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Riksförbundet Sveriges lottakårer 
Strategi 2023-2030 

 
 
Vi lever i en föränderlig och sårbar värld. Svenska Lottakåren (SLK) engagerar och utbildar kvinnor för att ta 
en aktiv roll i vardag, kris, höjd beredskap och krig.  
 
Agenda 2030 har med utgångspunkt i föränderligheten mål för omställning till ett hållbart samhälle. Målen i 
Agenda 2030 omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling, ekonomiska, sociala och miljömässiga. SLK 
bidrar för uppfyllnad, inom ramen för Totalförsvaret att nå de mål som berör vår verksamhet.  
 
Vi är budbärare av totalförsvarsviljan som innefattar frågor om fred, frihet, demokrati och mänskliga 
rättigheter som är värda att försvara. 
 
Ändamål 
Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK) är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden organisation för 
kvinnor med intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Organisationen omfattas av förordningen (SFS 
1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, vilket gör SLK till en frivillig försvarsorganisation. Verksamheten 
bedrivs i samverkan med berörda myndigheter och andra organisationer. 
 

Enligt stadgan ska SLK  
SLK ska verka för att kvinnor engagerar sig i frågor som rör samhällets säkerhet, både nationellt och 
internationellt, genom att informera, rekrytera och utbilda för militära och civila uppdrag samt för personlig 
utveckling. 

• SLK ska utbilda för att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter.  
• SLK ska bedriva informations- och opinionsbildningsarbete i frågor som rör samhällets säkerhet. 

Övergripande strategisk inriktning  
SLK verkar för folkförankring och försvarsvilja. Vi skapar förståelse för varför fred, frihet, demokrati och 
mänskliga rättigheter ska vara hela folkets angelägenhet att försvara.  

SLK:s fokus som frivillig försvarsorganisation ska bidra till att stärka folkförankringen, bygga försvarsvilja 
och utbilda för totalförsvarets behov.  

SLK ska vara en organisation med kvinnor som medlemmar. Genom att SLK stödjer och stärker kvinnor i 
sitt val att bidra till totalförsvaret, och ett tryggare samhälle, verkar SLK för att hela befolkningen inkluderas. 

SLK ska verka för att alla kvinnor som väljer att bli medlemmar har möjlighet till personlig utveckling för att 
stärka sig själva, stärka samhället och stärka andra för att bidra till totalförsvaret. 
 
SLK har en god omvärldsbevakning och följer utvecklingen i samhället. 
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Strategiska förutsättningar 
Säkerhetsläget i omvärlden bedöms försämras under perioden likväl som hoten mot Sverige ökar. Nya 
former av hot i ”gråzonen” blir vanligare samt fortsatt ökning av samhällsstörningar. Perioden kännetecknas 
av en stark tillväxt av totalförsvaret.  

Under perioden antas Försvarsmaktens (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
monetära resurser för uppdrag och organisationsstöd öka i förhållande till dagens nivå utifrån rådande 
världsläge.  

Befolkningen i Sverige kommer att öka. Civila myndigheter på såväl nationell som regional och lokal nivå 
kommer att behöva stöd för att kunna ta emot och nyttja frivilliga.  

Medborgarnas motivation och vilja till att engagera sig för totalförsvaret förväntas öka under perioden.  

Strategiska mål i siffror 

Medlemmar 
 

Mått Nuläge 2022 Mål 2030 

Antal medlemmar 5600 (per aug 2022) Årligen öka minst 2 
% med avseende 
på innevarande år 

 
Uppdrag 
 

Mått Nuläge 2022 Mål 2030 

Antal huvudmannaskap (FM) /ansvarsområden (MSB) 
(Ledarskap, Stab, Förplägnad, 
Totalförsvarsinformation) 
 

 4  4 

 
Organisering och resurser 
 

Mått Nuläge 2021 Mål 2030 

Antal län med minst en kår  21  21 

 
Definitioner av mål 
Antal medlemmar inkluderar antal som har betalat medlemsavgiften till SLK 31/12, eller som är 
hedersmedlemmar. 
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Antal huvudmannaskap/ansvarsområden som SLK har eller kommer att få uppdragsmedel för att informera, 
rekrytera och utbilda (civilt och militärt) med en ambition att i de fall nya huvudmannaskap/ansvarsområden 
blir aktuella, hålla öppet för att utvärdera och arbeta vidare med. 
 
