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Abstract  

The rebellious aspect of being well-behaved – To be young and a scout 
 
The aim of this thesis is to describe children’s own perspectives on being 
scouts and to describe the scout movement as a cultural phenomenon. The 
thesis is based on interviews with 34 members of the movement and studies 
of archive material and contemporary documents. It is also based on a social 
constructivist view of knowledge.  

The results show that the movement seems to lack profile and is decen-
tralised and secularised from the children’s point of view. They say that the 
movement’s history, the scout law, the scout oath and religion do not have 
great meaning. The movement has changed and membership today is not 
what it used to be. The children are scouts, but not too “scouty”.  

The informants find that outsiders think that the movement is “geeky”, 
but it can have a high status among elderly people. The informants react to 
the “geekiness” by not caring, hiding the fact that they are members, not 
telling anyone or protesting against other people’s views on the subject. This 
“geeky” label and the informants’ reactions to it can be seen as an unex-
pressed initiation rite to becoming a scout. It is something the members have 
to go through to be seen as worthy scouts. 

Being a scout is not considered rebellion against adults. Scouts can be 
seen as lacking youth culture patterns, adapting to an organized recreational 
activity. However, being a scout can be considered rebellion against other 
youngsters; some informants for example wore the scout uniforms in school. 
Some informants think that they have the correct picture of the movement 
and that outsiders have the wrong one. This strengthens their feeling of to-
getherness. Thus they are rebellious by being well-behaved. They fight 
against a dominating culture. Hence the scout movement works as a subcul-
ture even though it was created by adults.  
 
Keywords: Child and Youth Science, Child Perspective, Scout Movement, 
Swedish Guide and Scout Association 
 

 

 

 



  

Förord 

Jag gick med i scoutrörelsen som åttaåring och gick ur den vid 17 års ålder. 
Det finns flera anledningar till att jag blev scout. En var att båda mina föräld-
rar hade varit medlemmar. En annan att det fanns verksamhet på den ort där 
jag växte upp. Det var självklart för mamma och pappa att jag skulle börja 
liksom mina syskon tidigare hade gjort. När jag ser tillbaka på min tid inom 
rörelsen så kan jag se att den innebar flera saker. Jag fick något att göra på 
fritiden och träffade kompisar. Vid några tillfällen innebar det också att jag 
kunde tillbringa en helg eller en vecka utan mina föräldrars sällskap. Scou-
ting var också ett sammanhang med en annan uppsättning människor än i 
skolan. Allt detta var positivt. Samtidigt fanns det saker som inte var roliga. 
Varför hade vi flagghissningar klockan åtta på morgonen när det var läger? 
Jag tyckte inte heller om de tillfällen då jag tvingades att stoppa in scout-
skjortan innanför byxorna. Som tonåring upplevde jag att min bak tog sig 
gigantiska proportioner! 

Hösten 2000 skrev jag en c-uppsats i etnologi som handlade om en debatt 
om scoutskjortor på Svenska Scoutförbundets hemsida (Westberg, 2000). 
Det var då som mitt akademiska intresse av rörelsen väcktes. Två år senare 
fick jag arbete som amanuens på Lärarhögskolan. Tjänsten var ett tidsbe-
gränsat förordnande på tre år på halvtid och innebar att forska, undervisa 
eller administrera inom ämnet Barn- och ungdomsvetenskap. Jag fick möj-
lighet att läsa enstaka kurser inom forskarutbildningen, bedriva mindre pro-
jekt och skriva rapporter om scoutrörelsen (Westberg, 2003a och 2003b).  

I juni 2003 påbörjade jag en ny studie. Svenska Scoutförbundet bekostade 
min arbetstid och Lärarhögskolan bidrog med arbetsplats. Sex månader på 
halvtid fanns till förfogande. Förbundet påverkade studien på tre sätt: (1) de 
gav mig ekonomiska förutsättningar (2) de bestämde antalet informanter som 
skulle intervjuas och att de skulle representera olika ålderskategorier och 
delar av landet (3) de gav synpunkter på de frågor som jag formulerat. I öv-
rigt har jag själv valt ut och kontaktat informanter och förbundet har inte haft 
något inflytande över resultatet. Studien resulterade i en rapport (Westberg, 
2004a) som sedan omarbetades till en licentiatuppsats (Westberg, 2004b) 
som i sin tur bearbetades till att bli en del av avhandlingen. Hösten 2005 
tillträdde jag en tvåårig doktorandtjänst. Inom ramen för den har föreliggan-
de avhandling författats. Formellt har jag varit anställd av Lärarhögskolan 
och antagen vid Stockholms Universitet. 



  

Det finns många personer som jag till tacka som på olika sätt bidragit till 
arbetet. Först och främst ett varmt tack till alla scouter som har ställt upp på 
intervju! Tack till Mats Thorby och Georg Sterzel, Svenska Scoutförbundets 
ideella Arkiv- och museikommitté, som visade Scoutmuseet och Scoutarki-
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följeslagare i Vingåker och Hongkong! 

Det finns en rad personer som läst och kommenterat manus. Främst vill 
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Kapitel 1. Inledning  

År 1963 diskuterar ett seniorscoutlag i Arboga hur tonåringar ser på naturen 
och friluftslivet (ett seniorscoutlag har medlemmar i åldern 15-18 år). Stefan 
nämner att kamraterna kanske tycker att scouterna är lite för hurtiga, men 
innerst inne tycker de nog ”… att vi har rätt kul”. Han fortsätter:  

Dom som ler överseende vet ofta inte vad vi sysslar med. 
 

Kjell kommenterar att om man pratar med klasskamraterna enskilt, så är det 
knappast någon som är emot friluftsliv. Om man däremot är ensam scout i 
ett helt gäng ”… så blir tongångarna helt andra” (”Så vill vi ha det”, 1963). 
Drygt fyrtio år har passerat sedan seniorscoutlagets diskussion. Scouterna 
bröt på något sätt mot andra ungdomars normer och värderingar. De var för 
”hurtiga”. Hur är det att vara scout idag? Vad finns det för bilder av scoutrö-
relsen? På den svenska nationaldagen (2003-06-06) fick Spånga Scoutkår ta 
emot en fana av Kung Carl XVI Gustaf. Agneta Bolme Börjefors var pro-
gramledare på Skansen och kommenterade överlämnandet med följande ord:  

Man skulle kunna tro att scouting inte är så populärt nu för tiden, men till 
Spånga Scoutkår är det intagningskö. 

 
Kommentaren ger en bild av scoutrörelsen, men det finns även andra. Till-
sammans tar de inledande citaten upp några av de teman som denna avhand-
ling kretsar kring. Det handlar om den individuella scouten, om scoutsam-
manhanget, men också om omgivningen som består av människor som inte 
är medlemmar i rörelsen. En fråga handlar till exempel om scouters upple-
velser av omgivningens inställning till deras medlemskap vilket kan säga 
något om scoutrörelsen, men också något om förväntningar på hur barn och 
ungdomar ska vara. Det berättar om normer och värderingar i samhället och 
hur det är att vara ung och växa upp i vår tid.  

Den här studien handlar om barn som utövar en särskild aktivitet på friti-
den samt om aktivitetens betydelse för barnen. Den handlar följaktligen om 
en aspekt av informanternas liv. Scoutrörelsen är hundra år gammal och en 
del av det svenska föreningslivet. Idag finns det omkring 105 000 medlem-
mar i Sverige och 38 miljoner scouter i världen. Trots det finns det relativt 
lite forskning om scoutrörelsen och ingen svensk forskning som handlar om 
hur barn upplever hur det är att vara medlemmar. Det kan bland annat bero 
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på att barns perspektiv inte alltid har setts som viktiga i vetenskapliga sam-
manhang. Det vill dock denna avhandling råda bot på. En central fråga är 
därför hur det är att vara scout. Ett annat motiv till studien är att få kunskap 
om själva scoutrörelsen eftersom den är ett sammanhang där barn fostras. 
Avhandlingen vill ge en inblick i scoutrörelsen genom några medlemmars 
beskrivningar av uppfattningar, erfarenheter och upplevelser av att vara 
scouter samt kritiskt diskutera och problematisera deras berättelser. Scout-
skjortan som symbol används också som en ingång till att förstå rörelsen 
som kulturellt fenomen.  

Vad är en scout? Avhandlingen präglas av en idé om att olika utgångs-
punkter och perspektiv kan ge olika definitioner. Ett barn eller en vuxen 
kanske inte skulle svara på samma sätt och inte heller en scout jämfört med 
någon som aldrig har varit medlem i rörelsen. Scoutidentiteten är en ram 
som kan fyllas med olika innehåll. Det är inget statiskt begrepp utan beroen-
de av tid och rum. Informanterna får därför fylla begreppet scout med me-
ning. Det finns inget givet facit. Deras berättelser är kopplade till dem som 
individer, men också till de sammanhang och den tid som de befinner sig i. 
Innebörden av att vara scout beskrivs också genom scoutrörelsens dokument, 
historia och genom den tidigare forskningen som försökt att karakterisera 
rörelsen.  

I avhandlingen hävdas vidare att det finns en poäng med att lyssna till in-
divider i ett kollektivt sammanhang och att inte ta för givet att alla är likada-
na bara för att det handlar om en uniformerad rörelse. Det finns alltid indivi-
duella variationer. Den ena människan är aldrig helt den andra lik. Det går 
inte att helt generalisera individers upplevelser. De är unika även om de 
ibland liknar varandra.  

Avhandlingen bygger bland annat på kvalitativa intervjuer och omfattar 
scouter i Svenska Scoutförbundet. Sammanlagt finns det fem scoutförbund i 
Sverige. Svenska Scoutförbundet är störst och tillhör inte någon annan mo-
derorganisation utan är ett renodlat scoutförbund. I avhandlingen kommer 
Svenska Scoutförbundet och förbundet att användas som synonyma termer. I 
de fall andra förbund berörs så kommer deras namn att preciseras. 

Samhällets fostran av barn och ungdomar  
Vid sidan av skola och föräldrar kan det antas att fritidsaktiviteter kan spela 
en stor roll i barns liv. Barn och föräldrar har ofta möjligheter att påverka 
vad barnen gör under sin fria tid. Samhället fostrar samtidigt sina medborga-
re inte bara genom skolväsendet, utan också indirekt genom fritiden och 
föreningslivet (jfr Bjurström, 1998; Olsson, 1992). Staten lämnar bidrag till 
ungdomsorganisationer som har fler än 3000 medlemmar i åldern 7-25 år. 
Målet med detta är att främja barns och ungdomars demokratiska fostran, 
främja jämlikhet mellan könen, främja jämlikheten mellan olika ungdoms-
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grupper, ge barn och ungdomar en meningsfull fritid samt att engagera fler 
ungdomar i föreningslivet (Austin, 2001). Scoutrörelsen får till exempel 
ekonomiskt stöd av staten. Större delen av verksamheten genomförs dock på 
ideell basis med insatser från oavlönade ledare. Många svenskar har erfaren-
heter av att någon gång i livet ha kommit i kontakt med rörelsen, antingen 
genom att de själva har varit medlemmar eller att någon i deras närhet har 
varit scout.  

Engwall och Söderlind (2003) påpekar att barns fritid ofta har uppfattats 
som problematisk. Det har varit ett område där föräldrar, föreningar och 
myndigheter har engagerat sig. Samhällets satsningar på föreningsliv och 
fritidsgårdar under efterkrigstiden motiverades till exempel av en rädsla för 
vanartighet och ungdomskriminalitet.  

Man ville veta var barnen var och helst också ge dem vad som uppfattades 
som goda förebilder och lämplig sysselsättning (Engwall & Söderlind, 2003 s 
189).  

 
Engwall och Söderlind hävdar att både föräldrar och staten har ett intresse av 
att kontrollera och styra barns fritid liksom att ordna god omsorg. Organise-
rade fritidsaktiviteter kan vara ett sätt. Då vet föräldrarna var barnen finns, 
vad de gör och med vilka de umgås: 

Schemabunden tid kan på det sättet fungera som ett effektivt disciplinerings-
instrument både på samhällsnivå och på ett mer individuellt plan i den egna 
familjen (Engwall & Söderlind, 2003, s 189).  

 
Scouting är en aktivitet som stöds av samhället och som därmed kan antas 
vara något som samhället värderar och tycker är bra. Det är en verksamhet 
som är legitimerad och erkänd av staten. Den finansieras delvis genom stat-
liga medel. I den aspekten, men även i andra, är aktiviteten kontrollerad av 
vuxna, vilket gör den intressant att studera ur barns perspektiv. Vad har barn 
för motiv till att vara med i scoutrörelsen? Vilka sätt att vara barn på premie-
ras? Vad gör barnen? Hur upplever barn scoutrörelsens, vuxnas och andra 
barns föreställningar om hur man ska vara när man är ung och scout? Hur 
förhåller de sig till föreställningarna? Dessa är några av de frågor som kom-
mer att behandlas.  

Svenska Scoutförbundet har sedan år 2002 en policy om ungas och vux-
nas roller (”Kårhandboken”, 2006). Förbundet skriver att scoutrörelsen är till 
för unga, ledd av unga och stöttad av vuxna. De hävdar att scouting syftar till 
unga människors personliga utveckling. Unga människor ska få hjälp: 

 … att utveckla värderingar och egenskaper som gör dem till aktiva, kritiskt 
tänkande och ansvarstagande samhällsmedborgare (s 77) 
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Ambitionen är att medlemmarna ska vara aktiva i samhället och att de ska 
kunna använda färdigheter som scouting ger även inom andra områden. Det 
gör rörelsen särskilt intressant att studera ur barns perspektiv och föranleder 
flera frågor. Vad är till exempel en god samhällsmedborgare i deras ögon?  

Nilsson (1998) menar att det är befogat att beskriva ungas fritid som till 
stor del ”… institutionaliserad, organiserad och vuxenkontrollerad”. Många 
ungdomar är till exempel med i föreningar. Samtidigt ser han en tydlig ten-
dens till att det inte längre är självklart att ”… unga söker sig till av vuxna 
tillrättalagda aktiviteter”. Den största delen av ungas fritid ägnas åt syssel-
sättningar som inte äger rum i vuxenstyrda sammanhang (s 209). Det är ock-
så en anledning till att studera vad barn upplever inom en föreningsaktivitet 
som scouterna. Vad erbjuder scouterna barn och ungdomar? Vad har scout-
rörelsen för betydelse för dem? Hur står sig scoutrörelsen i konkurrens med 
andra aktivteter? Dessa frågor kommer avhandlingen också försöka att be-
svara.  

Fritidsaktiviteter och status 
Fritiden har generellt kommit att få allt större betydelse i människors liv. På 
fritiden visar man andra vem man är. Medvetna och omedvetna investeringar 
görs för att uppnå social status och för att få identiteten bekräftad. Valen av 
fritidsaktivteter får stor betydelse i barns och ungdomars liv och förutsätt-
ningarna för dessa val är intressanta bland annat ur ett pedagogiskt perspek-
tiv (Engström, 2002). Vad är det som gör att man till exempel väljer att id-
rotta? Idrottsintresset är stort hos unga. Det är många som tränar. Att vara 
vältränad och duktig i någon idrott har också ofta hög status bland ungdomar 
(Nilsson, 2000). Idrotten kan beskrivas som en av de viktigaste uppfost-
ringsmiljöerna i vårt samhälle där barn och ungdomar inte bara lär sig id-
rottsliga färdigheter utan även normer och värderingar ”… samt vilka bete-
enden som är förväntade och eftersträvansvärda” (Redelius, 2002a, s 63; 
2002b).  

Vad är det som gör att man väljer att vara scout? Den brittiska scoutrörel-
sen summerar rörelsens hundraåriga historia i en bok. I den beskrivs även de 
utmaningar som scouterna står inför:  

It is frequently assumed that Scouting is a static organization, not an adven-
turous movement. Scouting works hard to promote an accurate image, but it 
is fighting against old stereotypes of Scouting, and habits are notoriously 
hard to break (Davies, Churly & Bowden, 2006, s 165).  

 
Den brittiska scoutrörelsen tycker sig med andra ord ha problem med sin 
image. Citaten som inledde detta kapitel gav också en bild av att svensk 
scouting har problem. Scouting har inte automatiskt samma höga status som 
idrott. Det väcker frågor om vilka fritidsaktiviteter som har hög respektive 
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låg status och vad som attraherar respektive inte attraherar barn och ungdo-
mar. Rimligen borde det ha betydelse och leda till någon typ av konsekvens 
för dem som är medlemmar. Till detta resonemang kommer jag att åter-
komma.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är tvåfaldigt. Dels handlar det om att beskriva 
barns perspektiv på att vara scouter och dels handlar det om att beskriva 
scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Syftet har konkretiserats genom att det 
har delats upp i fyra frågeställningar. De tre första leder fram till den fjärde, 
sista och för avhandlingen centrala frågeställningen. 

 
1. Vad berättar patrullscouter (motsvarar skolår sex, sju och åtta) om sina 

upplevelser av att vara scouter och om omgivningens inställning till att 
de är medlemmar i scoutrörelsen?  

2. Vad berättar scouter om sina uppfattningar och erfarenheter av scout-
skjortan som klädesplagg och symbol?  

3. Vad berättar scoutskjortan som symbol om scouterna?  
4. Vad säger berättelserna om att vara ung och scout samt om scoutrörelsen 

som kulturellt fenomen? 

Barns perspektiv och barnperspektiv 
Studier av barns perspektiv motiveras bland annat med att det handlar om att 
värna en tidigare underprivilegierad grupps intressen och att göra deras rös-
ter hörda. Ett annat motiv är att man genom att studera barns perspektiv kan 
skapa bättre redskap för pedagogiskt eller socialt arbete. Ett tredje är att man 
genom att se ett fenomen ur flera aktörers perspektiv skapar en fylligare och 
djupare kunskap om fenomenet (Johansson, 2003; Qvarsell, 2003). Vanligen 
gör man skillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspek-
tiv är ett perspektiv som syftar till att ”… tillvarata barns villkor och verka 
för barns bästa eller att studera en kultur skapad för barn” medan barns per-
spektiv handlar om att ”… anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är 
barnets” (Halldén, 2003, s 14). Tidigare har det varit vanligt att barndomen 
och barns liv endast har studerats genom vuxnas perspektiv och förståelse 
(Christensen & James, 2000).  

I den här studien har ambitionen varit att nå en fylligare och djupare kun-
skap om scoutrörelsen som fenomen. Rörelsen har betraktats som en kultur 
skapad för barn. Intresset har varit riktat mot scouters egna erfarenheter av 
den verksamhet där de är medlemmar. Barns perspektiv går i det här sam-
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manhanget inte att studera utan att man också studerar barnperspektivet. De 
relaterar till varandra.  

