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Värdegrunden – en del av vardagen
Vår värdegrund kan hjälpa dig att navigera rätt i din roll som lotta.  
Den beskriver vårt förhållningssätt gentemot varandra och de vi 
samarbetar med. Den är ledstången du kan ta tag i när du känner dig 
osäker eller håller på att tappa balansen.

Värdegrunden kan användas:

• Som grund för ditt ledarskap.

• Som underlag för såväl vardaglig planering som strategiska  
beslut i lottakåren.

• Som underlag vid utvecklingssamtal.

• Som grund för rekrytering och bemötande av nya medlemmar.

Vi tar ansvar
Vi håller vad vi lovar. Uppgiften genomförs på ett målinriktat sätt och med 
en hög kvalitet, från början till slut.

exempel från lottor:

”Om jag har tagit på mig en uppgift genomför jag den.”

”Jag tar seriöst på de uppgifter lottakåren får från olika uppdragsgivare.”

”Jag ser mig som en lotta med radarn ständigt igång efter nya förmågor. Jag har  

rekryterat på tåg, fester och släktmiddagar.”

Vi samarbetar
Oavsett bakgrund och tillhörighet har alla samma värde och vi behandlar 
alla med respekt. Vi är öppna och drar nytta av våra olika erfarenheter och 
vår breda kompetens. Vi har en stark gemenskap och samarbetar såväl 
inom Svenska Lottakåren som med andra organisationer och myndigheter.

exempel från lottor:

”Vi samarbetar mycket med de andra lottakårerna och organisationerna i länet.”

”Vi hjälps åt inom de olika lottakårerna vid t ex rekrytering.”

”För mig är det viktigt att alla ska känna sig välkomna och delaktiga.”

Vi hittar nya vägar
Vi tar vara på det som fungerar och blickar samtidigt framåt för att se hur vi 
kan lösa uppgifterna ännu bättre. Tillsammans tänker vi nytt, är flexibla och 
lösningsorienterade och vi ser till hela organisationens bästa.

exempel från lottor:

”Jag som lotta söker aktivt nya utmaningar och utvecklar mig för att kunna förbättra den

lokala, regionala och nationella säkerheten.”

”Utvecklingsarbete är att aktivt jobba med att lyfta fram medlemmar och introducera dem 

till olika kurser.”

”Det finns alltid en ljusning på problemet. Det gäller bara att vara kreativ och tillsammans 

med andra finna lösningar.”


