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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the ideal of citizenship as presented in the Swedish Girl Scout movement 

1945-1965. Through the examination of periodicals aimed at Girl Scout leaders, the study attempts to elucidate 

how the presented ideals shifted in the years leading up to, and following, the merger between the largest 

Swedish Girl Scout and Boy Scout associations in 1960.    

     As a theoretical background, the model of the Belgian scout researcher Sophie Wittemans is used, according 

to which citizenship in the scout movement contains both a universalistic tendency, emphasizing and geared 

towards creating citizens that are equal in an abstract sense, as well as particularizing instruments that aim to 

mold the singular individual. Wittemans claims that the Girl Scout movement has generally focused on the later 

aspect. 

     The concept of citizenship is found to be linked to duty rather than to the freedom of the individual, especially 

in the sphere of home life. In professional life the individual is afforded a greater measure of freedom. At the 

time of the merger in 1960, the idea of citizenship is to some extent gendered. The Girl Scout is to be prepared to 

take part in a society where feminine and masculine values are both needed. There is no consensus, however, on 

what the difference between the sexes consists of.  

     Neither sex, nor citizenship, seems to be the main focus of the training of Girl Scouts during the studied 

period. The cultural and societal tensions are contained by religion, universalizing tools like the scout law, and 

concepts such as ‘humanity’.  

     Through the study of a relatively scarcely researched area, this study attempts to shed light upon the Swedish 

Girl Scout movement in the post-war-era, as well as the larger shift in gender roles in Swedish society during the 

same period. 
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Inledning 

År 1958 ändrar ledartidningen i det största svenska pojkscoutförbundet, Sveriges scoutförbund, 

namn. Från det ålderdomligt klingande Totem byter man till det betydligt neutralare Samspel. 

Chefredaktören Eilertz Fryland, präst och initiativtagare till scouternas folkhögskola Kjesäter, 

motiverar det nya namnet med att tiden kräver att scoutrörelsen ”mer än någonsin låter 

samspel bli ett förtecken. Vi vill samspel mellan barn och vuxna, mellan ledare och barnets 

föräldrar. Samspel mellan vår rörelse och kyrka och samhälle”.1 Endast i förbigående antyds att 

namnet också kan ha att göra med ett samspel mellan pojk- och flickscouter, detta trots att det 

är en brännande fråga i och med den planerade sammanslagningen med det största svenska 

flickscoutförbundet, Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS).   

     När Fryland kort före sammanslagningen lägger fram sina tankar om det nya förbundet är det 

inte längre tal om försiktiga antydningar. I oktobernumret av samspel 19602 skriver han en 

ledare som i sammanhanget får ses som en relativt radikal principförklaring. Efter en historisk 

tillbakablick som starkt inskärper könsrollernas historicitet och livsmiljöns roll i att forma 

uppfattningen om vad som är mans- respektive kvinnoarbete, går han vidare genom att betona 

att det i förlängningen bara finns en princip som är riktig: ”rätt person på rätt plats, oberoende 

av kön”. 3 

      Vilka utvecklingslinjer i efterkrigstiden är det som tillåter en svensk präst att 1960 med 

historiskt distanserad hållning skriva: ”I vårt land släpper patriarkatet sent sitt grepp. Först 1921 

fick gift kvinna definitivt rösträtt.”4? Denna uppsats är ett försök att beskriva denna samhälleliga 

och kulturella förändring med utgångspunkt i ett för scoutrörelsen centralt begrepp: 

medborgarskap.         

 

                                                           
1 ”Klåfingrigt eller framsynt?”, Eilertz Fryland, Samspel, nr. 1 1958/59 
2 ”Könsbundet?”, Eilertz Fryland, Samspel, oktober 1960. 
3  Ibid.  
4  Ibid. 
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Syftesförklaring och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka de medborgarideal som präglade den svenska 

flickscoutrörelsen mellan 1945 och 1965.5 Med utgångspunkt i denna syftesförklaring 

formulerades följande frågeställningar: 

    

- Vilket medborgarideal presenteras för svenska flickscouter under perioden 1945-1965? 

- På vilket sätt aktualiseras medborgarbegreppet i samband med sammanslagningen mellan det 

största svenska pojk- och flickförbundet 1960? Är det medborgarideal som ställs upp för 

flickscouter vid denna tid ännu kopplat till deras könstillhörighet? 

- Hur stor betydelse tillmäts medborgarskapstanken för fostran av svenska flickscouter under 

perioden 1945-1965?     

 

Disposition och läsanvisning 

Redovisningen av forskningsläget nedan är också ett försök att genom en kontrastiv metod 

åskådliggöra några av de problemställningar som aktualiseras av scoutforskning.  

     Därpå följer, efter en kommentar av de tidskrifter som utgör materialet, en teori- och 

metoddel som dels syftar till att åskådliggöra de teoretiska överväganden som ligger till grund 

för analysen, dels uppmärksammar ett par begränsningar vad gäller det valda 

tillvägagångssättet.  

     Det första analyskapitlet studerar en för medborgarskapet central fråga, nämligen 

förhållandet mellan plikt och frihet. I det andra kapitlet konkretiseras sedan detta genom en 

analys av motsättningen mellan kvinnans roll som hemmafru respektive yrkesarbetare. Efter att 

slutligen ha diskuterat frågan om en tänkt kvinnlig särart avslutas uppsatsen med en 

sammanfattning som dessutom försöker att knyta samman uppsatsens olika delar. 

     Samtliga kursiveringar inom citattecken är författarnas egna.       

 

 
                                                           
5 Med den viktiga inskränkning att materialet är begränsat till det största flickförbundet: Sveriges Flickors 
Scoutförbund 
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Tidigare forskning 

För att vara en världsrörelse som under de senaste drygt hundra åren har påverkat hundratals 

miljoner människor är scouting ett förvånansvärt outforskat ämne.     

     Den forskning som hittills bedrivits har huvudsakligen berört scouting ur en nationell 

synvinkel. Framför allt under det senaste decenniet har dock försök gjorts att studera scouting 

som en global rörelse.6  Då scoutrörelsen redan från början hade en imperiebyggande funktion, 

grundad som den var av den brittiska generalen Robert Baden-Powell7, och då den mycket 

snabbt fick en bredare spridning i högst varierade miljöer, är det dock ofrånkomligt att också 

större frågor om exempelvis kolonialism, militarism och internationalism aktualiserades. En 

socialhistorisk ansats har också förekommit som huvudsakligen studerat frågan om klass.  

Nyligen har exempelvis maskulinitets- och miljöforskning bidragit med nya perspektiv.  En 

utförlig diskussion om detta skulle föra för långt men för den som är intresserad av att bilda sig 

en egen uppfattning rekommenderas antologin Scouting Frontiers: Youth and the Scout 

Movement's First Century.8         

     Den akademiska forskningen om den svenska scoutrörelsens historia befinner sig ännu i ett 

preliminärt stadium. Det första ordentliga försöket att studera den svenska flickscoutrörelsen 

historia gjordes av Bodil Formark i doktorsavhandlingen Den välsituerade flickan.9 Denna 

sträcker sig mellan 1910 och 1940, och täcker därmed in rörelsens första trettio år. Genom att 

stödja sig på Simone De Beauvoirs berömda verk Det andra könet försöker den komma till rätta 

med tre ”konceptuella glapp” som osynliggjort flickscouten. För det första avståndet mellan ”de 

populärkulturella bilder av flickscouten som finns i nutiden och den verksamhet 

flickscoutrörelsen bedrev.”10 För det andra ett glapp som handlar om ”vissa teoretiska insikter 

som [...] delvis gick förlorade i övergången från kvinnohistoria till genushistoria”. Här åsyftas i 

första hand en under de senaste årtiondena allt för stort fokus på statiska diskursiva 

                                                           
6 Se exempelvis Eduard Vallory, World Scouting: Educating for Global Citizenship, New York (2012).  
7 Det första scoutlägret hölls på Brownsea Island utanför Dorset i England år 1907. Scouting for boys: A Handbook 
for Instruction in Good Citizenship gavs ut året därpå.    
8 Block, Nelson R. & Proctor, Tammy M. (red.) Scouting Frontiers: Youth and the Scout Movement's First Century, 
Newcastle (2009). 
9 Bodil Formark, Den välsituerade flickan, Lund (2010), diss.  
10 Ibid., s. 295. 
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konstruktioner, på bekostnad av kvinnan som aktör, mera specifikt ”Kvinnlighetens olika 

kvinnohistoriska betydelser samt kvinnors olika strategier och strävanden att förändra 

densamma”.11 För det tredje glappet mellan ”flickans kulturella belägenhet och fysiska 

situation.”12 Genom scoutrollen fick flickan tillgång till en aktiv kroppslighet som stred mot de 

kulturellt föreskrivna idealen som ställdes upp för flickor vid denna tid.13  

     Utöver Formarks studie finns egentligen bara ett annat akademiskt verk som någorlunda 

utförligt behandlar den svenska scoutrörelsens historia, nämligen sociologen Göran Sidebäcks 

avhandling Kampen om barnet själ: Barn- och ungdomsorganisationer för fostran och 

normbildning 1850-1980.14 Scoutrörelsen, tillsammans med ett antal andra organisationer från 

samma period, studeras här som ett sätt för vuxenvärlden att överföra sina normer till 

efterkommande generationer. Det blir tydligt att Sidebäck här får utföra en hel del av fotarbetet 

själv, och en god del av de kapitel som handlar om scoutrörelsen är i själva verket en tämligen 

deskriptiv redogörelse för organisationens framväxt med hjälp av konkreta data. 