Proctor (2002a) undersöker den brittiska scoutrörelsen (scouting för poj-
kar) och guiderörelsen (scouting för flickor) i relation till varandra. Studien 
omfattar tiden från 1908 och fram till utbrottet av andra världskriget. Proctor 
noterar att historiker har studerat ungdomsorganisationer förr, men att ingen 
har undersökt organisationerna ur medlemmarnas perspektiv. Barn och ung-
domar lämnar få skrivna spår och därför har forskare funnit det lättare och 
mer fruktbart att undersöka ledarnas ideologi. Proctor påpekar att det är allt 
för enkelt att anta att barns och ungdomars upplevelser av scouting korre-
sponderar mot ledarnas intentioner. Det är också ett argument för att forska 
om barns perspektiv på att vara scouter i ett nutida sammanhang.  

Att utgå från barns perspektiv är inte problemfritt och det finns flera svå-
righeter och fallgropar längs vägen. Går det att se tillvaron ur en annan män-
niskas perspektiv? Kan barns perspektiv fångas? Det närmaste man kan göra 
är att försöka. Allt kanaliseras genom forskarens tolkning. Läsaren gör i sin 
tur en tolkning av tolkningen. Det finns inga rena beskrivningar. Stort ut-
rymme har därför lämnats åt empiriska exempel där scouterna själva kom-
mer till tals. På så sätt kan läsaren själv granska om han eller hon finner 
tolkningen trovärdig. Jag har också försökt att närma mig barns perspektiv 
genom att ge läsaren verktyg till att förstå den som tolkar och i vilket ljus 
tolkningen gjorts. På så sätt blir det lättare att bedöma analysen. Ett exempel 
på bakgrundsinformation är att jag har varit scout. Det finns en risk att in-
formanternas utsagor tolkas utifrån mina egna erfarenheter. Denna risk kan 
också betraktas som en tillgång om man är medveten om den. Därför har jag 
också valt att genomgående reflektera kring problematiken, det vill säga jag 
har försökt att tänka och skriva om saker som eventuellt har påverkat resultat 
och tolkningar.  

Vem räknas som barn? 
Erfarenheter av att vara barn och uppfattningar om barn varierar socialt och 
historiskt. Barndomen och ungdomen är tänjbara begrepp. Definitionerna är 
beroende av specifika sociala och kulturella sammanhang. Det finns till ex-
empel ”… inget givet samband mellan individens fysiska utveckling och 
kategoriseringen av henne som ungdom eller vuxen” (Norman, 1996, s 143).  
Barndomen och upplevelsen av barndomen är inte universell, vilket Barn-
konventionen kan ge ett intryck av. Barns rättigheter varierar till exempel 
inom men också mellan kulturer (James, 2004). Barn är både lika och olika 
varandra. Barndomen kan betraktas som en fas i livet. Individer som befin-
ner sig i denna livsfas utgör en egen social kategori. De är barn och i bero-
endeställning i förhållande till vuxna. I Barnkonventionen (FN:s konvention 
om barnets rättigheter, 2003) definieras varje människa under 18 år som 
barn, om barnet inte blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. I 
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scoutrörelsen bedrivs mötesverksamhet för scouter från sex års ålder till och 
med det år de fyller 18. Enligt Barnkonventionen skulle scouter i hela ål-
derspannet definieras som barn. En invändning mot detta är att en artonåring 
inte skulle benämna sig själv som barn. Det kan istället laboreras med be-
grepp som tonåring, ungdom eller ung vuxen. Jag har valt att i första hand 
använda scoutrörelsens egna begrepp för åldersindelning. En kategori av 
empiriskt material handlar till exempel om patrullscouter. Patrullscouter är 
barn som går i år sex, sju eller åtta i skolan. I det här fallet även en flicka 
som går i år fem. De är med andra ord mellan 11 till 14 år gamla. När jag 
skriver generaliserande om hela ålderspannet 7 till 18 år står det barn utan 
närmare preciseringar. I vissa fall har begreppet scouter använts. Scouter kan 
åsyfta alla som är medlemmar i scoutrörelsen, det vill säga barn och vuxna, 
men det kan också användas som ett uttryck för de medlemmar som har 
scoutledare och som är den målgrupp för vilken verksamheten bedrivs. 

Barn- och ungdomsvetenskap 
Att vara barn och att uppfostra barn är inte bara en individuell och psykolo-
gisk fråga utan också en del av den sociala och historiska verkligheten: 

… det är ett sätt att forma den verkligheten och konkretisera den sociala in-
nebörden av att vara människa (Norman, 1996, s 13). 

 
Det finns olika discipliner som intresserar sig för barn och ungdomar, till 
exempel pedagogik, psykologi och sociologi. I allt fler discipliner framhålls 
också barns perspektiv som något viktigt. Det hävdas att barn är intressanta 
att studera som egen kategori och för sin egen skull. Det konstateras vidare 
att tvär- och mångvetenskapligt arbete är att föredra i studier om barn och 
barndom (se till exempel Christensen & James, 2000; Lewis & Lindsay, 
2000; Pufall & Unsworth, 2004).  

Denna avhandling är skriven inom ämnet barn- och ungdomsvetenskap 
vid institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stock-
holm. Barn- och ungdomsvetenskap utgår inte från hur barn är och har inte 
heller som ambition att tala om hur ”man ska göra med barnen”. Syftet är 
istället att genuint lyssna på vad barn har att säga och hur de ser på sig själva 
och sin omgivning. Barnen ses inte längre som objekt utan istället som sub-
jekt. På det sättet är barn- och ungdomsvetenskap en del av ett paradigmskif-
te när det gäller forskning om barn och ungdomar (jfr Christensen & James, 
2000). Ämnet vill se barnen i relation till den samhälleliga, kulturella och 
historiska kontexten. Det utgår från att barn påverkas av och påverkar det 
sammanhang som de befinner sig i. Barnen och omgivningen ses som förän-
derliga. I barn- och ungdomsvetenskap studeras barns och ungdomars lek, 
utveckling, lärande, utvecklingsbetingelser, socialisation och livsvillkor i 



 18 

dagens och gårdagens samhälle. Dessa faktorer är intressanta att studera, 
eftersom de till exempel har konsekvenser för det pedagogiska arbetet med 
barn och ungdomar.  

Barn- och ungdomsvetenskap inrättades som forskarutbildningsämne vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, i september år 
2004. Tidigare fanns pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsve-
tenskap. Vad som karakteriserar ämnet är att det är tvärvetenskapligt och att 
det utgår från barns och ungdomars egna perspektiv. Att lyssna på vad barn 
har att säga är ett sätt att markera att deras existens är viktig. Barn och ung-
domsvetenskap har en demokratisk ansats. Barn har svårt att föra sin egen 
talan. Barn- och ungdomsvetenskap vill därför synliggöra deras röster. På 
det sättet blir ämnet också ett i vissa avseenden politiskt projekt. Det gör 
barns och ungdomars röster hörda och fokuserar deras tillvaro. Hela livs-
världen studeras: skolan, familjen och fritiden. Föreliggande studie handlar 
dock om fritiden och om en rörelse som är inriktad på fostran av barn och 
ungdomar.  

Ramarna för barn- och ungdomsvetenskap är vida. Det ger utrymme för 
kreativitet och nytänkande, men kan också leda till tvivel om ämnets gränser. 
Ämnet implicerar en uppmaning till forskaren att tänka i nya banor. Det 
handlar om att göra val, annars finns en risk att det blir mer ytligt än djupt. 
Mitt intresse är barns perspektiv på scoutverksamhet i Sverige samt scoutrö-
relsen som kulturellt fenomen.  

Tvärvetenskap och etnologisk inspiration 
Min forskning är tvärvetenskaplig i bemärkelsen att jag har använt teorier, 
metoder och tidigare forskning från olika discipliner för att belysa forsk-
ningsfrågan. Min grundutbildning är etnologisk och det har bland annat 
präglat val av empiri, perspektiv och metod.  

Etnologin hör samman med framväxten av Nordiska Museet och Skansen. 
Ändamålet med både ämnet och museerna var att rädda det gamla allmoge-
samhället från att falla i glömska under industrialiseringen. Ett äldre namn 
på etnologi är folklivsforskning. Etnologin har traditionellt inriktats på var-
dagsliv och föreställningar och det är främst den lilla världen som har varit i 
fokus (Lindqvist, 1994). Ämnet har en stark deskriptiv tradition (Öhlander, 
1994). Gerholm och Gerholm (1992) menar att ämnets utveckling kan speg-
las genom begreppet fältarbete. Under tidigt 1900-tal kunde det betyda att 
etnologen beskrev en bys gårdsformationer och byggnadsskick genom att 
vara ute på landsbygden och dokumentera. På 1970-talet fick det innebörd 
av en längre tids vistelse på en ort där forskaren både gjorde intervjuer och 
ägnade sig åt deltagande observation. En tredje innebörd som begreppet haft 
och fortfarande har, enligt författarna, är som en beteckning för kvalitativa 
intervjuundersökningar. Gerholm och Gerholm menar att begreppet fått allt 
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fler innebörder, men utan att någon av de tidigare betydelserna helt försvun-
nit. Den gemensamma bekännelsen till ett så löst definierat begrepp, gör det 
möjligt för den enskilde forskaren att både tillhöra gruppen och söka sina 
förebilder någon annanstans. Utomlands är det vanligt att skilja på folkloris-
tik (studiet av muntlig kultur) och etnologi (studiet av materiell kultur). I 
Sverige finns båda inriktningarna inom samma ämne. Idag har ämnet ett 
tydligt drag av eklekticism. Dåtid och nutid studeras och olika teorier, meto-
der och källor används. Etnologin lånar från andra vetenskaper. Undersök-
ningarna förenas av att de genomförs inom ramen för övergripande teorier 
om kultur (Arvidsson, 2001). Ehn (1996) pekar på kulturrelativismen som ett 
viktigt element. Det innebär att forskaren försöker ”… att förstå och beskriva 
människors beteende med utgångspunkt i deras egen verklighet och deras 
egna föreställningar” (s 173). Hallbergs (2001) intryck av etnologins förstå-
elsebegrepp är att det är förknippat med en empatisk och inkännande forsk-
ningsprocess och med respekt för informanterna, men påpekar att det finns 
en risk att forskaren görs till tolk eller diplomat istället för kritisk granskare. 
Hallberg konstaterar att personers berättelser och subjektiva föreställnings-
världar tillskrivs större betydelse än objektiva positioner inom etnologi.  

Etnologin har påverkat föreliggande arbete på olika sätt. Empiriskt inrik-
tades avhandlingsarbetet till exempel på en av scouternas symboler – scout-
skjortan – och vad den kan säga om scoutrörelsen. Perspektivmässigt har de 
unga scouternas upplevelser varit i fokus. Jag har tittat på subjektiva upple-
velser och ställt frågor om det vardagsnära. Några begrepp har blivit viktiga 
rakt igenom hela avhandlingen. Det handlar om kultur (kollektivet) och om 
identitet (individen). Det handlar om globalt och lokalt (hur en global rörelse 
tar sig lokala uttryck). Det handlar om kontinuitet och förändring, det vill 
säga om historia och nutid och hur de präglar varandra. Det handlar också 
om vuxnas kontroll och barns autonomi. Metodmässigt har teknikerna blan-
dats. Jag har gjort både intervjuer och studier av samtida dokument och ar-
kivmaterial. Blicken har riktats mot både då- och nutid. Den färdiga produk-
ten, avhandlingen, karakteriseras slutligen av sina beskrivningar.  

Disposition  
Avhandlingen består av åtta kapitel. Det inledande kapitlet har tagit upp 
problemorientering, syfte och frågeställningar, barns perspektiv och barnper-
spektiv. Det har också introducerat barn- och ungdomsvetenskap som veten-
skaplig disciplin samt redogjort för tvärvetenskapliga och etnologiska impul-
ser. Avhandlingens andra kapitel kommer härnäst att teckna scoutrörelsens 
historia, nationellt och internationellt. Kapitlet ger en bakgrund mot vilken 
dagens svenska scoutrörelse kan speglas. Det beskriver en form av kontext. 
Kapitel tre kommer att beskriva en annan typ av kontext. Det behandlar tidi-
gare forskning och placerar föreliggande studie i ett sammanhang av redan 
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genomförda vetenskapliga arbeten. Kapitlet ger en bild av vad föreliggande 
studie har att tillföra forskarsamhället. Det spetsar till problemorienteringen. 
Genom hela avhandlingen återkommer jag dessutom till den tidigare forsk-
ningen och gör jämförelser med föreliggande studies resultat. Det fjärde 
kapitlet kommer att ta upp teoretiska perspektiv och begrepp. Det presenterar 
socialkonstruktivismen samt de verktyg som sedan används som analysred-
skap. Det femte kapitlet kommer att beskriva och diskutera den metod som 
använts samt de sätt på vilket arbetet genomförts. Det sjätte kapitlet kommer 
att beskriva resultat och tolkning av patrullscouters berättelser om sina upp-
levelser av att vara scouter och om omgivningens inställning till att de är 
medlemmar i scoutrörelsen. Det sjunde kapitlet kommer att handla om resul-
tat och tolkning av scouters berättelser om uppfattningar och erfarenheter av 
scoutskjortan som klädesplagg och symbol samt vad scoutskjortan som sym-
bol berättar om scouterna. Kapitlet är i huvudsak baserat på en tidigare pub-
licerad licentiatuppsats (Westberg, 2004b) och har därför en något annorlun-
da karaktär i jämförelse med kapitel 6. Det sjunde kapitlet står i högre ut-
sträckning för sig självt. Den avslutande diskussionen i kapitel 8 kommer till 
sist att fokusera vad samtliga berättelser säger om barns perspektiv, om att 
vara ung och scout samt om scoutrörelsen som kulturellt fenomen.  
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Kapitel 2. Scoutrörelsen  

Scoutrörelsen/rörelserna finns i en global, nationell och lokal kontext. Detta 
är viktigt att ha i åtanke när de diskuteras. Det finns bara sex länder som inte 
har scouting: Andorra, Kina, Kuba, Nordkorea, Laos och Myanmar (Davies, 
Churly & Bowden, 2006).  

Scouter har gemensamma symboler och bedriver liknande aktiviteter. De 
har ett gemensamt ursprung och delar en idé om att de hör ihop som grupp. 
Det finns en föreställd global gemenskap, men den tar sig bland annat olika 
nationella uttryck. Att vara scout i Sverige är till exempel inte samma sak 
som att vara scout i Hongkong. Där är det tättbefolkat, lokalerna är dyra och 
möjligheterna till att komma ut i naturen är mycket små. Det är vanligt att ha 
scouting i skolans lokaler efter den ordinarie skoldagens slut. I Sverige är 
däremot särskilda scoutlokaler frekvent förekommande. Den svenska scout-
rörelsen påverkas också av allemansrätten. Sammanhanget har betydelse för 
rörelsens utformning och även för upplevelsen av att vara scout.  

Det finns 38 miljoner scouter. De organiseras i en världsorganisation för 
pojkar och flickor, World Organization of the Scout Movement (”Baden-
Powell – Scoutings grundare”, 2005). ”WOSM” har 28 miljoner medlemmar 
i 216 länder (Davies, Churly & Bowden, 2006). Det finns också en världsor-
ganisation som endast vänder sig till flickscouter, World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts. ”WAGGGS” har 10 miljoner medlemmar i 144 
länder (”About”, 2007). Organisationen vänder sig endast till flickor: 

 … eftersom det i många u-länder skulle vara otänkbart att flickor och pojkar 
skulle kunna vara medlemmar i samma organisation (”Scouting – en interna-
tionell”, 2007).  

 
I Sverige finns fem scoutförbund. Svenska Scoutförbundet är störst. De öv-
riga är Frälsningsarméns Scoutförbund, Svenska Missionskyrkans Ungdoms 
Scoutförbund, KFUK-KFUMs Scoutförbund och Nykterhetsrörelsens Scout-
förbund. Tillsammans har de 105 000 medlemmar (”Scouterna i Sverige”, 
2005). Förbunden samarbetar med varandra i paraplyorganisationen Svenska 
Scoutrådet. Rådet representerar svensk scouting internationellt eftersom 
världsförbunden endast erkänner en nationell organisation per land. För att 
tillhöra något av världsförbunden krävs att den nationella scoutorganisatio-
nen har ett scoutlöfte och en scoutlag. Föreliggande studie handlar om scou-
ter som är medlemmar i Svenska Scoutförbundet. Förbundet bildades 1960 
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genom en sammanslagning av Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors 
Scoutförbund.  

Sidebäck (1992) påpekar att dagens scoutrörelse inte är densamma som 
gårdagens. Den har skiftat över tid och mellan organisationer och länder. 
Trots alla förändringar och variationer finner Sidebäck några minsta gemen-
samma nämnare. Överallt har scouting varit en form av karaktärsfostran 
utvecklad i kontakt med naturen och vilande på en religiös grund. Den lilla 
gruppens princip, aktivitetspedagogik, inspiration från gamla engelska rid-
darideal och amerikansk indianromantik, likartade dräkter, tecken och sym-
boler är också karakteristiskt för rörelsen.  

 

Tabell 1. Översikt av scoutrörelsens och Svenska Scoutförbundets historia 
 
Årtal Händelse 

1907 Det första scoutlägret äger rum 
1908  ”Scouting for boys” publiceras 
1909 ”Scouting for boys” översätts till Svenska 
1910 Girl Guide Association bildas 
1912 Sveriges Scoutförbund bildas 
1913 Sveriges Flickors Scoutförbund bildas 
1960 Svenska Scoutförbundet bildas 
1967-1968 
 

Svenska Scoutförbundets program genomgår förändringar. Fyra ålders-
grupper införs istället för tidigare tre. 

1970 Vargungar och blåvingar för de yngsta scouterna ersätts med miniorscouter, 
vilket innebär att flickor och pojkar blir integrerade i alla åldersgrenar.  

Robert Baden-Powell  
Scoutrörelsen grundades av den brittiske generalen Robert Baden-Powell 
(1857-1941). Han gick i privat skola, utbildades till militär och tjänstgjorde 
som vuxen i brittiska kolonier. Under Boerkriget ledde Baden-Powell för-
svaret av Mafeking i Sydafrika. Staden var belägrad i drygt 200 dagar mellan 
oktober 1899 och maj 1900. Hans stabschef använde pojkar som ordonnan-
ser och kurirer så att männen kunde vara i skyttegravarna. Att låta pojkar ta 
eget ansvar gjorde intryck skriver Baden-Powell i sin självbiografi (Baden-
Powell, 1944). Pojkarna spelade en viktig roll i försvaret av staden. De bil-
dade en egen grupp, bar meddelanden och levererade post (Davies, Churly & 
Bowden, 2006). Baden-Powells armé var numerärt underlägsen och befriel-
sen av Mafeking gjorde honom berömd. Efter det fick han i uppdrag att or-
ganisera den sydafrikanska poliskåren. Deras regler, uniform, organisation 
och motto kom senare att bli en modell för scouterna (MacDonald, 1993). År 
1899 skrev Baden-Powell en instruktionsbok om militär rekognosering och 
spaning, ”Aids to Scouting”. Boken kom att användas bland pojkar i skolor 
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och klubbar. Senare omarbetades den för att passa till pojkars träning och 
förströelse och resultatet blev ”Scouting for boys” (Boehmer, 2005). Denna 
gavs först ut i delar och publicerades sedan som en komplett bok. Innan 
”Scouting for Boys” gavs ut anordnades ett läger för att pröva programmet 
(Baden-Powell, 1944). År 1907, den 31 juli till den 9 augusti, genomfördes 
det som kom att bli det första scoutlägret på Brownsea Island, utanför den 
engelska sydkusten. Tjugo pojkar i åldern 13-16 år deltog. De delades in i 
fyra patruller. Medvetet blandades pojkar från olika samhällsklasser (Mac-
Donald, 1993). Publiceringen av boken föregicks också av en kampanj där 
Baden-Powell gav föreläsningar och försökte att skapa ett intresse för scou-
ting (Rosenthal, 1986). När datum för scoutrörelsens födelse ska anges finns 
följaktligen minst tre olika svar: juli år 1907 då lägret påbörjades, januari år 
1908 då den första delen av ”Scouting for Boys” gavs ut eller i maj samma 
år då den kompletta handboken publicerades (Rosenthal, 1986). 
 

