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Abstract 

This thesis has its primary focus on the voluntary female organization by the name 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer. It is a voluntary defense organization by women that was 

founded after the first world war in 1924 and is still active till this day. The purpose of the 

thesis is to study gender relations between the female organization and the Swedish Armed 

Forces which is dominated mainly by the male gender. What was their attitude towards their 

own contribution to the Swedish defense? Why was it even necessary with a defense 

organization for women? In the 1980s was most of the occupations open for the Swedish 

women except for the occupations within the Swedish military, they weren´t accessible until 

1989. This thesis focuses around the period 1985-1990 when the Swedish labor market finally 

were free from limitations and have used the material left by the organization such as reports 

from different meetings and year summaries all retrieved from Krigsarkivet in Stockholm. 

The study showed, altogether, how the women in the Swedish defense organization worked 

tirelessly toward acceptance in the Armed Forces and to retrieve the same economic 

citizenship as the men. By analyzing the retrieved material, we can establish the will of 

change that the women had and compare it to other organizations in history and theories about 

gender relations and behaviors within different types of organizations.   

 

Keywords: Women, Gender, Organization, Swedish Armed Forces, Women within the 

military, Military, Organization theories,  
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1. Inledning 
 

Även om arbetsmarknaden till stor del öppnade sig för kvinnor under 1960-talet förblev 

kvinnor inom militära yrkesbefattningar sällsynta och motståndet mot kvinnor inom bland 

annat värnplikten var fortfarande hårt. Under 1980-talet förändrades detta och kvinnorna fick 

nu möjlighet att tjänstgöra i den svenska Försvarsmakten, exempelvis som officerare. Efter 

1989 fanns det inte längre några restriktioner för kvinnor gällande yrken inom Sveriges 

försvar och kvinnor hade för första gången möjlighet att genomgå träning och utbildning för 

att bli soldater.1  

Det här betyder dock inte att kvinnor inte var involverade i det svenska försvarsarbetet innan 

1980. I Försvarsmakten har kvinnor varit betydelsefulla aktörer sedan början på 1900-talet 

genom att flera hundratusentals civilanställda kvinnor har arbetat med bland annat sjukvård, 

matlagning, övervakningsarbete, sömnad och fordonsteknik för försvaret.2 Men kvinnor har 

även varit involverade i krig redan under korstågens tid när de verkade som packåsnor åt de 

stridande männen och därmed följde med på de långa resorna för att ta hand om soldaterna.3 

I samband med första världskriget började kvinnor att organisera sig inom föreningsliv och 

frivilligorganisationer såsom Riksförbundet Sveriges Lottakårer detta för att kunna vara 

delaktiga i den svenska samhällsutvecklingen.4 Den första svenska Lottakåren startade i 

Stockholm 1924 av Tyra Wadner efter hennes besök i Finland där hon blev inspirerad av 

Lotta Svärd-rörelsen och de finska kvinnorna som redan organiserat sig inom det finska 

försvaret.5 De svenska lottorna är en välkänd grupp kvinnor såväl under 1900-talet som i 

dagens samhälle då organisationen fortfarande är aktiv samt var väldigt stor under 1960–

1980-talet vilket gör att de flesta har en mamma, moster eller mormor som varit en aktiv 

medlem i någon lokal lottakår. Men inom den historiska forskningen är de svenska 

lottakårerna inte lika välkända då det saknas värdefull forskning under flera tidsperioder samt 

 
1 Sundevall, Fia., (2011)., Det sista manliga yrkesmonopolet – Genus och militärt arbete i Sverige 

1865–1989., Stockholm Universitet, Makadam, Stockholm. Sid 14-15 
2 Petterson, Lena., (2005)., Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten., Försvarshögskolan., 

Stockholm. Sid 5 
3 Larsdotter, Anna., (2016)., Kvinnor i Strid., Lund, Historisk media.  
4 Petterson, L., (2005)., Sid: 5 
5 Hedén, Anne., (2012)., The Horse Field Ambulance in Tampere in 1918: Swedish Red Star Women 

and the Finnish Civil War., i (red): Ahlund, Claes, Scandinavia in the First World War: Studies in the 

War Experience of the Northern Neutrals, Nordic Academic Press, Lund. 
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är inte i närheten lika omfattande som den kring det manliga försvarsarbetet i Sveriges 

historia. 

Denna undersökning placerar således Riksförbundet Sveriges Lottakårer i centrum och har 

som mål att bland annat belysa hur denna frivilligorganisation verkat under 1980-talet i en 

kraftigt manlig struktur. I denna uppsats syftar en manlig struktur till den typiskt 

mansdominerande arenan under den tid som uppsatsens undersöker. Såväl som det fanns 

kvinnligt dominerande arbetsplatser och arenor under 1980-talet fanns det manliga och bland 

dessa var det svenska försvaret.  

 

 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar  
 

Uppsatsens syfte är att redogöra för den kvinnliga frivilligorganisationen Riksförbundet 

Sveriges Lottakårers arbete inom Sveriges i övrigt mansdominerande försvar under 1980-talet 

och deras syn på sin egen verksamhet, vilket sedan kommer att analyseras utifrån en genus- 

och organisationsteoretisk synvinkel. 

 

Frågeställningarna som uppsatsen ska besvara är följande:  

1. Hur såg Riksförbundet Sveriges Lottakårer på sitt eget arbete som kvinnor i en manlig 

struktur?  

2. Hur såg Riksförbundet Sveriges Lottakårers relation ut till andra frivilligorganisationer 

såsom konkurrensen med hemvärnet och deras ambition att närma sig försvarsmakten?  
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2. Tidigare forskning 
 

Denna uppsats tar avstamp i den forskning som finns kring könsrollerna under 1980-talet. 

Uppsatsen behandlar Riksförbundet Sveriges Lottakår som är en frivillig försvarsorganisation 

i Sverige. Den första svenska lottakåren grundades 1924 i Stockholm och inledde en period 

inom kvinnlig svensk historia som skulle få sitt namn lottarörelsen. Det finns än idag ca 90 

lottakårer runt om i Sverige som fortfarande är aktiva.6 Även om en stor del av Sveriges 

befolkning känner till lottakåren är forskningen fortfarande gles.  

Riksförbundet Sveriges Lottakårer verkade till största del i Sverige men förbundet uppkom 

efter inspiration från den finska Lotta Svärd-rörelsen. Historikern Anne Hedén diskuterade 

uppkomsten av de finska lottakårerna strax efter inbördeskriget i Finland 1918. Svenska 

kvinnor från organisationen Svenska Röda Stjärnan, som senare bytte namn till Svenska Blå 

Stjärnan, erbjöd sig att hjälpa den ”vita” sidan (Finland) i kriget genom att agera veterinärer 

och därmed ge vård till skadade hästar under kriget. I sin text ”The horse field ambulance in 

Tampere 1918” redogör Hedén för en av de större insatserna gjorda av kvinnor här i Norden 

som även blev ett sorts startskott för kvinnorörelsen i Skandinavien. De finska kvinnorna som 

aktivt försökte hjälpa Finland i kriget kom att bli de första kvinnorna i Finland att organisera 

sig i försvarets syfte och kom sedan att inspirera länder runt omkring sig. Sverige, Norge och 

Danmark var inte de enda länderna som lottarörelsen startade upp i utan liknande organisation 

uppkom bland annat även i Estland och är fortfarande aktiva under namnet Naiskodukaitse.7  

Genusforskningen i Sverige och därmed forskning om kvinnors militära arbete har fokuserat 

på vissa tidsperioder i historien såsom till exempel beredskapsåren 1939–1945 samt 

efterkrigstiden fram till 1980. Detta diskuterar bland annat Fia Sundevall, docent och forskare 

i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet, i sin avhandling Det sista manliga 

yrkesmonopolet.8 Hon nämner även andra anledningar till att forskningen kring 

genusrelationer inom försvarsverksamhet inte utvecklats mer. Största dels på grund av att 

fokuset kring militärhistoria nästintill enbart behandlar olika krigsstrategier, stora krig och 

slag samt framträdande krigsmän och regementen. Men även att själva genusforskningen ofta 

endast undersöker kvinnornas mer pacifistiska delaktighet samt deras motstånd till 

 
6 Svenska Lottakåren.se., Lottakårer., 2019. 
7 Hedén, Anne., (2012)., The Horse Field Ambulance in Tampere in 1918: Swedish Red Star Women 

and the Finnish Civil War., i (red): Ahlund, Claes, Scandinavia in the First World War: Studies in the 

War Experience of the Northern Neutrals, Nordic Academic Press, Lund.  
8 Sundevall, Fia., (2011)., Sid: 14-15  
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upprustning i historien. Detta leder i sin tur till en fortsatt stereotypisk syn på könen som 

porträtterar kvinnan som det fredligare könet och männen som de mer ”krigiska”. 9 

Fia Sundevalls avhandling behandlar kvinnor inom militärt arbete under perioden 1865–1989 

i Sverige. Hennes syfte är att undersöka den förändringsprocess som medförde att kvinnor 

fick rätt att tillträda militära yrkesbefattningar på samma sätt som män fått innan. Sundevall 

reflekterar över kvinnors involvering inom Sveriges militär och nämner bland annat 

lottarörelsen som en stor drivande faktor till att kvinnor fick chans att genomgå en till viss del 

militär utbildning och därmed kunde tjänstgöra frivilligt inom det militära arbetet. 

