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Inledning
Officersförbundet har genom åren fått signaler om att Försvarsmaktens utrustning inte fungerar fullt 
ut för kvinnliga medlemmar. En undersökning bland Officersförbundets medlemmar som är kvinnor 
bekräftar dessa signaler. Det är illa ställt med utrustning för kvinnor i Försvarsmakten. 

”Har lyckats få ut både krsk90 (kroppsskydd) och krsk94 i storlek S och dem lämnar jag aldrig igen. Har 
blivit beordrad att göra det men vägrat, då alla vill ha små kroppsskydd, även de största killarna, så därför finns 
de aldrig att få ut för de som faktiskt är små.”

Officersförbundet skickade i slutet av maj 2013 en enkät till de medlemmar i förbundet som är kvinnor. 
I enkäten ställdes frågor om hur man upplevde att den utrustning som Försvarsmakten tillhandahåller 
är anpassad efter kvinnors kroppar. 

Officersförbundet vill beskriva och beklaga glappet mellan ord och handling. Försvarsmaktens strategis-
ka dokument är fyllda av tjusiga formuleringar kring vikten av att få in fler kvinnor i försvaret samtidigt 
som den verklighet som möter de kvinnor som redan finns visar på något helt annat. 

Försvarsmakten har höga ambitioner
Försvarsmakten har under årens lopp levererat vackra formuleringar om jämställdhet i olika policydo-
kument, planer och styrdokument. Men alltför ofta har de ambitiösa formuleringarna aldrig transforme-
rats till konkret handling.

För att visa på glappet mellan teori och verklighet ger vi här några exempel på Försvarsmaktens uttalade 
ambitioner och formuleringar om jämställdhet. Ha dem i åtanke när du tar del av undersökningsresulta-
tet.

Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2006-2008
Under rubriken mål/åtgärder och jämställda arbetsförhållanden kan vi läsa följande:

”Vi skall skapa en arbetsorganisation och arbetsmiljö som passar både kvinnor och män. Detta gäller såväl den 
fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.”

Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2009-2011
I generaldirektörens inledning läser vi:

”Under denna period skall vi genomföra åtgärder på central och lokal nivå som skapar förutsättningar att nå de 
uppställda målen, det lokala arbetet blir därmed helt avgörande.”

Under rubriken Försvarsmaktens fokusområden:
”För Försvarsmakten betyder det att det inom denna treårsperiod:
Skall finnas anpassad personlig utrustning tillgänglig för såväl kvinnor som män. Vid all nyanskaffning av mate-
riel och utrustning skall ett genusperspektiv anläggas.”

Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014
”Så långt det är teknisk möjligt och rimligt i förhållande till arbetets natur, ska det finnas utrustning och materiel 
utifrån den enskildes individuella förutsättningar. Det ska finnas anpassad personlig utrustning tillgänglig för 
såväl kvinnor som män. Vid all nyanskaffning av materiel och utrustning anläggs ett genusperspektiv.”

Försvarsmaktens strategiska inriktning 2013
”Genom att vi var och en gör värdegrunden till vår egen och lever efter den, bidrar vi till Försvarsmaktens goda 
anda och professionalitet. Vi som verkar i Försvarsmakten uppskattar och tar vara på mångfald och våra olik- 
heter som den tillgång detta är.”



Undersökningen
Officersförbundets undersökning visar att det är många medlemmar som har synpunkter på hur För-
svarsmaktens utrustning är anpassad efter de soldater och officerare som inte är män. Mest missnöjd 
är man med underkläderna, där svarade 59 procent att de inte hade tillgång till underkläder som passar 
deras kroppar, på andra plats kom uniformer, 39 procent av är missnöjda med passformen på dessa.  

Över 40 procent (43%) har uppgivit att de fått tjata sig till utrustning som passar, det handlar till exem-
pel om uniformer, kroppsskydd, kängor i rätt storlek.

66 procent uppger att de själva köpt utrustning då Försvarsmakten inte kunnat tillhandahålla tillräckligt 
bra. Framför allt är det kängor och underkläder man själv köper. 