 

 

 
 

Bild 1. Robert Baden-Powell och några pojkar på det första scoutlägret på Brownsea 
Island utanför Dorset sommaren 1907. Foto: okänd fotograf.  
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Karaktär och kropp  
Baden-Powell var inspirerad av psykologen G. Stanley Halls rekapitulations-
teori, som bland annat handlar om tonårspojkars naturliga instinkt att bilda 
gäng. Enligt Berggren (1995) kan Halls ”Adolescence” betraktas som det 
första försöket att behandla ungdom ur ett vetenskapligt perspektiv. Halls 
grundläggande tes var att en människa i sin utveckling återupprepar hela 
släktets utveckling. De olika stadierna i barn- och ungdomen jämförs med 
utvecklingen i mänsklighetens tidiga historia.  

I sin självbiografi berättar Baden-Powell (1944) att syftet med rörelsen 
var att stärka karaktär och kropp hos den kommande generationen av sam-
hällsmedborgare. Det skulle vara en fostrande lek. Pojken skulle föras fram 
på ”självuppfostrans väg”. Den instinktiva driften att bilda gäng skulle få sitt 
utlopp i patruller och avdelningar. Baden-Powell berättar vidare att pojkarna 
skulle få en dräkt att bära och märken att sträva efter som tecken på sin 
scoutskicklighet. Termen scout (spejare) skulle användas. På så sätt skulle 
män som nybyggare, forskningsresande, jägare, sjömän, flygare och pionjä-
rer kunna användas som föremål för ”… pojkars hjältedyrkan”. En lag skulle 
också formuleras. Den skulle utgå från riddarromantiken som har ”… drag-
ningskraft på varje pojke” och ”… vädjar till hans moraliska känsla”. Lagens 
syfte var att visa pojken ”… i vilken riktning hans handlande bör gå”. Den 
skulle inte bestå av förbud. Scouterna skulle dessutom avlägga ett löfte – där 
de lovade att göra sin plikt mot Gud och konungen, göra någon en tjänst var 
dag samt lyda scoutlagen (s 196-198).  

Orsaker till att rörelsen grundades 
Scoutrörelsen grundades på grund av yttre och inre hot. Sandell (1990) häv-
dar att Baden-Powell oroade sig för slappheten och normlösheten som ver-
kade breda ut sig bland ungdomar i de nya storstäderna. Murdock och 
McCron (1993) menar att den framväxande tyska flottan sågs som ett hot 
mot det brittiska imperiet. På hemmaplan kände sig den brittiska borgerlig-
heten samtidigt hotad av socialismen. I det sammanhanget bildades organisa-
tioner som skulle organisera arbetarklassungdom, däribland till exempel 
scouterna. Syftet var att skapa kontroll över den uppväxande generationen. 
Scouterna lyckades bäst bland ungdomar av medelklass och lägre medel-
klass, men fick aldrig något större fäste hos arbetarklassen. Innan utbrottet 
av första världskriget talade rörelsen om försvaret av imperiet. Efter kriget 
ersattes det med tal om internationellt samarbete och broderskap. Parsons 
(2004) formulerar det som att scoutrörelsen skapades för att minska spän-
ningen mellan olika klasser i det edvardianska samhället och för att förbättra 
kvalitén hos ”potentiella rekryter”. Parsons hävdar vidare att scouting kom 
att utvecklas till en internationell ungdomsrörelse som erbjöd friluftsliv som 
botemedel mot social splittring orsakad av industrialisering och urbanisering. 
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Scouting skulle bota ungdomsbrottslighet och den allt sämre fysiska och 
moraliska formen hos ungdomar genom att erbjuda ett sunt utlopp för ung-
domligt uppror. När scoutrörelsen var etablerad skapades speciella grenar för 
olika åldrar och intressegrupper. Idealt skulle en pojke inte behöva lämna 
scouting förrän han var vuxen och istället kunde övergå till att bli ledare.  

”Scouting for boys” 
”Scouting for Boys” publicerades av tidningsmagnaten C. Arthur Pearson i 
sex delar från januari till maj 1908 och sedan i en komplett version. Boken 
var encyklopedisk och gav mycket information till den som skulle bli scout, 
men också till den som skulle bli ledare (MacDonald, 1993). På en nivå är 
den en manual medan den på en annan nästan är som en ”teologisk redogö-
relse” över syften och principer (Jeal, 2001). ”Scouting for boys” (Baden-
Powell, 2005) består av lägereldsberättelser, fakta, lekar, teaterpjäser, öv-
ningar, litteraturtips och instruktioner till ledare. Exempel ges ur Baden-
Powells militära liv, berättelser om Kung Arthur och riddarna kring det run-
da bordet, men även ur litteratur av Conan Doyle och Rudyard Kipling. 

Doyle var god vän med Baden-Powell. Han stödde scoutrörelsen, efter-
som han delade Baden-Powells rädsla för det fysiska och moraliska förfallet 
hos brittisk ungdom (Neubauer, 1992). Baden-Powell samarbetade även med 
Rudyard Kipling. År 1916 skapades ett program för ”vargungar”, pojkar 
yngre än 11 år. Det baserades på Kiplings Djungelboken (Brogan, 1987). 

”Scouting for boys” (Baden-Powell, 2005) innehåller fakta om insekter, 
ormar, fiskar, träd, fåglar och reptiler, samt instruktioner om hur scouten 
smyger, tyder spår, knyter knopar, bygger vindskydd, hugger ned träd, byg-
ger broar, tar personliga mått, gör lägereldar, torkar kläder, lagar mat, räddar 
liv och ger första hjälpen. Boken tar upp att scouten bör tro på Gud och att 
det finns många religioner. Dessa liknas vid en armé som är indelad i kaval-
leri, artilleri, infanteri. Alla bär olika uniformer, men de tjänar samma kung 
och därför bör scouten inte vara fientlig mot någon av annan tro. Scouten får 
även lära sig om imperiets historia och patriotism. Baden-Powell påpekar att 
man har fått imperiet från sina förfäder och att man är ansvarig för att det 
utvecklas och går framåt genom att hålla sig själv i form och genom att vara 
ordentlig. Han skriver att imperiet inte kommer att gå framåt av sig självt, på 
samma sätt som det inte har blivit ”vårt” av sig självt.  

Ett helt kapitel handlar om hälsa. Scouten bör borsta tänderna och inte 
röka eller dricka. Syftet med programmet var enligt Baden-Powell inte att 
disciplinera pojkarna, utan att lära dem att disciplinera sig själva. Han po-
ängterar att scouting inte är militär träning, utan hämtar inspiration från 
”fredsscouter”, män som är vana vid att ta hand om sig själva, som är modi-
ga, lojala, ridderliga, hjälpsamma, osjälviska och pålitliga, till exempel trap-
pers, upptäcktsresanden, och missionärer. Blanch (1979) kategoriserar trots 
det pojkscoutrörelsen som en semimilitär organisation. Scouterna försökte 
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undvika att identifieras som militära, deras litteratur kritiserade militarism, 
de hade inga vapen, men däremot uniformer och de övade exercis. Många av 
dess ledare hade en bakgrund inom det militära.  

I ”Scouting for boys” (Baden-Powell, 2005) rekommenderas patrullsy-
stemet. Den vuxne ledaren bör börja med en patrull på åtta pojkar. När dessa 
har klarat de första proven väljer instruktören ut de bästa pojkarna och låter 
dem leda varsin patrull. Baden-Powell skriver om olika områden som scou-
ten måste behärska, till exempel vana vid att campa ute i det fria. Mer detal-
jerat beskrivs olika prov som medlemmen måste genomgå för att bli andra 
och första klassens scouter. Scouterna fick ett särskilt tecken (scouthälsning), 
ett eget motto (var redo), en egen ed (scoutlöftet), en egen lag (scoutlagen) 
och förslag på speciella kläder (scoutuniformen).  

Baden-Powell beskriver att pojken måste svära en ed innan han blir scout 
och lova att han ska göra sin plikt mot Gud och Konungen samt hjälpa andra 
till varje pris. Pojken måste även bedyra att han känner till scoutlagen och 
ska lyda den. När eden avläggs så ska pojken hålla upp höger hand och göra 
scouttecknet; tummen läggs över lillfingret och övriga tre fingrar hålls räta 
och pekar uppåt. De tre fingrarna ska påminna om edens tre löften.  

Scoutlagen bestod i sin tur av nio punkter. En scout skulle vara pålitlig, 
lojal mot kung och fosterland, hjälpsam mot andra, vän med alla oavsett 
klass, artig, djurvän och lydig mot patrull- och scoutledare. Han skulle även 
le och vissla under alla omständigheter och vara sparsam.  

MacDonald (1993) menar att scoutrörelsen med sina riter och ritualer 
uppträdde som ett hemligt sällskap. Det lockade med att pojkarna fick klä sig 
i särskilda kläder och att de måste känna till lösenordet. Han hävdar att lock-
elsen med dessa saker kan bestå in i vuxen ålder.  

Boehmer (2005) har författat en introduktion till en nyutgåva av original-
versionen av ”Scouting for boys”. Hon hävdar att den privata internatskolans 
värderingar blev en av det brittiska imperiets och senare scoutrörelsens mest 
inflytelserika exporter: att vara lojal mot gruppen, att offra sig själv för 
gruppen, att vara hederlig och att le även i motgångar. Boken hade till upp-
gift att sprida värderingarna till lägre medelklass och arbetarklass, samtidigt 
som den betonade lydnaden inför auktoriteter. På så sätt kunde klasstruktu-
ren förbli intakt.  

Rosenthal (1986) påpekar att karaktärsfostran inom internatskolan kunde 
vila på tradition och på grupptryck. Inom scoutrörelsen fanns till en början 
ingen tradition och pojkarna som Baden-Powell ville nå kom inte från hem 
som delade gemensamma värderingar om ett gentlemannaideal. Pojkarna 
gick med i en organisation och möttes ett fåtal timmar per vecka. De levde 
inte i en isolerad miljö som internatskolan, vilken hade kontroll tjugofyra 
timmar om dygnet. Istället för de implicita värderingarna som fanns inom 
internatskolan så var Baden-Powell tvungen att formulera en explicit upp-
förandekod för att kunna skapa den karaktär som han ville ha. Scoutlöftet 
och scoutlagen blev hans instrument.  
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Internatskolan var med andra ord en viktig inspirationskälla för Baden-
Powell. Han tog även intryck av kristna uniformerade grupper för pojkar 
som till exempel ”The Boys’ Brigade” som grundats av W A Smith (Puke, 
1982). Baden-Powell lånade dessutom lekar och utomhusaktiviteter från 
amerikanen Ernest Thompson Seton (1860-1946), som tidigare hade skapat 
”The Woodcraft Indians”. Sandell och Sörlin (1994) menar att friluftslivet 
var en metod som tjänade samhällets behov av ökad medborgaranda för Ba-
den-Powell, men för Seton var friluftslivet ett mål i sig. 

Scoutrörelsen har i sin tur kommit att inspirera andra ungdomsorganisa-
tioner. De fascistiska och nazistiska uniformerade ungdomsrörelserna hade 
scoutrörelsen som sin förebild. De använde sig av utomhusaktiviteter, karak-
tärsträning och en tydlig moralisk/etisk kod (Proctor, 2005).  

Det finns ett påstående, som jag inte har kunnat belägga, om att ”Scouting 
for Boys” är den bok som sålts i flest exemplar under 1900-talet, med undan-
tag för bibeln (Jeal, 2001). Boehmer (2005) menar att boken lyckades för att 
den placerade den vanlige pojken i imperiets centrum. Jag vill därutöver 
hävda att pojkar kunde tjusas av att ”Scouting for boys” inbjöd till äventyr. 
Samtidigt kunde föräldrar tilltalas av bokens mer fostrande kapitel. Det är 
dock uppenbart att boken skrevs i en annan tid och i ett annat samhälle än 
vårt. Bokens ursprung är intimt förknippat med kolonialism.  

Boehmer (2005) påpekar att texten ändrades till varje upplaga ända fram 
till den tionde upplagan år 1922. Storbritannien var inte längre i centrum i 
scoutvärlden och referenserna anpassades efter det. Till slut blev boken dock 
en historisk kuriositet. År 1979 trycktes den i 10 000 exemplar och dessa är 
fortfarande till stor del osålda (Jeal, 2001).  

Utöver ”Scouting for Boys” publicerade scoutrörelsen även tidningar. 
”The Scout” hade stor betydelse under scoutrörelsens tidiga utveckling. 
Bland annat möjliggjorde tidningen att Baden-Powell kunde kommunicera 
regelbundet med medlemmarna (Rosenthal, 1986). I Sverige har det också 
funnits scouttidningar och finns fortfarande. Genom dem kommunicerar den 
svenska scoutrörelsen med sina medlemmar. Idag använder förbunden och 
scoutrådet också egna hemsidor på Internet.  

Girl Guiding 
År 1910 bildades ”The Girl Guide Association”, scoutverksamhet för flickor. 
Agnes Baden-Powell (1858-1945) som var syster till Baden-Powell blev 
chef och efterträddes 1918 av Olave Baden-Powell (1889-1977) som var 
hustru till Baden-Powell. I vissa länder kallas flickscouting ”Guiding” och i 
andra ”Girl scouting”. År 1912 publicerades ”How Girls can help build the 
Empire, Handbook for Girl Guides.” I den feminiserade versionen av scou-
ting skulle flickorna inte som pojkarna ha djur, utan istället blommor som 
emblem. Scouting omfamnade idén om komplementära könsroller och me-
nade att flickorna behövde en egen version av scouting, där de kunde lära sig 
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kvinnliga färdigheter, som att ta hand om hem och barn. Samtidigt fick 
flickorna också tillgång till äventyr och aktiviteter, liknande de som pojkarna 
erbjöds. För att behålla intresset från både föräldrar och flickor behövde 
rörelsen balansera mellan att vara respektabel och äventyrlig (Proctor, 2005). 
Flickscoutrörelsen expanderade internationellt och år 1928 grundades 
WAGGGS av 28 medlemsländer (op.cit.). Mellan 1908 och 1914 spreds 
scout- och guiderörelserna i hela det brittiska imperiet och till Skandinavien, 
Frankrike, Tyskland, Österrike, Holland, Polen, Portugal, Ryssland, 
Schweiz, Italien och Grekland. Rörelserna var även populära i Sydamerika, 
Balkan och Japan, men den största succén utanför Storbritannien gjordes i 
USA. Redan år 1918 fanns 300 000 scouter i USA (Jeal, 2001). Idag finns 
det länder som fortfarande bedriver separat scouting för flickor respektive 
pojkar, men det finns även länder som har gemensam scouting för båda kö-
nen (Bjerrum-Nielsen, 2004; Formark, 2007). Sverige är ett exempel på det 
senare. 

Scoutuniformen och märkessystemet  
I originalversionen av ”Scouting for boys” (Baden-Powell, 2005) finns en 
tecknad bild och beskrivning av hur patrullen ska klä sig om den inte tillhör 
en uniformerad kår. Det påpekas att scoutuniformen inte ska vara prålig, 
eftersom det kan väcka uppmärksamhet. Patrullen ska försöka klä sig lika-
dant, särskilt när det gäller hattar och halsduk. I en senare reviderad upplaga 
i svensk översättning påpekar Baden-Powell att uniformen liknar den uni-
form som hans män bar när han var chef för den sydafrikanska poliskåren: 
”De visste vad som var bekvämt och praktiskt och utgjorde ett gott skydd 
mot väder och vind”(Baden-Powell, 1983, s 36). Baden-Powell menar att 
scouterna bär en liknande dräkt av samma anledning och nämner att halsdu-
ken kan användas vid förbandsläggning, att scouterna har ärmarna uppkav-
lade som ett tecken på att de alltid är beredda att handla efter valspråket ”Var 
redo” och att de bär en knop på halsduken som ska påminna om att var dag 
göra någon en tjänst. I Baden-Powells självbiografi står det: 

Ge pojken en dräkt att bära, ge honom märken att sträva efter och fästa på sin 
dräkt till tecken på sin scoutskicklighet – och du har honom fången! (Baden-
Powell, 1944, s 197) 

 
Baden-Powell (1944) fortsätter sin självbiografi med att påpeka att en uni-
form alltid utövar stor dragningskraft på pojkar. När den består av en dräkt 
som bärs av vildmarkens nybyggare så sätter den pojkarnas fantasi i rörelse. 
De känner sig sammanlänkade med dem som är ”… föremål för deras hjäl-
tedyrkan”. Dräkten främjar även broderskapstanken:  
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Om den kommer till allmän användning, utplånas nämligen alla klasskillna-
der och nationella olikheter (Baden-Powell, 1944, s 202).  

 
Den är dessutom enkel och hygienisk. På dräkten kan duglighetsmärken 
bäras. Dessa kan erövras av varje scout: ”… som underkastar sig mödan att 
kvalificera sig för dem och genomgå vissa prov” (Baden-Powell, 1944, s 
205). Proctor (2002a) beskriver ett annat skäl till att flick- och pojkscoutrö-
relserna hade scoutuniformer. Det var för att kunna konkurrera med redan 
etablerade framgångsrika uniformerade organisationer. Parsons (2004) me-
nar också att det var för att locka och rekrytera nya medlemmar.  

 
Bild 2. En scout som är klädd i scoutdräkt. Halsduken hålls ihop av en sölja. Svens-
ka Scoutförbundets Arkiv- och museikommitté har daterat bilden till 1940-talet. 
Foto: Bertil Ekeroth 
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Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors 
Scoutförbund  
Ebbe Lieberath (1871-1937) var militär och gymnastiklärare, känd som ung-
domsförfattare och som en av pionjärerna inom den svenska scoutrörelsen. 
År 1909 översatte han ”Scouting for Boys” (Blomqvist, 1999). De första 10 
000 exemplaren sålde slut på tio dagar våren 1910 (Sidebäck, 1992). I Sveri-
ge tog befintliga ungdomsorganisationer upp scouting på sitt program, till 
exempel KFUM och KFUK (Puke, 1982). Det bildades också organisationer 
som endast ägnade sig åt scouting.  