     Först i det sista av fyra kapitel om scoutrörelsen analyseras dess idémässiga bakgrund. I detta 

presenteras ett par resultat som kan vara intresse för läsaren av denna uppsats. Trots att 

avhandlingen redovisar också flickornas organisatoriska historia, måste det dock påpekas att 

avhandlingen inte på allvar gör kön till en analytisk dimension. Formark skriver med polemiska 

undertoner om hur detta i Sidebäcks framställning leder till att flickscoutrörelsen blir ett 

oreflekterat bihang till pojkscouting. Ytterligare en brasklapp måste tilläggas, nämligen att 

framställningen baserar sig på de svenska utgåvorna av Scouting for Boys (vilka varierat starkt till 

omfång och innehåll genom åren). Detta bör vara en god utgångspunkt för en ideologisk analys 

av scoutrörelsen, men det bör framhållas att det blir en grov undersökning som de facto 

befinner sig på ett ganska stort avstånd från de aktiva medlemmarna. Det kan också nämnas att 

även de studerade flickscouttidningarna innehåller referenser till Scouting for Boys, om än inte i 

några överväldigande mängder. Huruvida referenserna till boken är fler (eller mera utförliga) i 

                                                           
11 Ibid., s. 297 f. 
12 Ibid. 295. 
13 Ibid. s 169 f. 
14 Göran Sidebäck, Kampen om barnets själ: Barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850-
1980 , Stockholm (1992).  
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pojkscouttidningar under den aktuella perioden kan jag inte belägga.  

     Mest intressant för denna uppsats är kanske analysen av upplagorna från 1943 och 1955. De 

uppenbart militaristiska inslagen som präglade 30-talsupplagorna har här ”tonats ner betydligt”, 

men en implicit kritik, om än motvilligt accepterande, av partipolitik och det demokratiska 

samhället är ännu ett starkt inslag.15 Betecknande för samhällssynen är fortfarande att ”[d]en 

nationella enheten skulle uppnås genom att arbetarklassen fostrades till att omfatta nationella 

och fosterländska ideal, vilket var innebörden i de klassöverbryggande strävanden som rörelsen 

så starkt betonade.”16      

     Formarks progressiva flickscoutrörelse kan här på ett något schematiskt sätt jämföras med 

Sidebäcks bild av en konservativ och trögrörlig, implicit manligt bekönad, scoutrörelse. Detta ger 

en god bild också av forskningsläget utanför Sverige, där olika forskare tar fasta på radikalt 

olikartade aspekter, ofta i polemik med varandra.      

 

Material och avgränsning 

För att studera medborgaridealet i flickscoutrörelsen mellan 1945 och 1965 valdes ett material 

bestående av den tidskrift som rörelsen producerade för de egna ledarna. Fram till november 

1960 hette denna SFS Ledarblad, men i och med sammanslagningen började man istället ge ut 

den gemensamma tidskriften Ledarbladet Samspel.  

     För att ge en fylligare bild av åren runt sammanslagningen studeras för åren 1958-1960 

dessutom de sista årgångarna av pojkscoutförbundet SS (Sveriges Scoutförbund) ledartidskrift 

Samspel. Under åren som ledde upp till sammanslagningen diskuterades flickscouting av 

naturliga skäl intensivt också i pojkscoutrörelsen.       

     Det är min förhoppning att ett material bestående av tidskrifter, till skillnad från exempelvis 

ledarhandböcker, ska låta mig teckna en bild av ett rörligt skeende under en dynamisk period. 

En tillgång med ett sådant material är också att det fångar en mängd olika röster som 

tillsammans bildar en större dialog om flickscoutings vara och framtid. Ytterligare en fördel är 

                                                           
15 Sidebäck, s. 117, 124. 
16 Ibid. 
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den breda målgrupp och det inkluderande tilltal som en officiell tidskrift riktad till de egna 

ledarna har. 

 

Teori och metod 

En av de mera djuplodande undersökningarna av medborgarbegreppet i scoutrörelsen är den 

tvådelade modell som den belgiska scoutforskaren Sophie Wittemans har utvecklat. Enligt 

denna har man i pojk- och flickscoutrörelsen haft olika uppfattningar om vad medborgarskap 

grundas på och innebär. Gemensamt för de båda rörelserna är ett utilitaristiskt demokratiideal 

som uppmanar individen att finna sin plats i samhället och att plikttroget utföra sin uppgift för 

det gemensammas bästa. Utöver detta tillkommer dock i pojkscoutrörelsen i högre grad ett 

universaliserande drag som upphöjer pojken till en abstrakt individ, jämställd med alla andra 

medborgare. Wittemans kopplar samman detta universaliserande drag med vad hon menar är 

ett i grunden kantianskt17 medborgarbegrepp: ”Thefore the scout became an abstractly defined 

individual, corresponding to the ideal of the free (self-sustainable), autonomous (obeying the 

laws he gives himself or explicitly subscribes to) and equal individual.”18 Denna senare aspekt 

förekommer också i flickscoutrörelsen, men i betydligt mindre utsträckning.19 I stället betonas 

flickscoutens specifika funktion och partikulära egenskaper.      

     Detta exemplifieras tydligast av den skissering som Wittemans gör av flickscoutidealets 

historiska utveckling.  Enligt henne betonar den första flickscouthandboken The Handbook for 

Girl Guides (1912), som skrevs av Robert Baden-Powells syster Agnes, mycket starkt den 

funktion som kvinnan fyller i egenskap av moder, och då särskilt som fostrare av nästa 

generation medborgare. Redan Girl Guiding, the Official Handbook (1918) – som Robert själv 

skrev och vars tillkomst sammanföll med de år då brittiska kvinnor tillerkändes åtskilliga 

politiska och medborgerliga rättigheter – fäster dock enligt Wittemans större vikt vid flickans 

karaktär och personlighetsutveckling.  Det praktiskt inriktade effektivitetsidealet ges här en ny 

                                                           
17 Här åsyftas alltså den tyska filosofen Immanuel Kant (1724-1804). 
18 Sophie Wittemans, ”The Double Concept of Citizen and Subject at the Heart of Guiding and Scouting”, i Scouting 
Frontiers: Youth and the Scout Movement’s first century, Newcastle (2009), s. 57.   
19 Ibid.    
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prägel: ”he modifies his definition of efficiency by giving it autonomy and freedom as 

foundation, defining it as: 'a general intelligence and capability to live a free, prosperous and 

happy life'”.20 

 

Utöver Wittemans är den viktigaste teoretiska och metodologiska inspirationskällan den ovan 

nämna avhandlingen av Bodil Formark, Den välsituerade flickan. Framför allt har läsningen av 

denna gjort mig uppmärksam på ett par möjliga begränsningar i min egen uppsats. 

     För det första handlar min uppsats om flickscouter och deras fostran till medborgare, men 

den behandlar ett material som är skrivet av vuxna kvinnor och män. Det är alltså viktigt att 

poängtera att uppsatsen behandlar det ideal som ställs upp för flickorna av deras vuxna ledare, 

vilket riskerar att osynliggöra de flickor som faktiskt utgör objektet för den medborgerliga 

fostran, eller kanske snarare de subjekt som mer eller mindre frivilligt förväntas anamma dessa 

ideal.    

     För det andra använder jag mig av ett material som utöver att det är skrivet av vuxna 

individer också i stor utsträckning befinner sig på ett stort avstånd från den faktiska 

verksamheten. Visserligen förekommer beskrivningar av scoutträffar och evenemang av olika 

slag, men då i det tillrättalagda språk som används i en officiell tidskrift. Den motsättning mellan 

retorisk konformitet med ett omgivande samhälles idévärld och en praktik som spränger de 

begränsningar som detta samhälle ställer upp, blir svårare att komma åt med ett material som 

uteslutande består av ledartidskrifter.21 

     Den tredje punkten är relaterad till den andra och skulle kunna kallas ”problemet med den 

försvinnande flickscouten”. I kölvattnet av den tidiga och relativt framgångsrika 

sammanslagningen mellan pojk- och flickscouter har man i Sverige i såväl historieskrivning som i 

det allmänna medvetandet lätt tenderat att förbise flickscoutrörelsens självständiga historia.22 

Detta har direkt bäring på denna uppsats då sammanslagningen sker under den studerade 

perioden. En oaktsam och oreflekterande läsning av materialet riskerar att befästa denna 

                                                           
20 Citerat efter Wittemans (2009).  
21 Formark, s. 294. 
22 Formark, s. 296. 
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glömska i den mån den inte förmår hålla flickscouten i sikte. 

     Det är något brydsamt att uppsatsen tar sin början med att överlåta sin röst inte till en flicka, 

inte till en ledarinna, utan till en man, och därtill talför präst, som tillåts hålla en predikan med 

vad som åtminstone vid första anblick kan förefalla vara en förbluffande modern stämma. Det 

ska omedelbart erkännas att författaren till denna uppsats är jävig. Om uppsatsen mynnar ur en 

förundran över att en manlig präst 1960 i en rörelse som ofta uppfattats som konservativ, och 

ofta också varit det, kan ta till orda på detta sätt, så är den i lika stor utsträckning ett uttryck för 

tacksamhet till de flickscouter som lämnat ett så rikt arv till den scoutrörelse som 

uppsatsförfattaren själv tillhör.                

      

I syftesförklaringen ovan har frågeställningar som handlar om en förändring över tid medvetet 

utelämnats. Det är min förhoppning att en behandling av perioden som en någorlunda synkron 

enhet ändå ska tillåta mig att genom de spänningar som finns i samtiden blotta både 

kontinuiteter och diskontinuiteter i förhållande till tiden före kriget och till de politiskt 

turbulenta årtiondena som följer på den studerade perioden. Åtminstone indirekt hoppas jag 

också att framställningen ska låta ett händelseförlopp framträda.   

      

Uppsatsen erkänner sig till en hermeneutisk tradition, inte i första hand i betydelsen av en 

exeges enligt särskilt uppställda regler, utan i betydelsen av det tolkningsskeende som uppstår 

när en uttolkare möter en språklig tradition och själv deltar i dess tradering. Givetvis är det inte 

tal om någon helt godtycklig läsning efter eget tycke. Som stöd för läsningen fungerar förutom 

den egna erfarenheten också de frågeställningar som riktas till materialet, och de teoretiska 

synpunkter som diskuterats ovan. Det är min förhoppning att detta i kombination med det 

ramverk som sätts av den akademiska uppsatsgenren ska vara tillräckligt för att upprätthålla en 

tillräcklig distans till materialet. Om detta lyckas får läsaren själv avgöra. 

