullstation eller
motsvarande

Befattning

Mössa

Kavaj, jacka

haksnodd

mössmärke

”

”

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaffar

Grupp VI
tullmästare och gränstullmästare ej hänförliga till
Grupp IV och V

en 13 mm sexuddig metallstjärna i guld gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1992 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på ärmar

Grupp I

Grupp II

Grupp IV

Grupp V

Grupp III

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1992 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, vinterrock, vinterjacka, tröja, skjorta

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på ärm

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

flätat band i guld,
av metall

tre sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

Grupp I
chefen för trafikbyrån,
chefen för kontrollbyrån,
chef för tullregion

(endast Grupp I)

Grupp II
chef för tullkammare,
sektionschef vid trafikbyrån
och kontrollbyrån, enhetschef vid tulldirektion

haksnodd
i guld

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

”

en sexuddig metallstjärna i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

två sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Grupp III
gruppchef (motsvarande)
vid trafikbyrån, kontrollbyrån
och tulldirektion

Grupp IV
enhetschef vid tullkammare,
chef för tullstation

Grupp V
Gruppchef, vakthavande befäl

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1998 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på ärmar

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp V

Grupp VI

Grupp VII

Grupp IV

Tullverkets gradbeteckningar enligt 1998 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, overall, tröja, skjorta

haksnodd

mössmärke

skärmbeslag

gradbeteckning på ärm

hakband
i guld

två ymnighetshorn
med två framskjutande
merkuriestavar, kring
en ring av guldsnodd
omslutande tre vapenkronor, däröver en
kunglig krona, i guld

flätat band i guld,
av metall

tre 18 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke
med hel guldgalon

Grupp I
generaltulldirektören

(endast Grupp I och II)

Grupp II
chefen för trafikbyrån,
chefen för kontrollbyrån,
chef för tullmyndighet

”

”

”

tre 18 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

”

två 18 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

”

”

en 18 mm sexuddig metallstjärna i guld på gradbeteckningsmärke,
längs märkets båda långsidor, en 10 mm bred guldgalon

haksnodd
i guld

”

tre 13 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

två 13 mm sexuddiga metallstjärnor i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

”

”

en 13 mm sexuddig metallstjärna i guld på gradbeteckningsmärke, längs märkets båda
långsidor, två på ett inbördes avstånd av 2,5 mm placerade guldgaloner, den yttre
5 mm bred, den inre 2,5 mm bred

Grupp III
avdelningsdirektör

Grupp IV
förste tullintendent,
byrådirektör

Grupp V
tullintendent

Grupp VI
förste tullinspektör,
förste byråinspektör

Grupp VII
tullinspektör,
byråinspektör

Tullverkets gradbeteckningar enligt 2001 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på axelklaffar

Huvudkontoret

Generaltulldirektör
Överdirektör

Chef produktionsavdelningen

Enhetschef

Sektionschef

Enhetschef

Sektionschef

Gruppchef

Tullspecialist

Region

Regionchef

Gruppchef, förordnad

Tullinspektör,
mer än 5 år

Tullinspektör,
mindre än 5 år

Tullverkets gradbeteckningar enligt 2001 års uniformsbestämmelser
Huvudkontoret
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, tröja, skjorta

mössnodd

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaff

generaltulldirektören
överdirektören

mössträns i guld

flätat bandliknande
guldsnöre i metall

fyra femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

chef produktionsavdelningen

”

”

tre femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

enhetschef

”

”

två femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

sektionschef

"

två femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

tullspecialist

"

två femuddiga stjärnor, en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

Mössa

Kavaj, jacka, tröja, skjorta

Region
Befattning

mössnodd

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaff

regionchef

mössträns i guld

flätat bandliknande
guldsnöre i metall

tre femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

enhetschef

"

tre femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

sektionschef

"

två femuddiga stjärnor, en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

gruppchef

mössnodd i guld

en femuddig stjärna, en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

gruppchef, förordnad

”

en femuddig stjärna, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

tullinspektör, mer än 5 år

”

en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

tullinspektör, mindre än 5 år

”

en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

tullaspirant (gränsskydd)

”

ingen gradbeteckning

Tullverkets gradbeteckningar enligt 2004 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på axelklaffar

Huvudkontoret

Generaltulldirektör
Överdirektör

Processägare

Biträdande processägare, ProduktionsProcessägare

Chef, Sakkunnig
med funktionsansvar,
Ansvarig vid NLS

Sakkunnig

Poolområdeschef,
Produktionsområdeschef,
Vakthavandebefäl

Gruppchef

Kompetenscenter

Chef för
kompetenscenter

Chef för operativ
ledning,
Verksamhetschef

Biträdande chef för
operativ ledning,
Nationell specialist,
Sektionschef, m.fl.