Avhandlingen täcker en större tidsperiod, 1865–1989, vilket kan såklart vara både positivt och 

negativt. Ett för stort tidsspann kan leda till en övergripande bild snarare än en djupdykning 

vilket är fallet för Sundevalls avhandling som påvisar en övergripande undersökning av 

Sveriges lottor. Hon tar utgångspunkt under slutet av 1800-talet för att läsaren ska få en 

förståelse för kvinnans dåvarande roll i samhället för att sedan visa hela förändringsprocessen 

vilken bland annat ledde till kvinnors rätt till likvärdigt ekonomiskt medborgarskap.10 

En annan historiker som också forskat kring kvinnors ekonomiska medborgarskap är 

docenten och historikern Gunnela Björk som i sin doktorsavhandling, Att förhandla sitt 

medborgarskap, reflekterar över den förändringsprocess under 1900-talet som resulterade i att 

kvinnor fick rösträtt i Sverige år 1921. Björks avhandling tar inte utgångspunkt i samma 

tidsperiod som denna uppsats gör utan behandlar perioden 1900–1950. Däremot är den 

användbar på andra sätt då den bland annat tar upp flera organisationer och föreningar som 

frivilligt organiserats av kvinnor och påvisar hur föreningslivet varit en viktig ”spelplan” för 

kvinnor då de varit uteslutna från andra delar av samhället.11  

Det ekonomiska medborgarskapet är ett begrepp flertal gånger nämnt i den befintliga 

genusforskningen och såväl i denna uppsats och därav behövs viss förtydligande för 

begreppets mening i uppsatsen. Begreppet i sig kommer från professor Alice Kessler Harris 

och utgår ifrån hennes diskussion av sociologen TH Marshalls forskning kring medborgliga 

rättigheter och dess historiska utveckling.12 Med ekonomiskt medborgarskap menas enligt 

Kessler en individs rätt, i det här fallet kvinnornas rätt, till att erkännas som ekonomiskt 

 
9 Sundevall, Fia., (2011)., Sid: 14-16 
10 Sundevall, Fia., (2011). Sid: 15–35  
11 Björk, Gunnela., (1999), Att förhandla sitt medborgarskap – Kvinnor som kollektiva politiska 

aktörer i Örebro 1900–1950, Arkiv Förlag, Lund. 
12 Kessler, Harris, Alice., (2001)., In Pursuit of Equity : Women, Men, and the Quest for Economic 

Citizenship in 20th-Century America., Oxford University Press., sid: 3-8 
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självständig och hur detta genom historien inte varit lika självklart som det är idag att båda 

könen ska ha rätt till att arbeta och vara ekonomiskt oberoende.13 I denna uppsats kommer 

inte begreppet diskuteras speciellt utförligt men på grund av att begreppet använts flitigt av 

bland annat Fia Sundevall och Gunnela Björk, vilka utgör tidigare forskning som denna 

uppsats kommer återkoppla till, behövdes viss begreppsförklaring.  

Vidare har Lena Petterssons och Alma Perssons rapport Genusrelationer i organisationen 

Försvarsmakten varit betydelsefull för uppsatsen. Detta på grund av att den utgör viktig 

tidigare forskning kring liknande ämne som denna uppsats även om den utgår ifrån en annan 

tidsperiod, i det här fallet runt 2005. Medan denna uppsats har sitt fokus på den kvinnliga 

försvarsorganisationen Lottakåren, fokuserar Pettersson & Perssons arbete på de kvinnliga 

yrkesofficerarna och utifrån intervjuer undersöker deras upplevelser kring genusrelationerna 

inom Försvarsmakten. I rapporten kommer Pettersson & Persson fram till att organisationen 

Försvarsmakten är ”tydligt genderiserad” 14 och präglas av maktrelationer där männen är de 

dominanta och kvinnorna de undergivna. Deras rapport har varit betydelsefull för den här 

uppsatsen då de slutsatser som författarna kom fram till även stämmer bra med mycket av 

resultatet i denna uppsats.  

Bortsett från Sundevalls avhandling, vilken behandlar lottakårerna i Sverige har även 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer gett ut flera ”jubileumsliknande” texter. Några av dessa är 

Svensk Lottarörelse -1924-1949 (25 års jubileumstext av Riksförbundet Sveriges 

Lottakårer)15, Lottorna i Samhällets tjänst (Riksförbundet Sveriges Lottakårer samt 

vederbörande författare)16 och Seklernas Arv – Sveriges Landstormskvinnor (Riksförbundet 

Sverige Lottakårer samt Louise Ulfheim)17. Jag nämnde ovan att forskningen kring 

lottakårerna i Sverige är glest lagt och bortsett från Fia Sundevalls avhandling är forskningen 

knapp och i vissa fall föråldrad. Genusforskningen har tagit ett snabbt kliv framåt och 

könsrollerna har förändrats sedan 1980-talet. I det här fallet appliceras detta kanske till största 

del på Lottorna i samhällets tjänst då denna bok är den enda av de ovannämnda som olika 

författare resonerar kring lottornas betydelse för och i samhället.  

 
13 Kessler, Harris, Alice., (2001)., sid 3-5 
14 Petterson, L, &Persson, A., (2005)., Sid 10 
15 Riksförbundet Sveriges Lottakårer., (1949), Svensk Lottarörelse – 1924 – 1949, Stockholm, 

Fridmans Boktryckeri Aktiebolag. 
16 Riksförbundet Sveriges Lottakårer & vederbörande författare., (1984), Lottorna i Samhällets Tjänst, 

Stockholm, Militärhistoriska Förlaget. 
17 Ulfheim, Louise & Riksförbundet Sveriges Lottakårer., (1983), Seklernas Arv – Sveriges 

Landstormskvinnor, Stockholm, Förlag: Okänt.  
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Förutom risken för föråldrade slutsatser och resonemang finns det även problem med att 

mycket av materialet är producerat av organisationen själv vilket kan leda till tendensiös 

information gällande organisationens med- och motgångar. Å andra sidan är tendensiöst 

material oftast det mest användbara materialet i de fall när man till exempel som denna 

uppsats undersöker en organisations eller förenings syn eller inställning till deras egna 

verksamhet. I denna uppsats har organisationens egenproducerade material bidragit till god 

kontext till uppsatsen och bland annat besvarat frågor som varför det ens var nödvändigt med 

en lottakår i Sveriges försvar under 1980-talet. Uppsatsen granskar Riksförbundets syn på sin 

verksamhet inom en manlig struktur och därför har texterna utgivna av förbundet själva varit 

värdefulla men med tillägg av annan utomstående forskning för en mer djupgående analys. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande kapitel kommer jag att presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen 

tar avstamp i forskning kring organisationer med en genuspreciserad vinkel och kommer 

därefter utgå ifrån två teorier. Som teoretisk referensram kommer uppsatsen till största del att 

utgå ifrån Rosabeth Moss Kanter´s feministiska organisationsteori, vilken redogör för 

strukturer gällande maktförhållanden och när dessa blir ojämlikt fördelade mellan män och 

kvinnor inom organisationer.18 Vid sidan av från Kanters teori om genusordning inom 

organisationer kommer även Joan Acker´s artikel, ”A theory of gendered organizations” 19, 

om kön som sociala konstruktioner och hur dessa skapas i olika sociala strukturer såsom 

organisationer att tas in i analysen utifrån min undersökning av Riksförbundet Sveriges 

Lottakårer.  

3.1   Rosabeth Moss Kanter – Kvinnor som tokens 
 

Rosabeth Moss Kanter är en amerikansk sociolog och professor vid Harvard Business School 

samt författaren till Men and Women of the Corporation. Denna uppsats kommer som sagt att 

till största dels utgå ifrån Kanters organisations- och genusteorier vilka i stora drag syftar till 

minoriteter inom organisationer och i detta fallet kvinnor som minoriteten samt hur dessa 

agerar i en mansdominerad miljö. Kanter använder sig av tre betydelsefulla faktorer för att 

förklara sambandet mellan genusen på organisationsnivå, dessa är makt, strukturer och antal. 

Bortsett från Kanters tre faktorer diskuterar hon även begrepp som till exempel stand-in 

women, skewed groups och tokens.  

Även Moss Kanter undersöker kvinnor som minoriteter inom organisationer som är 

mansdominerande och förklarar begreppet stand-in women på följande sätt:  

Those women who were few in number among male peers and often had “only woman” 

status became tokens: symbols of how-women-can-do, stand-ins for all women. 

Sometimes they had the advantages of those who are “different” and thus were highly 

visible in a system where success is tied to becoming known. Sometimes they faced the 

loneliness of the outsider, of the stranger who intrudes upon an alien culture and may 

become self-estranged in the process of assimilation.20 

 
18 Kanter, Moss, R., (1993), Men and women of the corporation., New York, BasicBooks.  
19 Acker, J., (1991)., “Herarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations”, in: Lorber, 

Judith & Susan A, Farrell (eds)., published: Sage Publications Inc. pp: 139-158 
20 Kanter, Moss, R., (1993), Sid: 207 
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Intressant här är hur kvinnor enligt Kanter ses som symboler snarare än enskilda individer och 

därmed representerar alla kvinnor på en arbetsplats eller inom en organisation. Kanter 

fokuserar till stor del på den ojämna fördelningen som sker inom organisationerna mellan 

kvinnor och män och hur detta bidrar till vad Kanter kallar för skewed groups. Detta innebär 

grupper med en kraftigt ojämn fördelning och där majoriteten, i det här fallet männen, ses 

som de dominanta och kontrollerar de undergivna, kvinnorna.21  

Det tredje begreppet som Kanter presenterar är tokens vilket syftar till att kvinnorna inte sågs 

som enskilda individer utan snarare som representanter för sin grupp. Enligt Kanter kan de så 

kallade tokens förknippas med tre stycken riktningar, i form av hur de blir bemötta samt 

fungerar inom organisationen. Dessa är visualisering, kontrast och assimilering. Först och 

främst förklarar Kanter likt hennes förklaring till stand-in kvinnor hur kvinnorna som tokens 

