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Svenska Lottakåren  
är en partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som rekryterar 
och utbildar kvinnor för insatser i landets krisberedskap och totalförsvar. 

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett 
säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att 

göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Som utbildad och övad 
lotta bidrar du till totalförsvarets beredskap. Som lotta kan du oavsett ålder 
göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de 

starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.



Ideellt engagemang lockar
Att engagera sig i ideellt arbete har gamla traditioner i Sverige. Folkrörelserna har 
djupa rötter och är sedan 1800-talet en del av Sveriges infrastruktur. Över en miljon 
svenskar jobbar ideellt och det är ungefär lika många kvinnor som män som är aktiva. 
Andelen människor som vill engagera sig ideellt ligger stabilt över åren. Den funktio-
närsroll som ideellt aktiva blir alltmer intresserade av är styrelseuppdrag. En förkla-
ring till det kan vara att ett ideellt styrelseuppdrag ses idag mer som en merit och kan 
därför göra nytta i t ex ett cv. 

Föreningslivet ställer nya krav 
Vår inställning till hur vi vill engagera oss i föreningar har förändrats ganska mycket 
på kort tid. 

Intresset hos människor för att jobba ideellt ökar men präglas av att det ska passa för 
stunden. Man är inte längre medlem i en organisation livet ut, utan väljer utifrån livs-
situation och personligt intresse. Tidigare gick vi med i föreningar för att vår omgiv-
ning förväntade sig det. Så är det inte längre. Förväntningar på det globala och interna-
tionella perspektivet finns idag självklart också med i större utsträckning när vi väljer 
medlemskap.

Ett modernt Svenska Lottakåren utmanar
Vi lottor möter just nu flera utmaningar och möjligheter. En alltmer hotfull omvärld 
gör att regeringen har startat uppbyggnaden av vårt civila försvar, dvs hur samhället 
ska kunna stötta vårt militära försvar i händelse av höjd beredskap. Vi ser också att 
grundvärderingar som demokrati och mänskliga rättigheter är hotade internationellt 
men även i vårt eget samhälle. 

Vi har antagit utmaningarna och arbetar vidare med utvecklingen av vår organisation, 
vår framtida roll i samhället och vårt utbildningsinnehåll. Det är i den här miljön vi 
behöver dig - både som lotta och engagerad coach och funktionär i kåren.

Du coachar grupper och utvecklar individer
Funktionärer är viktiga för Svenska Lottakåren. Som funktionär kan du ha många rol-
ler, t ex arbeta som projektledare för ett ungdomsprojekt, starta ett projekt för att ut-
veckla aktiviteter för din lottakår eller delta i ett ledningsarbete. 

Som funktionär i Svenska Lottakåren är du med och leder verksamheten lokalt i enlig-
het med vår stadga och den verksamhetsidé och verksamhetsinriktning som organisa-
tionen beslutar om vartannat år på riksstämman.

Som funktionär i Svenska Lottakåren är du en nyckelperson för att organisationen ska 
lyckas med att attrahera och behålla medlemmar, och coacha kvinnor till de uppdrag 
som vi har åtagit oss.

För att kunna leda verksamheten i din lottakår behövs bra verktyg. Det gäller att klara 
av både de aktiviteter du och din lottakår vill genomföra och att på ett demokratiskt 
sätt leda föreningsarbetet.

Svenska Lottakåren erbjuder därför gedigna utbildningar och konferenser enbart för 
dig som är funktionär. Vi samarbetar också med studieförbundet Sensus.

Läs mer om hur du kan engagera dig på www.svenskalottakåren.se.
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