År 1912 kom det första numret av ”Scouten”, tidskrift för Sveriges Scout-
förbund. Där berättades att Sveriges Scoutförbund bildats och att Ebbe Lie-
berath blivit dess chef. Högkvarteret meddelade att förbundets uppgift var att 
”… bland Sveriges ungdom verka för dess moraliska och fysiska fostran i 
scoutrörelsens anda” (”Meddelanden från högkvarteret”, 1912). Sveriges 
Scoutförbund kom att bli den första svenska renodlade scoutorganisationen. 
År 1929 formulerade Lieberath att scoutrörelsen är ett uppfostringssystem 
och att karaktärsdaning är dess uppgift: 

Att skapa goda, plikttrogna, handlingskraftiga, hjälpsamma och lojala kamra-
ter och medborgare samt att i tid lära pojken att reda sig själv, är dess mål. 
(Lieberath, 1929, s 24).  

 
År 1913 bildades en gemensam organisation för flickscoutrörelsen i Sverige 
(”Svenska flickornas scoutförbund stiftat”, 1913). Denna organisation kom 
sedan att heta Sveriges Flickors Scoutförbund. Emmy Grén Broberg blev 
dess chef. I den första instruktionsboken formulerades scoutrörelsens syfte 
som att ge flickorna en:  

… rolig och hälsosam sysselsättning, som utvecklar karaktär och intelligens, 
praktiska färdigheter, fysisk och moralisk hälsa samt hjälpsamhet mot alla 
och gott kamratskap. (”Instruktionsbok för Sveriges flickscouter”, 1924, s 5). 

Svenska Scoutförbundet  
År 1960 gick Sveriges Flickors Scoutförbund och Sveriges Scoutförbund 
samman till ett förbund (Formark, 2007). Sammanslagningen hade bland 
annat föregåtts av att seniorscouter till viss del haft gemensam verksamhet 
(”Scouten”, 1961). År 1967/68 kom nästa stora förändring. Svenska Scout-
förbundet genomgick en programrevision. Fyra åldersgrupper, vargung-
ar/blåvingar (år två, tre i skolan), juniorscouter (år fyra och fem), patrull-
scouter (år sex, sju och åtta) och seniorscouter (år nio samt ett och två på 
gymnasiet) infördes istället för de tidigare tre och prov ersattes med uppgif-
ter. År 1970 blev ”vargungarna” för de yngsta pojkarna och ”blåvingarna” 
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för de yngsta flickorna istället ”miniorscouterna” (Puke, 1982). Sedan dess 
är verksamheten för flickor och pojkar integrerad i alla åldersgrenar.  

Idag består Svenska Scoutförbundet av 630 kårer och har 40 000 med-
lemmar (”Organisation”, 2007; ”Välkommen till Svenska Scoutförbundet”, 
2007). Det kämpar dock mot dalande medlemssiffror. Sedan 1970-talet har 
svensk scouting generellt tappat medlemmar och särskilt tonåringar. Det är 
vanligt att gå in en scoutkår som 8-10-åring och sedan lämna verksamheten 
som 13-15-åring (Liljestrand, 2004).  

I stadgarna beskrivs Svenska Scoutförbundet som en ideellt arbetande fö-
rening (”Stadgar för Svenska Scoutförbundet”, 2006). Förbundet menar att 
dess uppgift är att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, hjäl-
pa medlemmarna att utvecklas som individer och medmänniskor med sam-
hällsansvar, ge dem kunskap om och ansvar för miljön, genom friluftsliv 
väcka känsla för naturen och att som en del av världsscoutrörelsen verka för 
internationell medvetenhet och förverkligande av 1966 års internationella 
konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om bar-
nets rättigheter. Idag lyder den svenska scoutlagen:  

En scout söker sin tro och respekterar andras 

En scout är ärlig och pålitlig 

 En scout är vänlig och hjälpsam 

En scout visar hänsyn och är en god kamrat 

En scout möter svårigheter med gott humör 

En scout lär känna och vårda naturen 

En scout känner ansvar för sig själv och andra.  

(”Stadgar för Svenska Scoutförbundet”, 2006).  
 
I november 2003 ändrade Svenska Scoutrådet den första punkten från "En 
scout visar vördnad för Gud och hans ord" till "En scout söker sin tro och 
respekterar andras". Punkten blir giltig när den har bekräftats av världsför-
bunden (Liljestrand, 2004). I stadgarna påpekas vidare att Svenska Scoutför-
bundet hävdar en kristen livssyn, men att varje livsåskådning som är förenlig 
med scoutlagen och scoutlöftet accepteras. Förbundet eftersträvar att samar-
beta med hem, skola och samhälle. Det har en demokratisk grundsyn, är 
partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksam-
het. Stadgarna beskriver hur scoutförbundet är uppbyggt organisatoriskt och 
administrativt. Förbundet består av lokala kårer. Dessa är indelade i avdel-
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ningar som är organiserade efter ålder. Åldersindelningen kan variera mellan 
kårerna (”Stadgar för Svenska Scoutförbundet”, 2006).  

Svenska Scoutförbundet framstår på många sätt som särpräglat i förhål-
lande till andra fritidsaktivteter. Här tänker jag bland annat på att verksamhe-
ten är gemensam för pojkar och flickor och att det finns en särskild scoutlag. 
Samtidigt finns det också likheter med till exempel idrotten. Den svenska 
idrottsrörelsen har genom Riksidrottsförbundet ett idéprogram kallat ”Idrot-
ten vill” (2005). Detta beskriver utgångspunkter för verksamheten. Det beto-
nas att idrotten vill ”… utveckla människor positivt i alla avseenden” och 
”… medverka till att utveckla ett bra samhälle”. Det vill även scoutrörelsen. 
I dokumentet beskrivs också idrottens förtjänster så som de uppfattas av 
idrottsrörelsen. Bland annat handlar det om att föreningslivet är en viktig 
lärandemiljö för många barn och ungdomar och att idrotten är en viktig kon-
taktyta mellan människor. Det skulle även kunna sägas om scouterna. Do-
kumentet beskriver vidare två viktiga faktorer till idrottsrörelsens framgång 
(den svenska idrottsrörelsen har tre miljoner medlemmar och 600 000 ideellt 
verksamma ledare). Det handlar dels om ideellt arbete och dels om samhäl-
lets stöd. Genom detta har det varit möjligt att erbjuda alla idrott till en rim-
lig kostnad. Scouterna är betydligt färre till antalet, men deras verksamhet 
bygger i likhet med idrottens också på ideellt engagemang och samhällets 
stöd. Dokumentet tar också upp olika problem. Bland annat handlar det om 
att idrottsrörelsen tappar medlemmar som är i tonåren. Det förklaras bland 
annat med att det är en naturlig process där ungdomar får andra intressen 
som upptar deras tid. En annan förklaring som anges är att föreningarna sak-
nar verksamhet som lockar ungdomar som vill fortsätta att idrotta, men som 
vill göra det på en lägre ambitionsnivå eller vill göra det helt utan tävlingsin-
slag (”Idrotten vill”, 2005). I likhet med idrotten tappar även scouterna med-
lemmar som är i tonåren. Orsaken behöver dock inte vara densamma.  

Svenska Scoutförbundets och dess föregångares scoutdräkt  
Idag är scoutskjortan scouternas tydligaste attribut och kännetecken. Det är 
bland annat den som särskiljer rörelsen från andra rörelser. Fyra av fem 
svenska scoutförbund har blå skjorta medan det femte har grön. År 2006 
beslutades dock att samtliga svenska scoutförbund skulle få en skjorta med 
ett gemensamt utseende. Denna har ännu endast i liten utsträckning kommit 
till användning.  

När Sveriges Scoutförbund bildades fastslog stadgarna att alla medlem-
mar skulle bära förbundsmärke. Ingen fick bära scoutdräkt förrän tredje-
klassproven avlagts, vilka var de första proven för att bli scout (”Meddelan-
den från högkvarteret”, 1912). I ”Instruktionsbok för ledare och scouter till-
hörande Sveriges Scoutförbund” (1914) stod att kårerna var fria att bestäm-
ma färg på dräkten, men att den borde vara enhetlig inom samma kår. 
Dräkten bestod av blå eller brun blus och en brun hatt. Till det bars helst 
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korta byxor i mörk färg. Strumporna borde vara mörka och helst försedda 
med två ränder i samma färg för avdelningen eller kåren. Bara knän tilläts 
inte om vintern eller vid kylig väderlek. Det påpekades att sjöscoutdräkten 
kunde komma att avvika i någon mån och att särskild ledardräkt inte var 
nödvändig. Varje sportdräkt var lämplig, men vid större utflykter och sam-
lingar borde ledaren ha scouthatt. Ledarna gavs dock ett förslag ifall de öns-
kade skaffa sig en dräkt.  

När Sveriges Flickors Scoutförbund höll sitt första möte år 1913 besluta-
des att en gemensam dräkt var önskvärd och att den helst skulle vara i blus-
modell och i mörkblå färg. Kavaj eller kjol kunde varje förening bestämma 
om. Dräkten fick inte bäras förrän tredjeklassproven avlagts, precis som för 
pojkarna (”Protokoll hållet vid 1:a representantmötet för Sveriges Flickors 
Scoutförbund”, 1913). Av den första årsberättelsen framgår att dräkten fick 
en tydligare form under förbundets första år. I årsberättelsen beskrivs dräk-
ten som mörkblå och bestående av hatt, blus och grön halsduk, kjol, kappa, 
mörkblå klocksnodd och brunt läderskärp. Till dräkten fick inte utslaget hår 
bäras. Vid utträde skulle dräkten lämnas till föreningen. Undantaget var om 
medlemmen fyllt 18 år och avlagt förstaklassprov. Då hade hon rätt att be-
hålla den. Dräkten fick endast användas i ”scouttjänst” och scouthatten var 
obligatorisk vid uppträdande som kår vid offentliga tillfällen (”Årsberättelse 
för Sveriges Flickors Scoutförbund”, mars 1913-april 1914). År 1923 tryck-
tes det första uniformsreglementet för flickorna. Där fastställdes scoutdräk-
tens utseende och användning. Det påpekades att dans i scoutdräkt var för-
bjudet, men att folkdanser och sånglekar utgjorde undantag, då kårchef be-
viljat tillstånd (”Uniformsreglemente för Sveriges Flickors Scoutförbund”, 
1923).  

I januari 1961 rapporterade tidningen Scouten att Sveriges Flickors Scout-
förbund och Sveriges Scoutförbund året innan slagits samman till ett för-
bund. Beslutet hade fattats söndagen den 13 november i Kungliga Tennishal-
len, Stockholm, av 3000 församlade ledare. Tidningen meddelade att scout-
dräkterna åtminstone tills vidare skulle se ut som dittills, men att det skulle 
bli en ny förbundsbeteckning på dräkten (”Scouten”, 1961). Åtta år senare, 
1968, integrerades verksamheterna genom den så kallade programrevisionen. 
Samtidigt togs en gemensam dräkt fram. I februari 1968 togs flera beslut. 
Förbundsstyrelsen beslutade att halsduken skulle utformas lika för flickor 
och pojkar med dåvarande pojkmodell med sölja som förebild. Det besluta-
des även att fixera en enhetlig halsduksfärg för hela förbundet (”Protokoll nr 
157”, 1968).  

Före förbundssammanslagningen hade scoutdräkten varit olika för pojk- 
och flickscouter, för kvinnliga och manliga ledare och för olika ålders- och 
verksamhetsgrenar. Den nya dräkten innebar att antalet varianter minskade. 
Det gjordes en uppdelning i halvdräkt och heldräkt. Halvdräkten bestod en-
dast av skjorta med märken. I heldräkten ingick dessutom halsduk, huvud-
bonad, scoutskärp och kjol eller byxor. Valet mellan hel- eller halvdräkt 
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skulle inte beslutas av respektive medlem, utan av kåren då det gällde verk-
samhet på ”hemmaplan” och distriktet eller förbundet då det gällde verk-
samhet som berörde flera kårer eller distrikt. Blåvingar, vargungar, junior-
scouter och scouter fick en scoutblus/skjorta i mellanblå färg och seniorscou-
ter och ledare fick en ljusblå variant (Lindén, 1968). Efter 1968 års stora 
dräktreform har endast några mindre förändringar skett. År 1975 försvann 
den ljusblå scoutskjortan ur sortimentet (”Till våra ombud”, 1975). Efter det 
har alla, även seniorscouter och ledare mellanblå scoutskjorta. År 1984 byt-
tes den förbundsgemensamma vita halsduken till en i blått och gult så att det 
skulle synas att scouterna kommer från Sverige (”Protokoll nr 472”, 1984).  

Summering 
I detta kapitel har scoutrörelsens internationella och nationella kontext, hi-
storia och framväxt beskrivits. Bland annat har Robert Baden-Powells per-
son behandlats liksom hans bok ”Scouting for boys”. Kapitlet innehåller 
även en närmare beskrivning av scoutdräktens bakgrund och historia. För 
förståelse av den fortsatta framställningen är det viktigt att ha i åtanke att 
scouter har ett gemensamt ursprung och gemensamma symboler. De bedri-
ver liknande aktiviteter och delar en idé om att de hör ihop. Det finns en 
föreställd gemenskap. Denna kan dock ta sig olika uttryck. Scoutrörel-
sen/rörelserna finns i en global, nationell och lokal kontext. Sammantaget 
bildar detta kapitel också en fond mot vilken dagens svenska scoutrörelse 
och scouter kan speglas. Det beskriver hur scoutrörelsen har formats som 
kulturellt fenomen. På så sätt uppfyller kapitlet en del av avhandlingens syf-
te, även om det främst är tänkt att tjäna som bakgrund.  
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Kapitel 3. Tidigare forskning  

Scoutrörelsen skulle kunna speglas mot en mängd andra fält. Inte minst visas 
det genom att den tidigare forskningen om rörelsen har bedrivits inom olika 
discipliner och med vitt skilda inriktningar. Jag har valt att placera förelig-
gande studie i relation till forskning om barns och ungdomars fritid. Det är 
forskning som placerar scoutrörelsen i ett sammanhang, men som också 
fungerar som jämförelse och kontrast. Det finns lite förenklat två spår inom 
forskningen om barn och ungdomar. Barn och ungdomar har antingen be-
traktats som objekt för åtgärder eller så har de studerats som subjekt och 
aktörer. Detta avspeglas även i den forskning som presenteras här. Efter 
avsnittet med forskning om barns och ungdomars fritid följer ett avsnitt som 
mer specifikt behandlar tidigare forskning om scoutrörelsen.  
 
Forskning om barns och ungdomars fritid 
Förutsättningarna för det som vi idag kallar fritid uppstod i samband med 
industrialiseringen. Denna innebar bland annat en uppdelning mellan arbete 
och fritid (Eskilsson, 2000). Mot slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet föddes en rad initiativ till att organisera barns och ungdomars fritid i 
Sverige. Det började med de yngre barnen och fortsatte med de äldre. Kring 
sekelskiftet 1800/1900 växte det fram olika föreningar, förbund och verk-
samheter med olika syften och inriktningar men med ett mål att organisera 
ungdomar. En del startades av unga själva och andra av vuxna (Olson, 
1992). Idag kan fritid handla om överbliven tid, om utövande av särskilda 
aktiviteter, men också om upplevelse och mening (Nilsson, 1998). Den fria 
tiden kan även ses som en möjlighet för barn till att lära och utveckla kom-
petenser som inte uppmärksammas i skolan (Mahoney, Larson, Eccles & 
Lord, 2005). Den kan fungera som en investering för framtiden, men också 
som en frizon från vuxna (Nilsson, 1994, 1998). I Sverige finns en relativt 
omfattande forskning om barns och ungdomars fritid. Nilsson (1994) finner 
två olika forskningsområden. Ett område kan kategoriseras som fritidsvane-
studier. De är storskaliga, empiriska och hämtar sin inspiration från något 
som han klassificerar som teorifattig sociologi. Ett annat område är ung-
domskulturforskning. Den är istället rik på teori och tvärvetenskaplig till sin 
karaktär. Barns och ungdomars livssituation tolkas i relation till ett föränder-
ligt samhälle. Inspiration hämtas från samhällsvetenskapliga och humanis-
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tiska teoribildningar (op.cit.). Den forskning som tas upp här härstammar ur 
båda traditionerna.  

Den ”goda” och den ”dåliga” ungdomen 
Det finns en tendens till att antingen romantisera eller problematisera den 
samtida ungdomen i 1900-talets ungdomsdiskurs (Bjurström, 2000). Under 
första hälften av 1900-talet fanns en livlig debatt om ungdomars förvildning. 
Under 1930- och 1940-talen omtalades till exempel dansbanor som ”elände” 
och som ”fröjd”. De var flitigt omdebatterade och påstods orsaka ungdomens 
förfall. Vuxna oroades, samtidigt betraktades dansbanorna som nöjen av 
ungdomar (Frykman, 1988; Wigerfelt, 1996). I framväxande ungdomsrörel-
ser, bland annat scouterna, tog frivilliga vuxna på sig ett ansvar som ”… 
fostrande motpoler gentemot nöjeslivets urartning och den sexuella mo-
ralupplösningen i samhället” (Nilsson, 1994, s 48; jfr Berggren, 1995). Wi-
gerfelt (1996) skriver att två sorter av ungdom framträdde i media. De var 
antingen dåliga eller goda. Den förra ”… lyssnade på dekadent musik” och 
hade en slapp hållning. Den senare ”… var de präktigt föreningsaktiva, fris-
ka, målmedvetna och ansvarsfyllda”. Den goda ”rekorderliga” ungdomen 
som hade ”… ett speciellt ansvar inför framtiden när en ny och bättre värld 
skulle byggas” (s 37). Föreningsaktiva och föreningslösa ungdomar ställdes 
följaktligen mot varandra. Bjurström (1998) hävdar att ungdomars förenings-
tillhörighet under lång tid, och till viss del även fortfarande, har fungerat 
som en symbol för deras skötsamhet.  

Frykman (1988) påpekar att ett växande antal ungdomar fanns inom före-
ningslivet i 1930- och 1940-talens Sverige. Möjligheter till idrott och sam-
ling runt lägerelden skapades samtidigt som ungdomar började uppträda som 
swingpjattar. Statliga, kommunala och ideella organisationer svällde paral-
lellt med de ökande generationsklyftorna. Åren från slutet av 1930-talet och 
fram till 1940-talets mitt innebar ett genombrott för satsningen på att kanali-
sera ungdomens fritid i skapande och ordningsamma banor. Det var en in-
ledning till en samhällelig fostran av ungdomar: 

Men betydelsen av den får inte överdrivas. Ungdomen fortsatte i ökande om-
fattning att gå på bio, sitta på caféer och dansa foxtrot. Kultur för och av de 
unga har sedan dess alltmer frigjort sig från de vuxnas övervakande kontroll 
(s 156).  