är annorlunda vilket gör att de ofta har lite extra ögon på sig. Detta i sin tur medför en viss 

press på minoriteten, kvinnorna, att prestera inom de accepterade ramarna som finns för vad 

som är typiskt kvinnligt. Vilket gör att minoriteten inte blir värderade för sina personliga 

egenskaper utan hur pass de kan tillföra det ”kvinnliga perspektivet” eller inte. Minoriteten 

har inga svårigheter med att bli sedda men behöver arbeta hårdare för att bli 

uppmärksammade utefter sin prestation. Vid misstag blir även smällen hårdare och drabbar 

inte enbart en enskild individ utan alla tokens.22  

Den andra riktningen syftar till hur det blir en större kontrast mellan majoriteten, männen, och 

minoriteten, kvinnorna. Oftast handlar detta om att majoriteten vill avlägsna sig själva från 

minoriteten och detta genom att förstärka gruppernas olikheter och stärka sin egen ”kultur”. I 

denna situation har minoriteten ett val att göra, antingen accepterar de outsiderstämpeln eller 

så vänder de ryggen mot sin egen grupp och försöker bli en insider. Detta handlar mycket om 

gruppernas olika kulturer i form av till exempel deras värderingar och normer.23 Till sist 

handlar den tredje riktningen om att assimilera sig till de accepterande och rådande 

stereotyperna. Kvinnorna skulle alltså inom denna riktning anpassa sig till männens 

förutbestämda meningar om vad som var kvinnligt och vilket beteende som var acceptabelt 

för en kvinna. Detta gör att minoriteten, i det här fallet kvinnorna måste agera inom den 

accepterade spelplanen för kvinnor inom organisationen. När väl assimileringen skett är det 

svårt att bryta denna bana vilket blir problematiskt när till exempel kvinnorna vill avancera 

 
21 Kanter, Moss, R., (1993). Sid: 208 
22 Kanter, Moss, R., (1993)., Sid: 210 
23 Kanter, Moss, R., (1993)., Sid: 210-211 
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sina arbetsuppgifter men endast är tillåtna att utföra en viss mängd uppgifter och samtidigt 

måste leva upp till majoritetens förväntningar.24  

2.2 Joan Acker – Kön som social konstruktion 
 

Joan Acker var en amerikansk sociolog och forskare inom genusteori som under sin livstid 

arbetade vid University of Chicago och Oregon. I artikeln ”A theory of gendered 

organizations” redogör Acker för hur kön enbart är sociala konstruktioner som formas efter de 

rådande sociala strukturerna vi lever i, vilket gör att det hela tiden kan förändras i takt med att 

samhället förändras. Hur genus framstår inom organisationer går enligt Acker att förklara 

utifrån fem stycken processer. Först och främst syftar den första processen till hierarkier inom 

organisationen och hur dessa skapas samt vad de har för effekt på resterande delen av 

organisationen. Acker argumenterade i det här fallet för uppkomsten av könssegration på 

grund av ojämlik fördelning mellan män och kvinnor, exempelvis inom makt, ansvar och 

löner, vilket separerade män från kvinnor och gav upphov till olika strukturer inom 

organisationen. I den andra processen förklaras olika symboler och hur dessa kan 

sammankopplas med den första processens fördelning. Detta kan till exempel vara i form av 

bilder eller språk men som på olika sätt framhäver organisationens värderingar och budskap.  

Såväl Joan Acker som Rosabeth Moss Kanter diskuterar den stereotypa mannen och detta 

kopplar Acker med den andra processen. De båda hävdar att den typiska “framgångsrika 

mannen” med sina manliga färdigheter, såsom bland annat effektivitet och styrka, utstrålar 

maskulinitet. Om en kvinna däremot skulle erhålla liknande färdigheter skulle hon snarare ses 

som ett hot mot männens och organisationens maskulinitet snarare än som en framgångsrik 

kvinna. Tredje processen belyser genus genom sociala strukturer och hur dessa fungerar under 

interaktioner mellan de olika könen såsom män med kvinnor men även kvinnor med kvinnor 

samt män med män. Den här processen inkluderar även sambandet mellan dominanta och 

undergivna utifrån de olika genusen och den roll de spelar inom organisationen. De sista två 

processerna behandlar tillsammans sättet som individuella identiteter utifrån genus i 

organisationer konstrueras under sociala strukturer och hur dessa interagerar med varandra 

inom organisationer.25 

 

 
24 Kanter, Moss, R., (1993)., sid: 211 
25 Acker, J., (1990)., Sid: 143-149 
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2.3 Teorin applicerad på denna uppsats 

 

Slutligen ska jag diskutera lite kort kring hur teorin kommer att appliceras på min 

undersökning. Den valda teoretiska referensramen kommer som sagt användas som ett 

ramverk och utgångsläge för diskussionen. Ackers och Kanters teorier belyser samma ämne, 

kvinnor inom en manlig strukturerad organisation och kommer därför komplettera varandra 

väl, då Kanters teori må vara större blir Ackers en tydlig och passande utökning i syn på 

genus som något som ständigt kan förändras inom organisationen. Uppsatsens syfte handlar 

om att undersöka kvinnorna i Riksförbudet Sveriges Lottakårer och deras inställning till deras 

verksamhet inom en mansdominerande struktur. I resultatet sammanställs den empirin som 

min undersökning har åstadkommit och detta kommer sedan att diskuteras och resoneras 

kring i analysen.  

Hur teorin kopplas till resultatet framgår i analysen och detta på följande sätt. För att kunna 

bidra till den redan befintliga forskningen samt dra värdefulla slutsatser räcker det inte att 

enbart diskutera mitt resultat helt öppet utan det behöver struktureras upp. Detta genom att 

jämföra med tidigare forskning inom samma ämne, exempelvis undersöka om mitt resultat 

stämmer överens med vad tidigare forskare inom ämnet kommit fram till eller om mitt 

särskiljer sig på något sätt. Dessutom kommer undersökning en att kopplas till den tidigare 

valda teorin som i det här fallet är Rosabeth Moss Kanter och Joan Acker. Stämmer Ackers 

eller Kanters teorier på den situation som lottorna verkade inom på 1980-talet? Finns det 

likheter eller skillnader? I och med att de valda teorierna i denna uppsats diskuterar olika 

processer och riktningar kommer dessa vara väldigt centrala, exempelvis om vi kan se spår av 

dessa processer och riktningar i Riksförbundet Sveriges Lottakårers verksamhet. Teorin 

kommer därför vara ett viktigt verktyg för att uppsatsen ska föra den redan existerande 

forskningen vidare. 
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4. Metod 
 

Denna uppsatsens metod är kvalitativ har valts utifrån de frågeställningar som uppsatsen ska 

ge svar på samt hur de besvaras på bästa sätt. Frågeställningarna är så kallade empiriska 

frågor vilka kommer bli besvarade med analyserande svar utifrån den insamlade empirin.  

4.1. Metod och material  
 

Uppsatsen kommer vara utformad efter en kvalitativ metod med induktiv utgångspunkt men 

har även få inslag av en kvantitativ metod. En kvalitativ metod innebär att uppsatsen är ett 

analyserande arbete som tar avstamp i perspektivtagande och resonerande texttolkningar. Om 

uppsatsen istället skulle enbart utgå ifrån en kvantitativ metod skulle den insamlade empirin 

istället vara i form av gjorda beräkningar och ofta appliceras in i diagram. I och med att 

uppsatsen undersöker frågor som till största del kräver mer resonerande svar, ”hur och varför- 

frågor”, empiriska frågor, samt härstammar från sammanställningar av protokoll och 

årsberättelser besvaras frågeställningarna bäst genom en kvalitativ metod. Begreppet induktiv 

innebär att uppsatsen inte har en förbestämd hypotes vilket en deduktiv metod har. Uppsatsen 

blir i det här fallet induktiv genom att den undersöker Riksförbundet Sveriges Lottakårers 

protokoll och årsberättelser och därefter samlar in empiri för att kunna sammanställa och 

sedan dra slutsatser.26 Något som däremot bör nämnas i metoden är att det finns ett mindre 

inslag av en kvantitativ metod i resultatet, detta för att på ett så tydligt sätt som möjligt påvisa 

det sjunkande medlemsantalet hos Riksförbundet Sveriges Lottakårer. Det är inte ovanligt att 

uppsatser och undersökningar använder mer än en metod och det kan absolut finnas fördelar 

med var och en av dem vilket gör det smidigt att applicera dem båda på undersökningar. I det 

här fallet är den kvantitativa delen oerhört liten vilket gör att uppsatsen kommer beskrivas 

som en kvalitativ undersökning, detta då den kvantitativa metoden enbart visas genom ett 

diagram i resultatet.  

 

Genomförandet för insamlandet av empiri gick till på följande sätt: Först och främst är det 

viktigt att ta reda på vad man har för tillgängligt källmaterial. I det här fallet hade Krigsarkivet 

i Stockholm ett oerhört omfattande källmaterial, kring Riksförbundet Sveriges Lottakårer, 

med bland annat tillgång till styrelseprotokoll, riksprotokoll, årsberättelser, 

 
26 Florén, A., (2018), Historiska Undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt., Studentlitteratur, Lund, Sid: 58-59 
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revisionsberättelser, medlemsmatriklar och flera andra handlingar. Uppsatsen utgår från genus 

och det var även detta som eftersöktes i källmaterialet. Väl på arkivet gjordes fler urval till 

vilka dokument som var relevanta och inte samt vad jag utgick efter under sökandet. Först och 

främst valde jag att utgå ifrån protokoll samt årsberättelser då jag ansåg att dessa till största 

del skulle behandla organisationens framsteg och bakslag samt redovisa kontakt med övriga 

delar av försvarsmakten. När jag sedan sökte bland materialet letade jag efter motioner till 

Överstyrelsen, önskemål till Överbefälhavaren (ÖB) samt utvärderingar om organisationens 

framtid. Mängder med värdefull information hämtades och beskrivs i kapitlet ”Resultat”.  