 

Kort om medborgarskap och för uppsatsen andra centrala begrepp 

Snarare än en noggrann begreppsanalytisk undersökning är detta ett försök att med 

utgångspunkt i materialet undersöka hur medborgarbegreppet aktualiseras i olika kontexter och 
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i förhållande till andra betydelsefulla tankekomplex. Den noggranna läsaren lägger också märke 

till att jag i analyskapitlen har tagit fasta på ett par brännpunkter som Wittemans fäster 

uppmärksamheten på: flickscoutens koppling till hemmet, tillägnandet av praktiska färdigheter 

med omedelbart utilitaristiskt värde respektive upphöjandet till medborgare i egenskap av en 

abstrakt individualitet, och inte minst den av Wittemans citerade definitionen av medborgaren 

som ett fritt, autonomt subjekt som följer självpåtagna lagar. 

      

I uppsatsen talar jag omväxlande om flickscouter och scouter. Jag har eftersträvat att använda 

den andra formen endast när det jag behandlar verkligen gäller ett mera allmänt scoutideal, där 

jag inte anser att kön som analytisk dimension är av omedelbar betydelse. Jag använder också 

formen ledarinna för att markera när det handlar om kvinnliga ledare.  

 

Plikt och frihet: Individens vilja och tjänsten till Gud, kung och fosterland 

”En värld skall byggas ur en värld i spillror – ur kaos skall uppstå ett kosmos – en ordnad värld. 

De som ska bygga, är i mycket stor utsträckning de, som nu är barn och unga.”23 

      

Så inleder författaren Jeanna Oterdahl sitt anförande vid SFS förbundsstämma 1945. Och inte 

nog med att världen är i spillror, den har letts på avvägar: ”stora skaror ungdom [har] fostrats 

efter ett felaktigt ideal – kortast kan man kanske uttrycka det: till hård maktvilja i stället för till 

ödmjuk tjänarvilja, men samtidig till trälsinne i stället för till det, som är 'guds barns härliga 

frihet'.”24  

     Orden riktar sig till ledarna i Sveriges Flickors Scoutförbund, och det är knappast förvånande 

att anförandet fortsätter med en maning till just ett sådant ödmjukt tjänande. I en tid då många 

auktoriteter förkastats eller satts i fråga – Oterdahl pekar sitt finger mot föräldragenerationen, 

och med vad som närmast kan kallas klassförakt i synnerhet arbetarklassens föräldrar – upplevs 
                                                           
23 “Vad kan man fordra av en ungdomsledare – vad bör en ungdomsledare fordra av sig själv?”, Jeanette Oterdahl, 
SFS Ledarblad, april 1945. 
24 Ibid. 
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ett stort behov av exempel för ungdomen att följa. Och eftersom kollektiva lösningar och blind 

lydnad funnits leda till katastrofala konsekvenser, framstår individen som den givna 

utgångspunkten.  

     Med individen menas här lika mycket fostraren som den fostrade. Oterdahl uppehåller sig i 

själva verket i första hand vid de egenskaper som ledaren ska besitta för att kunna visa vägen till 

ett tjänande av gud och medmänniska. Viktigast av allt är att ledaren är en människa ”som själv 

vill växa mot ett allt högre mål”.25 Det som frammanas är ett universalistiskt ideal, grundat i 

religionen, som sporrar till efterföljd. Det är uttryckligen inte en fråga om specifika färdigheter 

eller prestationer, utan ”en inriktning som medför det, att man alltid och allestädes vill stå i guds 

tjänst, göra guds vilja”. 26 Att tolka guds vilja är givetvis ingen enkel uppgift. En möjlighet är dock 

just betonandet av det individuella samvetet och det inre sökandet. Frågan som då uppstår är 

hur man utövar fostran på något så flyktigt som de enskilda ungdomarnas sinnen, och inte 

minst hur man gör det utan att använda det slags tvång som urartade i fanatisk kollektivism.  

     En ofta förekommande lösning är ett åberopande av den frivilliga lydnaden, vilket får en 

mycket koncis formulering i ett tal hållet av Elsa Cedergren,27 vid tidpunkten scoutchef för 

Sveriges KFUK:s scoutförbund, vid en nordisk flickscoutkonferens kort efter krigsslutet, och som 

senare publiceras i SFS Ledarblad: ”Scoutrörelsens ideal är en frivilligt accepterad auktoritet, 

som blir en hjälp för den unga människan att handla utifrån sitt eget djupaste 

sanningsmedvetande på eget ansvar, med andra ord att växa upp till en personlighet.” 28 Också 

Cedergren framhåller nödvändigheten av ledarens exempel. Efterkrigsungdomen är radikalare 

och mera idealistisk än tidigare generationer, och för att kunna vara ungdomen till hjälp måste 

ledaren vara en människa som själv ägnar sig åt ett allvarligt sökande efter de egna 

värderingarna. Men ledaren måste också tillåta sig själv att vara ett redskap. Cedergren citerar i 

omedelbar anslutning till detta senare påstående en icke namngiven fransk präst, som hävdar 

att det pågår ”en inre revolution, i vilken varje människa blir medveten om att hans ansvar som 

                                                           
25 Ibid. 
26 Ibid.  
27 Född Grevinna Bernadotte af Wisborg 
28 “Efterkrigsungdomen och scoutrörelsen”, Elsa Cedergren, SFS Ledarblad, oktober 1945 
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medborgare, som arbetare och som människa i själva verket är ett och detsamma.”29 Genom en 

intressant manöver lyckas Cedergren alltså inordna ungdomens radikalism, till och med dess 

revolutionära anda, i ett medborgerligt ansvarstagande. 

     Eftersom ledaren huvudsakligen fungerar som ett föredöme, som visar på ett ideal som är 

värt att eftersträva, blir det medborgarideal som ställs upp för ledaren också av omedelbar 

betydelse för flickscouten. Med viss djärvhet kunde man kanske sätta ett likhetstecken mellan 

den ideala ledaren, den ideala medborgaren, och den ideala flickscouten. Åtminstone om man 

tar på allvar det ofta uttalade påståendet att scoutings yttersta syfte är att skapa goda 

samhällsmedborgare. Flickscouten ska alltså emulera ledarens exempel, men vem har den 

senare att rätta sig efter? Till den väl grundade personliga tron kunde man lägga grundarens 

exempel, det vill säga Lord Robert Baden-Powell, men kanske framför allt scoutlagen, som i en 

handfull punkter försöker ställa upp ett ideal som scouten har att införliva med sin egen 

karaktär och sitt eget leverne.30                   

     Den frivilliga lydnaden innefattar såväl ansvaret som medborgare, som lydnaden under 

scoutlagen. Inte sällan flyter de nästan samman till ett och detsamma, så till exempel i den 

nyårshälsning, signerad av Mrs. Helen Means, ordförande i flickscouternas världskommitté, som 

inleder SFS Ledarblads första nummer 1955: ”Som svenska medborgare kan ni vara tacksamma 

för scoutlagen, som framhäver plikten mot Gud och fosterlandet, ridderlighet, vänlighet och 

tjänande, hjälper er att motsvara det bästa i svensk tradition.”31 Ännu tydligare blir kopplingen 

när hon strax därefter kommer in på scoutlöftet, enligt vilket en scout lovar att efter bästa 

förmåga följa scoutlagen. Genom att själv göra det, och hjälpa sina flickor till detsamma, menar 

hon att scoutledaren också tar sitt ansvar som svensk medborgare.32 Scoutlagen förskjuter fokus 

från den enskilda flickan, den är som Sophie Wittemans påpekar ett universaliserande 

instrument.33 Redan 1936 har de svenska pojk- och flickscouterna antagit en gemensam 

                                                           
29 Ibid. 
30 Det exakta antalet punkter har varierat över tid och mellan olika förbund. Ett vanligt antal är mellan sju och tio 
stycken. Se gärna https://sv.wikipedia.org/wiki/Scouting_i_Sverige#Scoutlagen där flera varianter finns korrekt 
återgivna.  
31 “Gåvor att tacka för”, Helen Means, SFS Ledarblad, januari 1955. 
32 Ibid.  
33 Wittemans, s. 60 f. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Scouting_i_Sverige#Scoutlagen
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scoutlag, som ett led i en större internationell jämkningsprocess, och det är intressant att den 

könsneutrala scoutlagen här sätts i samband med medborgartanken.34  

     Glidningen mellan scoutlag och medborgarskap är intressant då den kopplar den inre 

dimensionen i en självvald och abstrakt formulerad lag till medborgarskapets aktiva, yttre 

konnotationer. Men om plikten som scoutledare är en form av aktivt utövat medborgarskap, är 

den ändå inte tillräcklig. Estelle Bernadotte af Wisborg, vid tidpunkten chef för Sveriges 

Flickscouters Scoutförbund, är en av de många röster som ger uttryck för en sådan tanke. Efter 

att retoriskt ha ifrågasatt huruvida gemene man verkligen tar sitt ansvar för att bevara landets 

friheter, och efter att ha uppmanat varje individ att ”lämna sitt bidrag och bli en viktig kugge i 

det stora maskineri, som vårt moderna samhälle utgör”, kommer hon in på frågan om 

scoutledarskapets medborgerliga värde:   

 

Någon frågar kanske om man ej genom scoutrörelsen gör denna plikt i dess fostran av barn till goda 
medborgare, som utgör vår rörelses huvudsyfte. Denna tanke kan vara berättigad, men jag undrar, om vi ej 
på det sättet nöjer oss med att uppfylla denna plikt indirekt genom barnen?35 

 

I själva verket finns det en oro för att scoutledarskapet blir ett surrogat för de samhälleliga 

plikter som rörelsen är ägnad att uppmuntra till, eller åtminstone ett hinder för utövandet av 

plikten till det större samhällsbygget. Föreställningen om denna överordnade plikt leder också 

till nödvändigheten av att legitimera de anspråk scoutrörelsen ställer på individen, också hos de 

som ägnar sig åt scouting med måtta och återhållsamhet. Vidare måste scoutrörelsen 

positioneras i förhållande till andra samhälleliga storheter: familjen, yrkeslivet, skolan, kyrkan. 

