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Utrustning för kvinnor 
En studie kring Försvarsmaktens anpassning av uniformer och stridsutrustning 

I 30 år har kvinnor funnits på militära befattningar i Försvarsmakten. Fram till för fyra år sedan hade 
nästan inga åtgärder vidtagits för att anpassa den personliga utrustningen till kvinnors behov. Enligt en 
undersökning från 2005 bidrar detta inte enbart till direkta fysiska begränsningar, utan även till sänkt 
självförtroende och känslor av kränkning och underordning. Sedan 2006 har Försvarsmakten och FMV 
arbetat med att ta fram en rad olika persedlar i mindre storlekar, och daglig dräkt har även tagits fram i 
dammodell. De små storlekarna har visat sig lösa delar av de problem som kvinnor har upplevt. I 
Försvarsmaktens jämställdhetsplan står det dock bland annat att genus- och jämställdhetsperspektiv ska 
anläggas vid nyanskaffning av materiel. Det har visat sig finnas ett personligt intresse hos de ansvariga på 
Högkvarteret och FMV, men det organisatoriska engagemanget i frågan kring utrustning för kvinnor 
verkar nästan obefintligt. Jag ser dessutom brister i kommunikationen mellan användarna och de som är 
ansvariga för framtagningen av ny utrustning. Den enda kanalen mellan förbanden och Högkvarteret är 
s.k. brukarrepresentanter, som ensamma svarar för att föra hundratals människors åsikter uppåt. Enligt 
teorier kring gruppsammansättningar och minoriteter finns det också anledning att tro att kvinnor, som 
den minoritet de utgör, riskerar att kvävas av rösterna från majoriteten när denna metod används. Som en 
lösning på problemet förordar jag ett ökat organisatoriskt engagemang i frågan, genom tydligare stöttning 
från den högsta ledningen, samt en enkätundersökning, som på bred front samlar in användarnas åsikter 
om den materiel som tillhandahålls. 
 
Nyckelord: Försvarsmakten, utrustning, kvinnor, jämställdhet. 
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Equipment for women 
A study about the Swedish armed forces and the adaptation of uniforms and battle equipment 

Until four years ago no measures had been taken to adapt the personal equipment to women’s needs. 
This doesn’t only cause direct physical limitations, but also brings out feelings of lowered self-
esteem, insult and subordination. Since 2006 the Swedish Armed Forces and FMV (Swedish Defence 
Materiel Administration) have worked with developing smaller sizes in a number of items of equip-
ment, which also have turned out to solve some of the problems that women have been experiencing. 
The Swedish Armed Forces’ gender equality plan says that gender and equality perspectives are to be 
adopted when developing new equipment. Although there has turned out to be a personal interest 
among the people responsible, the organizational commitment to the issue seems almost non-existant. 
A lack of communication between the users and the people responsible for the adaptation of equip-
ment for women has also been noted. The only channel between the units and the Headquarters is so-
called “user representatives”, who are single-handedly responsible for the forwarding of opinions of 
hundreds of people. There are reasons to believe that women, as a minority, risk being smothered by 
the voices of the majority when this method is used. As a solution to this problem it is recommended 
that the organizational commitment is increased, through a more overt support from the higher 
command, and that a survey is conducted collecting the opinions of a wide group of people about the 
personal equipment that is supplied by the Armed Forces. 
 
Key words: Swedish Armed Forces, equipment, women, equality. 
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1. Inledning 
Som värnpliktig upplevde jag inte några större problem med den utrustning som Försvars-
makten försedde mig med. Jackan var ganska pösig, tröjorna likaså, och jag gick med häng i 
fältbyxorna eftersom de var aningen för korta. Kroppsskyddet fick jag knäppa upp upptill för 
att kunna andas ordentligt, och jag blev aldrig någon särskilt bra skytt, eftersom vapnet var på 
tok för långt. Men allt detta, och lite till, upplevde jag inte som något problem, utan som en 
naturlig del i min militära vardag. Det fanns aldrig någon anledning att klaga. Jag tänkte att 
alla andra säkert kände likadant. Det slog mig aldrig att jag var tjej, och att alla andra var 
killar. Nu, efter snart fyra år som militär, har jag börjat se den värld jag nu lever i med andra 
ögon. Jag har förstått att många andra tjejer med mig upplevde liknande problem, och att vissa 
också hade det betydligt mer jobbigt än jag hade. Jag har även förstått att dessa problem var 
något som de flesta killar slapp hantera. Många tjejer får, förutom att som alla andra värn-
pliktiga lära sig kriga, också utkämpa ett krig mot uniformen, och ett krig mot en organisation 
som på många sätt signalerar att den inte vill ha dem där. En del tjejer förvånas över hur tufft 
det var att göra lumpen. 1 Men inte enbart på grund av de fysiska påfrestningarna, eller över 
tålamodet och viljan som visar sig krävas för att plutonen ska klara av att lösa sina uppgifter. 
Nej, många gånger handlar det också om de attityder de får möta på kaserngården, och att 
ingenting verkar vara anpassat för en människa som ser ut som dem.  

1.1 Bakgrund 
Sverige sägs ofta vara världens mest jämställda land. Det behöver dock inte betyda att det 
faktiskt är jämställt. Endast 11 % av de arbetande kvinnorna och 10 % av de arbetande 
männen finns i jämställda yrken (med en könsfördelning på minst 60/40).2 Övriga delar av 
den arbetande befolkningen jobbar i företag och organisationer med ojämn könsfördelning, 
där det ena könet i regel kommer mer till tals än det andra. En sådan ojämn fördelning kan 
också ge upphov till sämre arbetsmiljö, bland annat i form av ökad risk för könsdiskrimi-
nering och ohälsa.3  Däremot kan vi glädja oss med att ha en jämställd riksdag, med 47,3 % 
kvinnor och 52,7 % män4, och en jämn fördelning av ordförande- och ministerposter, även om 
10 av 16 utskott har antingen två kvinnor eller två män på ordförandeposterna. 5  

Man bör skilja på kvantitativ jämställdhet, som syftar 
till den numerära fördelningen mellan könen, och 
kvalitativ jämställdhet, som syftar till fördelningen av 
makt och inflytande mellan könen. En organisation 
kan ha en kvantitativt ojämn fördelning mellan könen 
men ändå vara kvalitativt jämställd, och tvärt om.6 
Utifrån statistik över bland annat löner, 
sjukskrivningar och maktfördelning i samhället kan 
man konstatera att det svenska samhället inte är 
jämställt. Det finns mekanismer och strukturer som 
generellt sett ger kvinnor sämre förutsättningar på flera områden. Historiskt sett har kvinnor 
alltid varit lägre stående än män. Detta blir tydligt om man exempelvis tittar på hur köns-

                                                             
1 Weibull, Louise, Kvinnan på väg in i ledet, 2005. Stockholm: Försvarshögskolan, s. 45-54. 
2 SCB, På tal om kvinnor och män 2008, 2008. Stockholm, Statistiska Centralbyrån, s. 74. 
3 Cox, Roland (red.), Ivarsson, Sophia, Leda jämställt, 2007. Stockholm: Försvarshögskolan, s. 56. 
4 Könsfördelningen efter riksdagsvalet 2006. http://www.riksdagen.se/templates/R_PageFull____11293.aspx, 
hämtad: 2010-06-11. 
5 http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____282.aspx, hämtad: 2010-04-21. 
6 SCB, 2008, s. 5. 
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fördelning har sett ut i riksdagen tidigare, eller om man ser till kvinnors och mäns löner, där 
män generellt sett får mer betalt för samma arbete. Kvinnodominerade yrken tenderar även att 
tillskrivas lägre social status och lägre löner.7 Kvinnor har också en större andel sjukskriv-
ningar i arbetslivet än män8 och andelen kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande är större 
än bland män9. När det kommer till befordringar och att göra karriär har det konstaterats att 
det tar längre tid för kvinnor att nå högre positioner än det gör för män, samt att det råder en 
viss skillnad i hur kvinnor och män bedöms för sina vitsord och tjänstgöringsomdömen.10  

1.1.1 Kvinnor i Försvarsmakten 
Sedan tidigt 1900-tal har det funnits militära frivilligorganisationer för kvinnor. Den största är 
Svenska Lottakåren, som bildades 1924 och idag har ca 9 500 medlemmar från 15 år och 
uppåt.11 Andra exempel på frivilligorganisationer för kvinnor är Svenska Blå Stjärnan, som 
från 1917 har varit en slags Röda Korset-förening för djur i krig12, och Kvinnliga Bilkåren, 
som sedan 1939 har utbildat och stöttat Försvarsmakten med bilförare13. Kvinnliga Bilkåren 
heter sedan 2009 Bilkåren och är, liksom Blå Stjärnan, nu öppen även för män.  Dessa orga-
nisationer bildades under en tid då det ännu inte fanns några kvinnor på militära befattningar i 
Försvarsmakten. Redan under 1960-talet började man dock inom Flygvapnet prata om att ta in 
kvinnor, dels för att utöka rekryteringsunderlaget, och dels för att skapa en bättre arbetsmiljö 
för de anställda. Men det fick inget gehör, förrän regeringen i en utredning 1975 kom fram till 
att kvinnor skulle få tjänstgöra som officerare i Flygvapnet.14 I december 1979 antogs Sveri-
ges första jämställdhetslag15, och 1980 fick de första kvinnorna möjlighet att göra värnplikten 
i Flygvapnet. 30 kvinnor påbörjade utbildningen, 28 slutförde den. 1982 tog de första kvinn-
orna sin officersexamen. Under ytterligare sju år var bara vissa befattningar tillgängliga för 
kvinnor, innan man 1989 formellt gjorde det möjligt för kvinnor att söka sig till vilken befatt-
ning som helst inom Försvarsmakten. Fram till 1994 krävdes det dock att kvinnorna hade för 
avsikt att bli officerare efter genomförd värnplikt för att få söka.16  