Metod
Officersförbundet skickade i slutet av maj 2013 en enkät till de 686 medlemmar i förbundet som är 
kvinnor och som har lämnat en e-postadress. I enkäten ställdes frågor om hur man upplevde att den 
utrustning som Försvarsmakten tillhandahåller är anpassad efter kvinnors kroppar. 355 medlemmar be-
svarade enkäten, en svarsfrekvens på drygt 50 procent. Många av de svarande tog sig också tid att med 
egna ord beskriva bristerna på de olika områden vi ställde frågor kring.

Underkläder
”FMs trosor ger skav vid aktivitet så som marsch och strid, de ger skav under skinkorna samt i ljumskarna. 
Trosornas smala linning trycker ganska mycket på höfterna som svullnar vilket resulterar i att m90 byxorna 
sitter mycket sämre och ger smärta och obehag, Förbättringsförslag är att göra benen lite längre med inte så skarpa 
kanter och linningen bredare, målbild = kalsongerna.”

Försvarsmaktens underkläder för kvinnor är under all kritik anser en stor del av de kvinnor som svarat 
på undersökningen. Underkläder är också den kategori av utrustning som fått flest klagomål, många 
har i frisvaren uttryckt sitt missnöje med de trosor och bh:ar som erbjuds men även långkalsonger och 
strumpor kommenteras.  

Två tredjedelar av de tillfrågade kvinnorna svarar att de inte har tillgång till underkläder som fungerar. 
Det är framför allt trosorna som anses vara obekväma. De är trånga i benen, skaver i ljumskarna och 
har alldeles för smal och tajt resår i linningen. Herrarnas kalsonger är i mjukt och skönt tyg medan kvin-
nornas trosor har hårda kanter trots rätt storlek. Många efterlyser en kvinnlig variant av kalsongerna. 
De anses som ett bättre alternativ än trosorna trots att de sitter slappt i grenen eftersom kalsongerna 
har mjukt och skönt tyg medan kvinnornas trosor har hårda kanter. 

”För mig är det mer bekvämt att använda kalsonger. Trosorna stramar kring benen och midjan”
”… jag har normalt M, men i trosorna måste jag ha XL och de skaver ändå in.”

Även sport-bh:arna får mycket kritik. Det finns för få storlekar för att täcka in alla typer av byster och 
varianter som finns har en hel del övrigt att önska. En variant har en dragkedja som trycker mot huden 
när man använder kroppsskydd, en annan är av ett alldeles för varmt material, typ frotté. 

” ...Den enda bh jag haft möjlighet att få ut är gjord i ullfrotté vilket är jättebra på vintern men inte särskild 
funktionell i 45 graders värme i öknen.”

Andra saker som lyfts upp särskilt bland svaren på frågan om underkläder är att långkalsonger bara 
finns i herrmodell och att det därför blir lite väl mycket tyg framtill och att alla strumpor är i herrstorle-
kar och därför är för stora.  



Uniformer
”Mina höfter är för breda för de manliga storlekarna. Jag väger 60 kg men måste ha byxor för 75 kg. Detta gör 
att de är väldigt stora och pösiga.”

39 procent menar att de inte har tillgång till uniformer som passar deras kroppar. Uniformerna är 
anpassade för män, inte för kvinnor med midja och höfter. Undantag är daglig dräkt där det finns en 
variant för kvinnor. Många saknar också handskar i små storlekar.

Det finns för få storlekar, hoppet mellan storlekarna blir för stort och då är det också svårt att få bra 
passform. Sedan är inte m/90 anpassade efter tjejformer. Jackan är för bred och ska man ha tillräcklig 
vidd över höfterna får man hålla upp byxorna med ett bälte. 

”Om jackan i uniformen ska sitta snyggt så blir ärmarna för korta”.

Uniformsstorlekarna menar man är felaktiga, de är för stora. 55 kg passar dem som väger 85 kg. Det 
här innebär att det ofta är brist på små storlekar. 

”... Man ser ut som en säck potatis! Allt är för stort. Har det minsta i allt men det finns inget som passar i alla 
fall.”

Skyddsutrustning
Hälften av de som använder skyddsutrustning uppger att den inte passar deras kropp och 23 procent 
har inte en passande hjälm (ca 30 procent av de svarande uppger att de ej använder kroppsskydd efter-
som deras vardagliga tjänst inte kräver det). 

En vanlig kommentar är att det inte finns plats för stor byst i kroppsskyddet. Andra menar att det är för 
stort och ger skavsår på höfterna. Stridsvästen är för lång.