För flickscoutrörelsen tillkommer utöver detta dessutom kvinnans förändrade ställning. Hur är 

det möjligt att forma flickor till kvinnor om man inte vet vem morgondagens kvinna är? 

     Flickan tillhör också en större gemenskap som också innefattar pojkarna, nämligen 

efterkrigsungdomen. Det anförande av Elsa Cedergren som tidigare citerats, och som hålls kort 

efter krigsslutet, inleds i själva verket med påståendet att det inte bara är den enskilda 

                                                           
34 Scoutlagen från 1936 talar till skillnad från Helen Means inte ens om ridderlighet, dock om höviskhet.  
35 “Plikten mot gud och fosterland”, Estelle Bernadotte af Wisborg, SFS Ledarblad, september 1949. 
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människan som har påverkats av kriget, ”också ungdomen som grupp betraktad har en annan 

inställning i många frågor i dag mot årgångarna vid krigsutbrottet”.36 Om Cedergren uppehåller 

sig vid ungdomens radikalism och idealism finns det andra som är mera intresserade av 

efterkrigstidens materiella förhållanden. Det ökande välståndet under decennierna efter 1945 

blir i tidningsmaterialet tydligt genom en tilltagande problematisering av dess inverkan på 

individens psyke och livsföring. I en artikel från marsnumret av Ledarbladet Samspel, årgång 

1961, får vi av scoutledaren Raoul Neveling veta att ”[u]ngdom och pengar utgör en annan 

komplikation. Idag talar man med rätta om förvärvsarbetande, hemmaboende ungdom som 

samhällets överklass”.37   

     Ungdomens större ekonomiska frihet innebär en större möjlighet till självständighet i 

livsvalen. Denna frihet innebär inte minst att föräldraauktoriteten minskar: ”Ingen sörjer väl 

över att den hårda föräldraauktoritetens tid är förbi, men frihet får aldrig betyda frihet från 

normer. Det måste för unga människor innebära en tung börda att bära en frihet, som ofta 

tenderar att bli utan gräns.”38 Neveling fortsätter sitt resonemang med att peka ut fritiden som 

en bidragande faktor. Den ökade fritiden leder enligt denne till att ”friheten utan ansvar får[...] 

allt mer utrymme”.39 

     Problematiseringen av den allt större delen tid som ungdomen själv kan bestämma över är i 

själva verket en röd tråd som löper genom hela den studerade epoken. I takt med det ökande 

välståndet, och i takt med efterkrigstidens snabba kulturella förändringar, blir det en allt mer 

central fråga, men redan under den allra tidigaste efterkrigstiden behandlas den flitigt, om än på 

ett mera indirekt sätt än åren runt 1960.             

     Tiden som ägnas åt scouting konstitueras som en mellanliggande zon, åtskild från det 

egentliga pliktlivet, men också från den rena fritiden som ägnas åt tidsfördriv eller förströelser. 

Scoutverksamheten kan ses som ett sätt att kanalisera ungdomens energi i en mera konstruktiv 

riktning, och ett sätt att om inte kontrollera så åtminstone tygla det sätt på vilket ungdomen 

använder sin frihet. En återkommande tanke är att den tid som ungdomen ägnar åt scouting är 

                                                           
36 “Efterkrigsungdomen och scoutrörelsen”, Elsa Cedergren, SFS Ledarblad, oktober 1945 
37 “Ungdom och samhället”, Raoul Neveling, Ledarbladet samspel, mars 1961. 
38 Ibid. 
39 Ibid.  
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självvald, och alltså särskilt ägnad åt att fostra ungdomen till den frivilliga lydnad som tidigare 

berördes: ”Flickan har själv sökt sig till flickscoutkåren och hennes önskan att deltaga i 

flickscoutarbetet stimulerar henne till att villigt påtaga sig vad som fordras av henne där.”40  I 

denna artikel från SFS Ledarblad, publicerad i september 1950, skriver Bernadotte af Wisborg 

vidare att det är scoutens tilltro till ledarens goda omdöme som är förutsättningen för scoutens 

frivilliga lydande. Detta i motsats till en blind lydnad som hon menar präglar många 

sammanhang i samtiden. Här ser vi alltså hur flera i materialet återkommande tanketrådar knyts 

samman till föreställningen om den goda ledaren som genom att tjäna som exempel integrerar 

flickscoutens frihetssträvan i ett större pliktuppfyllande.  

     Men om framställningen så här långt betonat pliktuppfyllandet och ledarens fostrande 

ingripande, är det möjligen nödvändigt att nu närmare behandla medborgarskapets frihetliga 

sida. Vid sidan av det starka betonandet av plikten löper en tråd som i en starkare bemärkelse 

lyfter fram flickscoutens autonomi och egna vilja. Det anförande av Jeanna Oterdahl, ur vilket 

det citat som inleder kapitlet är hämtat, avslutas i själva verket med ett starkt uttryck för denna 

tanke: ”Att inte binda andra utan befria dem, måste vara de starkares uppgift. De får inte tillåta 

sig att avnjuta andras beroende, de måste göra det till sitt mål att skapa fram självständighet 

hos dem de har att göra med.”41 

     Självständigheten är den nödvändiga motvikten till ett pliktuppfyllande som riskerar att slå 

över i blind lydnad. Om den tidiga efterkrigstiden enligt den gängse problembeskrivningen 

saknar människor som är villiga till ödmjukt tjänande, så saknar den samtidigt individer som är 

förmögna till oberoende tänkande och handlande:  

 

”I dag står vi inför frågan om massmentalitet och självsuggestion. Vi har tidningar, radio, television, flygplan och 

snabba tåg, vilket har haft till följd att människor kommer varandra närmare. Och det har mycket ofta till följd att 

människor har samma åsikter.”42 

 

                                                           
40 “Lydnad och disciplin”, Estelle Bernadotte af Wisborg, SFS Ledarblad, september 1950. 
41 “Vad kan man fordra av en ungdomsledare – vad bör en ungdomsledare fordra av sig själv?”, Jeanette Oterdahl, 
SFS Ledarblad, april 1945. 
42 “Initiativ”, Margrethe Bøytler, SFS Ledarblad, mars 1955. 
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Citatet är hämtat från ett anförande av en dansk scoutledare vid en världskonferens för 

flickscouter i Schweiz 1954, översatt och tryckt i SFS Ledarblad, men illustrerar väl en attityd 

som finns också i svenska texter från samma tid. Individen är hotad av ett massamhälle som å 

ena sidan likriktar individernas åsikter, men som å andra sidan också driver till en specialisering 

vad gäller färdigheter och kunskaper. Anförandet fortsätter med att framhålla scouting som en 

motvikt till båda dessa tendenser. Margrethe Bøytler menar att scouting inte leder till en 

duglighet ”som gör oss lämpade för ett yrke, och att tjäna pengar, utan [till] utvecklingen av sunt 

och intelligent förnuft, som hjälper oss att leva harmoniskt under vilka förhållanden som 

helst”.43 Detta senare citat kan väl närmast ses som en parafras av den tidigare nämnda 

definition av effektivitet som Robert Baden-Powell ställer upp i Girl Guiding, the Official 

Handbook, nämligen ”a general intelligence and capability to live a free, prosperous and happy 

life”.44 Både Baden-Powell egna texter, och den svenska flickscoutrörelsen under efterkrigstiden, 

rymmer dock som redan påtalats en uttalat utilitaristisk målsättning. Hur dessa två drag kan 

förenas studeras närmare i det följande kapitlet. 

     Det som här lyfts fram är en allmän duglighet, man frestas att säga dygd, som tillåter 

individen att ställa sig över den partikulära situationen. Återigen stöter vi på tanken om ledaren 

som exempel, men denna gång inte som en inspiration i uppfyllandet av en bestämd plikt, utan 

tvärt om en ledare som sporrar till en egen initiativförmåga. Här är det inte samhället, gud, eller 

scoutlagen som tjänar som måttstock, utan snarare naturen. I naturen finns ordning och 

disciplin, men det är samtidigt här som ”[...] man möter det oväntade. Man vet inte på förhand 

vad som ska hända. Man måste möta varje ny situation och reagera inför den.”45 Bøytler menar 

att grunden för denna initiativförmåga är glädje: ”Den idealiska flickscoutledaren är den, som 

ler när hon arbetar och som ger till flickorna det allra bästa hon kan.” 46 Sättet att uppnå detta är 

att ställa upp ett praktiskt mål som flickan själv ser ett värde i, och att genom dess uppfyllande 

uppmuntra flickan att ta sig an större utmaningar. Specifika färdigheter och konkreta mål blir 

                                                           
43 Ibid.  
44 Citerat efter Wittemans (2009). 
45 “Initiativ”, Margrethe Bøytler, SFS Ledarblad, mars 1955.   
46 Ibid. 
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dock i första hand ett medel, och syftar till att stärka individens oberoende och initiativförmåga i 

en bredare bemärkelse.  