År 2000 anordnades den första nationella konferensen för värnpliktiga kvinnor, och samma år 
startade också Nätverket för Värnpliktiga Kvinnor (NVK) som på olika sätt jobbar för att 
stärka och stödja de kvinnor som gör värnplikten. Det året, 20 år efter de första kvinnornas 
intåg i Försvarsmakten, var andelen kvinnor 2,5 %.17  

Försvarsmakten är och har alltid varit en mansdominerad organisation, som av många för-
knippas med maskulinitet och manliga värderingar. Kvinnor har historiskt sett inte varit någon 
naturlig del av organisationen, och trots att en lång tid har passerat sedan kvinnor fick tillträde 
till militära befattningar så har andelen kvinnliga officerare fortfarande bara uppnått 5,0 %.18  

                                                             
7 SCB, 2008, s. 74-80. 
8 Ibid, s. 70. 
9 Ibid, s. 33. 
10 Berggren, 2002, i Kallenberg, Kjell och Larsson, Gerry (red.), Direkt Ledarskap, 2006. Stockholm: 
Försvarsmakten, s. 123. 
11 Svenska Lottakåren, Svenska Lottakårens årsredovisning 2008, 2008, s. 1. 
12 http://www.svenskablastjarnan.se/historia.pbs, hämtad: 2010-05-04. 
13 http://www.bilkaren.se/OmBilkåren/Historia/tabid/398/language/sv-SE/Default.aspx, hämtad: 2010-05-04. 
14 http://www.lumpen.nu/Tjej/Varfor-tjejer-i-Lumpen/Historik/, hämtad: 2010-04-19. 
15 Riksdagen, Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 1979. 
16 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Jamstalldhetsarbete/Historik-och-
statistik/, hämtad: 2010-05-06. 
17 Ibid. 
18 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2009, bilaga 2, 2009, s. 18. 
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Kvinnor från Svenska Blå Stjärnan, tidigt 1900-tal. 

 

1.1.2 Utrustning för kvinnor 
Nästan lika länge som det har funnits frivilliga kvinnor 
med försvarsmaktsanknytning har det också funnits 
uniformer för kvinnor. I enlighet med tidens mode 
bestod de då oftast av kavaj och kjol eller klänning. De 
persedlar som finns i Försvarsmakten idag och som är 
särskilt anpassade för kvinnor är uniformssystem m/48 
och m/87, liten och stor mässdräkt, underkläder samt 
mammakläder i uniformssystem m/87 och m/90.19 
Resterande delar av uniformssystem m/90 utgår ifrån 
en och samma modell, av tradition anpassad för män. 

1.1.3 Projektgruppen Inte Lika Med 
Den nystartade projektgruppen Inte Lika Med är ett initiativ från sju värnpliktiga tjejer som 
vill åstadkomma förändring i attityder till kvinnor i Försvarsmakten, bristen på kunskap om 
jämställdhet och likabehandling i Försvarsmakten, samt bristen på utrustning som passar. De 
har bland annat skrivit ett brev som de överlämnade till överbefälhavare Sverker Göransson 
personligen under ett möte i mars 2010.20 I brevet kan man bland annat läsa: 

”Tre år har passerat sedan vår dåvarande Överbefälhavare lyfte problemen 
med materiel. Trots det går värnpliktiga fortfarande omkring i för stora 
kängor, egeninköpta underkläder och icke för individen anpassade 
kroppsskydd. Till stor del beror detta på att Försvarsmakten fortfarande 
saknar materiel i storlekar och modeller som passar alla, men till lika stor 
del beror det på informationsbristen. Mycket materiel har utvecklats under 
de senaste åren, men lite har nått ut till de som behöver den. […]Detta är, 
förutom den uppenbara säkerhetsrisken, även oerhört ovälkomnande.”21 

Tjejerna menar att det görs mycket för att rekrytera kvinnor till Försvarsmakten, men att lite 
görs för att behålla dem. Att ta tag i problemen med utrustning anser de är en av flera åtgärder 
som, om de genomförs, kommer att öka Försvarsmaktens attraktionskraft som arbetsplats.  

I artikeln ”Tjejer möter ännu hinder i FM” uppmärksammar Officerstidningen (nr 4, 2010) 
bland annat projektgruppen Inte Lika Med och deras arbete, och tar även upp problematiken 
kring utrustning som inte passar: 

”Ett problem som samtliga tjejer som Officerstidningen talat med tar upp, 
är det om utrustning och kläder som inte passar. Det handlar om allt från 
för stora handskar och kängor till kroppsskydd med dålig passform.”22 

1.2 Syfte 
När de första kvinnorna tog steget in i Försvarsmakten fick de använda samma utrustning som 
männen använde, vilket på många sätt kunde bli problematiskt. Under en lång tid fanns det 
inga persedlar i stridsutrustningssystemet eller fältuniformssystemet (förutom mammabyxor) 
som var särskilt framtagna för att möta kvinnors behov. Signalerna detta skickar är att kvinnor 
                                                             
19 Försvarsmakten, Uniformsbestämmelser för Försvarsmakten 2009, 2009, s.10-13. 
20 http://www.varnpliktsnytt.se/Nyheter/Mars10/Inte-Lika-Med/, hämtad: 2010-06-07. 
21 http://www.varnpliktsradet.se/files/file.php?id=390, hämtad: 2010-06-07. 
22 Sundberg, Linda, ”Tjejer möter ännu hinder i FM”, i Officerstidningen, nr 4, 2010, s. 14.  
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i Försvarsmakten hör hemma där arbetsdräkt bärs, inte i skogen med stridsutrustning och 
vapen. Min avsikt med denna uppsats är att kritiskt granska Försvarsmakten och de styrningar 
som finns för framtagning av utrustning, samt omständigheterna kring bristen på anpassad 
utrustning för kvinnor.  Jag frågar mig hur väl anpassade stridsutrustnings- och uniforms-
systemen är för kvinnor. Genom detta vill jag skapa medvetenhet, synliggöra kvinnor och 
deras rättigheter, och bidra till att hitta en lösning som gynnar alla inblandade.  

1.2.1 Frågeställningar 
 Vad är Försvarsmaktens ståndpunkt i frågan om utrustning för kvinnor? 
 Hur går materielanskaffningsprocessen till för uniformer och stridsutrustning?  
 Hur väl anpassade är Försvarsmaktens uniforms- och stridsutrustningssystem för 

kvinnor? 
 

2. Teori 
2.1 Genus 
Från den dagen vi föds så placeras vi i en av två biologiska kategorier – flicka eller pojke, 
kvinna eller man. Det är en av de mest påtagliga kategoriseringarna vi blir utsatta för under 
våra liv. Till det biologiska könet läggs nämligen också ett socialt kön, laddat med upp-
maningar, skyldigheter och förväntningar, som varierar med tiden. Det påverkar oss i allt vi 
gör, hur vi uppfostras, hur vi klär oss, hur vi talar och vad vi sysselsätter oss med genom 
livet.23 Ordet genus betyder ”socialt kön”, och syftar till de roller, egenskaper och företeelser 
som vi tillskriver de biologiska könen.24 Det är i regel ingenting som står i någon bok, utan 
det vi själva som skapar dessa manliga och kvinnliga ideal och normer, som vi sedan bygger 
våra liv kring.25 Det är vi själva som har bestämt att motorsport är manligt och att balett är 
kvinnligt, men det skulle lika gärna kunna vara tvärt om! Ylva Elvin-Nowak, doktor i 
psykologi, skriver i boken ”Att göra kön” att könsteoretiska forskare ofta anklagas för att 
förneka biologin. 

”Ingen könsteoretisk forskare skulle någonsin drömma om något så korkat 
som att förneka att människor i många avseenden ser olika ut och uppvisar 
en del olikheter vad gäller kromosomuppsättning, hormonnivåer och 
förmåga att föda barn. Det feminister och könsteoretiska forskare pratar om 
handlar om vilka innebörder vi lägger i dessa skillnader. Att vi väljer just 
dessa skillnader och inga andra och hur vi knyter just dessa skillnader till 
status och makt.”26 

Vi är oerhört styrda av det sociala kön som tillskrivits oss. Vi är alla delaktiga i återskapandet 
av de sociala könen och vad de innebär. Våra handlingar påverkar vilka egenskaper och 
värderingar som tillskrivs könen, det är något vi gör kontinuerligt, hela tiden.27 För att 
könsrollerna ska förändras krävs det att vi alla utmanar de normer och regler som råder och 
tillsammans skapar nya normer och regler. Att något alltid har varit på ett visst sätt behöver 
inte betyda att det måste förbli så. Men att bryta mot de oskrivna reglerna kan innebära att 
                                                             
23 Cox, Ivarsson, 2007, s. 16. 
24 http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Amnen/Att-arbeta-med-genus/, hämtad: 2010-06-03. 
25 Cox, Ivarsson, 2007, s.16. 
26 Elvin-Nowak, Ylva och Thomsson, Heléne, Att göra kön, 2003. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, s. 122. 
27 Cox, Ivarsson, 2007, s. 16. 
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man blir utsatt för mobbing, förtryck eller till och med våld, på grund av att vi har ett 
kollektivt och mycket starkt behov av att bibehålla de rådande sociala strukturerna. Ofta är 
detta också något som sker helt omedvetet.28 Att avvika från normen kan även medföra 
allvarlig psykisk ohälsa. Det är exempelvis betydligt mer vanligt att homo- och bisexuella 
försöker ta sina liv än det är bland övriga befolkningen. De grupper som utmärker sig mest är 
kvinnor 16-29 år och män 45-64 år, där 21 % (jämfört med 8 % hos övriga befolkningen) 
respektive 16 % (jämfört med 3 % hos övriga befolkningen) någon gång har försökt ta sina 
liv. 29  

Att ha ett genusperspektiv innebär att man har de sociala könen, och de egenskaper vi 
tillskriver dem, som analytisk utgångspunkt när man ser på världen. Detta kan hjälpa oss att se 
beteenden och strukturer utifrån socialt konstruerade regler och villkor om kön. Att se bortom 
det biologiska könet och istället titta på de roller vi skapar och interaktionen mellan dessa gör 
det lättare att förstå varför vissa fenomen uppstår. Om man exempelvis är medveten om mäns 
sociala överordning över kvinnor och de begränsningar detta kan innebära för kvinnor30, så 
skapas det utrymme för oss att bryta dessa mönster så att alla kan få samma möjligheter och 
rättigheter. 