”Stridsvästen är för stor även den i S.”

Huvudproblemet med hjälmarna är att de är för stora och då åker ner i ögonen vid t.ex skjutövningar. 
Det finns alldeles för få hjälmar i storlek small. Och får man tag i en hjälm i small så finns det inte nå-
gon hjälminredning som passar. 

”Svårt att få tag i hjälmar i minsta storleken.” ”De mindre storlekarna är slut på förrådet.”

Kunskapen behöver bli omhändertagen
Den här rapporten fokuserar på utrustningen och de brister som finns inom det området. Allt är dock 
inte mörkt inom jämställdhetsområdet inom Försvarsmakten. Med all heder så har man inrättat ett gen-
dercenter på Swedint, antagit en ambitiös plan för jämställdhetsintegrering och gör diskrimineringsun-
dersökningar med stöd av Göteborgs universitet. Men den stora frågan är dock hur man omhändertar 
resultaten. Kedjan undersöka – åtgärda – följa upp stannar oftast vid undersökning. För att få till någon 
förändring krävs ofta mer än teoretisk kunskap. De lärdomar som dras måste tas tillvara och omsät-
tas i praktisk handling. Det är först när jämställdhetsarbetet är en naturlig del bland alla chefer, på alla 
förband och på FMV som det kan bli någon varaktig förändring.

Det här vill Officersförbundet
Officersförbundet menar att inte ska vara någon skillnad på att vara man eller kvinna inom Försvars-
makten. Alla våra medlemmar har rätt till en anpassad utrustning och en god arbetsmiljö. Som vi ser det 
är Försvarsmakten idag alldeles för fyrkantig, man säger sig vilja rekrytera en mångfald men utformar 
sin utrustning för 23 åriga män. Det går inte att pressa ner trianglar, rektanglar och stjärnor i kvadra-
tiska hål.



Antalet som går att nyrekrytera till försvaret är sjunkande, lagret av de som gjort värnplikten är på 
upphällningen och ålderskullarna runt 20 år sjunker stadigt. Försvarsmakten har helt enkelt inte råd att 
mista några soldater på grund av problem med utrustning. Alla måste attraheras och behållas annars 
havererar hela försvarsmakten i brist på personal.

Vår undersökning visar att frågan om anpassad utrustning är angelägen, många besvarade enkäten och 
en stor del beskrev också i fritext vilka felen var och uttryckte en uppskattning över att någon intres-
serade sig för frågan. Hur kommer det sig att inte Försvarsmakten själva gjort någon undersökning, hur 
fångar man upp användarnas erfarenheter av utrustningen?

Ytterst menar Officersförbundet att Försvarsmaktens oförmåga att tillhandahålla utrustning som passar 
både män och kvinnor är att hänföra till ett bristande ledarskap. Välformulerade planer och policydo-
kument tas fram men sen finns det ingen som ställer krav på leverans. Klarar Försvarsmakten, FMV 
och industrin av att ta fram avancerade stridsflygplan så borde det inte vara några större problem med 
trosor och bh. Nu, drygt 30 år sedan de första kvinnorna trädde in i försvaret, är det dags för Försvars-
maktens ledning att inse att män och kvinnor trots allt har vissa fysiska olikheter.

Utrustning som känns obekväm eller inte passar i storlek kan också riskeras att inte användas. Man 
kanske väljer att köpa in egen utrustning som inte är anpassad att skydda vid till exempel brand eller 
explosion och då handlar det inte längre bara om bekvämlighet utan även om säkerhet. 

Felaktig utrustning skapar inte några soldater med självkänsla och stolthet. Look good – do good. El-
ler för att citera förevarande generaldirektören Ulf  Bengtsson i jämställdhetsplanen 2009-2011: 

”Vi har alla rätt till värdighet och respekt i arbetslivet.”
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Diagram över svaren 

Här nedan visas diagram över de frågor och svar som förekommer i rapporten. Hela enkäten finns att 
beställa från Officersförbundet, 08-440 383 30 eller kansli@officersforbundet.se. 



Hennes skor är för stora och hennes 
mössa för trång, hennes byxor för 
smala och hennes rock är för lång, 
men det gör det samma för hon är 
min soldat, någonstans i Sverige.
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