     Frihetens nödvändighet är här sammankopplad med behovet av att hantera en obestämd 

framtid. Denna tanke blir ännu mera uttalad i en artikel med titeln ”Fritid – Framtid”, publicerad 

i novembernumret av SFS Ledarblad 1953. Fritiden tillerkänns två huvudsakliga funktioner: för 

det första rekreation och förnyelse, för det andra framtida nytta ”till välsignelse både för sig 

själv och för andra”.47 Fritiden blir till något mer än ett problem att hantera, den blir en 

möjlighet för ungdomen att välja sin egen väg. Talande nog känner sig artikelförfattaren Ulla 

Östberg manad att kvalificera sig: 

 

Det kan kanske tyckas som om jag i denna artikel alltför ensidigt har uppehållit mig vid att diskutera 

flickornas egna problem och deras utveckling. Jag anser faktiskt att en seniorscout bör få tillbringa en del av 

sin fritid till att utveckla sig själv och sin egen personlighet.48 

 

Liksom hos Bernadotte af Wisborg, om än med större betoning på den frihetliga aspekten, 

framhävs tiden som läggs på scouting som en möjlighet till frigörelse från de självklara plikterna 

som binder ungdomen vid hem och skola. Flickorna kan behöva hjälp att ”sovra i sina intryck och 

för att finna [...] vad som t.ex. är äkta i litteratur, musik, teater”, och de kan behöva hjälp att 

hitta sin plats i yrkeslivet, men uppgiften är i slutändan att ta till vara på ”[...] den impuls till 

utveckling, som finns i varje ung människa. Vår uppgift är att stimulera deras egna möjligheter 

och att stärka deras eget självförtroende.”49 Samtidigt blir fritiden paradoxalt nog något av en 

plikt, då den förväntas användas på ett ansvarsfullt sätt: ”En del känner nog ett ansvar för vad 

de gör med sin fritid, andra låter den bara rinna iväg utan att alls reflektera över vart den tar 

vägen.”50  

                                                           
47 “Fritid – framtid”, Ulla Östberg, SFS Ledarblad, november 1953. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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     Formulerad på detta sätt blir både frihet och plikt abstrakta storheter. Vad ska den tid 

ungdomarna lägger på scouting syfta till i en mera konkret bemärkelse, och vad ska det 

medborgerliga idealet om frivillig lydnad omsättas i? I det följande kapitlet studeras två centrala 

sammanhang, hemmet och yrkeslivet, där detta ställs på sin spets.                                                  

   

Hemmets socialarbetare: mellan husarbete och yrkesliv 

Efter kriget är inflytandet från den anglosaxiska världen påtagligt. Många är de artiklar som 

handlar om besök i England och USA, eller om nya idéer som ursprungligen kommer västerifrån. 

En rapport från en internationell flickscoutkonferens 1953 vid det engelska scoutcentret 

Foxlease ger en indikation om vilka frågor som ligger i tiden. Frågan om medborgarskap är 

central, och den knyts särskilt till frågan om hemmet och yrkeslivet, något som blir uppenbart 

genom de fyra huvudsakliga diskussionspunkterna för konferensen:  

 
1. På vilket sätt förbereder scouting flickorna att bli ansvarskännande samhällsmedlemmar? 

2. På vilket sätt förbereder scouting flickan i hennes yrkesval?          

3. Tillämpas scoutings lärdomar i hemmet och i kontakt med andra människor? 

4. Hur kan scoutings praktiska verksamhet väcka och fördjupa ett gudsmedvetande? 

 

Artikeln leder sedan över i en mera allmän diskussion av tillämpandet av scoutlagen, men 

slående med frågorna ovan är att de i första hand har att göra med hur scoutings idealistiska 

innersida kan omsättas i praktiskt handling. Vi får veta att diskussionspunkterna kompletterats 

med ”practical sessions”, men vad detta är specificeras inte närmare. 

     Efter kriget finns en påtaglig stolthet och självmedvetenhet över den roll som 

flickscoutrörelsen har spelat i krigsarbetet. I det svenska materialet kommer detta till uttryck 

dels genom det beredskapsarbetet man själva utfört, men framför allt genom framhållande av 

den insats som flickscouter i andra länder, och då främst England har gjort. Konkret och specifik 

i överkant, och med tonvikten lagd på praktiska färdigheter, är det program för de engelska 

flickscouternas ”efterkrigsträning”, som med en kort kommentar publiceras i SFS Ledarblad. 
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Detta framställs uttryckligen som något för de svenska flickscouterna att ta efter. Programmet 

innefattar allt från att ”skaffa sig praktik i jordbruks- eller skogsarbete” eller att lära sig ”köra bil 

och att kunna utföra bilens dagliga skötsel”, till att ”[s]tudera de lokala myndigheterna, där du 

själv bor.”51 Programmet är ägnat att träna flickscouterna till efterkrigstjänst ute i det Europa 

som behöver återuppbyggas, och utöver manligt kodade aktiviteter som skogsarbete eller 

fordonsvård innehåller den också i det närmaste militära färdigheter som mörkerorientering i 

svår terräng.            

     Medvetenheten om de praktiska uppgifter som kvinnor och flickscouter utfört under kriget 

kan också leda över i ett hävdande av en mer generell förmåga att delta i det allmänna livet. 

Tora Lindskog skriver i artikeln ”Tjänst åt det allmänna”, publicerad i SFS Ledarblad i mars-april-

numret 1948 om de funktioner svenska flickscouter bidragit med under kriget, och skriver 

vidare att ”[f]örutom de ovan nämnda områden inom sjukvård, brand- och livräddning kan en 

flickscout tjäna det allmänna inom så gott som alla områden.”52 Här kan vi åter se hur den 

anglosaxiska världen gör sig gällande, men vad gäller pedagogiska idéer är det kanske (vid sidan 

om grundaren Baden-Powells egna tankar) i första hand amerikanskt tänkande som ges 

utrymme. I flera rapporter från andra sidan Atlanten noteras den stora vikt som amerikanska 

(flick)scouter lägger på politisk fostran och deltagande i den lokala demokratin. Maren Sofie 

Röstvig, en norsk ledarinna som tillbringat tre år i södra Kalifornien skriver i SFS Ledarblad om 

hur ”tanken om at speiderarbeidet er »training in citizenship», eller övelse i demokratiske 

samfunnsaktiviteter” blev mer och mer inflytelserik under mellankrigstiden.53  

     Mera intressant för det omedelbara resonemanget är att John Deweys tankar framhålls som 

av betydelse för det pedagogiska arbetet i den amerikanska flickscoutrörelsen under samma 

period. Detta är väl knappast förvånande med tanke på Deweys genomslagskraft i amerikanskt 

1900-talstänkande, och än mindre om man tar i beaktan att hans aktivitetsbaserade pedagogik 

har mycket gemensamt med den ”learning by doing” (ett begrepp som Dewey själv myntade) 

som man brukar framhålla som en del av scoutmetoden. Amerikanska flickscouter förväntas ha 

                                                           
51 ”De engelska flickscouternas »efterkrigsträning»”, översättning av engelsk förlaga, författare ej angiven, SFS 
Ledarblad, juni 1945. 
52 ”Tjänst åt det allmänna”, SFS Ledarblad, mars-april 1948. 
53 “Mera om amerikanskt flickscoutarbete”, SFS Ledarblad, maj-juni 1951. 
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en egen åsikt om saker och ting, och förväntas därutöver kunna lägga fram och stå för den i 

gruppsammanhang, där rådhusmötet får stå som modell. Enligt Röstvig lägger man stor vikt vid 

”patrullen skal föle seg som en slik »town hall meeting» i minatyr”. Men självständigheten gäller 

inte enbart det intellektuella eller politiska livet, flickan ska också själv ta ansvar och initativ vad 

gäller programmet för gruppen. Träningen ska vara individanpassad: »activites should follow the 

interests of the learners rather than those of the leaders».54      

     Återigen ser vi här hur individen blir viktig för att mediera mellan svårlösliga motsättningar. 

Praktiska övningar och specialmärken55 ses som ett medel för att locka fram individuella 

talanger och förmågor hos scouten, och för att ge densamme mera allmänna 

karaktärsegenskaper som självtillit, initiativförmåga och tjänstvillighet. De praktiska 

färdigheterna knyts till universaliserande instrument såsom scoutlag och löfte eller andlig 

fostran av olika slag. Vanligt är också att de motiveras med argument om deltagande i politiska 

eller offentliga sammanhang.   

     I ett föredrag med titeln ”Kan scoutarbetet hjälpa och tillfredsställa flickan av i dag?”, hållet 

av en grekisk ledarinna vid en världskonferens för flickscouter i Schweiz 1954, men översatt och 

publicerad i SFS Ledarblad, ser vi ett gott exempel på hur detta kan ta sig uttryck.56  Under 

rubriken ”Scoutings möjlighet att hjälpa” behandlas genom två avgränsade avsnitt scoutings 

möjlighet att hjälpa å ena sidan den enskilda, å andra sidan samhället. Det första avsnittet 

behandlar scoutings mångsidighet och förmåga att ”väcka latenta anlag hos praktiskt taget var 

och en, och det återger barnen självförtroende.”57 Scoutlagen och utvecklingen av vad som 

framställs som universellt eftersträvansvärda karaktärsdrag framhävs förvisso, men också hur 

flickan genom att syssla med specialmärken som intresserar henne kan ”få en vink om val av 

framtida yrke”.58 För att rätt kunna tjäna samhället måste flickscouten utöver en god moralisk 

fostran och allmänbildning också bibringas kunskaper inom ett snävare fackområde. Detta kan 

ses som en möjlighet, och som något som harmonierar med en scoutrörelse som från början 

                                                           
54 Ibid.  
55 Ämnen inriktad på snävare kunskapsområden som ger individen en möjlighet att själva fördjupa sig i ett 
intresseområde. 
56 ”Kan scoutarbetet hjälpa och tillfredsställa flickan av i dag?”, Fanny Hartoulari, SFS Ledarblad, juni 1955.  
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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lagt stor vikt vid praktiska färdigheter och nyttoinriktade kunskaper; alternativt kan det ses som 

en utveckling som hotar både samhällets och scoutidealets integritet och sammanhållning.  