Uppsatsens material kommer från arkivet Riksförbundet Sveriges Lottakårer vid Krigsarkivet 

i Stockholm. Som förklarat i metoden var källmaterialet mycket väl omfattande vilket erbjöd 

en tillräcklig mängd information vilket har gynnat uppsatsen i den mån att materialet varken 

varit för begränsat eller för omfattande. Enligt Krigsarkivet har inget material förstörts eller 

försvunnit efter det inlämnats till arkivet. Vid bortfall är detta då materialet aldrig nått arkivet, 

dock påträffades inget saknat material vid undersökningen och har därför inte påverkat 

resultatet.  

Det källmaterial som använts för att kunna besvara frågeställningarna är Överstyrelsens 

protokoll, presidieprotokoll, riksstämmans protokoll samt års- och revisionsberättelser. 

Överstyrelseprotokollen, presidieprotokollen och riksstämmans protokoll är alla antecknade 

vid organisationens ledningens sammanträden och behandlar alla organisationens verksamhet. 

Exempelvis är riksstämmornas protokoll redogörelser från alla Sveriges lokala lottakårer och 

som sammanträdde en gång vartannat år. Års- och revisionsberättelserna är skrivna 

”protokoll-liknande” redovisningar av organisationens gångna år som skriv vid årsmötet. I 

SLKs årsberättelser sammanställs de tidigare protokollen från de olika lokala föreningarna 

samt sammanfattar årets med- och motgångar.  

4.2 Avgränsningar  
 

I metodkapitlet diskuteras ofta hur frågeställningarna besvaras på bästa sätt och till det här 

räknas även in hur jag har avgränsat mig till uppsatsens frågeställningar och syfte. Först och 

främst har en avgränsning skett i den mån att uppsatsen tar avstamp i Riksförbundet Sveriges 

Lottakår. I tidigare fall när jag undersökt föreningsliv har jag valt en lokal förening och 

granskat hur de varit verksamma i sin hemstad. I det här fallet ville jag gå djupare och 

undersöka en hel riksförenings eller organisations arbete. Detta var förstås alldeles för stort 

vilket gjorde att det behövs avgränsningar i form av vilken del av organisationens arbete jag 
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ville granska. Är det deras rekryteringsarbete? Deras kontakt med andra föreningar? Deras 

uppkomst och genomslagsår? Det finns mängder med intressanta utgångslägen som är värda 

att undersökas men ett urval bör ske för att uppsatsen ska nå ett viss djup och kunna 

komplettera den redan existerande forskningen kring samma ämne. Denna uppsats utgår ifrån 

Riksförbundet Sveriges Lottakårers roll som kvinnor inom en mansdominerande 

arbetsmarknad. Hur såg deras arbete ut för att etablera sig som betydelsefulla aktörer inom 

Sveriges försvar? Flera avgränsningar har skett under arbetets gång och detta för att uppsatsen 

ska vara så tydlig som möjligt och verkligen bidra till forskningen inom kvinnor i en manlig 

struktur samt könsroller under 1980-talet.  

Ytterligare avgränsningar har gjorts gällande den tidsperiod som uppsatsen undersöker samt 

vilket arkiv källmaterialet kommer ifrån. Som tidigare nämnts i kapitlet om tidigare forskning 

förklarar Fia Sundevall, forskare i ekonomisk historia, hur forskningen kring kvinnors arbete i 

militären varit mer täckande under olika tidsperioder så som under beredskapsåren och fram 

till 1980.27 Denna uppsatsen utgår därför från 1985–1990 vilket är den perioden då kvinnor 

till slut fick tillträde till hela arbetsmarknaden, även försvaret vilket tidigare varit kraftigt 

patriarkalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Sundevall, Fia., (2011)., sid: 14-15 
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5. Bakgrund 
 

I följande kapitel kommer information kring Riksförbundet Sveriges Lottakårer och den miljö 

som de verkade inom att presenteras för att ni som läsare ska förstå kontexten och den tid som 

lottorna levde under. Detta är även viktigt i och med att uppsatsens syfte är att bland annat 

påvisa de könsroller som var i fokus under 1980-talet. 

5.1 Kvinnorörelser i Sverige  
 

Kvinnorörelsen är ett samlingsnamn för den utveckling som skedde politiskt och socialt inom 

kvinnorättigheter i Sverige från 1800-talet ända fram till 2000-talet, många hävdar att den 

fortfarande är i rörelse på grund av att världen ännu inte är helt jämställd. Sverige är känt för 

sina många folkrörelser, exempelvis arbetarrörelsen, nykterhetsrörelser och kvinnorörelsen. 

En folkrörelse utmärker sig, utifrån en historikers synvinkel, som icke-statlig då den i de 

flesta fallen skapats av folket på eget initiativ som en kontrast mot statens makt. Folkrörelser 

var och är ett sätt för Sveriges medborgare att aktivt försöka förändra de rådande strukturera i 

samhället.28 

Precis som inom flera andra folkrörelser spelade organisationsväsendet stor roll för rörelsens 

inverkan på samhället. Även om kvinnors involvering inom det politiska och ekonomiska 

delarna av samhället var mer accepterade under 1980-talet var föreningslivet och 

organisationsväsendet ibland den ända ”spelplanerna” som kvinnor hade möjlighet att 

organisera sig inom. Genom föreningar och organisationer kunde kvinnorna exempelvis 

arbeta för en åsikt eller sak, detta då de inte hade samma politiska eller ekonomiska rättigheter 

som männen. Flera stora kvinnoföreningar och organisationer som verkade i Sverige under 

1800- och 1900-talet var exempelvis Fredrika Bremer-Förbundet, Stockholm 

Fruntimmersförening och Svenska Kvinnors Medborgarförbund.29 Vad dessa föreningarna 

och organisationerna hade gemensamt var kampen om kvinnliga rättigheter och ett mer 

jämställt Sverige med lika ekonomiskt medborgarskap för båda könen.30  

Kvinnorörelser skedde inte enbart i Sverige utan på flera andra ställen i världen och inte minst 

i Norden. Länderna inom Norden influerade varandra mycket vilket bland annat gav upphov 

till uppkomsten av lottakårerna i bland annat Sverige, Norge och Danmark. Detta då de första 

 
28 Johansson, Hilding., (1980)., Folkrörelserna i Sverige., Stockholm, Sober förlags AB., sid: 8 
29 Johansson, Hilding., (1980)., Sid: 40  
30 Johansson, Hilding., (1980)., Sid: 40-41 



15 
 

lottorna startade i Finland runt första världskriget och bildade dem första skyddslottakårerna i 

Finland under organisationen Finlands skyddskårer som anslöt sig till huvudorganisationen 

Lotta Svärd. I juli 1924 anordnades ett studiebesök till Finlands skyddskårer för Stockholms 

landstormsförbund generalstabskapten Martin Wadner och hans fru Tyra Wadner. En 

inspirerad Tyra Wadner tog sedan med sig idéerna från Finland och gav förslaget till Sveriges 

landstormsföreningars centralförbund om att starta en landstormskvinnoförening i 

Stockholm.31 

5.2 Riksförbundet Sveriges Lottakårer  
 

Den 10e september 1924 grundades det som senare skulle bli den första svenska lottakåren 

men som nu gick under namnet Föreningen Stockholms Landstormskvinnor. 

Landstormskvinnoföreningens uppgift var att stå bakom Stockholms landstormsförbund och 

stötta deras verksamhet. SLK är en förkortning för Stockholms landstormskvinnor men som 

fortfarande används som förkortning för lottakårerna idag men stor nu för Svenska 

Lottakåren.32 

Lottarörelsen började få ett större antal medlemmar under beredskapsåren inför andra 

världskriget. Föreningen gick från sina 28 medlemmar år 1924 till att 1938 ha över 22 000 

medlemmar. Efter det sköt medlemssiffrorna i taket med att 1944 ha över 110 000 

medlemmar. Detta är det högsta antalet medlemmar som en svensk kvinnlig organisation 

någonsin haft.33 I och med att lottarörelsen blev allt större blev även krigsmaktens34 

förväntningar och press på organisationen hårdare vilket gjorde att lottakårerna behövde en 

mer direkt kontakt till de militära myndigheterna. Detta gjorde att Sveriges landstormskvinnor 

bad att få lämna sin moderorganisation (Sveriges Landstormsföreningars centralförbund) 

1942 och döpte därefter om sin nya självständiga organisation till Riksförbundet Sveriges 

Lottakårer.35 

I och med att organisationen växte och förbindelsen med försvarsmakten blev starkare ansåg 

de att försvarets chefsmyndigheter skulle ha en plats i Överstyrelsen för att kunna ha mer 

inflytande och direkt insyn i lottakårerna. Överstyrelsen är en del av Riksförbundet Sveriges 

 
31 Riksförbundet Sveriges Lottakårer., (1984). Sid: 26-27 
32 Svenska Lottakåren., Historik., (2019).  
33 Sundevall, Fia., (2011)., Sid: 58-59 
34 Försvarsmakten gick under namnet Krigsmakten framtill 1975. 
35 Sundevall, Fia., (2011)., Sid: 58-61 
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Lottakårer ledningssystem tillsammans med riksstämman.36 Riksstämman är enligt SLK deras 

högst beslutande instans och samlas en gång vartannat år. Under riksstämmornas möten är 

alla lottakårer representerade och beslut på större nivå görs, exempelvis gällande ändringar i 

lottornas grundutbildning. Samtidigt väljer stämman ordförande, rikslottachefen samt de 

ledamöter som ska sitta i Riksförbundets Överstyrelse under det kommande året.37 

Efter mycket hårt arbete hade lottorna en stark kontakt med den svenska Försvarsmakten och 

därmed ÖB samt var delaktig på flera av försvarets övningar och utbildningar. Till största del 

stod lottorna för sin egen utbildning som bestod av sjukvårdskurser, olycksfalls- och 

hemsjukvårdskurser, självförsvarskurser, aspirantkurser, övervakningskurser samt 

matlagningskurser. Därefter fanns det olika tjänstegrensutbildningar såsom marinlottorna, 

flygvärnslottorna och hemvärnslottorna. Lottorna hade en oerhörd mängd kunskap och var 

därför värdefulla för Sveriges försvar.38 

5.3 Försvarsmakten och Hemvärnet  
 

I och med att uppsatsen behandlar Riksförbundet Sveriges Lottakårer och flera gånger nämner 

deras kontakt med andra myndigheter och organisationer såsom Försvarsmakten och 

Hemvärnet kan det vara till fördel för er som läser att ha en del bakgrunds information kring 

dessa.  