 
Den här studien handlar dock om föreningsaktiv och förmodat skötsam ung-
dom. Engström (2002) menar att idrotten märks på många sätt, men att den 
sällan på ett seriöst sätt diskuteras som uppfostrings- och utvecklingsmiljö. 
Man diskuterar inte heller idrottens ekonomiska, kulturella eller sociala be-
tydelse. Detsamma är fallet med scoutrörelsen. Tanken med den här studien 
är att på ett seriöst sätt diskutera scoutrörelsen som kulturellt fenomen samt 



 37 

rörelsens betydelse för dess medlemmar. Hebdige (1988) hävdar att ungdom 
och ungdomar endast syns och hörs när det handlar om problem, det vill 
säga när de inte gör som de ska. Det är först då de blir tagna på allvar. I den 
här studien tas barn och ungdomar på allvar trots att de förmodas vara sköt-
samma och så att säga inte utgör ett problem. En utgångspunkt är att deras 
perspektiv på tillvaron också är viktiga och bör synliggöras.  

Strukturerade och ostrukturerade aktiviteter  
I forskning är det vanligt att framhålla strukturerade aktiviteter som något 
som är positivt och bra för barn och ungdomar, medan ostrukturerade aktivi-
teter beskrivs i mindre positiva ordalag. Mahoney m.fl. (2005) har till exem-
pel skrivit en antologi om organiserade aktiviteter för barn och ungdomar. 
De diskuterar bland annat villkor för deltagande. Författarna skiljer organise-
rade aktiviteter från ostrukturerade aktiviteter. Med organiserade aktiviteter 
avser de aktiviteter som har struktur, kontrolleras av vuxna och lägger ton-
vikten vid att utveckla färdigheter och kunskaper. Aktiviteterna är vanligen 
frivilliga. De är uppbyggda kring regelbundna möten och regler. De involve-
rar flera deltagare och leds av vuxna. De syftar till att utveckla bestämda 
färdigheter och till att uppnå mål. Aktiviteterna blir vanligen också mer ut-
manande och komplexa i takt med att deltagarnas förmågor utvecklas. Över-
lag är målet dessutom att främja deltagarnas positiva utveckling. Utifrån den 
beskrivningen kan scoutrörelsen klassificeras som en strukturerad aktivitet.  

Med ostrukturerade aktiviteter avser Mahoney m.fl. att till exempel titta 
på tv och lyssna på musik, att hänga med kompisar och att åka runt i bilar 
och andra former av ”passiv fritid”. Författarna konstaterar att forskning 
visat att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter kan ha positivt inflytande 
på barn och ungdomar (även om det förekommer undantag och variationer): 

Participation is associated with academic success, mental health, positive so-
cial relationships and behaviours, identity development, and civic engage-
ment. These benefits, in turn, pave the way for long-term educational success 
and help prepare young persons for the transition to adulthood (Mahoney 
m.fl., 2005, s 10). 

 
Enligt Mahoney m.fl. finns det följaktligen inte några uppenbara nackdelar 
med att vara med i en strukturerad eller organiserad aktivitet.  

Fletcher, Nickerson och Wright (2003) genomförde också en studie i 
USA. Syftet var att kartlägga samband mellan deltagande i strukturerade 
aktiviteter och välbefinnande. Det var 147 tioåringar, deras föräldrar och 
lärare som deltog i studien. Ett resultat var att man fann ett samband mellan 
barns deltagande i klubbliknande aktiviteter och lärares skattningar av bar-
nens skolresultat och kompetens. Skattningen blev högre i jämförelse med 
när andra barn skattades. Detta tolkas på två sätt. För det första att det kan ha 



 38 

att göra med vilka barn som väljer att vara med i klubbliknande aktiviteter. 
För det andra att deltagande kan leda till att barnen utvecklar kompetens 
kring hur de ska bete sig. De av studiens barn som var med i klubbliknande 
aktiviteter var till övervägande del scouter. Fletcher m.fl. konstaterar att den 
amerikanska pojk- respektive flickscoutrörelsen också syftar till att utveckla 
egenskaper som troligen även värdesätts inom skolan, till exempel förmåga 
att kunna arbeta i en grupp. 

Kan vem som helst vara med i en strukturerad aktivitet? Är det helt opro-
blematiskt? Persson, Kerr och Stattin (2007) beskriver hur forskningen visar 
att deltagandet i strukturerade aktiviteter är högt under tidig adolescens för 
att sedan minska när barnen blir äldre. Då avtar intresset. Forskningen visar 
enligt Persson m.fl. att deltagande i den typen av aktiviteter har ett samband 
med god anpassning och akademisk framgång. De ostrukturerade aktivite-
terna har däremot ett samband med dålig anpassning och antisocialt beteen-
de. Persson m.fl. frågar därför hur det kommer sig att unga lämnar de struk-
turerade aktiviteterna. Forskarna baserar sin artikel på data som härrör från 
en longitudinell studie vilken omfattade 861 svenska ungdomar i åldern 13-
17 år. Vid en jämförelse mellan de som stannande inom strukturerade aktivi-
teter och de som lämnade fann de att de sistnämnda oftare saknade kompisar 
inom aktiviteterna. Barnens beslut om att vara kvar respektive att lämna var 
beroende av vad deras kamrater gjorde. Forskarna fann också att barnens val 
av fritidsaktiviteter var beroende av upplevelser i hemmiljön. De som hade 
mindre positiva känslor inför sin hemmiljö sökte sig inte till vuxenkontrolle-
rade sammanhang, särskilt inte när de blivit så pass gamla att de själva fick 
bestämma. Forskarna tolkade detta som att föräldrar omedvetet kan påverka 
barns fritid genom att skapa positiva eller negativa känslor inför vuxenkon-
trollerade och strukturerade miljöer i allmänhet.  

Hur upplever barn strukturerade aktiviteter? Singer (2004) har gjort delta-
gande observation, intervjuer och videoinspelningar med fyra amerikanska 
basketlag. Barnen i lagen var mellan 9 och 14 år gamla, hälften av informan-
terna var flickor och hälften pojkar. Författaren konstaterar att barn och vux-
na kan ha olika intentioner med att spela basket. Att det är kul är en orsak 
som barn ofta anger. Vad som är kul är dock svårt att definiera. Kul är ett 
resultat av den situation som kollektivt förhandlas och skapas inom varje lag. 

Syftet med Singers artikel är att öka förståelsen kring barns uppfattningar 
om vad som är kul och eventuella skillnader mellan barns intressen och bas-
ketens mål. Hon hävdar att det är väsentligt att förstå om barnen ska behållas 
inom sporten. Tidigare forskning har visat att barn tenderar att sluta med 
sport när de är omkring 13 år gamla. En trolig orsak är att de inte längre har 
kul.  

Enligt Singer har tränare två strategier för att övertyga barn om att det är 
kul att träna och bli bättre på basket. Den första handlar om att det är en in-
vestering för ”att kul i framtiden”. Den andra att träningen och övningarna är 
kul i sig. Båda strategierna landar i att vuxna försöker övertyga barn när och 
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hur de ska veta att de har kul. Barnen som hon intervjuade tyckte dock inte 
att alla aktiviteter var roliga. Ibland gjorde de motstånd genom att göra andra 
saker, till exempel prata istället för att vara uppmärksamma och lyssna på 
tränaren. Det fanns följaktligen ett gap mellan vad barnen tyckte var roligt 
och vad tränarna försökte lära dem att uppskatta.  

Singer påstår att en minskning av gapet mellan barns och vuxnas uppfatt-
ningar om vad som är kul är den bästa möjligheten för att behålla barn inom 
sporten. Hennes forskning visar att barn har en massa behov och intressen 
som inte alltid stämmer överens med de mål som vuxna har för dem. Barn 
har egna förväntningar om till exempel framgång och status hos kamrater 
(op.cit.). 

Vad har forskningen om strukturerade aktiviteter för relevans för denna 
studie? Det finns flera saker att peka på. Det är intressant att det ofta tas för 
givet att strukturerade aktiviteter som till exempel scouterna är bra för barn 
och ungdomar. Det är även intressant att det är vanligt att äldre barn väljer 
att sluta. Slutligen är det också av intresse att uppfattningar om aktivitetens 
betydelse kan skilja sig mellan barn och vuxna.  

Distinktioner  
Vad är det som gör att man stannar kvar eller lämnar en aktivitet? Kan det 
finnas andra förklaringar än de redan nämnda? I denna avhandling handlar 
en frågeställning om hur patrullscouter uppfattar omgivningens inställning 
till deras fritidsaktivitet. Larsson (2002) som är inspirerad av Bourdieus teo-
ribildning menar att fritidsarenan är en viktig plats för ungdomar. De ges 
möjligheter till att pröva upplevelser, forma stilar och utveckla sin person-
lighet. På arenan sker identitetsskapande processer. Den fria tiden kan ge 
livet mening och innehåll. Ungdomarna visar andra vem de är eller vill vara, 
men fritiden medverkar också till att skapa distinktioner mellan grupper av 
ungdomar. Själv använder jag inte Bourdieus begreppsapparat eller teori, 
men anser ändå att begreppet ”distinktion” kan ha viss relevans för studien. 
Scoutrörelsen kan ge scouternas liv mening och innehåll. Scouting visar dem 
vilka de är eller vill vara. Verksamheten kan också medverka till att skapa 
distinktioner mellan dem och andra grupper av barn och ungdomar. Nilsson 
(1998) skriver att: 

En vanligt förekommande indelning bland ungdomar, när de ser på sig själva 
som grupp, är att skilja ut dem som är inne (de populära) från de vanliga, som 
i sin tur skiljs ut från mesarna eller nördarna (dvs. de ungdomar som anses 
vara riktigt töntiga) (s 58).  

 
Scouting som fritidsaktivitet skulle också kunna klassificeras som antingen 
inne, vanligt eller töntigt. Detta kan ha betydelse för dem som är medlemmar 
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och kan eventuellt få konsekvenser för om de väljer att vara med eller lämna 
rörelsen.  

Birminghamskolan 
Avhandlingen har beröringspunkter med forskningen om subkulturer och 
subkulturella stilar, som bedrevs på Centre for Contemporary Cultural Studi-
es, Birminghams universitet, under 1960- och 1970-talet. Där gjordes etno-
grafiska studier av ungdomskulturer, särskilt urbana ungdomsgrupper som 
på ett eller annat sätt var avvikande. Birminghamskolan menade att klass var 
en bakomliggande faktor till ungdomskulturernas uppkomst. Subkulturer 
baserades på arbetarklass och motkulturer på medelklass. Dessa manifeste-
rade symboliskt sitt motstånd till dominerade kulturer genom sina respektive 
stilar. Stilarna analyserades ur ett semiotiskt perspektiv. Intresset riktades 
bland annat mot olika subkulturers kläd- och musikstilar (Bjurström, 2005; 
Hall & Jefferson, 1993; Hebdige, 1999; Willis, 1978). Senare kom bland 
annat svensk ungdomskulturforskning att inspireras av Birminghamskolan 
(Johansson, Sernhede & Trondman, 1999; Bjurström, 2000).  

Jag analyserar en grupp barn som på flera sätt särskiljer sig från andra 
barn. De använder speciella kläder och har särskilda ritualer och egna ord för 
företeelser inom gruppen. Ett av stilelementen, scoutskjortan, granskas när-
mare. Där finns likheten med Birminghamskolans studier, men det finns 
också väsentliga skillnader. Scoutrörelsen riktar sig både till yngre barn, 
ungdomar och vuxna, generationer överlappas. I den aspekten är den inte ett 
ungdomskulturellt fenomen. I begreppet subkultur ligger en ton av under-
ordning och uppror mot en dominerade kultur. Scoutrörelsen är en av vuxna 
skapad förenings- och fritidsmiljö där barn och vuxna tillbringar tid tillsam-
mans. Den framtonar inte som upprorisk mot vuxenvärlden. Följaktligen kan 
den inte heller definieras som ett subkulturellt fenomen. Bjurström (2005) 
konstaterar dessutom att ” … de eventuella kopplingarna mellan ungdomars 
liv i familjen, skolan, arbetet, offentliga fritidsmiljöer och de stilar de ska-
par…” endast uppmärksammas i ett fåtal av Birminghamsskolans analyser (s 
82). Birminghamskolan koncentrerade sina studier på den oorganiserade och 
icke-institutionaliserade fritiden. Ungdomskulturen begränsades till: 

 … sociala miljöer och sfärer som ligger utanför och till grupper som marke-
rar ett motstånd mot de formella och institutionaliserade sociala sammanhang 
ungdomar ingår i och tvingas underkasta sig (s 88-89) 

 
Grupper som anpassade sig till dessa institutioner hamnade utanför och ”… 
framtonar som om de helt saknar egna ungdomskulturella gemenskaper och 
mönster…” (s 89). Scouter kan utgöra ett exempel på den senare gruppen. 
De syns inte i Birminghamskolans forskning. En tolkning är att barn och 
ungdomar blir osynliga och ointressanta för forskning om de inte bryter mot 
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samhällets, det vill säga vuxnas, normer om hur de förväntas uppföra sig. 
Det behöver per automatik inte innebära att det är oproblematiskt att vara 
ung för den som så att säga ”sköter sig”.  

Trots dessa stora skillnader menar jag att Birminghamskolans forskning 
har relevans för studien. Den fungerar som en kontrast mot vilken förelig-
gande studies resultat kan jämföras. Kan det till exempel trots skillnaderna 
finnas några likheter mellan att vara scout och att tillhöra en subkultur?  

I åtanke bör man ha kunskap om att Birminghamskolan har kritiserats på 
flera punkter. Muggleton och Weinzierl (2004) har till exempel diskuterat 
och positionerat sig i förhållande till Birminghamskolans forskning om sub-
kulturer. Antologin presenterar olika bidrag till post-subkulturella studier, 
med inriktning mot ungdomar och musikstilar. I introduktionen menar re-
daktörerna att Birminghamskolans teorier och metoder inte är applicerbara 
på vår tid. Subkulturbegreppet förknippas med arbetarklasskultur och mot-
stånd genom ”semiotiskt gerillakrig”. Begreppet har ett romantiserande 
skimmer. Stilarna handlade dessutom bara om ett symboliskt motstånd, och 
hade ingen reell verkan. Ett av antologins kapitel kritiserar särskilt Birming-
hamskolans betoning av klass som en förklarande faktor och drivkraft till 
olika subkulturella praktiker och hur detta osynliggör andra faktorer som 
ålder, kön och etnicitet. Redaktörerna menar dessutom att andra teoretiker 
har tagit över, till exempel Bourdieu (fält, smak, distinktion och kulturellt 
kapital) och Butler (performativitet).  

Jag instämmer i antologins resonemang, men väljer ändå att använda sub-
kulturbegreppet. Motivet är att begreppet förknippas med yngre människor 
och estetiska uttryck. I förhållande till det kan scouters upplevelser och an-
vändning av symboler jämföras. Finns det några likheter?  

Forskning om scoutrörelsen 
I samband med 75-årsjubileet av scoutrörelsens födelse utkom år 1982 en 
bok om dess historia (Puke, 1982). Den har inte vetenskaplig karaktär, men 
ger en introduktion till rörelsens historia internationellt och i Sverige. Av 
mig har den använts som ett redskap för att teckna en bakgrund samt för att 
söka uppgifter i olika arkiv och därför nämns den här. I övrigt har den tidiga-
re forskningen om scoutrörelsen delats upp i internationell och svensk forsk-
ning.  

Internationell scoutforskning  
Scoutrörelsen är global och det finns vetenskapliga undersökningar som 
publicerats på olika språk. Forskningen berör olika nationer och aspekter av 
rörelsen och är bedriven inom vitt skilda discipliner. Den forskning som har 
beaktats av mig är till övervägande del brittisk eller amerikansk och har hi-
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storiskt fokus. Det finns två anledningar till detta. För det första behärskar 
jag förutom svenska endast engelska. För det andra är den övervägande de-
len av forskningen historisk. Få studier utgår från barns perspektiv, vilket 
kan tyckas anmärkningsvärt när det handlar om en barn- och ungdomsrörel-
se. Några teman som den internationella forskningen kretsar kring och som 
är relevanta för avhandlingen kommer att tas upp här.  

Scoutrörelsen är för det första starkt förknippad med grundaren Robert 
Baden-Powell. Det finns ingen forskning om scoutrörelsen där hans person 
inte behandlas. Pojkscoutrörelsen uppstod i en tid av beundran för äventyrare 
som befann sig på imperiets front, i gränslandet till det vilda och ocivilisera-
de. Baden-Powell var själv ett exempel på en sådan man (MacDonald, 
1983). Baden-Powells liv skildras bland annat av Jeal (2001).  

Scoutrörelsen är för det andra förknippad med ursprungslandet Storbri-
tannien. Den tidiga utvecklingen skildras bland annat av Springhall (1977), 
Rosenthal (1986) och Pryke (1998). Proctor (2002a) undersöker den brittiska 
scoutrörelsen (scouting för pojkar) och guiderörelsen (scouting för flickor) i 
relation till varandra. Studien omfattar tiden från 1908 och fram till utbrottet 
av andra världskriget. Hon finner bland annat att dagens svårigheter med att 
locka och behålla medlemmar inte skiljer sig så mycket från problemen som 
ledarna upplevde förr: hur en ungdomsrörelse lockar unga och får föräldrar-
na nöjda samtidigt. Proctor har även publicerat ett antal artiklar om scoutrö-
relsen ur ett historiskt perspektiv (2002b, 2005).  

Scoutrörelsen är för det tredje starkt förknippad med att vara internatio-
nell. Den exporterades till länder utanför Storbritanniens gränser, till exem-
pel till kolonier i Afrika. Parsons (2004) konstaterar att scouting på en och 
samma gång både var ett instrument för den koloniala regimen och en utma-
ning mot dess legitimitet. Macleod (1983) undersöker hur och varför karak-
tärsdanande organisationer för pojkar startades, etablerades och växte i USA 
och tar särskilt upp Boy Scouts of America. Han menar att ett vanligt men 
falskt antagande är att pojkscoutrörelsen förr måste ha varit mer framgångs-
rik med tonåringar än vad den är idag. En underliggande idé är att medel-
klasstonåringar skulle ha varit mer fogliga och att de kunde kontrolleras 
bättre av vuxna. Macleod konstaterar att scouting drog till sig horder med 
yngre pojkar i början av 1900-talet, men att tre femtedelar slutade innan de 
fyllde femton år. Få började i scouterna som äldre. Framgången eller miss-
lyckandet med olika karaktärsdanande program berodde bland annat på om 
mötena lyckades. Ibland kunde löftet om ett sommarläger fungera som en 
muta för att hålla kvar pojkarna under ett års tråkiga möten.  