     Det andra avsnittet, ”Vad scouting kan ge samhället”, är då föga förvånande mera inriktat på 

vilken nytta scouting har för den större samhällsstrukturen. Genom inriktning på praktiskt 

arbete och genom att bekanta flickorna med olika samhällsinstitutioner framställs scouting i 

föredraget som ett motmedel mot ett samhälle vars ”invecklade och specialiserade liv inverkar 

splittrande”.59 Framför allt menar föredragshållaren att scouten genom praktiskt arbete i 

patruller, och i äldre åldrar genom att besöka och lära känna olika samhällsinstitutioner, lär sig 

”vad det betyder att vara medborgare och blir småningom aktiva medlemmar i det samhälle där 

de lever, arbetar, och rör sig”.60  

     En exotisk bild av tidens försök att komma till rätta med arbetsproblematiken ges i en rapport 

från en scoutsamling i Tranemo 1956. Flickscouter från Nordens länder har samlats i västgötska 

Tranemo för att genom praktik på olika arbetsplatser lära känna arbetslivet bättre. Syftet med 

samlingen uppges vara att skapa förståelse för samhället flickorna lever i, det moderna 

arbetslivet, och människorna som verkar däri, ”ty grunden till allt brobyggande mellan 

människokategorier måste vara individernas kunskap och förståelse för varandra”.61 I 

inledningen till artikeln frammanas ett sorts modernt Babel där människor trängts in i ”hårt 

specialiserade arbetsfållor” och där vi ”fått isolerade yrkesöar i mångfald” på vilka människorna 

talar sinsemellan oförståeliga språk.62  

     Lägret uppges ha varit en framgång och utmynnat i en praktisk förståelse av obekanta 

livsvillkor. Som läsare får man emellanåt nästan intrycket av en form av social turism. Om 

arbetsvillkoren citeras ett uttalande av en flicka i äldre tonåren: ”Fritidssysselsättning? Hur skall 

dom orka? Hon som satt bredvid mig en dag sydde 28.000 knappar i veckan. Jag skulle inte läsa 

några Divina Comedier efter en sån dag!”63 Det är svårt att avgöra vad som verkar mest 

främmande för en nutida läsare: handsömnad, eller att en tonåring talar om Divina Commedia 

och förväntar att göra sig förstådd.     

                                                           
59 Ibid.  
60 Ibid. 
61 “Det handlar om individen”, Ulla Berglin, SFS Ledarblad, oktober 1956. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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     Mera vanligt än arbetslivspraktik inom ramen för scoutprogrammet är tanken att scouting 

genom en bred verksamhet sätter individen i kontakt med många olika former av färdigheter 

knutna till yrkeslivet, och därigenom också hjälper den enskilda att orientera och förbereda sig. 

Detta framhålls gång på gång som särskilt trängande i ett arbetsliv som blir allt mer specialiserat 

och som förändras i en hög takt: ”De årligen tryckta nytryckta yrkesvalsbroschyrer som tillställes 

skolor och bibliotek duger inte som arbetsmaterial för en professionell yrkesvägledare. De är 

inte aktuella nog.”64 Principen learning by doing, dess tillämpning på vitt skilda områden, och de 

människor man möter under sin scouttid, används för att argumentera för scouting som ett 

komplement till professionell yrkesvägledning.  

     Om nu flickan ska förberedas för ett specialiserat arbetsliv alltså. Vid sidan av detta 

nyvaknade självförtroende vad gäller kvinnans förmåga att utföra samma arbetsuppgifter som 

männen finns ett parallellt betonande av en särskild kvinnliga särart, något som inte minst knyts 

till hemmets sfär, och den roll som kvinnan spelar som mor och maka. Hemmet är dock inte vad 

det en gång har varit. Om flickan är på väg ut ur hemmet är samhället också på väg in i familjen:  

 
”Gränserna mellan [att vara hemmafru eller yrkesutövare] håller på att förlora sin skärpa, inte i första hand 

därför att ett allt större antal gifta kvinnor kombinerar hemmets skötsel med yrkesarbete, utan att vi mycket 
klarare än tidigare förstår hemmets oerhört viktiga funktion för samhällslivet som helhet”.65    

 

Den i materialet mest sammanhängande analysen av detta fenomen är ett anförande hållet av 

litteraturvetaren och författaren Kerstin Anér vid SFS förbundsstämma 1957.66 Hemmets 

förändrade funktion knyts här till en större samhällsförändring i riktning mot ett mera 

demokratiskt ideal. Om 1800-talets hem och samhälle baserades på lydnad och hierarkiska 

beroendeförhållanden är den nya tidens melodi att alla ska vara ”fria, självständiga och få [sina] 

personligheter respekterade.”67 I själva verket ger Anér en mycket traditionell beskrivning av det 

goda hemmet: ”Jag menar denna enkla, mänskliga trivsel och värme, denna möjlighet att få 

                                                           
64 “Scoutingmoment i yrkesvägledningen”, Ledarbladet Samspel, nr. 10 1959/60. 
65 “Perspektiv på ledaruppgiften”, C. M. Asch van Wijk, SFS Ledarblad, maj 1956. 
66 “Dagens och morgondagens hem”, Kerstin Anér, SFS Ledarblad, maj 1957, fortsättning I juni-numret.  
67 Ibid. 
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själens småsår omplåstrade och själens stora sår varsamt behandlade”.68  

     Vad är då det nya? Att hemmet fyllt en viktig ekonomisk funktion menar Anér är känt sedan 

årtionden tillbaka tack vare nationalekonomerna, det nya är att husmödrarnas uppgift som 

socialvårdare uppmärksammas. Det är kvinnan som hindrar mannen från att bli alkoholist, och 

barnet från att bli ligist, och är ”en karl olyckligt gift så arbetar han onödigt dåligt och råkar ut 

för fler olyckshändelser”.69 Kvinnan är inte bara trivselspridare. Hon har i och för sig ”inte den 

utbildning, inte den lön, och inte den prestige som kuratorn, prästen, eller industriläkaren har. 

Men hon gör ett arbete som är precis lika väsentligt.”70 

     Hemmet ska stå för trivsel och omvårdnad, men också medveten fostran. Den hotande 

fritiden, den farliga friheten, avvärjs genom den goda husmoderns försorg. I den tidigare 

citerade artikeln ”Ungdom och samhället” skriver Raoul Neveling att fostran i ”gamla tiders 

lugna miljö” skedde ”från generation till generation”.71 I motsats till detta innebär den nya 

tidens samhälle en horisontell påverkan ungdomar emellan, där ungdomar ”tar intryck av 

beteendet hos 'alla andra'”72  

     I det fungerande hemmet finns fortfarande en stark föräldraauktoritet som motverkar 

massamhällets centrifugala effekter. Inte minst massmedia, först radio sedan också televisionen, 

framställs som skadliga: ”Radion har sin skuld – eller snarare de hem, som inte kan hantera en 

radio. Barnen vänjer sig vid att jämt höra en vuxen röst, som de inte behöver lystra till.”73 säger 

Jeanette Oterdahl i sitt inledningsvis citerade anförande. Rollen som hemmafru beskrivs också i 

flera artiklar som krävande förmågor som uppfinningsrikedom, psykologiskt skarpsinne, och 

därutöver praktiska kunskaper. Kort sagt: det kräver lika mycket av sin utförare som vilket yrke 

som helst.  

     Kerstin Anér menar i sitt anförande att husmodern måste närma sig sitt arbete med samma 

objektivitet och metodiska tillvägagångssätt som andra yrkesarbetare, skillnaden är att 

                                                           
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 “Ungdom och samhället”, Raoul Neveling, Ledarbladet samspel, mars 1961. 
72 Ibid. 
73 “Vad kan man fordra av en ungdomsledare – vad bör en ungdomsledare fordra av sig själv?”, Jeanette Oterdahl, 
SFS Ledarblad, april 1945. 
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husmodern bara har sitt eget omdöme, och möjligen tidningarna, att konsultera: ”Tänk er en 

läkare som rättade sig efter artiklar i veckopressen!”74 En norsk scoutledarinna – det märks 

verkligen att efterkrigstiden är den tid då det nordiska samarbetet kulminerar – skriver på ett 

likartat sätt om hur hon följer med i all den litteratur som publiceras om barnpsykologi, men 

fortsätter att ”hvergang jeg syns jeg nærmer meg kjernen i det for meg aktuelle spørsmål, då 

står det: i en slik situasjon bör De snakke med fagfolk”. Den norska ledarinna som skriver 

ovanstående artikel är en av få som på någorlunda genomtänkt och genomgående sätt beskriver 

husmödraskapets glädje. Framställningen är ovanlig då den framställer husmödraskapet inte 

som en plikt som i och för sig kan vara tillfredsställande, utan som en uppgift som kan vara rolig 

i sig själv, till och med spännande. 

     I övrigt är det pliktmedvetandet som dominerar. Till skillnad från yrkeslivet som förutom 

plikten också har en doft av frihet och självvald förkovran, är hemmafrun i första hand en 

person som fyller en nödvändig funktion i samhället. Ingen säger rakt ut att hemmet skulle vara 

kvinnans plats, den implicita och uttalade tendensen har tvärt om en tydlig riktning mot ett 

större deltagande i det allmänna livet, men många hävdar också att man måste göra den 

enskilda flickscouten medveten om hemmalivets vikt och värde. 

     Om individen står i motsättning till ett påträngande massamhälle utgör familjen ett 

mellanliggande område, inte olik scoutrörelsen själv, som inordnar individens egenart i ett 

harmoniskt sammanhang. En dissonans uppstår dock vad gäller flickan, i det här fallet 

flickscouten, som å ena sidan ska fostras till att ta ansvar för familjen i egenskap av en 

traditionell hemmafruroll, men som å andra sidan sporras att delta i det professionella 

yrkeslivet. Inte ens hemmets sfär tycks för den delen kunna dra sig undan ett massamhälle som 

ställer allt högre krav på specialisering. Hemmafrun måste besitta kunskaper som tillhör en 

mängd olika fackområden.      

     Ska då flickan likt de engelska efterkrigsscouterna tränas i fordonsvård och 

mörkerorientering, eller bör hon snarare hålla sig innanför hemmet väggar där hon utgör den 

trygga punkten i en värld som slagits i spillror? Möjligtvis kunde man hitta ett svar i 
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kvinnonaturen. Vem är flickan, och vem ska hon bli? Och har denna tänkta kvinnonatur bäring 

på hennes medborgarskap? Detta undersöks i nästa kapitel, inledningsvis med utgångspunkt i 

en av den svenska kvinnorörelsens förgrundsgestalter.            

                   

Det bekönade medborgarskapet? 