Försvarsmakten är den svenska myndighet som utgör Sveriges försvar och har i uppgift att 

hålla Sverige säkert och tryggt för dess invånare samt skydda dem när landet är under krig 

eller kris. Sveriges försvar består av ett insatsförsvar vilket betyder att försvaret på kort tid 

samlas vid behov antingen för Sveriges säkerhet eller för andra länder som Sverige stöttar. 

Försvarsmakten har flera organisationer som arbetar under myndigheten, några av dessa är 

Marinen, Flygvapnet, Cyberförsvaret, Armén och Hemvärnet.39 

Hemvärnet arbetar som en insatsorganisation och står för majoriteten av all personal inom 

Försvarsmakten. Deras uppgift är att vara tillgängliga för samhället vid behov, vare sig det rör 

sig om samhällsstöd, exempelvis vid naturkatastrofer, eller vid krig. Hemvärnet är spridda 

över hela Sverige och har därför möjligheten att rycka in var än konflikt uppstår. Hemvärnet 

 
36 Söderberg, Annelie., (2000)., En maning med mening – Lottarörelsens framväst i Uppland., Tierp., 

Tierps Tryckeri AB., sid: 18-24 
37 Svenska Lottakåren., Organisationen., (2019). 
38 Riksförbundet Sveriges Lottakårer., (1984)., sid. 175-183 
39 Försvarsmaken.se., (2019)., det här gör försvarsmakten., hämtad: 2020-01-06 
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hade en avgörande roll i Sveriges försvar under beredskapsåren och kalla kriget med att bland 

annat bevaka och försvara våra mobiliseringsförråd. Men Hemvärnet var dåligt utrustade och 

det fanns inte vapen eller utrustning till alla. Under 1980-talet började Hemvärnet växa och 

inte enbart inom sin organisation i form av bättre utrustning och fler medlemmar, ca 120 000, 

utan de blev även en större och mer betydande del inom Försvarsmakten genom bland annat 

bredare ansvarsområden och arbetsuppgifter, exempelvis marina uppgifter. Efter 1990 har 

dock utveckling stagnerat en aning på grund av minskat antal soldater. Vid år 2000 hade 

organisationen ca 70 000 soldater och idag är vi nere på 22 000 st.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Försvarsmakten.se., Hemvärnets historik., hämtad: 2020-01-06  
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6. Resultat 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att presenteras utefter olika teman som uppkommit 

under arbetets gång. Källmaterialet i det här resultatet kommer från arkivet Riksförbundet 

Sveriges Lottakårer vid Krigsarkivet i Stockholm och består mesta dels av årsberättelser och 

protokoll.  

6.1  Rekrytering och ansvar  
 

Efter att ha granskat protokoll och årsberättelser från Riksförbundet Sveriges Lottakårer under 

åren 1985–1990 har rekrytering varit ett återkommande ämne hos organisationen. Medan 

riksförbundets omfattning var som störst under 1943–44, då medlemsantalet var cirka 

110 000, har lottorna sedan dess tappat allt fler medlemmar.41  

I protokoll från sammanträdet 1986-05-31 diskuterade Riksförbundet Sveriges Lottakårers 

Överstyrelse vilka anledningar det fanns för inträden och avgångar inom organisationen:  

Avgångarna är stora i åldrarna 16–20 år. Viljan att göra en insats i försvaret, är den 

huvudsakliga angivna orsaken för inträde i SLK. Medlemmar som slutar gör det i stor 

utsträckning för att organisationen inte motsvarat förväntningarna.42 

Kartläggningen som påbörjades förra året av varför medlemmar slutar i organisationen 

har visat sig att de vanligaste orsakerna är:  

- Bristande intresse  

- Yrkeskäl  

- Familjeskäl43  

 

Ovan gav förbundet huvudanledningen till varför kvinnor gjorde inträde i organisationen och 

utifrån andra årsberättelser har Överstyrelsen samt Riksstämman uttryckt sig på följande sätt 

om lottornas uppgift i samhället:  

Lottornas målsättning är att med frivilliginsatser stödja totalförsvaret, genom att 

rekrytera kvinnor till organisationen, utbilda kvinnor för uppgifter huvudsakligen inom 

försvarsmakten samt bedriva totalförsvarsinformation44 

 
41 Riksförbundet Sveriges Lottakårer., (1949)., Sid: 45 
42 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989): C, Serie A1, Vol 7, Protokoll: 86-05-31 
43 Års- och Revisionsberättelser., (1986-1986): B, Serie B1, Vol 2., Årsberättelse 1985-86 
44 SLK Årsberättelse 1989-1990  



19 
 

Lottornas ser som en av sina huvuduppgifter att förankra totalförsvaret hos allmänheten 

och därmed upprätthålla en stark försvarsvilja, i synnerhet hos kvinnorna.45 

 

Riksförbundets välkomnade de kvinnor som ville vara delaktiga inom sitt lands försvar, med 

krav att flickorna var över 16 år. Detta gjorde att Riksförbundet Sveriges Lottakårer blev den 

största frivilliga försvarsorganisationen för kvinnor i Sverige under 1900-talet med sin pik 

under beredskapstiden inför andra världskriget.46 Vidare var detta även en tid då lottorna fick 

en temporärt större roll inom försvaret då de fick rycka in och fylla de platser som männen 

inom försvaret inte fyllde, dock kom detta att återställas till den tidigare genusordningen efter 

krigets slut47 Senare efter 1950-talet började medlemsantalet att dala vilket resulterade i att 

antalet medlemmar hade halverats vid mitten av 1980-talet. Nedan visas ett diagram för att 

tydligast påvisa det sjunkande medlemsantalet inom organisationen under 1980-talet vilket 

täcker de år som uppsatsen undersöker, 1985–1990.  

 

 

Källa: Se Bilaga 1 

 

I den tidigare diskuterade kartläggningen som Överstyrelsen anordnade kring Riksförbundets 

rekrytering framkom även att det blivit svårare att rekrytera beroende på att man bland annat 

 
45 SLK Årsberättelse 1990-1991  
46 Sundevall, F., (2011) sid: 20 
47 Sundevall, F., (2011)., sid 73 
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fört en alltmer omfattande planläggning inom den civila delen av totalförsvaret.48 Vilket till 

största sannolikhet bland annat innefattar den nu påbörjade möjligheten för rekryteringen av 

kvinnor inom den civila delen, så som myndigheter och andra beredskapsorganisationer.49 

I protokollet för sammanträdet 1986-05-31 resonerade även Överstyrelsen kring en 

upptrappning inom organisationens medlemsrekrytering och varför det var viktigt att 

organisationen hade ett större antal medlemmar:   

Syftet med en ökad ansträngning för att planera rekryteringen är förutom att öka 

rekryteringen totalt att:  

- Ha bättre underlag för äskande till ÖB  

- Lättare totalplanering för informationsavdelningen för att kunna stötta förbunden 

på ett bättre sätt.  

- Undvika administration med skrivelser för äskande och beviljande under året.50 

Genom att börja rekryteringen redan på hösten blir planerna för den centrala 

utbildningen säkrare och vi kan tillsammans göra förändringar utan att drabbas av extra 

kostnader.51 

 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer tryckte i sin verksamhet på vikten av att bedriva en 

omfattande rekryteringsplan. Vilket skulle leda till att organisationen bland annat kunde föra 

ett mer vidsträckt arbete och därmed sätta större press på ÖB och andra betydelsefulla aktörer 

gällande deras önskemål.  

I Riksförbundets årsberättelse från 1985–86 inleds mötet med en diskussion kring förbundets 

utmaningar framöver: 

Inom SLK huvudsakliga verksamhetsområden information, rekrytering och utbildning 

har en nedgång skett. Nettominskningen är dock lägre än de närmaste föregående åren 

och kan förhoppningsvis tolkas som en början till stagnation av medlemsantalet.52 

Vid ett flertal tillfällen har det från lottaförbund och lottakårer påtalats det kärva läget 

för rekrytering. En bidragande orsak som då angetts är det minskade 

rekryteringsutrymmet inom den offentliga sektorn, som en följd av den pågående 

beredskapsplanläggningen inom kommunerna.53 

 
48 Totalförsvaret innebär Sveriges militära och civila verksamhet som tillsammans förbereder Sverige 

när eller om det blir krig.  
49 Protokoll Lottaöverstyrelsen, (1986-1989)., Protokoll 86-05-31 
50 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 86-05-31, bilaga 4  
51 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 86-05-31, bilaga 4  
52 SLK Årsberättelse 1985-1986  
53 SLK Årsberättelse 1985-1986 
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Riksdagen har under våren 1986 antagit ett beslut om bättre ekonomiska förmåner för 

frivilligpersonal. Detta kan för framtiden innebära en ökad rekrytering till såväl 

organisationen som utbildningen. Fler kvinnor bör få ekonomiska förutsättningar att 

genomgå frivillig försvarsutbildning och därmed påta sig en uppgift direkt i 

totalförsvaret.54 

 

Riksförbundet hade direktkontakt med flera högt uppsatta aktörer så som till exempel 

Överstebefälhavaren och Rikshemvärnschefen. ÖB hade bland annat uttryckt sig om hur pass 

viktigt det var att SLK hade ett stort antal medlemmar och uppmuntrade Rikslottachefen att 

bedriva en större rekryteringplan:  

