
SVENSKA LOTTAKÅREN ORIENTERAR OM:

DET MILITÄRA 
FÖRSVARET  
I SVERIGE

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.
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Försvarets uppgifter
Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige och främja vår säkerhet genom 
insatser på vårt territorium, i närområdet och utanför närområdet. Försvarsmakten 
ska också bistå det övriga samhället och andra myndigheter och länder vid behov. 

Försvar tillsammans med andra
Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har sedan kalla krigets slut förändrats i 
grunden. Konfrontation har ersatts av samarbete. Nästan alla Europas stater är nu 
medlemmar i såväl EU som Nato. Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans 
med andra länder med gemensamma demokratiska värderingar. Försvarsmakten ska 
både kunna ge och ta emot stöd från andra nationer, myndigheter och organisationer 
för att uppnå ökad effekt. 

Försvarets uppgifter är mer komplexa idag
Vårt tidigare gamla invasionsförsvar har ersatts med ett annat mer mångsidigt och 
aktivare försvar med snabbare förmåga och med möjlighet att agera i och utanför Sve-
rige. Värnplikten återaktiverades från och med 1 januari 2018 och är känsneutral vil-
ket innebäar att kvinnor och männ kallas till mönstring på lika villkor. Fortfarande är 
ett frivillig intresse i första hand det som gör att en person blir ttagen till tjänstgöring.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna 
Hemvärnet skapades genom ett riksdagsbeslut den 29 maj 1940. Andra världskriget 
rasade i vår närhet och behovet av att skydda hembygd och hemmavarande var påtag-
ligt. Idag är Hemvärnet ett frivilligt förband i Försvarsmaktens insatsorganisation. 
Hemvärnets viktigaste uppgifter är att bevaka, skydda, ytövervaka samt stödja sam-
hället vid olika typer av kriser. Hemvärnet utvecklas ständigt med mer ansvar och fler 
uppgifter och tilldelas därmed också fler och mer avancerade resurser än tidigare. 

Frivilliga förvarsorganisationerna har stor betydelse  
i försvaret
Sveriges frivilliga förvarsorganisationer är självständiga föreningar som har tillkom-
mit på medborgarnas egna initiativ. De är också ideella och fristående i förhållande till 
varandra och till Försvarsmakten som de samverkar med. Totalt har organisationerna 

cirka 350 000 engagerade. Organisationerna rekryterar och utbildar medborgare på fri-
villig basis för uppgifter inom bland annat landets krisberedskap och totalförsvaret. 

Svenska Lottakåren är en av de organisationer som utbildar för avtal, främst med 
Hemvärnet men även med flygvapnet, armén och marinen.

Svenska Lottakåren utbildar dig för ett militärt avtal
Svenska Lottakåren utbildar medlemmar för avtal och krigsplacering inom Försvars-
makten till befattningar inom förplägnad/fältkock, stab och underrättelse. 
     Förutom grundutbildning i din befattning får du också tillgång till ledarskapsutbild-
ningar som utvecklar dig som individ och ledare. 
    Var och när du får tjänstgöra beror på den inriktning som du har valt, och i fredstid 
handlar det om att delta på övningar och i vidareutbildningar för att bibehålla kompe-
tensen. Men om en krigssituation skulle uppstå och det blir skarpt läge är du beordrad 
till tjänstgöring enligt ditt avtal med Försvarsmakten.

Läs mer om våra militära utbildningar på www.svenskalottakaren.se.
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