Kvalificerad handläggare

Tullinspektör > 5 år
Handläggare

Tullinspektör < 5 år

Tullverkets gradbeteckningar enligt 2004 års uniformsbestämmelser
Huvudkontoret
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, tröja, skjorta

mössnodd

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaff

generaltulldirektören
överdirektören

mössträns i guld

eklövsbrodyr i guldtråd

fyra femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

processägare

”

”

tre femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

biträdande processägare,
produktionsprocessägare

”

”

två femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

chef, sakkunnig med funktionsansvar, ansvarig vid NLS

”

”

en femuddig stjärna i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

sakkunnig

"

flätat bandliknande
guldsnöre i metall

tre femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

Kompetenscenter
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, tröja, skjorta

mössnodd

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaff

chef för kompetenscenter

mössträns i guld

eklövsbrodyr i guldtråd

två femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

chef för operativ ledning,
verksamhetschef

”

”

en femuddig stjärna i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

biträdande chef för operativ
ledning, nationell specialist
sektionschef, m.fl.

"

flätat bandliknande
guldsnöre i metall

tre femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

poolområdeschef, produktionsområdeschef, vakthavande befäl

”

två femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

gruppchef

mössnodd i guld

två femuddiga stjärnor, en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

kvalificerad handläggare

”

en femuddig stjärna, en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

tullinspektör, mer än 5 år

”

en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

tullinspektör, mindre än 5 år

”

en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

tullaspirant

”

ingen gradbeteckning

Tullverkets gradbeteckningar enligt 2012/2013 års uniformsbestämmelser
gradbeteckning på axelklaffar

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI

ASPIRANT
Grupp VII

Grupp VIII

Grupp IX

Grupp X

Grupp XI

Grupp XII

Gradbeteckningar för tulltjänstemän enligt 2012/2013 års uniformsbestämmelser
Befattning

Mössa

Kavaj, jacka, tröja, skjorta

mössnodd

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaff

mössträns i guld

eklövsbrodyr i guldtråd

fyra femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

”

”

tre femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

”

”

två femuddiga stjärnor i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

”

”

en femuddig stjärna i guld på axelklaff i hel guldgalon kantad med eklöv i guld

"

flätat bandliknande
guldsnöre i metall

tre femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, på den senare två
korslagda eklöv, i guld på svart botten

”

”

tre femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

Grupp I
generaltulldirektören

Grupp II
överdirektören, avdelningschef för Brottsbekämpning
och Effektiv handel, chef
verksledningsstaben

Grupp III
övriga avdelningschefer,
vid huvudkontoret, biträdande
avdelningschefer för Brottsbekämpning och Effektiv handel,
processchefer, chef kompetenscenter, chef Nationella enheten

Grupp IV
nationella chefer inom kärnverksamheten, säkerhetschef,
beredskapschef, chef tullskolan,
funktionsansvarig, biträdande
kompetenscenterchef, chef
operativ ledning

Grupp V
chef gränsskyddsavdelning
och tullkriminalavdelning

Grupp VI
biträdande chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef,
tullspecialist (nationell specialist)
sakkunnig, handläggare med
funktionsansvar vid Nationella
enheten

Befattning

Grupp VII

Mössa

Kavaj, jacka, tröja, skjorta

mössnodd

skärmbeslag

gradbeteckning på axelklaff

”

”

två femuddiga stjärnor, två 8 mm breda galoner, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

vakthavande befäl,
hundsamordnare vid
kompetenscenter

Grupp VIII
gruppchef, projektledare

mössnodd i guld

två femuddiga stjärnor, en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

”

en femuddig stjärna, en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

”

en 8 mm bred galon, en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

”

en 22 mm bred galon, i guld på svart botten

”

ASPIRANT i gul text på svart botten

Grupp IX
Ställföreträdande gruppchef

Grupp X
tullinspektör, mer än
5 års anställning

Grupp XI
tullinspektör, mindre än
5 års anställning

Grupp XII
Tullaspirant