Mechling (2001) beskriver också amerikansk scouting och är en av få 
forskare som har ett nutida perspektiv. En scoutgrupp och dess årliga som-
marläger i Kalifornien studeras. Utgångspunkten är att en pojke upplever 
scouting genom att vara medlem i en avdelning och patrull och inte genom 
att vara registrerad hos det nationella huvudkontoret för Boy Scouts of Ame-
rica. Det som händer på ett läger eller möte är en unik kultur skapad i inter-
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aktion mellan det officiella scoutprogrammet, de vuxna ledarna och ungdo-
marna. Mechling gör en syntes av 20 års eget fältarbete och beskriver ett 
fiktivt två veckor långt läger, men gör även längre utläggningar kring frågor 
som är föremål för debatt och rättegångar i USA. Det handlar om scouter 
kan vara ateister, om ledare kan vara homosexuella och om flickor kan vara 
medlemmar i rörelsen. Mechling har även publicerat ett flertal artiklar om 
scoutrörelsen (1987, 1989, 1998).  

Ett fjärde tema som den internationella forskningen kretsar kring och som 
är av intresse för avhandlingen är scoutskjortor. Gemensamt för alla scouter 
är att de har scoutskjortor, men utseendet kan variera. Degenhardt och 
Kirsch (2005) beskriver amerikanska flickscouters uniformer och hur de har 
utvecklats över tid. De menar att modet ständigt förändras, vilket reflekterar 
tidsandan, och på samma sätt ändras scoutuniformen. Dräkterna kan säga 
något om hur rörelsen växt och hur den har förändrats. Även Proctor (2002a, 
2002b) konstaterar att uniformen är användbar för att analysera guiderörel-
sen (scouting för flickor) och scoutrörelsen (scouting för pojkar) i Storbri-
tannien, i hennes fall under åren mellan 1908 och utbrottet av andra världs-
kriget. Proctor menar att uniformen fungerade som ett tecken på rörelsernas 
ambition att utjämna klasskillnader. Samtidigt uppmuntrades medlemmarna 
att dekorera sina uniformer med märken och symboler. Uniformerna fanns 
dessutom i olika tyger och prisklasser och kunde kompletteras med speciella 
accessoarer. Rörelserna mer eller mindre sålde sig till nationen och till den 
brittiska ungdomen som uppmanades att konsumera. Uniformerna tycktes 
likadana för den oerfarne. Scouterna kunde däremot se nyanser. Skillnader i 
till exempel ålder, kön, klass, rikedom och talang åskådliggjordes i dräkten. 
Flickorna hade till exempel kjol och pojkarna shorts. När de blev äldre och 
bytte åldersgren manifesterades det med att uniformen samtidigt fick ett nytt 
utseende. Den fungerade som ett tecken på en övergångsrit. Scouterna kunde 
med andra ord individualisera sina uniformer, men samtidigt behålla känslan 
av samhörighet. För var och en fanns en personlig betydelse eftersom de var 
tvungna att kämpa för uniformerna och vårda dem. En åttaårig pojke kunde 
kanske inte förstå ansvaret som var inbyggt i löftet om att tjäna Gud och 
fosterland, men han kunde förstå nödvändigheten av att ta hand om sina 
tillhörigheter. Uniformerna gav dessutom en bild av kontinuitet och skapade 
en länk mellan medlemmarna och grundaren. Proctor menar att rörelsernas 
ritualer, språk och uniformer bidrog till att skapa en subkultur för ungdomar 
under mellankrigstiden. Till skillnad från femtiotalets subkulturer betrakta-
des scoutrörelsen som respektabel, inte avvikande. Scout- och guideunifor-
mer stod för ansvar, samhällstjänst och service, men representerade också 
ungas önskan om oberoende och självständighet. På 1950-talet förlorades 
dock bilden av scouting som en arena fri från föräldrars kontroll. Som ytterst 
respektabla och strukturerade institutioner hade de två rörelserna inte längre 
de tidiga årens spontanitet. De fick kämpa mot bilden av sina medlemmar 
som gammaldags, tråkiga och traditionella (op.cit.)  
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Mechling (1987) har studerat scoutdräkten ur ett nutida perspektiv. Han 
menar att vuxna amerikaner har en tendens att förstå barns liv och kultur 
utifrån en vuxen synvinkel. De ser inte barnens perspektiv. Det är till exem-
pel vanligt att pojkscouter i uniform ger ett negativt gensvar hos vuxna. Nit-
tonhundratalets erfarenheter av Hitler-Jugend förstärker ett intryck av att 
unga människor i uniform: 

 …stand for the anti-democratic, authoritarian, aggressive values that betray 
both American principles and the innocent culture of the child (s 319). 

 
Mechling berättar om scoutuniformens olika betydelser så som de har be-
skrivits av Boy Scouts of America. Dräkten visar demokratisk anda, den 
utjämnar klasskillnader, den symboliserar hårt arbete och sparsamhet (efter-
som pojken förväntas tjäna egna pengar för att köpa den), den innebär ett 
åtagande från den nationella organisationen (eftersom ingen ska uteslutas på 
grund av att han inte har råd med uniformen). Dräkten visar att pojken är 
hängiven rörelsens ideal och att han är en del av en gemenskap. På unifor-
men bärs de märken som scouten erövrat. Den visar vad han är redo att göra. 
Mechling beskriver regler för hur märken och insignier ska fästas och när 
uniformen får bäras. Det tycks finnas få möjligheter till variation av klädseln 
annat än de tillåtna sätten att variera hattar, halsdukar och individuella mär-
ken. Mechling finner dock att medlemmarna i den grupp som han studerar 
förvandlar den officiella uniformen utifrån sina egna syften. De skapar bety-
delser och olikheter. Uniformerna individualiseras. Genom att läsa en scout-
skjorta kan en gruppmedlem på ett ögonblick förstå en annan gruppmedlems 
historia.  

Svensk scoutforskning 
Svensk forskning om scoutrörelsen är inte särskilt omfattande och vid en 
genomgång kan det konstateras att det inte finns några studier ur ett individ-
perspektiv. Studierna rör sig på grupp- eller organisationsnivå. Den första 
vetenskapliga studien torde vara en licentiatavhandling i pedagogik (Arn-
qvist, 1961). Det är för övrigt den enda svenska studie som behandlar scout-
rörelsen ur ett samtida perspektiv. Ett av hans syften var att undersöka av-
hopp från scoutavdelningar samt att klargöra orsaker till dessa. Studien base-
ras på enkäter som analyserats statistiskt. Arnqvist konstaterar att många 
lämnar scoutrörelsen för att deras vänner gör det.  

Det finns några studier som behandlar scoutrörelsens svenska historia. 
Litteraturvetaren Blomqvist (1999) har studerat Ebbe Lieberaths böcker om 
ett pojkscoutgäng (Lieberath var pionjär inom den svenska scoutrörelsen). 
Blomqvist spekulerar i om ”scoutgossen” i böckerna inte bara spelar rollen 
som ideal och framtidshopp utan också fungerar som en medlare mellan 
gammalt och nytt, tradition och modernitet. Scoutgossen överbryggar alla 
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potentiella konflikter mellan generationer, klasser och kön som kan uppstå i 
ett modernt samhälle. Han blandar traditionella sedvänjor, respekt för föräld-
rar, nation och religion med sport och det nya friluftsintresset: 

Med scoutgossen som medlare kan behovet av något säkert och permanent 
tillfredställas i en tid då allt som är fast förflyktigas (Blomqvist, 1999, s 37). 

 
År 1992 framlades en sociologisk avhandling (Sidebäck, 1992) som kartlade 
hur barn- och ungdomsorganisationer med fostrande syfte utvecklats under 
åren 1850-1980 i Sverige. Scoutrörelsen tas upp som ett exempel. Rörelsens 
framväxt och organisation, ideologi och samhällssyn undersöks. Sidebäck 
menar att scoutrörelsen vid sin tillkomst anknöt till den dominerande borger-
liga ideologin, den växande kroppskulten, det nya friluftsintresset och till 
modern pedagogisk och psykologisk kunskap om barns och ungdomars ut-
veckling. Han hävdar att det är uppenbart att arbetarrörelsen från början be-
kämpade scoutrörelsen. Den uppfattades som en borgerlig barn- och ung-
domsorganisation. Sidebäck analyserar olika svenska upplagor av ”Scouting 
for boys” och finner att scoutideologin under 1930-talet bland annat känne-
tecknades av militaristiska inslag, stöd för engelsk kolonialism och imperia-
lism samt en djupt borgerlig samhällssyn. Han finner också att scoutrörel-
sens förhållande till politik och samhälle har förändrats genom åren, från att 
vara borgerlig, militaristisk färgad och nationalistisk, till att idag främst 
framträda som en natur- och friluftsrörelse på religiös grund, men utan utta-
lad syn på samhälle och politik.  

År 1999 kom en avhandling i etnologi (Nilsson, 1999) vars syfte var att 
analysera hur maskuliniteter konstrueras i tre skilda kontexter. Den första 
delstudien bygger på texter som är producerade eller använda inom scoutrö-
relsen under första hälften av 1900-talet. Nilsson beskriver och analyserar 
vilka uppfattningar om män och manlighet som präglade den tidiga scoutrö-
relsen. Han finner att argumentationen för scoutrörelsen till stor del byggdes 
upp av föreställningen om ett föränderligt och degenererat samhälle. Scout-
rörelsen utgjorde en kommentar och kritik av det svenska sekelskiftssamhäl-
let och samtidigt ett förslag till lösning på problemen. Nilsson menar att 
scoutrörelsens inledande popularitet kan förstås som en kommentar till en 
period av genusosäkerhet. Organisationen uppstod som en reaktion på insta-
biliteten, män slöt sig samman och de fick utrymme att ”… gestalta en expli-
cit manlighet” (s 54).  

Det finns också svensk scoutforskning med inriktning mot natur och fri-
luftsliv. Sandell är kulturgeograf och Sörlin idéhistoriker med inriktning mot 
miljöhistoria. Tillsammans har de skrivit om organiserad ungdomsfostran 
genom friluftsliv i en artikel (1994) och i ett kapitel i en antologi (2000). De 
jämför Friluftsfrämjandet, 4H-rörelsen och scoutrörelsen och menar att se-
kelskiftets industrialisering och urbanisering var orsak till stort intresse för 
fysisk fritidsaktivitet. Kortare arbetstid och bättre materiell standard ökade 
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allmänhetens och myndigheters intresse för naturen som rekreationskälla. 
Sandell och Sörlin (1994) hävdar att friluftslivets organisationer kan uppfat-
tas: 

… som ett av flera svar i samtiden på behovet av en bättre artikulerad natio-
nell gemenskap som en ersättning för den förlorade by- och bygdegemenska-
pen och som värn mot den hotande internationella gemenskap som förknip-
pades med socialism och arbetarrörelsen (s 16). 

 
Slutligen vill jag även presentera min egen tidigare forskning om rörelsen. 
Jag har bland annat skrivit en rapport vars syfte var att samla in och analyse-
ra berättelser om scouter och scouting (Westberg, 2003a). Den tog upp vad 
berättelserna handlar om, hur scouter framställs och vad det finns för före-
ställningar om rörelsen. Den behandlade även vilka förhållningssätt scouter 
har till föreställningarna. Studien visar bland annat att det finns berättelser 
som har socialisationsteman, berättelser som beskriver scouter som goda 
förebilder och föredömen och berättelser där man driver med scouter. Det 
finns även berättelser som handlar om manliga scoutledare och sexualitet. 
Föreställningar som förekommer i berättelserna kan tolkas på flera sätt. Att 
scouting är liktydigt med fostran av unga människor, samt att scouter är goda 
förebilder framhålls bland annat av scoutrörelsen och av scouter. Detta kan 
förklaras med att scoutrörelsens mål är att fostra barn och ungdomar i scout-
lagens anda. Att det förekommer berättelser med sådana teman är följaktli-
gen inte märkligt.  

En tolkning till varför man driver med scouterna i olika berättelser är att 
scouterna minsann inte ska tro att de är förmer än andra. En annan tolkning 
är att scouterna är starka och duktiga – och då tål de det! En tredje tolkning 
är att man driver med scouterna för att man inte förstår vad man gör i scou-
terna, man har inte socialiserats till att vara scout. Man förstår inte scoutkul-
turen. En fjärde tolkning är att man driver med scouter för att de är töntiga.  

Föreställningen om att manliga scoutledare skulle vara pedofiler (här 
handlar det bland annat om karaktären ”Farbror Bosse” i tv-serien Lorry och 
filmen Yrrol) kan tolkas som ett utryck för en inställning till män som arbe-
tar med barn eller som en parodi på den ideale, manlige scouten. De framstår 
som dennes motsats.  

Scoutrörelsens status kan utifrån det begränsade materialet, både beskri-
vas som hög och som låg. Rörelsen är inte odelat hyllad, utan det finns också 
en kritik. Ronström (1996) påpekar att skillnaden mellan andras föreställ-
ningar och egna erfarenheter kan leda till en ambivalent hållning hos indivi-
derna gentemot kollektivet. På liknande sätt kan berättelserna om scoutrörel-
sen få konsekvenser, till exempel kan de leda till att scouter utvecklar ambi-
valenta förhållningssätt till sitt medlemskap och till rörelsen. 

Jag har också skrivit en rapport om vilka associationer scoutrörelsen 
väcker hos ett antal lärarutbildare på Lärarhögskolan i Stockholm (Westberg, 
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2003b). Tio personer deltog i undersökningen. Lärarutbildarna bedömdes 
vara intressanta i egenskap av att de utbildar personer som ska arbeta med 
barn och ungdomar. Studien syftade till att ta reda på vilka kunskaper och 
erfarenheter de har om och av rörelsen samt hur deras associationer kan tol-
kas i förhållande till texter där scoutrörelsen presenterar den egna verksam-
heten. Studiens resultat analyserades utifrån teorin om sociala representatio-
ner och analysen kan i korthet sammanfattas med att lärarutbildarna kände 
till scoutrörelsen, flera hade personliga erfarenheter och relaterade till egna 
minnen men de flesta hade neutrala förhållningssätt. 

Summering 
Det här kapitlet har innehållit en genomgång av tidigare forskning om barns 
och ungdomars fritid samt forskning som mer specifikt handlar om scoutrö-
relsen. Kapitlet sätter in scoutrörelsen i ett sammanhang av tidigare forsk-
ning. Det bidrar till att teckna och fördjupa bilden av scoutrörelsen och för-
klarar vad föreliggande studie har att tillföra. Den tidigare forskningen fun-
gerar också som jämförelse och kontrast.  

För den fortsatta framställningen är det värt att beakta att det ofta tas för 
givet att strukturerade aktiviteter är bra för barn och ungdomar. Det är även 
av intresse att äldre barn väljer att sluta i dem och att uppfattningar om struk-
turerade aktiviteters betydelse kan skilja sig mellan barn och vuxna. Vidare 
är det intressant att fritiden kan medverka till att skapa distinktioner mellan 
grupper av ungdomar.  

När det gäller forskningen som mer specifikt behandlar scoutrörelsen är 
det intressant att notera att få studier utgår från barns perspektiv eller från 
samtiden. Därvidlag tillför denna studie något nytt, i alla fall ur ett svenskt 
perspektiv.  

Några resultat av den tidigare forskningen har särskild relevans för före-
liggande studie. Däribland att rörelsen tidigare har haft problem med att be-
hålla tonåriga medlemmar. Detta har bland annat varit relaterat till hur man 
lyckas med att locka unga och samtidigt få föräldrarna nöjda. Det är också 
intressant att flera forskare har använt scoutdräkten som en ingång till att 
studera scoutrörelsen. Det möjliggör en internationell jämförelse med denna 
studies resultat.  

Slutligen är det av intresse att det finns forskning som behandlar scoutrö-
relsen i relation till dess omgivning. Sidebäck (1992) berättar bland annat 
hur arbetarrörelsen i Sverige bekämpade scoutrörelsen eftersom den uppfat-
tades som en borgerlig barn- och ungdomsorganisation. Frågan för förelig-
gande studie är dock hur scouter uppfattar omgivningens inställning idag?  
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Kapitel 4. Teoretiska perspektiv och begrepp 

Den här avhandlingen bottnar i en socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Det 
binder samman avhandlingens olika delar och är ett sätt att se på världen och 
kunskap om världen. Utöver det används teoretiska begrepp som kulturellt 
fenomen, identitet och socialisation. Begreppen hjälper till att ringa in det 
som ska fokuseras. Symbolbegreppet nyttjas också. Det används för att 
fånga ett innehåll i scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Detta kapitel pre-
sentar med andra ord en blandning av begrepp som tjänar som redskap till att 
fördjupa analysen. Först följer en presentation av socialkonstruktivismen. 
Kapitlet avrundas liksom det föregående med en summering. 

Socialkonstruktivism 
Det finns mer eller mindre radikala varianter av socialkonstruktionism och 
socialkonstruktivsim. Det kan till exempel både innebära att verkligheten i 
sig och kunskap om verkligheten konstrueras mellan människor. Denna syn 
på kunskap innebär en form av relativism och anti-essentialism (Burr, 2003). 
Gemensamt för olika typer av socialkonstruktivism är att ha en avslöjande 
eller demaskerande funktion. En grundläggande tanke är att utforska det som 
uppfattas som naturligt eller som sunt förnuft (Barlebo Wenneberg, 2001).  

Socialkonstruktivismen används på olika sätt och med olika innebörd. 
Därför blir det också viktigt att definiera vad jag avser. I avhandlingen an-
vänds socialkonstruktivismen som ett kritiskt perspektiv. Med detta avses att 
inte utgå från att ta något ”naturligt” för givet. Det skulle kunna vara på ett 
annat sätt (Barlebo Wenneberg, 2001). Socialkonstruktivismen används även 
som ett sätt att betrakta kunskap och vetenskaplig kunskap.  

I den här avhandlingen ses scoutrörelsen som ett socialt konstruerat fe-
nomen som formar människor och formas av människor. Den är också ett 
fenomen vars betydelse hela tiden definieras och omdefinieras av människor. 
Fenomenet ges olika betydelse beroende på vem som betraktar det.  

Det är dock inte särskilt radikalt att hävda att scoutrörelsen är en social 
konstruktion. Det är uppenbart för alla att människan har skapat rörelsen. 
Min poäng är istället att förtydliga att verkligheten kan te sig olika för olika 
personer. Det finns ingen ensam och entydig bild av scoutrörelsen. Det finns 
istället flera och dessa kan påverkas av varandra. I avhandlingen konstrueras 
bilder av hur scouter är, vad en scoutskjorta är för symbol och vad scoutrö-
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relsen är för kulturellt fenomen. Det handlar om scouters uppfattningar om 
vad det innebär att vara medlem i rörelsen. Det handlar också om hur deras 
bild konstrueras i relation till vad de tror att andra tänker om rörelsen. In-
formanternas kunskaper är socialt konstruerade. Avhandlingen är också en 
konstruktion. Med detta menas att världen kan beskrivas på olika sätt och 
utifrån skilda perspektiv. Kunskap är mångskiftande och kontextberoende. 
Den är historiskt och kulturellt förankrad (jfr Lindstrand, 2002). Det sociala 
och subjektiva är dock inte avhandlings grund. Den utgörs istället av empi-
riska resultat, tidigare forskning och teoretiska begrepp. På så sätt är det flera 
röster som talar i avhandlingen, förutom den person som står som författare. 
Under arbetets gång har texten dessutom utsatts för granskning av kritiska 
läsare.  