Rikslottachefen har besökt överbefälhavaren general Bengt Gustafsson och diskuterat 

SLK framtid. Bland annat ansåg överbefälhavaren att ”det är viktigt att SLK är en 

organisation med många medlemmar”, samt att SLK själva bedriver 

totalförsvarsupplysning och har ett eget program för försvarsutbildningen.55 

 

Under senare sammanträden runt 1987–89 diskuteras ett mer utökat rekryteringsupplägg med 

mer fokus på ”lottorna i samhället”. Upplägget var mer inriktat mot att porträttera lottorna ut i 

de svenska städerna men även i resterande delar av världen då Riksförbundet Sveriges 

Lottakårer var med i IACE vilket fungerade som ett sorts utbytesprogram med lottor runt om i 

världen. Utdrag från sammanträdet 1987-05-25: ”Årets uttagning är nu klar och tre lottor åker 

till USA, en till Nederländerna, två till Israel och en till Canada.”56 

6.2 Riksförbundet Sveriges Lottakårers verksamhet 
 

Förutom det sjunkande medlemsantalet och den nya rekryteringsplanen resonerades det även 

mycket kring kvinnornas roll inom Sveriges försvarsarbete. Som sagt har kvinnor länge varit 

involverade i försvaret på flera sätt såsom inom sjukvården, matlagning och 

övervakningsarbete men under 1980-talet började detta förändras allt mer. Det blev vanligare 

och mer accepterat med kvinnliga officerare samt kvinnor inom hemvärnet. Detta syns i såväl 

protokollen som årsberättelserna hos Riksförbundet Sveriges Lottakårer och förbundet har 

”specifika” åsikter kring vad de vill ha ut av diskussionerna.   

 
54 SLK Årsberättelse 1985-1986 
55 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 87-03-30  
56 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 87-05-25  
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Först och främst väcktes ett resonemang kring kvinnors rätt till att lära sig använda skjutvapen 

samt ha tillgång till detta under sin utbildning:  

Stockholms Marinlottakår och Stockholms kvinnliga bilkår har i en gemensam 

skrivelse hemställt om att riksförbunden för lottor och bilkårister måtte arbeta för att det 

inom en mycket snar framtid blir möjligt att, inom den ordinarie grundutbildningen för 

kvinnliga frivilliga med A-F avtal få en ordentlig utbildning i vapentjänst och att denna 

skall vara obligatoriskt för alla med nämnda avtal. 

 

Denna avtalsbundna personalens vapenutbildning har varit aktualiserad allt sedan denna 

personal blev militär personal 1983-06-01 och således fick ändrad status. 

 

ÖB har gett försvarsgrenscheferna i uppdrag att utreda omfattning av vapenutbildning 

för avtalspersonalen. Riksförbunden har vid ett flertal tillfällen uttalat vikten av att 

frågan snarast når sin lösning för såväl A-F som B-F och B-HV personalen. ÖB har 

tillsammans med organisationerna skissat förslag om utbildningen för framtiden. 

Försöksutbildning i allmän militär utbildning (AMU) kommer att genomföras vecka 

624 [sic]. Förhoppningen är att utbildningen snarast därefter skall kunna ingå som en 

obligatorisk del i grundutbildningen som ersättning för AFU. 

LÖ överlämnar skrivelsen till ÖB eftersom den är ytterligare ett uttryck för 

medvetenheten hos medlemmarna om hur viktig frågan är om vapenutbildning för 

avtalspersonalen. 57 

 

Förutom argumentet för att kvinnor skulle få tillgång till vapenutbildning diskuterades även 

andra frågor såsom uniformsfrågor:  

Generalsekreteraren redogjorde för ÖB förslag i uniformsutredning avseende 

avtalspersonalen. På sikt skall kvinnlig personal tilldelas lika uniformspersedlar som det 

kvinnliga yrkesbefälet. I första hand skall fältuniform utdelas. Överstyrelsen beslutade 

att i yttrande tillstyrka ÖB direktiv avseende utformning av uniformen, men att också 

hemställa att ÖB allvarligt överväger att B-hv- personalen tilldelas permissionsuniform 

på lika villkor som A-f personalen.58 

 

Yrkandet om utbildning i vapentjänst som en obligatorisk del i grundutbildningen blev 

accepterat och skulle senare att bli verklighet vilket skulle bli ett stort steg framåt för de Hv- 

lottorna som ville vara mer delaktiga inom Sveriges försvar på andra sätt än genom till 

exempel sjukvård eller matlagning. Men när Hv-lottorna sedan yrkade om rätten att behålla 

sitt tjänstevapen i sitt hem på samma sätt som Hv-männen gjort i decennier blev detta inte lika 

välkommet:   

 
57 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 86-05-31  
58 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 86-05-31  
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Vid sammanträdandet diskuterades huruvida Hv-lottan när hon väl erhållit vapen i 

likhet med Hv-männen skall förvara vapnet i hemmet. LÖ ställde sig kallsinnig till 

detta, då man inte ser det som en förstahandsuppgift för Hv-lottan att med strid försvara 

ett objekt. Lottans första uppgift är att upprätta en stabsplats eller plats för kokgrupp. 

Kontakter med övriga frivilligorganisationer med uppgift i hv är upprättade för att om 

möjligt bli ense om uppfattningarna i detta ärende.59 

 

Hur stor besvikelsen blev över detta är svårt att säga i och med att samtidigt som denna 

diskussion tog plats fanns en ännu större begäran som yrkats om Hv-lottorna på Gotland. På 

Gotland var situationen tuff för Försvarsmakten och Hemvärnet. Det fanns helt enkelt inte 

tillräckligt med hemvärnsmän där som var villiga att hjälpa till. Därmed uppkom förslaget om 

direktrekrytering av lottor till Hemvärnet och som sedan skulle sätta sin prägel på åren mellan 

1986-90: 

Frågan om direktrekrytering av kvinnor i hemvärnet. Ordförande meddelade att frågan 

endast gäller Gotland, för att där komma till rätta med den stora bristen på 

hemvärnsmän. I rikshemvärnschefens skrivelse till regeringen har ÖB angivit yttrande 

och uttalat ett nej för direktrekrytering av kvinnor till hemvärnet, detta är också 

Överstyrelsens ståndpunkt.60 

 

Detta väckte en debatt som ofta diskuterades på Lottaöverstyrelsens (LÖ) sammanträden.  

Rikslottachefen hade senare möjlighet att diskuterade detta med ÖB och uttryckte sin 

besvikelse:  

Rikslottachefen orienterade om ett besök från värnpliktsenheten vid 

försvarsdepartementet vilket i sin tur resulterat i att hon (Ordförande Marianne af 

Malmborg) beretts möjlighet att framföra SLK syn på frågan om direktrekrytering av 

kvinnor till hemvärnet på Gotland. Ordförande hade framfört att ett system med 

direktrekrytering innebar en allvarlig förändring av formerna för hur kvinnor knyts till 

försvarsmakten och på sikt medför en nedbrytning av avtalsorganisationernas möjlighet 

att verka. Ordförande hade vidare framfört att diskussion om att lösa problemen på 

Gotland lämpligen borde tagits upp med avtalsorganisationerna innan 

rikshemvärnschefen skrev till regeringen.61 

 

Efter diskussion med värnpliktsenheten vid försvarsdepartementet lyckades rikslottachefen 

föreslå en annan lösning på rekryteringsfrågan inom Hemvärnet på Gotland som inte skulle 

”allvarligt förändra formerna för hur kvinnor knyts till försvarsmakten”:  

 
59 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 89-02-12 
60 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll från 86-05-31 
61 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll från 86-11-24  



24 
 

Ordförarande orienterade om de avtalsslutande organisationernas förslag till 

Rikshemvärnschefen om hur rekrytering av kvinnor i hemvärnet på Gotland skulle gå 

till. Förslaget innebär att de rekryteras genom de avtalsslutande organisationernas 

försorg. Rikshemvärnschefen har i huvudsak biträtt förslaget och insänt detta till 

försvarsdepartementet.62 

 

Kvinnor inom Hemvärnet var ett ämne som med jämna mellanrum diskuterades på 

Överstyrelsens sammanträden och det gick sakta men säkert framåt:  

Frågan om direktrekrytering av kvinnor till hemvärnet på Gotland, har ej 

slutbehandlats. Regeringen har givit ÖB i uppdrag att bland annat redovisa förslag om 

vilka ytterligare befattningar inom hemvärnet ”som bör öppnas för kvinnor som har, 

respektive inte har genomgått militär grundutbildning samt mot bakgrund av detta, 

särskilt belysa att det förhållande som Rikshemvärns-chefen har pekat på beträffande 

Gotlands militärkommando.63 

 

Efter överläggande inom ÖBs högkvarter och med andra inblandande kom det slutgiltiga 

beskedet att: ”ÖB har svarat nej på regeringens remiss i frågan om direktrekrytering av 

kvinnor till Hemvärnet på Gotland”. Men det dröjde inte länge förrän en ny begäran om 

kvinnors intåg i Hemvärnet uppkom. Från sammanträdet 1988-09-11 ”En motion om 

direktrekrytering av lottor till hemvärnet har återigen väckts till rikshemvärnstinget.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 87-02-08 
63 Protokoll Lottaöverstyrelsen (1986-1989)., Protokoll 87-09-07 
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7. Analys och Slutsatser 
 

I det här kapitlet kommer det insamlade resultatet att diskuteras utifrån bland annat tidigare 

forskning men även utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

7.1. Rekrytering och ansvar  
 

Den insamlade empirin visar att Riksförbundet Sveriges Lottakårer hade som huvuduppgift 

att vara en tydlig väg för de kvinnor som hade en vilja att bidra till och göra en insats i 

Sveriges försvar. Lottornas arbetsområden inkluderade allt mellan matlagning, sömnad, 

fordonsteknik och sjukvård samt fanns på plats mycket för att underlätta för Försvarsmakten. 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi se hur kvinnors intåg i Sveriges försvar skiftat, och på 

andra delar av världen med, bland annat när vår värld varit instabil och befunnit sig i 

krissituationer såsom andra världskriget. Andra världskriget innebar en rubbning i den 

rådande genusordningen i Sveriges försvar och kvinnor behövdes för att fylla upp dem 

arbetsuppgifter som männen inte räckte till. Men när kriget sedan var över och Sverige, 

världen, inte längre befann sig i kris återvände männen till sina arbetsuppgifter och kvinnorna 

fick dra sig tillbaka igen.64 Att kvinnor agerat som inhoppare för männen är inget ovanligt 

utan ett återkommande faktum när vi av olika anledningar varit tvungna att bortse från den 

rådande genusordningen. Detta går att se inte minst vid krig såsom första- och andra 

världskriget utan även vid kalla kriget.  