I en artikel av Jeanna Oterdahl med titeln ”Föregångerskan”, publicerad i SFS Ledarblads 

januarinummer 1952, skymtar vi en tanke som i det följande kommer att studeras närmare, 

nämligen den om en kvinnlig särart som genom att fungera som ett korrektiv till mannen höjer 

samhället till en högre mänsklig nivå. Både i artikelförfattarens kommentarer och i de citerade 

styckena av föregångaren, Fredrika Bremer, finns å ena sidan en frihetsretorik som uppmanar till 

kvinnans frigörelse från de traditionella band som begränsat kvinnans valmöjligheter, å andra 

sidan ett framhävande av specifikt kvinnliga egenskaper som genom den frigjorda kvinnans 

försorg kommer att komma mänskligheten till godo. Enligt Oterdahl har den svenska kvinnan 

vunnit viktiga yttre friheter i form av utbildningsmöjligheter och yrkesliv, men den 

genomgripande omvandling av samhället och mänskligheten som kvinnans upphöjelse skulle 

innebära saknas ännu. I ett längre citat av Bremer förenas på ett intressant sätt bilden av 

kvinnan som ”ammar mänskligheten vid sitt bröst”, med en klassisk bild av medborgartanken. 

  
”Låt då den eld, som hon fick av himmelen, brinna på höga och rena altaren, på fäderneslandet, de 
medborgerliga intressenas – icke blott för familjen – giv den ädla näringsämnen, och den skall värma och 
uppliva mänskligheten, i stället för att såsom merendels nu fladdra bort i egoistiska riktningar eller dö bort i 
brist på näring.”75         

      

Om vi i tidigare artiklar har sett hur flickscouten har visat sig duglig också för krigsarbete, menas 

här snarare att ett verkligt kvinnligt inflytande skulle innebära att de två världskrigen, och 

kapprustningen inför ett möjligt tredje, alls inte skulle ha varit nödvändiga. Man kan här med 

rätta tala om ett bekönat medborgarskap, en tanke om att kvinnan har något att bidra till den 

allmänna sfären just i egenskap av kvinnor.           

                                                           
75 “Föregångerskan”, Jeanna Oterdahl, SFS Ledarblad, januari 1952. 
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     Oterdahls artikel är besjälad av en tydlig uppfattning om kvinnans vara och funktion. Andra 

texter från samma tid delar ofta uppfattningen om kvinnans stora värde i den framtida 

samhällsutvecklingen, men vanligen i kombination med en mera besinnande och undersökande 

hållning gällande vad det rent konkret skulle kunna innebära: ”Vi kan inte bara låta det gå med 

att vi »drivs med» av utvecklingen, vi måste som kvinnor ompröva och se med nya ögon på vår plats 

och vår uppgift i livet”. 76 Citatet kommer från ett anförande vid en internationell 

flickscoutkonferens 1956, vilket sedan översatts och publicerats i SFS Ledarblad, men speglar en 

attityd som är genomgående också i ett svenskt sammanhang. Under det decennium som följer 

på kriget kan man lägga märke till en förskjutning. Om man under efterkrigstidens första år 

framför allt betonar vad kvinnan rent konkret kan tillföra samhället i egenskap av volontär, 

hemmafru, eller yrkesarbetare, finns tio år senare en större vilja att på ett självreflexivt sätt 

undersöka kvinnans plats i samhället i en mera abstrakt bemärkelse.  

     Begreppet medborgare är under de fem första efterkrigsåren märkligt frånvarande77 men 

används under 50-talets första år med en allt större frekvens. Under åren som leder upp till 

sammanslagningen mellan de två förbunden 1960 får begreppet en förnyad relevans då det kan 

användas för att legitimera ett tätare samarbete mellan flickor och pojkar. Efter att Sveriges 

Flickors Scoutförbund den 15 mars 1959 tagit ett principbeslut om ett samgående med Sveriges 

Scoutförbund motiverar flickscoutchefen Märta Norrman i en artikel detta med att ”[scouterna] 

ska bli män och kvinnor. De är svenska medborgare och kommer att träffas och att arbeta 

tillsammans på olika områden”. Här används medborgarbegreppet på ett explicit sätt som en 

förenande kategori som kan innefatta både män och kvinnor.  

     Någon fullkomlig likställighet är det dock inte tal om. En i tiden vanlig tanke är att könens 

egenart i de yngre åldrarna är alltför stor för att ett meningsfullt samarbete ska vara möjligt. 

Men också för de äldre åldersgrupperna menar Norrman att ”pojkar har sina intressen och 

flickor sina som skall tillgodoses”.78 Detta medför också att programmet endast delvis kan vara 

gemensamt. Ofta tar man fasta på patrullsystemet, som framställs som mera passande för 

                                                           
76 “Perspektiv på ledaruppgiften”, C. M. Asch van Wijk, SFS Ledarblad, maj 1956. 
77 Särskilt om man beaktar att medborgarskapstanken har en mycket framträdande plats i scoutrörelsens viktigaste 
källtexter och tidiga historia. Undertiteln till Scouting for Boys är exempelvis ”a handbook for instruction in good 
citizenship”.  
78 “Efter den 15 mars”, Märta Norrman, “SFS Ledarblad”, nr. 2 1959/60 
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pojkar än för flickor. Tydligast formuleras detta av scoutledaren Ulla Berglin som i en artikel 

lägger fram en långt gången särartstanke: ”Flickor är inte i egentlig mening gäng-bildande. 

Därför har patrullsystemet aldrig genomförts så 100-procentigt som på sina håll inom 

pojkarbetet. Den modifierade form av patrullsystemet, som för det mesta användes inom 

flickscoutavdelningarna, har alltså sin psykologiska grund.”79 Med åskådliga bilder målar hon 

sedan upp skillnaden mellan flick- och pojkscouter: ”Vi vill inte se en flickpatrull stående runt sin 

patrullflagga med armarna om varandras axlar skrikande för fulla lungor ett patrullrop. Flickor 

behöver inte avreagera sig på det viset.”80  

     Föreställningen om en särskild flickpsykologi är annars en återkommande tanke i materialet 

och tycks vara en väl förankrad idé i samtiden. ”Skillnaden mellan pojk- och flickpsyket är nu 

mera vetenskapligt kartlagd” skriver Estelle Bernadotte af Wisborg i en ledare i SFS Ledarblad 

från 1953.81  Vari denna speciella flickaktighet skulle bestå, utöver motvillighet gentemot 

pojkarnas patrullsystem och en större finess i utseende och uppträdande, blir dock sällan 

särskilt tydligt. Visst betonas i andra sammanhang flickorna och kvinnornas särskilda koppling 

till hemmet, och därmed hörande färdigheter och egenskaper, men då oftast med utilitaristiska 

argument av ett mera allmänt slag, sällan eller aldrig med hänvisning till en särskild 

flickpsykologi. 

     Det är som om en vetenskaplig, psykologisk diskurs om flickan inte på ett enkelt sätt går att 

förena med äldre tiders religiöst grundade moral. Om Bernadotte af Wisborg i en artikel som 

den tidigare diskuterade ”Plikt och frihet”, bara ett par år tidigare betonat uppfyllandet av 

plikten till erkända auktoriteter, möter vi här helt andra tankegångar. Omedelbart efter den 

ovan citerade meningen om skillnader i pojk- och flickpsyket följer nämligen en mening som 

direkt kan tyckas motsäga vad som precis har sagts: ”Förr måste man nöja sig med den gängse 

uppfattningen om vad som var kvinno- och karlgöra”.82 Meningen är givetvis mångtydig, och i 

                                                           
79 “Är flickscouting något annat?”, Ulla Berglin, SFS Ledarblad, september 1960. 
80 Ibid. 
81 “Ett jubileumsår – några tankar”, Estelle Bernadotte af Wisborg, SFS Ledarblad, januari-februari 1953. 
82 Ibid. 
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själva verket fastlår Bernadotte af Wisborg att det på ”dessa områden finns mycket kvar att 

göra” och att scoutledarna kan bidra till den ”fortsatta kartläggningen”.83  

     Flickans obestämdhet är påtaglig också i den artikel som kanske mest explicit behandlar 

flickan ur ett psykologiskt perspektiv, ”Något om flickscoutålderns psykologi” av scoutledaren 

Kerstin Plöjel. Den är i själva verket i första hand en beskrivning av en för båda könen gemensam 

pubertetsproblematik, och artikeln inleds med en beskrivning av individens mognadsprocess. 

Begreppet ungdom relativiseras också genom att situeras historiskt: ”Hur lång ungdomsåldern 

skall bli beror på kulturella, sociala och individuella faktorer.”84 Artikeln talar i och för sig i det 

följande om 'flickan', men knappt alls genom någon uppenbar kontrastering med pojkars 

psykologiska utveckling. Det enda egentliga undantaget är när hon i korthet avhandlar frågan 

om nära vänskap, där hon kort konstaterar att detta ”behov blir särskilt stort för flickorna, som 

är mera upptagna av personliga problem än pojkarna.”85 I övrigt är det dock svårt att se hur man 

i artikeln skulle kunna lösgöra flickan ur det bredare begreppet ungdomar. Och ungdomar kan i 

sin tur placeras inom en ännu bredare kategori.    

     I en artikel skriven av det nya förbundets chef (före sammanslagningen chef för Svenska 

Scoutförbundet) Bengt Junker, året efter sammanslagningen, används nämligen ytterligare en i 

tiden före sammanslagningen vanligt förekommande slogan: ”Låt oss vara ense om att scouting 

aldrig får bli en skola för beundran av förment maskulin överlägsenhet. Det är medmänsklighet 

som samhällsfostran ska avse. Vi [...] måste känna ett ansvar för att söka bryta 

slentriantänkande när det gäller förhållandet mellan könen.”86 Ett begrepp som 

medmänsklighet är givetvis användbart svävande vad gäller förhållandet mellan könen. Junker 

fortsätter mycket riktigt sin argumentation med att betona ”olikheterna mellan manligt och 

kvinnligt, sådana de framträder för pojkar och flickor i scoutåldern.”87 Genom en retorisk sick-

sack-rörelse lämnas frågan om könens förhållande till varandra öppen för förhandling. I 

artiklarna är det ofta olikheterna mellan flicka och pojke som betonas, vilket tycks vara en 

mindre laddad fråga än skillnaden mellan kvinnor och män.    