2.1.1 Moss Kanter 
Forskaren Rosabeth Moss Kanter har konstruerat en modell som behandlar gruppsamman-
sättningar utifrån kön. Hon menar att en grupp med en könsfördelning på 60/40 upp till 50/50 
lämnar utrymme för båda könen att påverka och forma gruppens kultur. Utgör däremot det 
ena könet en minoritet på mindre än 15 % så har de mycket lite att säga till om, och gruppen 
formas och kontrolleras av majoriteten.31 Detta är något som bland annat skulle kunna 
appliceras på kvinnor i Försvarsmakten, då de endast utgör 5 %.32 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Studie avseende förekomsten av sexuella trakasserier  
År 2003 fastställdes Försvarsmaktens första jämställdhetsplan. Detta efter att två under-
sökningar i rad (1999 och 2002) visat att förekomsten av sexuella trakasserier och könskränk-
ningar var mycket hög (för officerare 84 % respektive 78 %, för värnpliktiga 89 % respektive 
85 %). Efter den första undersökning vidtogs en rad åtgärder för att få bukt med vad som 
konstaterades vara ett kulturellt och strukturellt problem kopplat till mäns attityder till 
kvinnor. Utbildningspaket togs fram, rådgivare utsågs, chefer fick gå utbildningar och det 
fördes en öppen diskussion. Åtgärderna fick delvis positiva effekter, men resulterade även i 
klagomål från individer som ansåg att diskussionerna var överdrivna och att man fokuserade 
på fel saker. Flera kvinnor upplevde att de hamnade i rampljuset och blev tvungna att försvara 
och förklara Försvarsmaktens nyuppkomna intresse för jämställdhet. I 2002 års undersökning 
kunde man också se en viss ökning av sexuellt tvång och att kvinnorna upplevde trakasseri-
erna som mer hotfulla än tidigare. Ännu en undersökning gjordes 2005, som visade en minsk-
ning av trakasserier mot officerare och värnpliktiga. I undersökningen konstateras att de 
åtgärder som Försvarsmakten har vidtagit trots allt har gett effekt, vilket visar på att föränd-

                                                             
28 Elvin-Nowak, Thomsson, 2003, passim. 
29 Boström, Gunnel och Winzer, Regina, Psykisk ohälsa, självmordstankar och självmordsförsök bland 
homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) – resultat från två svenska undersökningar, 2007. 
30 Hirdman, 1988, i Berggren, Anders W och Ivarsson, Sophia, ”Jakten sätter på Attacken”, 2002. Stockholm: 
Försvarshögskolan, s.59-60. 
31 Cox, Ivarsson, 2007, s. 69. 
32 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2009, bilaga 2, 2009, s. 18. 
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ringsarbetet är igång och att det går att påverka jämställdheten i organisationen i en positiv 
riktning. Däremot behöver åtgärderna bli ännu bättre, effektivare och mer strukturerade om 
det fortsatta arbetet ska bli framgångsrikt.33  

Inom ramen för den studie om sexuella trakasserier i Försvarsmakten som gjordes 2005 
(”2005 år studie avseende förekomsten av sexuella trakasserier i den svenska Försvars-
makten”) så ställdes ett antal frågor angående den personliga och gemensamma utrustning 
som Försvarsmakten tillhandahåller. Den visar att knappt två tredjedelar av de kvinnliga 
officerarna på något sätt var missnöjda med sin personliga och gemensamma utrustning, och 
att knappt två tredjedelar av de värnpliktiga kvinnorna var missnöjda med sin personliga 
utrustning och knappt hälften var missnöjda med den gemensamma utrustningen.34  

 

 

Någon liknande undersökning bland män finns inte, men det är rimligt att anta att missnöjet 
inte är lika stort bland män, eftersom hela uniformssystemet av tradition är anpassat och 
utformat för män, med utgångspunkt i deras kroppsbyggnad och behov.  

De som på något sätt var missnöjda gavs möjlighet att kommentera detta. Jag har tagit del av 
rådata från den här studien35 och har definierat två huvudpunkter där kvinnorna verkar vara 
överens: 

 Passformen är dålig. Kläderna är inte anpassade för kvinnokroppar och sitter dåligt.  
 Det finns inte tillräckligt små storlekar, vilket medför att vissa får gå i för stora kläder.  

För en del resulterar detta i skavsår och skador, vilket i sin tur sänker tjänstgöringsförmågan. 
Utöver de direkta fysiska inverkningarna, så skapar det också känslor av underordning, att 
kvinnor inte prioriteras, att deras behov inte tillgodoses, och att mannen utgör normen. 
Kvinnor känner sig mindre viktiga och känner inte att de får samma uppbackning som sina 
manliga kollegor.36  

                                                             
33 Berggren, Anders W, Estrada, Armando X och Ivarsson, Sophia, 2005 års studie avseende förekomsten av 
sexuella trakasserier i den svenska Försvarsmakten, 2005. Stockholm: Försvarshögskolan. 
34 Ibid. 
35 Fråga 247-250 i enkätundersökning till Berggren, Estrada, Ivarsson, 2005.  
36 Berggren, Anders W, Ivarsson, Sophia och Magnusson, Nikola, Könsdiskriminering i Försvarsmakten, En 
fördjupad av sexuella trakasserier och trakasserier pga av kön, 2005. Stockholm: Försvarshögskolan. 
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I kvinnornas svar går att utläsa ett antal persedlar som de upplever att de har haft ett behov av 
att få särskilt anpassade: 

 Ak5: Kolven är för lång, och många har svårt att nå säkringsomställaren. (Vid 
undersökningstillfället användes i huvudsak Ak5A.) 

 Kängor: Är för breda och finns inte i tillräckligt små storlekar. 
 Hjälm: Finns inte tillräckligt små storlekar. 
 Handskar och vantar: Finns inte tillräckligt små storlekar. 
 Handduk: Har endast tillgång till små handdukar, som inte täcker hela kroppen. 
 Underkläder: Tillhandahålls inte av Försvarsmakten, bidrag för egna inköp räcker inte 

till. Persedlar på den civila marknaden lever inte upp till Försvarsmaktens krav. (Vid 
undersökningstillfället hade Försvarsmakten ännu inte tagit fram underkläder för 
kvinnor.) 

 Mammakläder: Finns inte att tillgå på förbanden, specialbeställning tar för lång tid. 
 Stridsväst och kroppsskydd: Finns inte i tillräckligt små storlekar, de har konstig 

passform och trycker mot brösten. 
 LK70 och stridssäck: För lång. 
 M/87: Finns inte i rätt storlek och/eller modell. Särskilt byxorna upplevs ha dålig 

passform, som inte är anpassad för kvinnor. 
 M/90: ”Konstig” passform, finns inte i tillräckligt små storlekar. Särskilt byxorna 

upplevs ha dålig passform, som inte är anpassad för kvinnor. 

Även andra persedlar nämns, såsom tröjor, skjortor, strumpor, overall, regnkläder, snödräkt, 
strupmick, flygutrustning, lågskor och baddräkt. Oftast är problemet att persedlarna har en 
passform som inte är anpassad för en kvinnas kropp, att de inte finns i rätt storlek, eller att de 
inte finns alls. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att en stor grupp kvinnor tillsammans pekar ut en 
rad problem kopplat till den personliga utrustningen. De saknar mindre storlekar i en rad 
persedlar, och upplever att delar av utrustningen inte är anpassad för deras kroppar, vilket de 
menar sänker såväl tjänstgöringsförmågan som självförtroendet.  

 

3. Metod 
Med hänsyn till karaktären på det problemområde jag har fokuserat på, där en framtagnings-
process och en utveckling av Försvarsmaktens jämställdhetsarbete står i centrum, så har jag 
valt att angripa mina frågeställningar med kvalitativa metoder.37 Jag har använt mig av doku-
mentanalys samt av intervjuer, i syfte att undersöka Försvarsmaktens avsiktsförklaringar 
avseende jämställdhet och utrustning för kvinnor. 

3.1 Dokumentanalys 
De dokument som har analyserats och nyttjats har på olika sätt anknytning till personlig 
utrustning och kvinnor i Försvarsmakten. Jag har läst dokumenten i syfte att identifiera 
Försvarsmaktens avsiktsförklaringar kring anskaffning av utrustning för kvinnor, samt finna 
information kring vilken utrustning (och i vilka utföranden) som idag finns tillgänglig. 