Skillnaden efter dessa inhopp blev att de kvinnor som fortfarande hade en vilja att försvara 

sitt land organiserade sig inom föreningsliv och organisationsväsende vilket gjorde 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer till den största kvinnliga försvarsorganisationen i Sveriges 

historia. När Tyra Wadner startade den första lottakåren i Stockholm var det för att stödja den 

svenska landstormsföreningen och erbjuda tjänster under fredsperioder men med tiden växte 

organisationen och lottorna fick allt fler uppgifter som även inkluderade arbetsområden på 

hemmafronten under krissituationer. Dessa förändringar fortsatte och debatten kring kvinnor i 

försvaret var het under 1960–1970-talet och medförde större förändringar under 1980-talet 

såsom rekrytering av kvinnor till luftbevakning samt vapentjänst vilket visar betydelsen av 

frivilligorganisationer som Riksförbundet Sveriges Lottakårer.65 

 
64 Sundevall., F., (2011)., sid: 73 
65 Sundevall, F., (2011)., sid: 81-82 
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Ett av de tydligaste fokusområdena för Riksförbundet Sveriges Lottakårer var deras 

omfattande rekryteringsarbete. Överstyrelsen påvisade flertal gånger i sina protokoll, vilket 

även innebär att det var ett regelbundet samtalsämne vid styrelsemötena, hur pass viktigt det 

var för organisationen att ha många anhängare. Detta på grund av olika anledningar men 

bland annat för att ha ett större underlag när organisationen hade olika äskande till ÖB samt 

kunna erbjuda sina lokala föreningar ett bättre stöd. Här kan vi exempelvis se hur förbundets 

tankar kring betydelsen att organisationen har ett stort antal medlemmar kan kopplas med 

uppsatsens ena teoretiker, Rosabeth Moss Kanter, och hennes tankar kring en av de tre 

faktorerna som är betydelsefulla för genus inom organisationsväsendet och i detta fallet 

faktorn om antal och att förningar och organisationer kan åstadkomma mer vid ett större antal 

medlemmar. Kanter argumenterade för, som också diskuterat i kapitlet om Teori, hur kvinnor 

oftast var och på flera ställen fortfarande är minoriteter inom olika organisationer och hur 

detta för med sig mängder med svårigheter exempelvis med att etablera sig som värdiga 

kandidater på arbetsmarknaden. Det var därför nödvändigt enligt Kanter att ha ett 

betydelsefullt antal anhängare för att sätta press på majoriteten, vilket även Riksförbundet 

Sveriges Lottakårer var väl medvetna om66 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer är en helt kvinnlig organisation så hur kan man då påstå att 

kvinnorna i organisationen är en minoritet? I det här fallet är organisationen helt kvinnlig men 

å andra sidan är organisationens ledning inte lika enkönad inte heller inom den organisation 

som de verkade inom i det här fallet Försvarsmakten. ÖB hade tillträde och platser i 

Lottakårernas Överstyrelse i form av ledarmöten. Även om Riksförbundet trädde ur Sveriges 

Landstormsföreningars centralförbund i början av 1940 blev förbundet ändå inte helt 

fristående då förbundet fortfarande arbetade tillsammans eller kanske snarare under den 

svenska Försvarsmakten vilken fortfarande var en kraftigt mansdominerande arbetsplats och 

gjorde återigen att kvinnorna i Riksförbundet Sveriges Lottakårer blev en minoritet. Men det 

kraftiga trycket från överstyrelsen på alla lokala lottakårer att föra ett intensivt arbete gällande 

rekrytering visar att förbundet ville expandera. Den insamlade empirin visar därför att dessa 

kvinnor var medvetna om sin situation som en minoritet och därmed fattat beslutet om att 

förändra situationen. För att göra detta behövdes ett brett rekryteringsarbete och ett stort antal 

medlemmar som kan sätta press på de högre upp i hierarkin. Rekryteringsarbete i form av 

tydlig porträttering av organisationen i samhället till exempel genom regelbunden kontakt 

med skolor i området samt insändare i lokala tidningar är vanliga och dessa använde bland 

 
66 Moss, Kanter, R., (1993)., sid: 207-208 
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annat Riksförbundet Sveriges Lottakårer men även KFUK (Kristliga Föreningen av Unga 

Kvinnor) och Vita Bandet, vilka är kvinnliga frivilligföreningar som Gunnela Björk diskuterar 

omgående i sin avhandling att förhandla sitt medborgarskap.67  

7.2. Riksförbundet Sveriges Lottakårers verksamhet 
 

Även om kvinnor inte fick full tillgång till alla militära yrkesbefattningar förrän 1989 var 

ändå hela 1980-talet en slutspurt för kampen om kvinnlig acceptans inom Sveriges militär 

vilket gjorde att man hade blivit betydligt mer tillåtande för kvinnor inom försvaret redan 

under stora delar av 1980-talet. Därför gick bland annat många av lottornas äskanden igenom 

exempelvis som begäran om vapentjänst som en obligatorisk kurs inom lottornas 

grundutbildning. I fråga kring hur lottorna såg på sitt eget arbete kan vi i det här fallet se en 

vilja till förändring hos lottakårerna. Förslaget i sig kom från Stockholms Marinlottakår samt 

Stockholms kvinnliga bilkårister men hade som mål att inkludera alla frivilliga kvinnor med 

A-F avtal68.  

Bortsett från begäran om vapentjänst som en del i den obligatoriska grundutbildningen 

önskade även lottakårerna tillgång till samma uniform som de kvinnliga yrkesbefällen vilket 

tyder på en viss status, som de anställda kvinnliga yrkesbefälen erhöll, som kvinnorna inom 

lottakårerna även ville skulle appliceras hos dem. Eventuellt var de anställda kvinnliga 

yrkesbefälen mer accepterade eller respekterade inom försvarsmakten? Det här tyder på att 

Ackers teori angående hur minoriteter inom organisationer kan använda sig av symboler för 

att stärka sin egen ”kultur” även går att applicera här. Genom att dela uniform eller 

uniformspersedlar gör detta indirekt att lottorna ser ut att vara en del av yrkesbefälen detta då 

de bär samma symboler, uniformer.69 Detta bidrar till att lottorna tillsammans med de 

kvinnliga yrkesbefälen ses som en större mängd kvinnor som dock fortfarande förblir en 

minoritet enligt Kanter men som nu genom större antal samt symboler försöker stärka sin roll 

och sin kultur och sätta mer press på den manliga strukturen.70 

I protokollet från 1986-05-31 godkändes till viss del förslaget gällande byte av uniformer för 

avtalspersonalen inom lottakårerna. I första hand bestämdes det att fältuniformer skulle delas 

ut samt en vidare utredning angående byte av hemvärnslottornas uniformer. Även yrkandet 

 
67 Björk, G., (1999)., Sid: 46-48 
68 En typ av civilavtal inom Riksförbundet Sveriges Lottakårer. 
69 Acker, J., (1990)., sid: 146-147 
70 Moss, Kanter, R., (1993)., sid. 207-208 
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kring kurser i vapentjänst till lottorna godkändes av ÖB vilket blev ett viktigt kliv framåt i 

utvecklingen som även Överstyrelsen påvisar i sitt protokoll från 31 maj. Senare när hv-

lottorna begärt att få behålla sina tjänstevapen i hemmet såsom hemvärnsmännen gjorde 

ställde sig Lottaöverstyrelsen (LÖ) kallsinniga till förslaget. I protokollet från sammanträdet, 

för Överstyrelsen argumentationen att det inte är i hv-lottornas huvuduppgift att förvara eller 

försvara ett sådant objekt i sitt hem. Hur ÖB och de ordinarie hemvärnsmännen ställt sig till 

denna diskussion nämner inte Överstyrelsen i protokollet från styrelsemötet men skriver att 

man frivilligorganisationer emellan är oense. Intressant skulle vara att undersöka vilken 

inställning ÖB eller hemvärnsmännen hade till denna fråga. Även om kvinnor hade ett större 

inträde i det svenska försvaret rådde fortfarande de rådande könsrollerna som bland annat 

satte kvinnan som det mer fredliga könet. 

I Riksförbundets protokoll samt årsberättelser nämns samarbeten och kontakt med andra 

frivilligorganisationer såsom till exempel Stockholms kvinnliga bilkårister. Bortsett från dessa 

kan vi av resultatet se hur Riksförbundet Sveriges Lottakårer hade en regelbunden kontakt 

med Hemvärnet, vilket var en frivilligorganisation vars syfte var att skydda Sverige vid krig 

och kris och då i form av allt mellan stöd till samhället som att agera soldater vid fronterna. 

Idag är Hemvärnet en del av försvarsmaktens insatsorganisation och arbetar ytterst nära 

försvarsmakten.71 Intressant är dock hur relationen mellan dessa frivilligorganisationer såg ut. 