Olika perspektiv kan ge olika bilder av ett fenomen. Frågan blir vilken 
bild som är tillförlitlig. I det här fallet grundar sig bilden av scouterna och 
scoutrörelsen bland annat på intervjuer med medlemmar. Dessa har en erfa-
renhetsbaserad kunskap. Vems beskrivning av verkligheten som får råda är 
en fråga om makt. I det här sammanhanget är det jag som har makten och 
som ger informanterna röst. Det är jag som återger och tolkar och på det 
sättet är det jag som konstruerar deras berättelser om att vara scouter. Berät-
telserna har vidare påverkats av en rad faktorer, så som vilka vi är, de sam-
manhang som intervjuerna genomfördes i samt hur de avlöpte. Informanter-
na hade viss makt över konstruktionen av berättelserna i och med att de kun-
de välja hur, vad och om de ville svara. Ur den aspekten är kunskapen som 
presenteras gemensam. 

Är det möjligt att veta någonting? Vad är kunskap? Det har länge förts en 
diskussion om huruvida vetenskapen beskriver en sann kunskap som finns 
ute i verkligheten eller om det är en av människan och hennes sociala sam-
manhang konstruerad skapelse. Kunskapsteorin har traditionellt försökt att 
undvika det sociala inflytandet och istället letat efter en ren form av kunskap. 
Sociala och subjektiva faktorer har bara tagits upp då fel eller brister i tän-
kandet ska förklaras (Barlebo Wenneberg, 2001; Gustavsson, 2000). Social-
konstruktivismen kan i det sammanhanget betraktas som en uppgörelse med 
traditionella synsätt. Den kan också ses som kritisk kraft som inte tar det 
omedelbara för givet (Barlebo Wenneberg, 2001). 

I en socialkonstruktivistisk kunskapssyn uppfattas inte sociala handlingar 
som naturliga, det vill säga att de inte skulle kunna vara annorlunda. Social-
konstruktivismen utgår från att kunskap påverkas av olika faktorer och av 
kontexten. Språket är till exempel socialt konstruerat och kunskapen om den 
sociala verkligheten blir därmed också socialt konstruerad. Tidsandan är en 
annan påverkansfaktor. Socialkonstruktivister frågar inte om kunskapen är 
sann eller giltig utan istället hur den har kommit till och producerats. Andra 
frågor som ställs är om kunskapen är tillförlitlig och tillämpbar (Barlebo 
Wenneberg, 2001; Berger och Luckmann, 2003; Burr, 2003).  
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Hacking (2000) konstaterar att begreppet social konstruktion har använts 
för att öka medvetenheten om olika ting. Arbeten som använder social kon-
struktion är kritiska mot rådande förhållanden. Enligt honom menar de som 
talar om sociala konstruktioner att det specifika som undersökts, ”x”, inte är 
oundvikligt eller naturligt. Han hävdar vidare att de ofta går längre än så och 
säger att ”x” är dåligt som det är eller att det skulle vara bättre om vi kunde 
göra oss av med eller radikalt förändra ”x”. Hacking påpekar att talet om 
sociala konstruktioner har blivit allmänt gångbart. Han anser att idén om 
sociala konstruktioner har varit fantastiskt frigörande, men att analyserna i 
sig inte alltid är frigörande. Att till exempel se anorexi som en social kon-
struktion ger ingen hjälp till dem som lider av sjukdomen. Hacking menar 
vidare att man måste fråga sig vad poängen är med att analysera i termer av 
social konstruktion. Även jag ställer mig denna fråga. Svaret blir att det är 
tilltalande att se kunskapen om världen som föränderlig samt att bejaka 
människors olikhet. I grunden handlar det om respekt för andra individer. 
Socialkonstruktivismen blir en möjlighet till att kunna säga att såhär kan 
man se på scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Det finns även andra sätt att 
betrakta det. Dessa är inte mer eller mindre sanna. De är bara annorlunda. 

Kultur och kulturella fenomen 
Trots att man kan beskriva världen på olika sätt och från olika perspektiv så 
antar jag att scouter i viss mån och i vissa avseenden uppfattar sig som lika 
varandra, men i andra sammanhang som olika och att det finns en variation. 
Likheten i upplevelserna av att vara scouter måste vara större mellan perso-
ner som är scouter än mellan scouter och de som inte är medlemmar i rörel-
sen. Denna likhet kan kallas kultur. För att studera scoutrörelsen i termer av 
kultur och kulturella fenomen krävs dock en närmare definition av vad som 
avses. 

Redelius (2002a) menar att det i alla föreningar finns en viss kultur som 
genomsyrar verksamheten. Kulturen har formats av historiska villkor och av 
de personer som funnits i föreningen. Kulturen kan beskrivas som en anda:  

Uppfostringsmiljön, vad barn lär sig och vilka normer och värderingar som 
införlivas kan således variera mellan olika föreningar, även om föreningarna 
bedriver samma idrott för barn i samma åldrar och med lag i samma serier el-
ler tävling (s 68).  

 
Anda kan upplevas som en vag definition. Kulturbegreppet är också svårt att 
definiera. Det finns två huvudtyper av begrepp – det estetiska och det antro-
pologiska kulturbegreppet. Det estetiska kan betecknas som normativt och 
det antropologiska som deskriptivt (Bjurström, 2005). Kultur diskuteras i 
termer av till exempel fin-, folklig- eller populär-. Då handlar det om ett 
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estetiskt kulturbegrepp. Det kan diskuteras i termer av mainstream, sub-, 
makro-, mikro-, majoritets- eller delkultur. Då handlar det ofta om ett antro-
pologiskt kulturbegrepp. Den här avhandlingen utgår från den sistnämnda 
varianten.  

Ehn och Löfgren (2001) konstaterar att det finns hundratals definitioner 
och talar själva om kultur som: 

… de koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mind-
re, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i soci-
alt handlande (s 9).  

 
Wulff (1994) refererar till antropologen Victor Turner som menar att kultur 
är processuell. Den uppstår i interaktion mellan människor som förhandlar 
om mening och uttrycks genom tal, symboler och ritualer, det vill säga ge-
nom processer av mening. 

Man kan tala om scouternas föreningsverksamhet som kultur och kårernas 
och avdelningarnas verksamhet som delkulturer inom scoutkulturen. Genom 
umgänge i scoutgrupperna skapas scoutkultur. Scouterna förenas av något 
som särskiljer dem från andra människor: de är scouter. Kulturbegreppet 
fångar på en deskriptiv nivå vad som studeras, barns perspektiv på att vara 
scouter. Det handlar om berättelser om scouters gemensamma koder och 
föreställningar samt uttryck för deras kultur: att de har scoutskjortan som en 
gemensam symbol.  

Norman (1996) poängterar att kultur är socialt, individuellt, varierat och 
föränderligt. Människor har inte kultur utan är kulturella. Samma anmärk-
ning kan göras om scouterna i denna studie. Öhlander (1994) konstaterar att 
kulturbegreppet sedan 1980-talet utsatts för kritik med postmodernistiska 
förtecken. Forskares konstruktioner av helheter har kritiserats. Den extrema 
postmodernismens företrädare motsätter sig helheternas möjlighet. De menar 
att ”varat” istället karakteriseras av fragment och ständig förändring. Repre-
sentation har diskuterats – om det är möjligt att representera människors 
erfarna verklighet utan att konstruera och förvanska. Man har också diskute-
rat hur etnografi kommer till och hur den skrivs utifrån begreppet reflexivi-
tet. Den diskussionen förs även i denna avhandling.  

Öhlander (1994) menar vidare att kulturbegreppet bär på ett bagage. Det 
bygger på distinktioner mellan avgränsade enheter inom vilka människor 
delar någonting och det gör begreppet svårförenligt med ett intresse för 
komplexitet. Det är svårt att frigöra begreppet från ” … dess förmåga att 
homogenisera avskilda helheter” (s 41). Öhlander menar att begreppet skulle 
kunna ersättas med ”kulturella fenomen” för att undvika konnotationer av 
homogenitet och helhet (s 44), vilket jag även har valt att göra i denna av-
handling.  

Ehn och Löfgren (2001) påpekar också att en vanlig fallgrop inom kultur-
forskning är att alltför starkt betona det som människor delar med varandra 
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och som gör dem lika. Numera försöker man utmana detta tänkande genom 
att även betona ” … komplexiteten, motsägelserna, och konflikterna i män-
niskors sätt att leva och tänka” (s 13). Ehn och Löfgren hävdar att vi männi-
skor ytligt sett lever i samma värld, men att vi uppfattar och tolkar den ut-
ifrån olika referensramar. Den här texten bör läsas med detta i åtanke.  

Grupper och identiteter  
Scouterna är en formell grupp där barn, ungdomar och vuxna är medlemmar. 
Det är en också global rörelse som tar sig nationella och lokala uttryck. Kul-
turer handlar ur en aspekt om grupper och gränser mellan människor. Det 
handlar om tillhörighet, men på samma gång kan det också handla om att 
inte räknas och att vara utanför.  

Att vara medlem i en grupp innebär att man har någon typ av relation till 
varandra. Det kan även finnas en rangordning mellan medlemmarna. En 
grupp kan vara mer eller mindre formell. Det har bland annat att göra med 
om gruppen har ett uttalat syfte eller om den saknar specifikt ändamål. 
Grupper kan ställa krav på medlemmarna och omgärdas av regler. Kraven 
kan vara mer eller mindre formaliserade. Kontroll och makt kan utövas i 
olika hög utsträckning. Individen har också olika möjligheter till att reagera 
inför gruppens krav. Han eller hon kan anpassa sig, försöka att ändra grup-
pens normer, bli avvikande eller lämna gruppen (Sjölund, 1979).  

Hur ska man vara som ung och som scout? Vad finns det för förväntning-
ar? Jag utgår från ett antagande om att scouter förhåller sig till det som de 
uppfattar som ”normalt”. Vad som är normalt varierar i olika kontexter. San-
din, Hydén och Lind (2006) konstaterar att det normala både kan beteckna 
en norm och det som vanligen är förekommande. De menar att förståelsen av 
det normala bygger på en jämförelse. Den förutsätter en definition av det 
som inte är normalt och/eller en definition av jämförelsens omfång och 
sammanhang. Författarna konstaterar vidare att det normala är kontextbundet 
och inte nödvändigtvis detsamma i olika sammanhang. Som exempel nämns 
en sextonåring som smakar alkohol. Hemma vid söndagsmiddagen kan det 
ses som acceptabelt, men om samma sextonåring dricker på egen hand så 
överskrids många gränser. Författarna hävdar att normaliteter inte uppstår av 
sig själva, utan att de skapas, ifrågasätts och förhandlas på olika arenor. Vi-
dare skriver de att normaliteter inte bärs upp av en bestämd aktör, utan istäl-
let är en produkt av en process med många inblandade aktörer. Normaliteter 
är ständigt föremål för förhandling. Processer där normaliteter definieras och 
förhandlas präglas på ett eller annat sätt av maktrelationer (op.cit.). Vad som 
är normalt i scouterna behöver följaktligen inte vara normalt i andra sam-
manhang och tvärtom. 

Scoutrörelsen har ett uttalat syfte med sin verksamhet. Den här avhand-
lingen fokuserar på individer som är medlemmar i Svenska Scoutförbundet. 
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Den handlar om deras perspektiv på verksamheten. Den handlar om hur de 
uppfattar sig själva som individer och som grupp, men också om hur de tror 
att andra uppfattar dem. Att vara scout är en av deras roller som människor 
och upplevelsen av detta är en del av deras identitet. Brück (1984) menar att 
identitetsbegreppet står för självupplevelse hos en individ eller en grupp men 
också för tänkta karakteristiska egenskaper, det vill säga andras uppfattning 
om en individ eller en grupp. Hon konstaterar att båda betydelserna kommer 
mycket nära kulturbegreppet. Enligt Brück bygger varje identifikationsprin-
cip på likhet och motsats. När en grupp eller en kategori människor uppfattar 
samhörighet med varandra, så betyder det även att de uppfattar sig som olika 
andra.  

Nilsson (1998) påpekar att identitetsbegreppet på senare år har tillskrivits 
en mer ”… öppen, föränderlig och motsägelsefull karaktär”. Han konstaterar 
att formandet av identiteten, ”… att bli en människa i relation till andra 
människor”, har blivit till ett ”reflexivt projekt” i det senmoderna samhället. 
Med detta menas bland annat att individens upplevelse av sig själv och en 
känsla av hur han eller hon uppfattas av andra ”… formas i en dialog med 
andra människor”. Upplevelsen av den egna identiteten kan vidare skifta 
mellan olika situationer och sammanhang (s 36). Nilsson menar också att 
fritiden i högsta grad är involverad i skapandet av identiteten.  

Andras uppfattningar om scoutrörelsen kan med andra ord påverka scou-
ternas självuppfattningar. Identiteten kan uppfattas som antingen essens eller 
konstruktion. Föreliggande studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt syn-
sätt och menar att identitet är något som görs och blir till i process och i mö-
tet mellan människor. Det är inte något som är eller som man har (jfr Burr, 
2003).  

Socialisation och initiationsriter  
Att bli scout är en del av att vara scout. Socialisationsbegreppet används för 
att beteckna förvärvandet av kulturell kompetens. Liliequist (1993) påpekar 
att det inte bara är under barndomen som socialisationen pågår utan att man 
även som vuxen förändras och anpassar sig efter nya förhållanden och nya 
roller. Vidare skriver hon att den kulturella inlärningen försiggår både ge-
nom frivilligt efterliknande och genom att det ställs krav utifrån på anpass-
ning. Den indirekta och direkta påverkan är ofta sammanflätade och beroen-
de av varandra. Liliequist påpekar att all socialisation har sin retorik och sin 
praxis och att växelspelet mellan människan som kulturbärare och kulturska-
pare är centralt inom socialisationsforskningen.  

Sommer (2005) har en något annorlunda definition på socialisation. Skill-
naden är att han tydligare skriver fram individen som kompetent. Sommer 
menar att socialisation handlar om ökande kunskap om, och en bättre hanter-
ing av den komplexa sociala ordningen, men att det även under de rätta för-
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utsättningarna omfattar kreativa möjligheter till att påverka den etablerade 
ordningen. Han påpekar att socialisation är ett ”… asymmetriskt samarbete 
med och motarbete gentemot mer kompetenta andra” (s 61). 

Socialisationsbegreppet har kritiserats på en rad punkter. Bland annat för 
att det riktar uppmärksamheten mot framtiden och inte lika mycket handlar 
om här och nu. Det handlar mer om blivande än varande. På så sätt kan be-
greppet upplevas som vuxenorienterat. Barnen glöms bort. Barndomen blir 
bara till en fas som ska gås igenom. Socialisationsbegreppet har också kriti-
serats för att det kan ge en bild av att man bara lär sig när man är barn och 
ung och inte som vuxen. Det har även kritiserats för att barnen ses som pas-
siva och för att socialisationsprocessen kan uppfattas som universell och 
oberoende av tid och rum (Zinnecker, 2002).  

Själv använder jag socialisationsbegreppet för att peka på det processuella 
och föränderliga i scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Det formar männi-
skor och formas av människor. Syftet med rörelsen är också att ge barn och 
ungdomar en fostran i scoutlagens anda. Samtidigt kan rörelsen i sig inte 
vara opåverkad av de individer som den är satt att forma. Kahane (1997) 
påpekar till exempel att scoutrörelsen både kan ses som ett verktyg för vuxen 
kontroll och som en kontext för att utveckla autonomi och initiativ hos unga. 
Han hävdar vidare att denna sammanflätning av kontroll och autonomi för-
klarar rörelsens förmåga att överleva under en lång period och dess unika 
mening för unga människor. För min analys innebär socialisationsbegreppet 
ett verktyg för att få syn på hur individerna förvärvar scoutkulturell kompe-
tens. Det är även ett verktyg för att få syn på vad de förvärvar. 

Hur vet man att en individ är scout? Övergångs- och initiationsriter kan 
vara ett svar på frågan. En övergångsrit eller en initiationsrit kan betraktas 
som ett uttryck för socialisation. En individs liv består av en serie övergång-
ar mellan olika sociala status, till exempel från att vara barn till att bli vuxen. 
Syftet med en övergångsrit är att underlätta förändringen genom att markera 
den (Gennep, 1960). En övergångsrit kännetecknas av tre faser. Separation, 
då individen frigörs från sin tidigare sociala gemenskap, isolation, då indivi-
den är utesluten från den sociala gemenskapen samt integration, då individen 
infogas i en ny social gemenskap (Bringéus, 1990). En initiationsrit skiljer 
sig från en övergångsrit genom att det är en ritual där potentiella medlemmar 
blir invigda och initierade i en grupps kultur och hemligheter: 

Ofta handlar det om att den som initieras utsätts för någon form av test som 
avgör om den nya gruppmedlemmen är värdig gruppens stöd och respekt 
(Lalander & Johansson, 2007, s 65).  

 
Frågan är om scoutrörelsen innehåller inslag av övergångs- eller initiationsri-
ter? 
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Symbol  
I studien används symbolbegreppet för att nå kunskap om scoutrörelsen som 
kulturellt fenomen. Symboler hör till gruppen, men även till den enskilde 
medlemmen. Scoutskjortan är ett exempel på detta. Den är också en gräns-
markör mellan scouterna och omgivningen.  

Hannerz (1992) beskriver tre dimensioner av kultur: idéer, yttre former 
och hur dessa är spridda över en population. I denna avhandling fokuseras 
bland annat scoutrörelsens yttre former och hur dessa framträder för scouter.  

Hall (1997) anser att det är de som deltar i en kultur som ger mening till 
människor, föremål och händelser. Saker i sig själva har sällan en enda fixe-
rad och oföränderlig mening. Något så uppenbart som en sten, kan vara en 
sten, en gränsmarkering eller en skulptur beroende av vad den har för me-
ning. Det är genom att vi använder saker och genom vad vi säger, tänker och 
känner om dem som vi ger dem en mening. Fornäs (1992) menar att symbo-
ler: 

... oftast har att göra med fenomen (ting, rörelser, ljud, bokstäver eller ord) 
som för interagerande människor på ett eller annat sätt representerar eller står 
för någonting annat (s 41).  

 
Vad har scoutskjortan för mening för scouterna? Vad berättar den om scout-
rörelsen? Lalander och Johansson (2007) menar att symboler används av 
individer för att visa vem han eller hon är. De används av gruppmedlemmar 
för att tydliggöra gruppens gränser i förhållande till omvärlden: 

Genom symboler söker gruppens medlemmar tydliggöra den egna gruppens 
identitet (s 32).  