                                                             
37 Bjereld, Ulf, Demker, Marie, Hinnfors, Jonas, Varför vetenskap?, andra upplagan, 2002. Lund: 
Studentlitteratur, s. 114-115. 
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Dokumenten har analyserats utifrån sin anknytning till utrustningsfrågan och jämställdhet. 
Valda delar har citerats och återgetts för att tydliggöra de problemområden som behandlas i 
uppsatsen. Utifrån dessa delar har jag, tillsammans med mina intervjuresultat, kunnat dra 
slutsatser angående omständigheterna kring den personliga utrustningen och dess anpassning 
för kvinnor och deras behov. 

Jag har också använt mig av tidningsartiklar och budskapet från en nystartad projektgrupp för 
att tydliggöra frågan och belysa den från en annan synvinkel.  

3.2 Intervjuer 
Jag har intervjuat två respondenter som båda är sakkunniga inom området beklädnad. Deras 
respektive ansvarsområde påverkar direkt de produkter som levereras till Försvarsmaktens 
personal. Förfrågan om intervju gjordes över telefon, och då orienterades också 
respondenterna om syftet med intervjun samt vilken typ av frågor jag önskade få svar på. På 
det sättet gavs respondenterna tid och möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna 
ägde rum på respondenternas respektive arbetsplats under april och juni månad 2010. 
Frågorna som ställdes var av öppen karaktär av typen ”berätta om…” eller ”vad anser du 
om…”, och en dialog fördes mellan intervjuaren och respondenten. Efter intervjuerna 
sammanfattades resultatet i syfte att ge en sammanhängande bild av svaren på de frågor jag 
hade ställt. Jag har strävat efter att skilja på fakta och åsikter, även om båda har givits 
utrymme i presentationen.38  

På grund av tekniska problem uteblev den planerade inspelningen av intervjuerna. Jag har 
dock gjort bedömningen att jag kunde få ett sanningsenligt resultat även utan att spela in. Med 
anledning av detta har ett antal frågor i efterhand ställts över telefon och via e-post, i syfte att 
tydliggöra oklarheter och frågor som har dykt upp under resans gång. Det färdiga resultatet 
skickades sedan till respondenterna för kontroll, så att de fick chans att rätta till eventuella 
sakfel eller missförstånd. I samband med detta gav de också sitt medlåtande till publicering av 
uppsatsen. Det hade dock varit att föredra att spela in intervjuerna. Det medför större 
precision och hade sparat mig tid som nu fick läggas på att kontrollera och förtydliga den 
information som framkom under intervjuerna.39 

Under intervjuerna fick jag tillgång till ett fåtal dokument som också har nyttjats i arbetet med 
uppsatsen. Dessa har inga skrivelsenummer eller motsvarande, och källhänvisas till 
respondenten som gav mig dokumentet. 

För intervjuguide, se Bilaga 1. 

3.3 Avgränsningar 
I min undersökning har jag begränsat antalet respondenter till två, framför allt med hänsyn till 
tiden det tar att intervjua och sedan bearbeta intervjumaterialet. Valet av dessa två 
respondenter är dock baserat på deras detaljkunskap inom området, och jag har gjort 
bedömningen att de kan ge mig tillräckliga svar för att jag ska kunna besvara mina 
frågeställningar. Det fanns planer på att intervjua en tredje respondent, med fokus på 
Försvarsmaktens jämställdhetsarbete, men den intervjun uteblev på grund av tidsbrist hos 
respondenten.  

                                                             
38 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, tredje upplagan, 2003. Lund: Studentlitteratur, s. 49-53. 
39 Ibid. 
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Det skulle vara intressant att jämföra Försvarsmaktens hanterande av denna fråga med andra 
uniformerade organisationers (exempelvis polisen eller brandkåren) eller andra länders 
försvarsmakter. Det har tiden dock inte medgivit. 

3.4 Källkritik 
Det textmaterial jag har använt mig av utgörs i huvudsak av försvarsmaktsdokument, 
forskningsrapporter samt officiella hemsidor. Dessa bedömer jag har en hög trovärdighet. Jag 
har också genomfört intervjuer med två representanter ur statliga organisationer, som har fått 
berätta om den egna verksamheten. Även dessa bedömer jag som trovärdiga, samtidigt som 
jag har att beakta de personliga åsikter och bedömningar som eventuellt framkommit i 
intervjuerna. Dessa kan dock antas bidra till resultatet genom att visa ytterligare dimensioner 
av eventuella hinder och/eller möjligheter kring utrustning för kvinnor i Försvarsmakten. 
Därför är även personliga åsikter och bedömningar av stor vikt för studien. 

Källor som skulle kunna uppfattas som tvivelaktiga (exempelvis tidningsartiklar) har inte 
använts för att bygga upp något bärande argument, utan har enbart använts för att förstärka 
den bild som framkommit utifrån andra källor. 

 

4. Resultat 
4.1 Dokumentanalys 

4.1.1 ”Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2009-2011” 
Sedan 2003 har Försvarsmaktens jämställdhetsarbete utgått ifrån en jämställdhetsplan, som 
förnyas vart tredje år. Försvarsmaktens jämställdhetsplan är ett dokument som gäller för all 
personal i Försvarsmakten, nationellt som internationellt, vare sig man är fast anställd, 
tillfälligt anställd, praktikant eller värnpliktig. Dokumentet baserar sig på FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter samt Diskrimineringslagen, och behandlar allt från rekrytering till löne- 
och arbetsmiljöfrågor.40 I den senaste jämställdhetsplanen (2009-2011) framgår det att 
Försvarsmakten ska kraftsamla sitt jämställdhetsarbete till att förbättra arbetsförhållanden, 
förebygga uppkomsten av trakasserier samt förbättra rekryteringen av kvinnor. På varje 
förband ska det finnas en jämställdhetshandläggare som ska tilldelas tillräckligt med tid och 
resurser för att kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Det ska finnas handlingsplaner för 
åtgärder vid förekomst av sexuella trakasserier. Målsättningen för rekryteringen är att andelen 
kvinnor som officerare ska fördubblas, och att andelen anställda kvinnor som gruppbefäl, 
soldater och sjömän ska vara 30 % vid årsskiftet 2011-2012.41 

I jämställdhetsplanen står det också att Försvarsmaktens vision är att alla ska respekteras för 
sin kompetens och kunskap, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion, 
ålder eller handikapp. Olikheterna skapar en mer effektiv, kreativ och trovärdig myndighet. 
Därför är också jämställdhetsarbetet oerhört viktigt, och något man menar måste prioriteras på 
strategisk nivå och som måste bli en del av det vardagliga arbetet. ”Ett särskilt ansvar har 

                                                             
40 Försvarsmakten, Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2009-2011, 2009, s. 3-9. 
41 Ibid, s.11. 
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cheferna att tillse och verka för att Försvarsmaktens jämställdhetsplan och styrdokument för 
jämlikhet blir en aktiv del av den ordinarie verksamheten.”42 

Jämställdhetsplanen för 2009-2011 är den första som berör ämnet utrustning. Den tar upp ett 
antal punkter som utkräver ansvar från enheter och chefer på flera olika nivåer i 
Försvarsmakten. På övergripande Försvarsmaktsnivå anges det att en av målsättningarna för 
den gällande treårsperioden är att det, för att öka jämställdheten i organisationen, ”skall finnas 
anpassad personlig utrustning tillgänglig för såväl kvinnor som män. Vid nyanskaffning av 
materiel och utrustning skall ett genusperspektiv anläggas.” Man säger också att ”vi skall 
skapa en arbetsorganisation och en arbetsmiljö lämpad för kvinnor och män som tar hänsyn 
till den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön”.43 

C PROD (chefen för produktionsledningen på Högkvarteret) samt förbanden ska ansvara för 
”att en jämställdhetsaspekt beaktas vid nyanskaffning av materiel och utrustning”.44 

Förbandscheferna ansvarar bland annat för att följande åtgärder genomförs: 

 ”Under 2009 kartlägga förbandets fysiska och psykosociala arbetsmiljö ur ett 
likabehandlingsperspektiv för att därefter vidta de åtgärder som är nödvändiga […].” 

 ”Tillser att det på förbandet finns anpassad utrustning och materiel för såväl kvinnor 
som män.” 

 ”Utbilda i jämställdhet för att ge en ökad medvetenhet om de normer, attityder och 
värderingar som finns om kvinnor och män och hur dessa kan begränsa oss.” 45 

4.1.2 ”Klarläggande kring viss utrustning inom Försvarsmakten 2007” 
I en skrivelse från 200746 framgår ett antal åtgärder som Försvarsmakten har vidtagit eller 
kommer att vidta för att förbättra förhållandena avseende kvinnors utrustning, då det är något 
som det ofta har anmärkts på. Följande åtgärder tas upp i skrivelsen: 

 På varje förband har en ansvarig utsetts, som bland annat ska tillse att ”lämplig 
utrustning” finns tillgänglig för värnpliktiga och anställda kvinnor. 

 FMV tar fram ytterligare storlekar i uniformssystemet m/90 (150/45 – 150/55), som 
ska levereras under 2007. 

 FMV har tagit fram bälte till stridsväst i storlek XS, som levereras under 2006 och 
2007. 

 Försök har genomförts med omsydda stridssäckar, som har testats av kvinnor. Beslut 
tas att behålla stridssäcken i sitt ordinarie utförande. 

 Hjälm storlek S anskaffas, och leverans sker under 2006 och 2007. 
 FMV har fått i uppgift av Försvarsmakten att se över anskaffningen av underkläder 

och värmeunderställ. Försök ska vara klara 2006/2007 och preliminärt ska nyleverans 
ske under 2008. 