Tidigare diskuterat är bland annat frågan kring om lottakårerna skulle erhålla vapentjänst som 

en del av sin grundutbildning vilket skulle påverka och bredda arbetsuppgifterna inte minst 

för hemvärnslottorna, vilka var lottor som arbetade inom hemvärnet. Men en annan debatt 

hade tagit större fäste under slutet av 1980-talet som gällde direktrekrytering av 

hemvärnslottorna på Gotland där det för tillfället var brist på hemvärnsmän. ÖB hade enligt 

rikshemvärnschefens skrivelse utryckt ett nekande till förslaget och detta var även 

Lottaöverstyrelsens åsikt. Intressant här är Riksförbundet Sveriges Lottakårers Överstyrelses 

inställning till förslaget. Enligt Riksförbundet skulle detta betyda slutet för alla lottakårer. 

Överstyrelsen resonerade på det sätt att direktrekrytering till Hemvärnet blir konkurrens om 

frivilliga kvinnor. Hemvärnet är en frivillig insatsorganisation inom försvarsmakten på 

liknande sätt som lottorna är. Om lottor skulle bli rekryterade inom Hemvärnet skulle de till 

största sannolikhet att lämna sin lottakår vilket leder till ännu färre medlemmar. Även om 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer bedrev ett nära samarbete med Hemvärnet, och gjort detta 

 
71 Hemvärnet.se.,(2019)., Om oss., Hämtad: 2020-01-07 
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sedan innan 1940-talet, samt båda arbetade för samma ändamål, frivilligas möjlighet att 

försvara sitt land, hade lottorna ingen önskan att slås ihop eller absorberas upp av Hemvärnet.  

Rikslottachefen argumenterar för att direktrekryteringen av kvinnor till Gotlands hemvärn 

skulle medföra kraftiga förändringar kring hur kvinnor knyts till försvarsmakten samt skulle 

på längre sikt medföra slutet för frivilligorganisationens möjlighet att påverka samhället. 

Även detta går att finna spår av i Kanters genusteori och i det här fallet i den tredje och sista 

riktningen som innefatta minoritetens ”möjlighet” att assimilera sig och därmed acceptera de 

stereotyper som de verkar inom. I det här fallet skulle det vara dem rådande stereotyperna 

som verkade inom Hemvärnet och Försvarsmakten. Kvinnorna skulle därför behöva hålla sig 

på den mansdominerande spelplanen och verka efter de uppgifter som männen ansåg vara 

kvinnligt. Konsekvenser av detta enligt Kanter innebär en viss stagnation där kvinnorna 

erbjuds en viss sorts arbete och uppgifter och sen är kraftigt begränsade till dessa. Vilket leder 

till problem när kvinnorna försöker klättra i hierarkin eller endast vill avancera sin karriär 

inom organisationen. Bortsett från denna stagnation skulle även denna typ av assimilation 

leda till en bekräftelse för männen att deras stereotyper är rättvisa och inte bör ifrågasättas.72 

Även om Kanters genusordning inom organisationer visar ett extremt fall kan vi se hur 

Riksförbundet Sveriges Lottakårers åsikt gällande direktrekrytering av kvinnor till Hemvärnet 

skulle allvarligt förändra sättet som kvinnor kopplas till Försvarsmakten.  

För att jämföras denna uppsats med ytterligare tidigare forskning har Pettersson & Persson 

dragit liknande slutsatser från sitt material. De slutsatser som gjorts i denna uppsats är alltså 

inte unika i sitt slag utan bekräftar det som mycket av ämnets tidigare forskning redan kommit 

fram till. Lottornas medvetenhet gällande sin roll som de undergivna inom organisationen går 

att jämföra med de intervjuade kvinnliga yrkesbefälen från Pettersson & Perssons rapport. En 

av slutsatserna från deras rapport är Försvarsmaktens inställning till kvinnor och män samt 

vilken typ av karriär de hade, civil/militär, spelade en betydande roll och kunde innebära 

hinder för de med låg status inom organisationen. De civilanställda kvinnorna förknippades 

enligt Pettersson & Perssons rapport med lägre status än de manliga officerarna. I det här 

fallet hade lottorna samma låga status inom Försvarsmakten vilket är tydligt då kvinnor fram 

till 1989 inte ens hade tillgång till de militära yrkesbefattningarna.73  

 
72 Moss, Kanter, R., (1993)., Sid: 230-237 
73 Pettersson, L & Persson, A., (2005)., sid: 54-56 
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De maktförhållanden som rådde inom Försvarsmakten kunde man också se inom Hemvärnet 

vilket talar för lottornas vilja att bevara sin kvinnliga försvarsorganisation. Försvarsmakten 

var en kraftigt mansdominerande arbetsplats med ca 96 procent män och 4 procent 

kvinnor.74Att kvinnorna i det här fallet utgjorde en minoritet inom organisationen förde med 

sig flera konsekvenser enligt Pettersson & Persson såsom utanförskap samt höga 

prestationskrav som inte enbart återspeglades på den enskild individ utan på hela minoriteten. 

Dessa konsekvenser tar även teoretikerna Kanter och Acker upp i sina genusteorier, hur 

stereotypiska föreställningar och symboliska samband bidragit till en klyfta mellan män och 

kvinnor inom organisationer såsom det svenska försvaret. Detta har bidragit till rubbade 

maktförhållanden som bygger på manlig dominans och kvinnlig undergivenhet vilket 

fortfarande är märkbart i dagens samhälle.75  
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7.3 Avslutande reflektion  
 

I följande kapitel kommer jag att diskutera genomförandet av denna uppsats och huruvida 

dem vägval jag gjort kring exempelvis metod och teori varit rätt samt mina tankar kring 

fortsatt forskning inom ämnet. Den här uppsatsen har haft som syfte att belysa den kvinnliga 

frivilligorganisationen Riksförbundet Sveriges Lottakårers och deras inställning till bland 

annat deras verksamhet inom en miljö som annars var kraftigt mansdominerad. Om jag skulle 

göra om detta arbete skulle jag även vilja lägga fokus på hur kvinnorna blev mottagna av 

bland annat ÖB och deras relation. Detta skulle exempelvis kunna göras genom att ta del av 

exempelvis diskussionen kring vapentjänsten för lottorna genom att kolla samtida dokument 

från arkivet Överbefälhavaren 1981–1994 vid Krigsarkivet. Detta för att höra båda sidorna av 

diskussionen och undersöka ÖB:s inställning till lottornas tillträde inom det svenska försvaret. 

Syftet med denna undersökning var att undersöka Riksförbundet Sveriges Lottakårers 

inställning till i största del sin egen verksamhet därför gjordes avgränsningen i början av 

uppsatsarbetet att detta inte var speciellt aktuellt i det här fallet, frågan har dock hängt med 

mig och kan eventuellt inspirera någon till fortsatt forskning inom ämnet.  

Jag anser att arbetet varit lyckat och hoppas med min undersökning samt mina slutsatser 

kunna bidra till den redan befintliga forskningen om dessa betydelsefulla kvinnor i den 

svenska historien. Kvinnor inom försvarsarbete är ett oerhört intressant ämne som inte fått i 

närheten av den uppmärksamhet som den förtjänar. Det finns mängder med vinklar som 

fortfarande inte undersökts som skulle kunna vara tips inför vidare forskning inom ämnet. 

Bortsett från ÖB:s inställning till Lottakårerna skulle det vara intressant att undersöka män 

som verkat i en kraftigt kvinnodominerad miljö och se om samma beteenden som Kanter och 

Acker beskriver i sina teorier går att urskilja även där. Förhoppningsvis kan denna uppsats 

inspirera andra att undersöka exempelvis förenings- och organisationshistoria och därmed 

eventuellt kunna använda denna uppsats för att jämföra med, exempelvis genom en 

undersökning av någon av de andra kvinnoorganisationerna inom det svenska försvaret.  
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8. Sammanfattning 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka den kvinnliga frivilligorganisationen Riksförbundet 

Sveriges Lottakårer och hur de upplevt sin verksamhet inom Sveriges i övrigt manligt 

strukturerade försvar. Uppsatsen utgår från perioden 1985–1990, vilket är perioden innan 

Sveriges kvinnor fick tillgång till alla militära yrkesbefattningar. Riksförbundet Sveriges 

Lottakårer grundades 1924 och är än idag aktiva på flera ställen runt om i Sverige. 

Organisationen var som störst mellan 1943–44 med ca 110 000 medlemmar vilket utgör 

organisationen till Sveriges största kvinnliga försvarsorganisation. Varför jag valt att 

undersöka denna kvinnoorganisation är till största dels på grund av den stora inverkan de haft 

på det svenska samhället och dess jämställdhet samt den brist på uppmärksamhet som dessa 

kvinnor fått för sina insatser inom Sveriges förvar.  

Uppsatsen utgår ifrån såväl en kvalitativ som kvantitativ metod för att presentera och 

redogöra för den insamlade empirin och därmed besvara uppsatsens frågeställningar så tydligt 

som möjligt. Materialet är inhämtat från Krigsarkivet i Stockholm och består av protokoll från 

olika sammanträden samt årsberättelser. Den forskning som tidigare gjorts om organisationen 

är bristfällig bortsett från en avhandling av historikern Fia Sundevall. Övriga handlingar 

består av eget publicerat material av Riksförbundet själv vilket för med sig risker som 

diskuteras i kapitlet ”Tidigare forskning”.  

Uppsatsens teoretiska ramverk består till största del av Rosabeth Moss Kanters teori om genus 

relationer inom organisationer men som även kompletteras av Joan Ackers organisationsteori, 

vilka sedan appliceras på undersökningsresultatet. Riksförbundet Sveriges Lottakårer bedrev 

en mycket betydelsefull verksamhet med ett omfattande rekryteringsarbete för att kunna 

upprätthålla kampen om acceptans inom det svenska försvaret samt för kvinnors rätt till 

samma ekonomiska medborgarskap som männen. Organisationens arbete genomsyras av en 

vilja till förändring som syns i flera av Riksförbundets önskemål till Försvarsmakten och ÖB.  
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