                                                           
83 Ibid. 
84 “Något om flickscoutålderns psykologi”, Kerstin Plöjel, SFS Ledarblad, september 1952.  
85 Ibid. 
86 “Kvinnligt – manligt – mänskligt”, Bengt Junker, Ledarbladet Samspel, december 1961.  
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     Detta svävande förhållningssätt blir tydligt också i den programförklaring som Svenska 

Scoutförbundet ger ut i samband med sin tillblivelse. Denna inleds med ett citat från de nyligen 

instiftade stadgarna enligt vilket förbundet har till uppgift ”att ge flickor och pojkar en fostran 

som kan hjälpa dem att i scoutlagens anda utvecklas som individer och samhällsmedborgare”.88 

Längre fram i programförklaringen återkommer ”målet är icke ett ensidigt manligt eller kvinnligt 

ideal, det är ett fördjupat medmänskligt ansvar”.89 Att man från centralt håll intar en försiktig 

hållning vid sammanslagningen är väl knappast förvånande. Uppgiften att fostra individer 

lämnar öppet också för hänsyn till exempelvis skillnader mellan könen, och även om målet inte 

är ett ensidigt könsideal erkänns ändå implicit att de ändå finns där och att man bör ta hänsyn 

till dem. Genom att betona hur könsidealen befinner sig i snabb förändring lämnar man 

däremot öppet för att de efter sammanslagningen kan komma att bli annorlunda, och att 

rörelsen då måste anpassa sig.  

     Vi har tidigare noterat hur Märta Norman, flickscoutchef före sammanslagningen, motiverade 

ett närmare samarbete med att flickor och pojkar som svenska medborgare kommer att verka 

tillsammans i samhället. En liknande föreställning kommer till uttryck i en rapport från en 

europeisk konferens i Strasbourg 1963. Konferensen inleddes med en rapport om 

”samscouting”, alltså scouting med flickor och pojkar tillsammans, som gjorts på initiativ av den 

franska scoutrörelsen. Här dyker ordet medborgarskap återigen upp i direkt samband med 

frågan om manligt och kvinnligt, flickor och pojkar: ”För övrigt anser man att scoutrörelsens 

syfte, att skapa goda medborgare, måste innebära samarbete flickor-pojkar eftersom 

morgondagens värld ännu mer än dagens kommer att betyda ett samspel mellan kvinnor och 

män.”90 I denna redogörelse av den europeiska scoutrörelsens syn på flick- och pojkscouting – 

dock med den intressanta reservationen att ”Frånvaron av delegater från länder som Italien, 

Tyskland, Österrike var symptomatisk för det klena intresset i dessa länder.”91 – blir man med 

nästan parodisk klarhet varse den tidigare omnämnda obestämdheten vad gäller flickans vara, 

funktion och framtid. Om vi i slutet av ett stycke får veta att ”flickorna kan delta i mycket 

                                                           
88 “Programförklaring för Svenska Scoutförbundet”, publicerad I Ledarbladet Samspel 1961. 
89 Ibid.  
90 “På väg mot 'samscouting'?”, Mary af Uggla och Affe Ende, SFS Ledarblad, mars 1964. 
91 Ibid. 
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avancerad 'hårdscouting' som t.ex. bergsklättring utan att vara de första att tröttna.”, kan man i 

nästa stycke få veta att man vad gäller ”frågan om bevarandet och utvecklandet av 

kvinnligheten resp. viriliteten” var överens om att ”livligt samarbete mellan könen var 

hälsosamt för behållandet av de specifikt kvinnliga och manliga egenskaperna.”92 Tidigare i 

artikeln får man snarare intrycket att gemensam verksamhet skulle kunna mildra skillnaderna 

mellan könen: ”Flickorna blir mera medvetna om sitt värde och får också utveckla den fysiska 

sidan mer än eljest. Pojkarna blir medvetna om flickornas värde och blir hövligare och mindre 

råa.”93 Än mindre tydlig blir man när man i slutet av artikeln kommer in på hur programmet bör 

anpassas med utgångspunkt i pedagogiska och psykologiska skillnader mellan könen, vi får här 

endast veta att man rekommenderat bildandet av en arbetsgrupp där scoutledare och 

”psykologiska experter” tillsammans ska utreda frågan. 

     Både Normans artikel och rapporten från den europeiska konferensen är intressanta då de 

explicit kopplar samman medborgarbegreppet med förhållandet mellan könen. I båda fallen 

talar man om ett samspel. Tanken om en åtskillnad mellan manligt och kvinnligt, och ett 

befruktande samspel dem emellan, är återkommande i materialet. Det kan betonas mer eller 

mindre starkt, men ett särartstänkande får huvudsakligen anses genomsyra materialet. Återigen 

– likt med frågan om pliktlivet och fritiden – får scouting anses vara en mellanliggande zon som 

förbereder individen för det större sammanhang som samhället utgör, ett samhälle där män och 

kvinnor samarbetar i många olika sammanhang. 

     I båda fallen finns dock en återhållsamhet. Eftersom flickan och det kvinnoideal som hon ska 

formas till vid denna tid är svårt att fixera, och eftersom stor oenighet råder, vill man från 

officiellt håll gärna gardera sig. Genom försiktig retorik lämnar man frågan öppen.           

       

Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Är det då möjligt att dra några generella slutsatser om hur medborgaridealet för flickscouter ser 

ut i det studerade materialet? 

                                                           
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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     Kanske är det knutet till plikt snarare än till frihet. Plikten är dock problematisk då den kan 

urarta i en blind lydnad, och kräver därför en motvikt i form av ett inre sökande hos den 

enskilda individen. Genom moralisk fostran baserad på scoutideal, religion, och den goda 

ledarens exempel förväntas flickscouten välja att självmant acceptera plikten till högre 

auktoriteter. Friheten, och inte minst fritiden, blir problematisk i de fall då den inte leder till ett 

förberedande för denna plikt. Andra skribenter tillskriver dock denna frihet, och fritid, ett 

positivt värde också i den meningen att den låter individen utveckla sin egenart och orientera 

sig i ett samhälle som befinner sig i snabb förändring. 

     Därefter studeras hur detta tar sig uttryck inom ramen för yrkeslivet respektive arbetet inom 

hemmet. Förvärvandet och uppvisandet av olika praktiska färdigheter under kriget används 

under den tidiga efterkrigstiden för att legitimera kvinnans insteg i yrkeslivet, och i 

förlängningen även fostrandet av flickscouten till ett mera allmänt pliktuppfyllande i det 

offentliga och politiska livet. Kvinnan, och därmed även flickscouten i egenskap av blivande 

kvinna, är dock fortfarande tydligt förknippad med familjesfären. I ett samhälle som upplevs 

som alltmer kaotiskt blir (det fungerande) hemmet en motvikt till massans obestämda 

påverkan.                       

     Utan att explicit knytas till medborgarbegreppet är det vanligt att kvinnliga egenskaper och 

inte minst den funktion som kvinnan fyller i hemmet framhålls som av stor betydelse för det 

större samhället. Återigen är det individen som hamnar i centrum: där somliga vill få 

flickscouten att inse värdet och glädjen i att anta rollen som hemmafru vill andra förbereda 

henne för ett yrkesliv som blir alltmer specialiserat, något som kräver vägledning och 

förvärvande av färdigheter. 

     Avslutningsvis undersöks tanken om en kvinnlig särart. Den allmänna tendensen är ett 

erkännande av en sådan särart, om än ofta med vaga motiveringar vari denna skulle ligga.  

Framför allt verkar det som om starkt motstridiga åsikter vid denna tid existerar sida vid sida 

inom ett och samma sammanhang. Många av artiklarna framstår som motsägelsefulla när de 

försöker kombinera hållningar som kan tyckas vara helt väsensskilda. Begrepp som 'samspel' 

eller 'medmänsklighet' används återkommande för att mildra motsättningarna. I materialet 
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finns dock artiklar som antingen med stark retorik framhåller en kvinnlig särart, eller som med 

stor övertygelse inskärper att skillnaderna mellan könen är en historisk konstruktion. I det fåtal 

fall där frågan om medborgarskap uttryckligen aktualiseras tonas dock skillnaderna ner, 

åtminstone vad gäller åren runt sammanslagningen 1960. Kvinnan tycks fortfarande i någon 

mån bli medborgare i egenskap av kvinna, men vem denna kvinna är verkar det inte finnas 

någon delad uppfattning om.   

     Hur viktigt är då medborgartanken vad gäller fostran av svenska flickscouter under de två 

första decennierna av efterkrigstiden?  

     Trots att fostran av goda samhällsmedborgare i materialet flera gånger framhålls som det 

grundläggande målet för scoutverksamheten ägnas det sällan någon mera inträngande analys. 

Det berörs i förbigående i flera olika sammanhang, men behandlas egentligen inte som en 

självständig frågeställning. Kanske är det betecknande att ingen av de artiklar jag studerat 

använder medborgarbegreppet i sin titel. Individen knyts till ett större sammanhang inte i första 

hand genom det politiskt laddade medborgarbegreppet, utan snarare genom religionen, 

scoutlagen eller än bredare kategorier som ’mänsklighet’.     

    

Den här uppsatsen säger adjö till den svenska flickscouten vid tröskeln till det sena 60-talets 

kulturella och politiska omkastningar. Det är också vid denna tidpunkt som det levande minnet 

av den svenska flickscouten långsamt börjar suddas ut för att som Formark poängterar alltmer 

ersättas av populärkulturellt förmedlad bilder.  

     Men kanske finns det ännu spår att ta fasta på. Eftersom de ansluts till olika världsförbund 

bär svenska scouter ännu i dag olika märken på sin skjorta beroende på vilket kön de tillhör: 

antingen flickscoutförbundet WAGGGS gula treklöver mot blå bakgrund, eller 

pojkscoutförbundets repomslutna franska lilja i vitt mot lila bakgrund. Är detta bara tomma 

symboler, eller finns det något bakom? Kanske en historia som skrivs och väntar på att skrivas. 
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