 Officerare och värnpliktiga ska ges möjlighet att använda samtliga av 
Försvarsmaktens kängmodeller, oavsett förbandstillhörighet. Vid behov av kängor 
mindre är 34,5 och större än 49 skall lokal anskaffning ske. 

                                                             
42 Försvarsmakten, Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2009-2011, 2009, s.3. 
43 Ibid, s. 11-12. 
44 Ibid, s. 18. 
45 Ibid, s. 13. 
46 Försvarsmakten, Klarläggande kring viss utrustning inom Försvarsmakten 2007, 2007, passim. 
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 Kroppsskydd anpassat för kvinnor och män har anskaffats för specialförband i 
utlandsstyrkan. Nytt kroppsskydd som är anpassat för kvinnor och män ska levereras 
till övriga Försvarsmakten under 2009. 

 Stridshandske och den nya fingerhandske T anskaffas ner till storlek 6 under 2006 och 
2007. 

 Ak5 C (med bl.a. justerbar kolv och ny säkringsomställare) införs och levereras under 
2007-2009. 

 Stora badlakan har levererats. 
 Uniform m/87 (stålgrå och blå), inkl kjol och skjorta, har levererats i damstorlekar. 
 Lågskor 03 för kvinnor har levererats. 
 Uniform m/ä i damstorlekar har levererats. 
 Mc-stövel i mindre storlekar för kvinnor och män har levererats. 

I skrivelsen trycker man på att tillpassning måste ske enligt angivna instruktioner för att 
materielen ska fungera optimalt. I de fall som rätt uniformsstorlek inte finns att tillgå hänvisas 
det till FMLOG:s skrädderi eller befintliga avtal med annat skrädderi. Vid brist av övriga 
persedlar skall lokal anskaffning ske genom FMLOG.  

Skrivelsen framhåller att åtgärder har vidtagits på högsta nivå (Högkvarteret och FMV), men 
det framgår inte vilka effekter det har fått för användarna (kvinnorna) på landets förband. 
Huruvida rätt antal persedlar av rätt typ finns tillgängliga där de är behövda framgår inte. 

Skrivelsen visar på en positiv utveckling och en uttryckt vilja att skapa bättre förutsättningar 
för kvinnor i Försvarsmakten, med åtgärder på en rad olika persedlar. Åtgärderna är nästan 
uteslutande storleksrelaterade, vilket också har visat sig ge effekt. Frågor kvarstår däremot om 
huruvida de åtgärder som sägs ska ske i framtiden har genomförts, och ifall alla de problem 
som kvinnor har påtalat har lösts av dessa åtgärder.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns tydliga riktlinjer för hur frågan kring 
utrustning ska hanteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv, samt att det utkrävs ansvar på såväl 
förbandsnivå som Högkvartersnivå. Det har också tagits fram personlig materiel framför allt i 
mindre storlekar, men även till viss del i nya utföranden, i syfte att tillgodose kvinnors behov 
av utrustning som är anpassad för den kvinnliga kroppen. 

4.2 Intervjuer 
Mj Rolf Carlsvärd arbetar på Högkvarteret och ansvarar för att beställa och köpa in 
beklädnadsmateriel. Marja Appelblom sitter på avdelningen för Försvarsmaktens 
gemensamma produktion (FMgem prod) på Försvarets materielverk (FMV), där hon är 
projektledare och arbetar med upphandling av de produkter som Försvarsmakten beställer. Jag 
har genomfört intervjuer med dessa, där syftet har varit att skapa en bild av hur 
Försvarsmaktens materielanskaffning går till, samt hur man resonerar när man tar fram nya 
produkter.  

Jag kommer att inleda presentationen av dessa intervjuer med de resultat jag fick fram under 
samtalen med Rolf Carlsvärd. Därefter kommer jag att presentera resultaten från mötet med 
Marja Appelblom. Slutligen kommer jag att sammanfatta deras redogörelser i syfte att skapa 
en bild av hur anskaffningsprocessen går till. 
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4.2.1 Materielsystemansvarig på Högkvarteret – MSA  
På Högkvarteret finns det en befattning som heter MSA (materielsystemansvarig), som sedan 
oktober 2009 innehas av major Rolf Carlsvärd. Han är ansvarig för all personlig 
beklädnadsmateriel, vilket bland annat innefattar uniformer och stridsutrustning med tillbehör, 
som till exempel tröjor, underkläder, ryggsäckar och vätskesystem. MSA är den som 
samordnar hela framtagningsprocessen och godkänner nya produkter. Mj Carlsvärd har stöttat 
mig genom att bland annat förklara anskaffningsprocessen (se 4.2.2 Materielanskaffnings-
processen) och beskriva sin bild av den inriktning som Försvarsmakten har gällande 
utrustning för kvinnor (se 4.2.3 Inriktning för framtagning av uniformssystem). 

Mj Carlsvärd informerar även mig om funktionen brukarrepresentant, som är en befattning 
som innehas av en person på varje förband i landet. Brukarrepresentanterna har en viktig roll i 
utvecklingen av materiel, då de är den enda kanalen från enskilda brukare på förbanden till 
Högkvarteret och FMV. De är delaktiga i den inledande fasen av framtagningsprocessen 
genom att de förmedlar behov av nya produkter till Högkvarteret och utgör därefter språkrör 
mellan Högkvarteret, FMV och förbandet. Brukarrepresentanterna har också i uppgift att ta 
reda på vad personalen på förbandet har för åsikter och behov rörande den personliga 
utrustningen, exempelvis uniformer, för att sedan förmedla detta till FMV så att de kan göra 
ändringar och förbättringar.  

4.2.2 Materielanskaffningsprocessen 
Framtagningen av ny beklädnadsmateriel är en process som, från ett konstaterat behov till 
leverans av en färdig produkt, tar ungefär tre år. Det börjar med att ett förband konstaterar ett 
behov av en ny produkt, och via sin brukarrepresentant anmäler detta till MSA. Därefter görs 
en behovsprövning i en dialog mellan MSA och KFA (krigsförbandsansvarig). Om det 
konstateras att det föreligger ett behov så inleds försöksverksamhet. Försöken organiseras och 
genomförs av MSS, LSS och SSS. MSS är den sammanhållande skolan, och den som i 
huvudsak sköter kommunikationen med MSA. MSA och MSS tar i samarbete med FMV fram 
färdiga alternativ eller tillverkar en ny produkt som sedan skickas ut till något förband under 
en försöksperiod. Efter försöksperioden genomförs utvärderingar för att konstatera om det är 
en sådan produkt som efterfrågas eller inte. Om produkten inte uppfyller önskemålen så 
genomförs modifieringar på befintlig produkt, eller så tas nya alternativ fram, och nya försök 
genomförs. När man har hittat en produkt som uppfyller förbandets önskemål tas ett TTEM 
(Taktisk, Teknisk och Ekonomisk Målsättning) fram i samarbete mellan MSS och MSA. Ett 
TTEM beskriver alla de krav som Försvarsmakten vill att produkten ska uppfylla. Det kan till 
exempel vara krav på flamsäkerhet, slittålighet, rivtålighet, regntäthet, vikt och användning av 
vissa material. MSA skickar vidare dokumentet till Försvarsmaktens materielproduktionschef 
för att få ett godkännande. När det är gjort ger MSA FMV i uppdrag att ta fram en produkt 
som uppfyller de krav som ställs i TTEM:et.  

FMV utgår från TTEM:et och skriver en kravspecifikation som sedan används i 
upphandlingen. I kravspecifikationen framgår det exakt vilka material som ska användas, 
vilka mått produkten ska ha och hur den ska testas för att säkerställa att den uppfyller de krav 
som Försvarsmakten har ställt. För varje upphandlingsprocess skapar FMV ett team bestående 
av en administratör, en inköpare, en planeringsledare och en tekniker, ett så kallat IPT 
(integrerat produktionsteam). IPT:t skriver en anbudsinfordran, där kravspecifikationen 
bifogas, och annonserar upphandlingen på FMV:s hemsida samt på EU:s officiella 
upphandlingslista. Under minst 52 dagar tar man in anbud på den efterfrågade produkten från 
olika företag. När upphandlingsperioden är slut utvärderar man de anbud som har kommit in. 
Det företag som uppfyller alla ställda krav samt har det lägsta priset ingår avtal med FMV. 
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Produktionen hos den utvalde leverantören får påbörjas först efter att FMV har godkänt alla 
prover och laboratorierapporter.  

När produkten är färdigtillverkad levereras den till Försvarsmaktens centrallager (FMCL) i 
Arboga, där den förs in i ett datasystem. Därefter kan förbanden gå in i datasystemet och 
lägga in en beställning, och får sedan produkten levererad. I vissa specifika fall (exempelvis 
för teknisk utrustning såsom kroppsskydd eller soldatkök) krävs ett beslut om användande 
(BOA) innan produkten får börja användas. I de fallen skrivs en BOA först, innan produkten 
förs in i datasystemet och skickas till förbanden. På förbanden ansvarar brukarrepresentant-
erna för att genomföra eventuell utbildning, så att alla som ska använda produkten vet hur den 
är avsedd att användas och vårdas. 

I vissa fall kan kravspecifikationen ersättas av en funktionsspecifikation. Den anger ett behov 
av en produkt med vissa egenskaper. De företag som lägger ett anbud på produktfram-
tagningen erbjuder ett färdigt alternativ, istället för att erbjuda sig att tillverka en speciell 
produkt utifrån en kravspecifikation. Efter upphandlingsperioden väljs den produkt som bäst 
stämmer överens med de funktioner som efterfrågas i funktionsspecifikationen. I en upphand-
ling med funktionsspecifikation spelar priset en mindre roll än vid upphandling med krav-
specifikation. Funktionen är det centrala.  