Antal län med minst en kår ger en indikation om hur organisationen ligger gentemot målet att vara 
rikstäckande. 
 

Delstrategier  
 
Medlemsstrategi 
 
SLK ska erbjuda många möjligheter till engagemang 
Kvinnors olika intresse och möjlighet att göra en insats för samhället ska tillgodoses genom att SLK ska 
erbjuda möjligheter till roller och engagemang som kan kombineras och varieras över tid.  
 
SLK ska ställa få men tydliga krav på sina medlemmar 
Kraven för att vara lotta innebär att följa SLK stadga och värdegrund. 
 
SLK ska rekrytera medlemmar 
Rekrytering ska ske genom nationella och lokala rekryteringskampanjer. 
Lottakårerna ska genomföra medlemsrekrytering, samt aktiviteter för att bibehålla och öka medlemmars 
engagemang, vilja att vidareutveckla sig själva och organisationen.  
 
Genom gott ledarskap och relevant verksamhet ska fler medlemmar rekryteras, 
behållas och engageras 
Den lokala kåren och dess styrelse är av stor betydelse. 
 
Rekrytering ska ske genom nationella och lokala rekryteringskampanjer. 
 
Aktiviteter ska genomföras för att bibehålla och öka medlemmars engagemang.  
 
Nya medlemmar ska få ett gott mottagande och erbjudas utveckling.  
 
Alla har ett ansvar att vidareutveckla sig och organisationen.  
 
 
Strategi för intressenter, konkurrens och samarbete 
Fokus och kvalitet 
Befattningsutbildningar ska vara inom ramen för våra huvudmannaskap (Försvarsmakten) och 
ansvarsområden (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap). 
Fokus ska vara på att leverera med kvalitet och trovärdighet. 
 
Försvarsmakten 
Genom dialog med Försvarsmakten säkerställs bemanningsbehoven inom våra huvudmannaskap samt vid 
övningar och insatser. 
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Vi är en naturlig part för Försvarsmakten när det gäller att öka antalet kvinnor som är aktiva inom 
totalförsvaret.  
Vi arbetar riktat mot ungdomar – bland annat för att informera om unga kvinnors möjligheter inom 
totalförsvaret.  
Insatserna ska öka när det gäller totalförsvarsinformation för att stärka försvarsviljan och folkförankringen.  
 
Civila myndigheter 
Dialog ska föras med centrala och regionala civila myndigheter för att säkerställa bemanningsbehoven inom 
våra ansvarsområden samt vid övningar och insatser.  
Vi är en naturlig part när det gäller att öka antalet kvinnor som är aktiva inom totalförsvaret. 
Insatserna ska öka när det gäller totalförsvarsinformation för att stärka försvarsviljan och folkförankringen. 
 
Lokal nivå 
Insatser på den lokala nivån kan erbjudas av kårerna.  
 
Kårerna ska engagera sig och bidra till totalförsvaret på lokal nivå. 
 
Frivilliga försvarsorganisationer 
Riksförbundet ska vara medlem i Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS) nationellt och 
aktivt delta i FOS arbete.  
 
Samverkan ska ske i de, för frivilliga försvarsorganisationerna, gemensamma övergripande frågor där 
organisationerna blir starka tillsammans. 
 
Övriga organisationer 
När ett samarbete/samverkan bidrar till att verka för målen i strategin samarbetar/samverkar vi. 
 
Politiska beslutsfattare 
Politiker ska se SLK som en viktig och seriös aktör i totalförsvaret. Vi driver frågor om ett starkt totalförsvar, 
där kvinnor har en viktig position, gentemot politikerna. 
 
 
Resursstrategi 
SLK ska vara en resurseffektiv organisation 
Uppdrag som utförs åt Försvarsmakten och civila myndigheter ska genomföras resurseffektivt och med 
kvalitet. 
 

Organisationsstrategi 
SLK ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation. 
 
Organisationsstrukturen med tydliga kommunikationsvägar nationellt och lokalt ska göra det lätt för nya 
medlemmar, myndigheter, övriga samarbetspartner att få kontakt med organisationen. 
 
Organisationen ska verka i vardag, kris, höjd beredskap och krig. 
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