En del persedlar ligger under FMLOGs ansvar att anskaffa till förbanden. Det rör bland annat 
förbrukningspersedlar, såsom lakan, handdukar, handskar och kontorsmateriel. FMV har gjort 
ramavtal med vissa företag, varifrån förbanden sedan gör sina beställningar – s.k. avrop. Varje 
förband ansvarar själva för beställning och avrop, och att varje persedel finns tillgänglig i rätt 
mängd och, för exempelvis arbetshandskar, i rätt storlekar.  

4.2.3 Inriktning för framtagning av uniformssystem 
Sedan ett antal år tillbaka har man från Högkvarterets och FMV:s sida börjat uppmärksamma 
de problem som kvinnor i Försvarsmakten har påtalat, med utrustning som är för stor eller 
som av någon annan anledning inte passar. Lösningen på det här problemet har blivit att det 
har tagits fram mindre storlekar i ett antal persedlar, bland annat uniform m/90, stridsväst 
(bältet), hjälm och handskar. När jag frågar mj Carlsvärd ifall man har tagit fram persedlar 
som är anpassade efter kvinnans kropp får jag svaret att befintliga stridsuniformssystem är 
”unisex”, alltså att man har en modell som är anpassad för både män och kvinnor. Jag 
ifrågasatte detta påstående, och undrade om det inte var så att kläderna sys upp för män, 
samtidigt som det är mycket möjligt att de fungerar ganska bra även för kvinnor. Mj 
Carlsvärd svarade då att det är mycket troligt att kläderna sys upp i herrmodell, och att de 
civila måttabeller som används är anpassade efter män. Anledningen till att det bara finns en 
modell är dock att plaggen inte är figursydda, utan att de är löst sittande, och att det har visat 
sig fungera bra för både män och kvinnor. Bland listan på storlekar för olika typer av plagg, 
som jag fick av mj Carlsvärd, kan bland annat utläsas följande: 

 Stridsuniformer: 150/45 – 210/125 (cm/kg)  (48 storlekar) 
 Daglig dräkt (dam): C18 – D50    (32 storlekar) 
 Daglig dräkt (herr): B44 – E116   (48 storlekar) 
 Trikåer (underställ, mm.): 3 – 8 (kroppsvikt 50 - >100 kg)  (6 storlekar) 
 Skor (mondopoint): 220 – 315 (mm)  (20 storlekar) 
 Handskar/vantar: 6 – 11    (6 storlekar) 
 Hjälm: S – L     (3 storlekar) 
 Stridsväst (bälte): XS – XL   (5 storlekar) 
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Från storlekstabellen går att utläsa att daglig dräkt, skjortor och underkläder finns i storlekar 
för kvinnor. Daglig dräkt (för de flesta m/87 eller m/48) är avsedd att sitta figurnära, därför 
finns det också en modell för män och en modell för kvinnor. Övriga kategorier 
(stridsuniformer, trikåer, huvudbonader, stridsutrustning, handskar, strumpor och skor) har ett 
gemensamt storlekssystem för både män och kvinnor. Mj Carlsvärd berättar också att ett antal 
nya persedlar är under framtagning (ryggsäckssystem RSS 08, personligt ballistiskt skydd 
PBSUS, ny marschkänga och nytt skalplagg), och att dessa persedlar kommer att vara 
anpassade för både män och kvinnor. 

På Högkvarteret och FMV har man gjort bedömningen att de små storlekarna löser delar av de 
problem som kvinnor har påtalat. Dessutom menar mj Carlsvärd att det är en strävan att hela 
tiden ha ett så litet antal uniformspersedlar som möjligt för att underlätta hantering och 
nyproduktion, och därför blir det enklare att ha samma typ av kläder för alla. I de fall då något 
plagg inte passar så kan FMV skräddarsy, för att tillse att alla soldater och officerare har 
kläder som passar och fungerar.  

Jag påpekade att det i Försvarsmaktens jämställdhetsplan, som all försvarsmaktspersonal är 
ålagd att följa, bland annat står att ett genusperspektiv ska anläggas vid nyanskaffning av 
materiel och utrustning. Jag frågade ifall mj Carlsvärd upplevde att ett sådant perspektiv 
anlades, och om han hade fått någon stöttning kring jämställdhetsfrågor, men det ansåg han 
inte att han hade. 

4.2.4 Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk (FMV) är en civil statlig myndighet, som stöttar Försvarsmakten och 
andra myndigheter med anskaffning av teknisk utrustning för totalförsvaret. För 
Försvarsmakten kan det till exempel handla om stridsfordon, flygplan, radiosystem och 
uniformssystem. Målsättningen är att ”erbjuda en kostnadseffektiv och säker 
materielförsörjning till det svenska totalförsvaret.” Försvarsmakten och FMV samarbetar för 
att ta fram produkter som motsvarar Försvarsmaktens specifika behov.47  

Under framtagningen av uniformspersedlar och stridsutrustning är FMV med redan i ett tidigt 
skede. Under Försvarsmaktens inledande arbete med att bland annat ta fram ett TTEM, är 
FMV uppdragsstyrda att delta i utvecklingsprocessen, innan uppdraget ges att anskaffa 
produkten. 

När en beställning på anskaffning av någon uniformspersedel skickas från Försvarsmakten till 
FMV så hamnar den på Marja Appelbloms skrivbord. Hon är projektledare på FMV och 
ansvarar över anskaffningen av olika uniformssystem. När jag frågar henne om hur man på 
FMV ser på anpassningen för kvinnor så menar hon att det system som råder, med endast en 
modell på trikåplagg (fältskjortor, tröjor, långkalsonger, mm.) och fältuniformer fungerar bra, 
och att hon får mycket få klagomål från kvinnor angående passformen på dessa plagg. Sedan 
Försvarsmakten runt 2006 beslutade att börja ta fram mindre storlekar så har andelen 
klagomål minskat. Appelblom menar att kläderna aldrig kommer kunna passa alla, och att det 
därför sedan en lång tid tillbaka har funnits möjlighet att skräddarsy kläder om behovet har 
uppstått. Hon anser att det idag tas stor hänsyn till kvinnor när nya plagg ska tas fram, både på 
FMV och på Högkvarteret, där ansvaret ligger hos MSA. Däremot får jag uppfattningen om 
att det engagemanget ligger på en högst personlig nivå, och att det inte nödvändigtvis är 
knutet till organisationen. Andelen kvinnor på FMgem prod, den avdelning där framtagning 
av bland annat uniformssystem sker, är dessutom mycket hög, och de har alla ett intresse av 
                                                             
47 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=215, hämtad: 2010-06-02. 
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att ta fram plagg som fungerar lika bra för kvinnor som för män, menar Appelblom. De flesta 
har däremot ingen erfarenhet av att själva använda plaggen, och har inte heller någon särskild 
utbildning i genus eller jämställdhet.  

När jag frågar ifall FMV har någon direkt kontakt med de som använder de plagg de levererar 
får jag svaret att det sker genom brukarrepresentanter på förbanden. Varje år hålls brukar-
möten där brukarrepresentanterna kan föra fram åsikter och klagomål från sitt förband. 
Utifrån dessa möten kan FMV sedan göra ändringar och justeringar på de plagg som det 
anmärks på, detta för att göra användarna så nöjda som möjligt. Vanligtvis rör det sig om små 
detaljer eller brister, som till exempel att en söm behöver flyttas, att lappar sitter dåligt till 
eller önskemål om en extra knapp någonstans. Jag påpekade att begreppet brukarrepresentant 
var något helt nytt för mig när jag påbörjade det här arbetet, och Appelblom kunde instämma i 
misstanken om att brukarrepresentanterna är ganska okända på förbanden och att en del 
åsikter och klagomål därför inte når FMV. Jag frågar ifall man har någon annan kanal för att 
kommunicera med användarna, exempelvis genom enkätundersökningar, men svaret blir nej. 
De enda tillfällena som FMV har haft att prata direkt med någon grupp användare har varit då 
de under några år deltagit på NVK:s årliga konferens, dit de har blivit bjudna ett antal gånger 
för att berätta om nyheter och utveckling inom beklädnadsområdet. På NVK-konferenserna 
deltar representanter för de värnpliktiga kvinnorna på Sveriges samtliga förband. Där 
upplever Appelblom att man har fått bra gensvar, och att tjejerna har uppskattat deras 
deltagande. I samband med detta har man också kunnat samla in tjejernas åsikter om specifika 
plagg eller produkter. Appelblom påpekar dock att det inte är FMV:s ansvar att ta reda på vad 
folk tycker om plaggen, utan att det är Försvarsmaktens ansvar. Utifrån den information som 
inkommer ifrån brukarrepresentanterna kan MSA begära ändringar i produkter, något som 
FMV sedan verkställer.  

4.2.5 Sammanfattning 
Mj Rolf Carlsvärd berättar under våra intervjutillfällen ingående kring hur materielanskaff-
ningsprocessen går till, vilket ger mig en ökad förståelse för omständigheterna kring 
utrustningen och dess anpassning till kvinnor.  

Inriktningen för anpassningen är att ha en gemensam modell för kvinnor och män i 
fältuniformssystem och stridsutrustning. Sedan 2006 har man utökat utbudet av storlekar för 
att tillmötesgå de behov som många kvinnor har uppvisat. Enligt jämställdhetsplanen ska 
genus- och jämställdhetsperspektiv anläggas vid nyanskaffning av materiel, men något sådant 
perspektiv finns inte. Däremot anser både mj Carlsvärd och Marja Appelblom att det tas stor 
hänsyn till kvinnor i arbetet med att ta fram nya produkter.  

Mj Carlsvärd och Appelblom berättar också om brukarrepresentanterna och deras roll i 
processen. De har en central roll när det kommer till kommunikationen med användarna, och 
det är genom dessa individer som landets officerare och soldater får chansen att påverka den 
personliga materielen.  

4.3 Slutsatser avseende resultat 
Efter samtal med representanter från Högkvarteret och FMV, och efter att ha läst 
Försvarsmaktens skrivelse från 2007, kan jag konstatera att det har vidtagits en rad olika 
åtgärder för att tackla de problem som många kvinnor upplever gällande utrustning som inte 
är anpassad för individen. Bland annat har mer än hälften av de problemområden som tas upp 
av kvinnorna i 2005 års undersökning avseende sexuella trakasserier på något sätt åtgärdats.  
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 Ak5: Ak5A har ersatts av Ak5C, som bland annat har försetts med en ny dubbelsidig 
säkringsomställare samt justerbar kolv, något som många kvinnor tidigare hade 
problem med.  

 Hjälm: Hjälmar i storlek S har levererats till förbanden. 
 Handskar och vantar: Finns nu ner till storlek 6. 
 Handduk: Stora handdukar (badlakan) har levererats till hela Försvarsmakten.  
 Underkläder: Har nyligen levererats till Försvarsmakten. Distribution till förbanden 

pågår. 
 Stridsväst: Stridsvästen består av två delar, själva västen och ett bälte. Västen finns 

kvar i sitt ursprungliga utförande, men bältet har nu anskaffats i storlek XS. Man har 
också köpt in specialkit som kan användas för att göra västen mindre än vad som är 
möjligt med de remmar som sitter fastsydda. Leverans av dessa är beräknad till 
oktober/november 2010. 

 M/87: Dammodell (inkl. skjortor och kjol) har levererats till förbanden.  

Man har förutom dessa åtgärder även ökat kvantiteten av små storlekar i trikåer och 
uniformer, så att de alltid ska finnas tillgängliga. Två problemområden har delvis åtgärdats: 

 Kroppsskydd: Kroppsskydd 90 (mjukt) finns kvar i sitt ordinarie utförande. Det finns 
inga planer på att ersätta det eller ta fram någon ny modell. Som alternativ till 
kroppsskydd 94 (med plattor) har FMV köpt in polisens kroppsskydd (P100) för 
kvinnor och män. Dessa används för närvarande i utlandsstyrkan. Ett helt nytt 
kroppsskydd är under anskaffning.  

 M/90: Mindre storlekar har tagits fram, men inga förändringar i passform har gjorts. 
Man anser att befintlig modell fungerar för både kvinnor och män.  

De punkter som inte har åtgärdats är: 

 Kängor: Det har inte skett några förändringar i utbudet av storlekar eller passform. I 
möjligaste mån erbjuds individer som har för små eller för stora fötter andra alternativ, 
exempelvis genom anskaffning av civila kängor. 

 Mammakläder: Anskaffning av mammakläder går till på samma sätt som tidigare 
(specialbeställs och skräddarsys).  

 LK70 och stridssäck: LK70 används inte längre i Försvarsmakten, förutom i 
undantagsfall. Försök har gjorts med omsydda stridssäckar, men beslut fattades att 
behålla stridssäcken i sitt ordinarie utförande.  

En rad åtgärder har alltså vidtagits. Däremot kan det konstateras att de styrningar som ges i 
jämställdhetsplanen inte följs. Under intervjuerna har det framgått att de åtgärder som vidtas 
till förmån för kvinnor i huvudsak kommer av ett personligt engagemang, och att de 
organisatoriska åtgärderna verkar ha uteblivit. Något genus- eller jämställdhetsperspektiv 
verkar inte heller finnas, varken på FMV eller hos MSA. MSA upplever också ett bristande 
stöd från den egna organisationen i dessa frågor.  

 

5. Diskussion 
I Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2009-2011 beskrivs ett antal mål och åtgärder som syftar 
till att skapa en bättre arbetsmiljö för kvinnor, kopplat till utrustning. Det känns positivt att det 
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finns en åtgärdsplan och att det har satts upp tydliga mål kring vad som ska åstadkommas. 
Men det finns också anledning att ifrågasätta huruvida jämställdhetsplanen efterlevs. Det har 
framkommit att mj Rolf Carlsvärd och Marja Appelblom vidtar aktiva och medvetna åtgärder 
till förmån för kvinnor när det tas fram nya produkter. Däremot verkar de initiativ som tas ofta 
vara personliga. Engagemanget på organisatorisk nivå verkar vara nästan obefintligt. Både mj 
Carlsvärd och Appelblom menar att de har kvinnors behov i åtanke när de tar fram nya 
produkter. De normativa utgångspunkterna verkar dock fortfarande vara att alla är byggda och 
ser ut som män, och det läggs väldigt lite kraft på att ta reda på vad Försvarsmaktens kvinnor 
har för åsikter i frågan. Bevisligen är det så att många kvinnor verkar trivas bra med den 
utrustning de har, och alla plagg måste inte tvunget tas fram i dammodell. Något som däremot 
skulle kunna innebära en förändring i rätt riktning vore ifall man intresserade sig tillräckligt 
för att faktiskt fråga kvinnorna, såsom några forskare från FHS gjorde 200548, vad de tycker 
om utrustningen, och vilka förändringar de skulle vilja se. För alla är inte nöjda, inte heller 
bland männen! Varken mj Carlsvärd eller Appelblom uppvisar någon ovilja att handskas med 
rådande problem. Men räcker det? På flera ställen i jämställdhetsplanen står det att genus och 
jämställdhet ska beaktas vid nyanskaffning av materiel. De personer som innehar tjänster med 
ansvar för materialanskaffning borde därför ha god och gedigen utbildning inom just genus 
och jämställdhet, och Försvarsmakten borde ansvara för att utbilda sin personal så att de kan 
lösa sina uppgifter på ett adekvat sätt. Jag frågar mig hur bra utbildning de ansvariga 
egentligen har kring genus, jämställdhet och kvinnors fysionomi – ämnen som bör bidra till 
ökad förmåga att hantera frågan kring utrustning för kvinnor. Det är heller inte enbart de 
ansvariga på högsta nivå som bör ställas till svars för det här problemet. Förbanden runt om i 
landet bär också ett stort ansvar när det kommer till bland annat förmedling av människors 
åsikter, personalvård på olika nivåer, samt vilka regler och riklinjer som ska följas.  

En av de styrningar som finns i jämställdhetsplanen är också att det ska finnas ”lämplig” och 
”anpassad” utrustning för alla, inklusive kvinnor. Vem avgör då vilken utrustning som är 
”lämplig” och ”anpassad”? Är det någon på FMV som bestämmer att exempelvis 
kroppsskydd 94 är lämplig utrustning för en kurvig kvinna? Eller är det individerna som bär 
utrustningen som har rätten att avgöra vad som passar och fungerar, och vad som inte gör det? 
Det känns mycket positivt att sådana mål har formulerats, men de känns samtidigt relativt löst 
formulerade, vilket gör att det går att komma runt dem om man inte är intresserad av att tackla 
problemet på riktigt.  

En orsak till det bristande engagemang som verkar råda kring frågan om utrustning för 
kvinnor, skulle kunna vara bristfällig kunskap och förståelse kring kvinnors behov och de 
fysiska olikheter som finns mellan kvinnor och män. Det är också möjligt att det finns en 
organisatorisk ovilja att anpassa systemet för den minoritet som kvinnorna utgör. Detta var 
bland annat något som visade sig under de intervjuer som jag har genomfört inom ramen för 
denna uppsats. 

Som kvinna och som intresserad av området trodde jag att jag skulle ha ganska bra insikt i hur 
långt man har kommit i utvecklingen och vilken utrustning som finns och inte finns. Men det 
visade sig finnas en hel del som jag inte kände till, exempelvis att en rad olika produkter har 
tagits fram i mindre storlekar. Under arbetets gång har jag konstaterat att funktionen 
brukarrepresentant inte verkar vara särskild välkänd på våra förband. Samtidigt är det den 
enda kanalen som soldaterna längs ut på linan har för att förmedla sina åsikter och påverka 
den utrustning som han eller hon bär. För att människor ska kunna påverka sin situation måste 

                                                             
48 Berggren, Estrada, Ivarsson, 2005. 
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de ha en tydlig och välkänd kommunikationskanal, samtidigt som beställarna är beroende av 
användarnas åsikter för att kunna ta fram utrustning som motsvarar deras behov. Varje 
förbands brukarrepresentant ansvarar ensam för att föra förbandspersonalens åsikter vidare 
uppåt. Detta inkluderar ofta hundratals människor, som kan ha vitt skiljda förutsättningar och 
behov. Utifrån Moss Kanters teorier kring gruppsammansättningar49, kan man dra slutsatsen 
att så länge kvinnor utgör en så liten minoritetsgrupp som de gör idag (<15 %) så kommer 
deras röster i många fall att kvävas av rösterna från majoriteten. Använder man då den 
åsiktsinsamlingsmetod som används idag, med brukarrepresentanter, så är sannolikheten stor 
att kvinnornas åsikter inte kommer att göras rättvisa. Det tycks råda ett informationsvakuum i 
frågan, som i sig ser ut att bidra till den långsamma utvecklingen inom området. Det största 
problemet i den här frågan torde inte vara huruvida det finns eller inte finns utrustning som är 
anpassad för kvinnor. Det är ett problem, men roten till det problemet ligger sannolikt, 
åtminstone delvis, i kommunikationen mellan beställarna, tillverkarna och användarna. 

I en fördjupad analys av studien kring sexuella trakasserier från 200550 drogs slutsatsen att 
”respondenterna saknar den utrustning som de anser behövs för att kunna utföra sitt arbete 
ordentligt, säkert, bekvämt och hälsosamt.” Huruvida detta påstående fortfarande är sant, och 
huruvida procentsatserna över antalet kvinnor som är missnöjda med sin personliga utrustning 
(ca 65 %) fortfarande stämmer, vet ingen med säkerhet, då ingen ny studie av samma karaktär 
har genomförts.  

Det tog Försvarsmakten 26 år att börja anpassa den personliga utrustningen för kvinnors 
behov. Orsakerna till at det dröjde så länge är säkerligen flera, sannolikt kopplade till 
organisationskultur, normer och det faktum att kvinnor i Försvarsmakten utgör en ganska liten 
minoritet. Det kan konstateras att om engagemanget och viljan hade varit större, 
genomgående på alla nivåer i organisationen, så hade denna förändring inte tagit lika lång tid. 
Däremot verkar det ha börjat ske en attitydförändring, och de senaste åren har det börjat 
hända saker, även på högsta nivå. Fler och fler inser fördelarna med en heterogen arbetsplats, 
och att det faktiskt behövs fler kvinnor i Försvarsmakten. Det kan konstateras att motståndet 
har minskat, och att efter hand som vilja och acceptans har infunnit sig, så har organisationen 
också börjat anpassa sig. Det blir tydligt, om man läser jämställdhetsplanen, att frågorna har 
tagits upp, att det har fastställts att det är ett reellt problem som måste hanteras, och att det 
krävs handlingsplaner för detta. Men om dessa handlingsplaner inte efterlevs så spelar det 
ingen roll hur välformulerade och högtflygande de är. Då blir det bara tomma ord, och 
Försvarsmaktens kvinnor får fortsätta leva med trakasserier, diskriminering, hälsoproblem och 
allt som följer med det. Projekt som Inte Lika Meds blotta existens borde uppfattas som en 
tydlig signal till Försvarsmaktens ledning att problemen fortfarande existerar, och att frågan i 
allra högsta grad är aktuell. Inte Lika Med har fått stor uppmärksamhet i Försvarsmakts-
medier, och det med all rätta. Tjejerna i gruppen vill lyfta debatten i en fråga som påvisar det 
faktum att kvinnor inte befinner sig i Försvarsmakten på samma villkor som män, och att mer 
arbete kommer att krävas för att tillgodose de rådande behoven av anpassad utrustning för 
kvinnor. 

Ett faktum som ytterligare belyser allvaret i det här problemet är Försvarsmaktens målsättning 
att innan 2012 ha höjt andelen kvinnor som officerare till cirka 10 % och andelen kvinnor som 
soldater, sjömän och gruppchefer till 30 %. Om man lyckas kommer det att innebära en 
ökning i kvantitet med hundratal. Då är det inte acceptabelt att det inte finns utrustning som är 
anpassad till kvinnor, så som det finns utrustning som är anpassad för män. Att erkänna att 
                                                             
49 Cox, Ivarsson, 2007, s. 69. 
50 Berggren, Ivarsson, Magnusson, 2005. 
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bristen på anpassad utrustning är ett problem är också att erkänna kvinnorna och deras behov. 
Detta är inte enbart en praktisk fråga, utan också en fråga om att åtgärda en form av 
trakasserier som har visat sig påverka kvinnors psykiska välmående negativt. 51 Inte Lika Med 
menar att mycket görs för att rekrytera kvinnor, men att lite görs för att behålla dem. Om 
Försvarsmakten vill öka andelen kvinnor, och få dem att stanna i organisationen, så kommer 
det att krävas aktiva, kvalificerade och långsiktiga åtgärder på flera områden. Personlig 
utrustning är ett av dem.  

6. Slutsatser 
Sedan 2005 har det hänt en hel del inom området personlig utrustning. Ett stort antal persedlar 
har anskaffats i mindre storlekar och Försvarsmakten har uttryckt en vilja att förse alla, såväl 
kvinnor som män, med utrustning som passar och fungerar för individen. De problem som 
många kvinnor länge har upplevt har nu uppmärksammats och börjat åtgärdas. Däremot finns 
det anledning att ifrågasätta om man verkligen vidtar rätt åtgärder. Personer som sitter på 
nyckelpositioner, vars beslut kan påverka tusentals människor, verkar idag agera endast 
utifrån egenintresse och välvilja. Utifrån de styrningar som ges i jämställdhetsplanen kan det 
konstateras att det krävs kunskap och utbildning kring syftet med åtgärderna och vad 
effekterna blir för att resultatet verkligen ska bli det som önskas och efterfrågas. 

Faktum är att kvinnor i 30 år har tvingats gå runt i för stora och konstigt sittande kläder och 
utrustning. 30 år är en lång tid. Nu vill Försvarsmakten anställa 30 % kvinnor på kontrakt i 
upp till åtta år. Då är det inte acceptabelt att det inte finns lämpad och anpassad utrustning. 
Den här frågan, liksom många andra frågor rörande jämställdhet i Försvarsmakten, måste tas 
på allvar för att de ska kunna ske några bestående förändringar. Chefer på alla nivåer måste ta 
sitt ansvar och gemensamt sträva efter att skapa en jämställd Försvarsmakt. 
Jämställdhetsplanen sätter upp en rad riktlinjer som vi alla är skyldiga att följa, och som i sin 
helhet syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö. För att detta ska lyckas kommer det bland 
annat krävas mer utbildning kring vad genus och jämställdhet innebär, vad vi har att vinna på 
att beakta dessa faktorer samt vilka skyldigheter vi alla har att se till att jämställdhetsplanen 
efterlevs. I dagsläget finns det ett engagemang hos de ansvariga på materielområdet, men det 
verkar råda brist på kunskap inom området.  

I kombination med utbildning skulle ett förtydligande kring brukarrepresentanternas roll och 
syfte kunna bli en framgångsfaktor. Deras uppgift måste göras mer känd, och kommunika-
tionen med användarna måste bli bättre. Kanske bör också Försvarsmakten ta en mer aktiv 
ställning i det här arbetet, och med jämna mellanrum ta reda på personalens (officerares och 
soldaters) samlade åsikter kring utrustning, exempelvis genom enkätundersökningar på 
representativa delar av varje förbands personal. I dessa undersökningar bör också målgruppen 
kvinnor vara av särskilt intresse.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
Ett förslag på bidrag till lösandet av denna fråga är att en stor enkätundersökning, som vänder 
sig till både män och kvinnor inom hela Försvarsmakten, genomförs på bred front. Den bör ta 
upp frågor kring uniformer och stridsutrustning och syfta till att ta reda på om någon 
målgrupp är särskilt missnöjd med någon typ av plagg eller någon specifik persedel. Man bör 
också kunna dra lärdomar och slutsatser utifrån vilka persedlar användarna är mest nöjda 

                                                             
51 Berggren, Ivarsson, Magnusson, 2005, s.60. 
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med. Enkäten skulle kunna utformas på en rad olika sätt, för att tillgodose alla tänkbara 
informationsbehov hos MSA och FMV.  

Utifrån resultaten av en sådan undersökning skulle man kunna få en ganska bra bild av 
huruvida MSAs och FMVs arbete ger det utslag man önskar. Det är heller inte osannolikt att 
enkätsvaren kan erbjuda nya infallsvinklar och finurliga förslag på knepiga problem, vilket 
snabbt skulle råda bot på eventuellt ”grupptänk” på Högkvarteret och FMV. Jag anser att den 
här typen av undersökning är något som bör genomföras på regelbunden basis, i syfte att höja 
kvaliteten på den utrustning som levereras till Försvarsmakten.  

Något som också skulle vara intressant är en jämförande studie med våra nordiska 
grannländers försvarsmakter, och kanske en nation som USA, som har en ganska stor andel 
kvinnor i det militära (15 %)52. Där skulle man kunna titta på vilken utrustning som 
tillhandahålls, och hur man resonerar kring utrustning för kvinnor. Kanske kan de ge oss nya 
infallsvinklar och inspirera oss till nya lösningar på gamla problem, likväl som de kanske har 
något att lära av oss. 

                                                             
52 Cox, Roland (red.), Långsamt framåt marsch, 2002. Stockholm: Försvarshögskolan, s. 72. 
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Bilaga 1 
 

INTERVJUGUIDE 

Frågor till mj Rolf Carlsvärd: 

 Vilka åtgärder har vidtagits kopplat till de krav som ställs i jämställdhetsplanen? 
  Vilka anser du är de största problemen angående utrustning för kvinnor? 
 Vilka brister ser du i systemet idag? 
 Varför tror du att det har tagit så lång tid att få fram materiel till kvinnor? 
 Hur går materielframtagningsprocessen till? 

 

Frågor till Marja Appelblom: 

 Hur går det till när man tar fram nya uniformspersedlar? 
o Vilka storlekar utgår man ifrån? 
o Sker det någon särskild anpassning till kvinnor? 

 Sker det någon kontakt/utvärdering mot användarna (främst kvinnor)? 
 Får FMV någon stöttning i form av genusrådgivning/motsvarande? 

o Har FMV några styrningar att anlägga genus- och jämställdhetsperspektiv? 
 Hur ser FMV på anpassningen till kvinnor? 

 

Frågorna ovan användes som utgångspunkt under intervjuerna. Även andra ämnen 
diskuterades, och dessa har i viss mån även kommit att användas i uppsatsen. 

 