 
Ortner (1979) påpekar att förståelsen av en annan kultur kan handla om att 
förstå innebörden av ett fåtal begrepp. Hon studerar kriterier för hur sådana 
kulturella nyckelsymboler kan kännas igen, men påpekar samtidigt att för-
ståelsen av en nyckelsymbol är beroende av en holistisk analys av den kultu-
rella kontext i vilken den är verksam, snarare än i användandet av en teore-
tisk modell. Ortner menar att en nyckelsymbol kan kännas igen på flera sätt, 
bland annat genom att den omtalas som kulturellt betydelsefull. Människor 
som tillhör kulturen är positiva eller negativa, men inte likgiltiga inför den. 
Symbolen förekommer i många typer av sammanhang och den omgärdas av 
många eller stränga regler.  

Jag identifierar och utgår från scoutskjortan som en nyckelsymbol inom 
scoutrörelsen. Genom att studera berättelser om scoutskjortan studeras scout-
rörelsen som kulturellt fenomen. Scoutskjortan blir en nyckel till att förstå 
kulturen. Den är gemensam för scouter och på samma gång individuell för 
de enskilda medlemmarna. Likt Kjellman (1993) menar jag dessutom att 
föremål kan fungera som materialiserade uttryck eller symboler för viktiga 
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skeenden och idéer i samhälle och kultur. Scoutskjortan kan bli ett verktyg 
för att fånga den processuella aspekten av scoutrörelsen som kulturellt fe-
nomen.  

Kläder som kommunikation  
Scoutskjortan är ett klädesplagg. Centergran (1996) anser att kläder kan ses 
som ett språk, där enskilda plagg och/eller plaggkombinationer utgör en 
uppsättning tecken som kan laddas med olika betydelser, det vill säga ges ett 
symboliskt innehåll. Vilka dessa betydelser är bestäms av den kulturella 
erfarenheten och av den sociala situationen. Centergran menar att samma 
uppsättning kläder kan föremedla helt olika budskap beroende på vem som 
tolkar och när tolkningen görs. Ett plagg eller en plaggkombination kan ha 
allt ifrån exakt samma betydelse till den rakt motsatta för sändare respektive 
mottagare. Semiotikens förutsättning är också att varje kommunikationspro-
cess har regler eller koder som vilar på kulturell konvention (Eco, 1971). 
Scouters berättelser om scoutskjortan borde kunna berätta något om gemen-
samma koder och om scoutrörelsen som kulturellt fenomen.  

Joseph (1986) menar att det finns två sorters tecken; signaler och symbo-
ler. Han skriver att en signal är en enkel kognitiv länk som till exempel det 
gröna ljuset som uppmanar oss att korsa gatan, medan en symbol är ett mer 
komplext och abstrakt tecken som ger information om värden, tro och käns-
lor. Om ett tecken är en signal eller en symbol beror delvis enligt Joseph på 
social och kulturell kontext. Vem som varseblir och hur det varseblivs kan 
också påverka om tecknet vid en given tidpunkt är en signal eller en symbol.  

Jag utgår från att scoutskjortan fungerar som en symbol för scouterna, 
samtidigt som den kan fungera som en signal för andra som inte är medlem-
mar. Detta kan även uttryckas på andra sätt. Jacobson (1994) frågar sig till 
exempel vilka signaler en informants samedräkt sänder. Hon menar att det 
bör skiljas på interna och utåtriktade budskap. För icke-samer är dräkten 
endast en signal som visar att personen är same. För samerna ger dräkten 
utförligare information, till exempel kan de se att Jacobsons informant är 
klädd i en kvinnodräkt, att den är nordsamisk och att den kommer från Juk-
kasjärvi socken. För att förstå de interna budskapen måste man kunna koden. 
På samma sätt kan en scoutskjorta tänkas ha interna och utåtriktade budskap.  

Kläder kan dessutom delas in i typer. Dessa typer säger något om vad 
kläderna kan kommunicera och ha för betydelse. Flugel (1951) diskuterar till 
exempel fixerade och modebetonade kläder. En fixerad klädsel är bunden till 
särskilda platser och grupper. Den förändras långsamt och dess värde är i 
viss grad beroende av varaktigheten. Modebetonade kläder förändras där-
emot hastigt, är inte bundna till särskilda platser och sprids fort till alla delar 
av världen. Enligt denna terminologi kan scoutskjortan definieras som en 
fixerad klädsel.  
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Flugel (1951) finner tre gemensamma element hos alla typer av fixerade 
dräkter: 

… de har relativ beständighet, de utmärker en speciell grupp människor med 
sociala eller topografiska föreningsband, och de är likformiga för olika indi-
vider (i den mån individerna befinner sig inom samma hierarkiska underav-
delningar, där sådana existerar) (Flugel, 1951, s 123).  

 
Flugel räknar upp olika fördelar hos en fixerad dräkt. Den utesluter det soci-
alt splittrande tävlingsmomentet. Den spar tid och besvär vid valet av kläder. 
Den erbjuder ett vackrare alternativ för dem som har bristfällig smak eller 
som saknar talang att själva välja kläder. Den avskaffar utgifter som uppstår 
vid hastiga ombyten av ”modebetonade kläder”. Det finns även nackdelar. 
En fixerad dräkt ger till exempel inte möjlighet till individuella uttryck. Flu-
gel hävdar också att en fixerad dräkt är beroende av traditionen och att det 
hindrar den från att tillräckligt anpassa sig till skiftande behov, normer och 
ideal (op.cit.). Har scoutskjortor liknande för- och nackdelar? Lönnqvist 
(1979) påpekar att kläder bidrar till att en roll kan kommuniceras. Han menar 
också att symbolvärden som är knutna till en roll kan sägas bli mer beständi-
ga och traditionsbundna då ”… de en gång konkretiserats i en viss klädsel” 
(s 96). Gäller detta även scoutskjortor? Finns det spår av sådana resonemang 
i informanternas berättelser?  

Summering  
Detta kapitel har beskrivit hur avhandlingen utgår från en socialkonstrukti-
vistisk kunskapssyn. Den innebär att kunskap ses som mångskiftande och 
kontextberoende. Enkelt uttryckt får den som konsekvens att avhandlingen 
kommer att presentera olika sätt att se på scoutrörelsen som kulturellt feno-
men, men utan att hävda att det inte finns andra sätt att betrakta den.  

Detta kapitel har också presentat en rad begrepp. Dessa ringar in det som 
ska fokuseras. Det har till exempel konstaterats att kulturbegreppet på en 
deskriptiv nivå fångar vad som studeras. Det handlar om berättelser om 
scouters gemensamma koder och föreställningar samt uttryck för deras kul-
tur: att de har scoutskjortan som en gemensam symbol. Vidare har det slagits 
fast att man kan resonera om scouterna utifrån att det är en grupp. Inom 
gruppen finns det saker som uppfattas som normalt. Vad som är normalt i 
scouterna behöver dock inte vara normalt i andra sammanhang och tvärtom. 
Det konstateras vidare att man även kan diskutera scouting i relation till be-
grepp som identitet, socialisation och initiationsrit. Kapitlet beskriver slutli-
gen hur symbolbegreppet kommer att kunna användas för att fånga ett inne-
håll i scoutrörelsen som kulturellt fenomen.  
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Kapitel 5. Metod  

Ordet kunskap består av att kunna och att skapa. Kunskap utvecklas av män-
niskor i en process, men kan också beskrivas som något färdigt som finns 
utanför individen (Gustavsson, 2000). Denna avhandling lyfter fram resulta-
tet av en process, men den visar även hur processen har gått till. I grund och 
botten bygger avhandlingen på kvalitativa intervjustudier och dokumentstu-
dier, men jag har tagit intryck av tankar som presenteras i etnologisk och 
etnografisk forskning, till exempel om reflexivitet och ”rörligt sökarljus”.  

Etnografi och etnologi 
Etnografi går att härleda till grekiskans ethnos och graphein, som betyder 
folk respektive be(skriva) (Bjurström, 2004). Det handlar om att beskriva 
människan som kulturvarelse. Alvesson och Sköldberg (1994) konstaterar att 
etnografi kan definieras på olika sätt och att det är vanligt att associera till 
antropologi och till en längre tids vistelse i ett lokalsamhälle. Författarna 
räknar också upp olika tekniker som metoden använder sig av. Det kan till 
exempel vara observationer i naturliga situationer, studier av artefakter (ma-
teria som uttrycker kulturella och sociala förhållanden) eller intervjuer. Ny-
lén (2005) konstaterar att etnografisk empiri kan ”… bestå både av inspel-
ningar eller av anteckningar från spontan social interaktion i den studerade 
miljön och av forskarinitierat material såsom intervjuer” (s 28). Hammersley 
och Atkinson (2003) noterar i sin tur att gränserna för vad som räknas som 
etnografi är oklara.  

Jag har inspirerats av etnografi och etnologi och har till exempel arbetat 
med beskrivningar. Jag har frågat om informanternas subjektiva upplevelser 
av att vara scouter och har försökt att förstå det ur deras synvinkel. Jag har 
också strävat efter att förstå scoutrörelsen som kulturellt fenomen genom att 
använda olika metoder. Detta är dock inte en renodlad etnografisk eller etno-
logisk avhandling. Jag har till exempel studerat scoutskjortan som en arte-
fakt, men jag har inte vistats längre tid bland scouter på möten och läger.  

”Att arbeta med rörligt sökarljus” är ett begrepp inom etnologin. Det be-
skriver en strategi som går ut på att hela tiden växla arbetssätt. Löfgren 
(1996) menar att valet av teoretiska perspektiv, problem eller material inne-
bär en speciell ljussättning av undersökningslandskapet, där vissa detaljer 
framträder tydligt, medan andra ligger i halvskugga eller blir helt osynliga i 
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mörkret. Genom att skifta ”sökarljus” kan forskaren bli varse de sätt på vilka 
metoderna ger en selektiv bild av det som studeras. På samma sätt har ar-
betssätten växlat i denna avhandling. Jag har känt mig fri att kombinera olika 
typer av teori och empiriskt material.  

Val av metod och material 
Val av metod är beroende av en mängd faktorer. Först och främst handlar det 
om vad det finns för kunskapsmål. I andra hand kan resurser i form av till 
exempel kompetens, tid och ekonomi ha betydelse. För att uppfylla syfte och 
besvara frågeställningar valde jag att använda en kombination av metoder. 
Den första och den andra frågeställningen handlar på olika sätt om vad scou-
ter berättar. Till det valdes intervjun som metod. Det som bland annat talade 
för detta var att jag hellre ville samla mer detaljerad information från ett 
färre antal personer än att samla mer ytlig information från ett flertal (jfr 
Denscombe, 1998). Jag ville nå en djup förståelse av hur man kan se på 
scoutrörelsen som kulturellt fenomen.  

Den tredje frågeställningen handlar om vad scoutskjortan som symbol be-
rättar om scouterna. För att få kunskap om det användes en kombination av 
intervjuer och studier av arkivhandlingar och samtida dokument.  

Den fjärde, sista, och mer övergripande frågeställningen handlar om vad 
allt sammantaget berättar om att vara ung och scout samt vad det berättar om 
scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Till denna fråga användes samtliga 
kategorier av empiriskt material. 

Qvarsell (2003) påpekar att tekniker för att samla in och analysera data 
inte är oberoende av kontextuella villkor. Olika metoder och sammanhang 
kan ge olika svar.  

Ingen metod täcker in allt och olika metoder ger olika fragment av verk-
ligheten. Intervjusvar kan till exempel bara vara uttryck för tolkningar av 
olika företeelser. De är så att säga inte de företeelser som de benämner. De 
är uttalande om verkligheten och inte själva verkligheten i sig: 

Uttalanden om verkligheten, reflektioner och tankar om händelser i livet är 
oerhört viktiga, de ger värdefulla inblickar i hur verkligheter konstrueras och 
upplevs, men de är för den skull inte de händelser de reflekterar över (Nor-
man, 1996, s 176).  

 
Jag har valt att kalla intervjuerna för berättelser. Det är berättelser som vi 
tillsammans har vävt genom att samtala med varandra. Poängen med att 
benämna dem som berättelser är att markera att de inte handlar om själva 
upplevelserna av att vara scouter, utan att de istället handlar om vad infor-
manterna i samspråk med mig berättar om dessa upplevelser. 
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Empiriskt material 
Avhandlingen består av fyra kategorier av empiriskt material. Nedan redovi-
sas en översikt av materialet och därefter följer en redogörelse över respekti-
ve material. Metodkapitlet är kronologiskt upplagt efter hur jag har arbetat. I 
kapitel sex och sju som redovisar resultat har jag sedan valt att ändra på ord-
ningsföljden. Jag har valt att lägga ”Patrullscouternas berättelser” som det 
första resultatkapitlet och ”Scoutskjortan – scouternas symbol” som det 
andra. Tanken med detta är att ”Patrullscouters berättelser” tar upp fler 
aspekter av barns perspektiv på att vara scouter och medlemmar i Svenska 
Scoutförbundet, medan ”Scoutskjortan – scouternas symbol” smalnar av, 
men också fördjupar analysen.  
 

Tabell 2. Översikt av det empiriska materialet 

Empiriskt material Genomfördes Består av Redovisas i 

Intervjustudie: Scout-
skjorta – scouternas 
symbol  
 

2003 
 
 
 

28 intervjuer  
 
 
 

Kapitel 7 
 
  
 

Arkivstudie 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 
 
 

Arkivhandlingar från 
Scoutförbundet i Ving-
åker  
 
 
 

Kapitel 2 och 7 
 
 
 
 
 

Studie av samtida 
dokument 
 
 
 
 

2003-2007 
 
 
 
 
 

Handlingar från Svenska 
Scoutförbundets hemsi-
da 
 
 
 

Kapitel 2, 6 och 7  
 
 
 
 
 

Intervjustudie: Pa-
trullscouters berättel-
ser 

2006 Sex intervjuer  Kapitel 6  
 

 

Intervjustudie: Scoutskjortan – scouternas symbol 
Syftet med den första intervjustudien var att studera vad barn och vuxna 
berättar om sina uppfattningar och erfarenheter av scoutskjortan som klädes-
plagg och symbol. Jag hade fått en förfrågan från Svenska Scoutförbundet 
som bekostade sex månaders arbetstid på halvtid. Önskemålet var att 30 
medlemmar av båda könen, i olika åldrar och från olika delar av landet skul-
le intervjuas. Jag valde ut vilka kårer som skulle kontaktas. Min ambition var 
att från tre kårer intervjua två miniorscouter (motsvarar skolår två och tre), 
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två juniorscouter (skolår fyra och fem), två patrullscouter (skolår sex, sju och 
åtta), två seniorscouter (skolår nio samt år ett och två på gymnasiet) samt två 
ledare. I verkligheten blev det totala antalet intervjuer 28, det vill säga två 
färre än beräknat. Intervjustudien avgränsades geografiskt till att omfatta en 
kår i Svealand, en i Norrland och en i Götaland.  

Intervjuguide och frågor 
Hammersley och Atkinson (2003) skriver att etnografer inte brukar bestäm-
ma exakta frågor på förhand när de gör intervjuer. De kan ha en lista med 
ämnen. De brukar inte heller ha en bestämd ordningsföljd på frågorna utan är 
flexibla. Diskussionen ska flöda på ett sätt som verkar naturligt, men etno-
grafen har en agenda och behåller kontrollen. Mina intervjuer kan dock inte 
kategoriseras som etnografiska i annan bemärkelse än att de i flesta fall ägde 
rum i scouternas naturliga miljöer – läger och möten.  

Till studien utarbetades en intervjuguide (bilaga 1). Den koncentrerades 
kring vissa teman men omfattade även förslag till frågor. Den fungerade som 
en checklista och inte som ett strikt formulär (jfr Kvale, 1997). Frågorna var 
öppna och saknade fasta svarsalternativ. De var formulerade på ett sätt som 
var tänkt att uppmuntra informanterna till att beskriva och berätta. Frågorna 
handlade om hur plagget används. De handlade också om retorik, bestäm-
melser, andras inställning, symbolik, materialfrågor och plaggets framtid.  

Syftet med intervjuguiden var att alla informanter skulle få möta relevanta 
och likartade teman. En fördel med detta är att man får en uppsättning struk-
turerade intervjuer som kan bearbetas och jämföras med varandra (Krag 
Jacobsen, 1993). Repstad (1999) tar upp en annan aspekt. En bra intervju 
kräver en planering av vilka teman som ska beröras. På det viset kan man 
undvika att ”… drunkna i irrelevant prat” (s 65). Intervjuerna var följaktligen 
betydligt mer strukturerade än etnografiska intervjuer. Samtidigt var ord-
ningsföljden på frågor och teman flexibel. Vid behov kunde de kastas om 
och frågorna kunde omformuleras. Intervjuerna skulle därför närmast kunna 
karakteriseras som semistrukturerade (jfr Denscombe, 1998).  

”Svealand” 
Barn omges ofta av vuxna som fungerar som ”grindvakter”. Vuxna bestäm-
mer om forskaren får möta barnen. Därmed bestämmer också vuxna om 
barnen får möjlighet att uttrycka sig (Masson, 2000; Ljusberg, Brodin & 
Lindstrand, 2007). Så fungerade det även i denna studie. Projektet startade 
den första juni 2003 och tiden var knapp om jag skulle hinna få kontakt med 
en kår som skulle kunna besökas under sommaren. Jag valde att ta kontakt 
med ”Svealand”, eftersom jag sedan tidigare var bekant med flera av dess 
medlemmar. Kåren har omkring 250 medlemmar, är drygt 70 år gammal och 
har sina lokaler i en villaförort utanför en storstad i mellersta Sverige. Kåren 
skulle åka på läger under en dryg vecka i juli och jag hade möjlighet att be-
söka dem då. Via en person i kårens lägerkommitté fick jag tillgång till en 
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adresslista över medlemmarna. Ur den valde jag ut fyra miniorscouter, fyra 
juniorscouter och fyra patrullscouter. Hälften var flickor och hälften pojkar. 
Till dem skickade jag ett informationsbrev med en förfrågan om målsmans 
tillstånd till att göra intervjuer. Tolv brev skickades och tio besvarades. Sju 
föräldrar gav sitt samtycke. Följaktligen hade jag fått de tillstånd som be-
hövdes för att besöka kåren. På plats tog jag kontakt med seniorscouter och 
ledare och frågade om deras samtycke till att vara med i studien. Eftersom de 
är äldre än 15 år så behövdes inte målsmans tillstånd. Jag besökte lägret un-
der fyra dagar, deltog i aktiviteter och sov i samma tält som ledarna. När 
tillfälle bjöds gjordes intervjuer. Ibland blev intervjuerna avbrutna av andra 
som var nyfikna på vad vi pratade om. Min målsättning var att så lite som 
möjligt inkräkta på den ordinarie verksamheten. Jag valde att endast inter-
vjua personer som jag inte var bekant med sedan tidigare. Under lägret 
genomfördes totalt tio intervjuer med informanter i åldrarna 9 till 46 år. Data 
om intervjuerna återfinns i bilaga 2. 

”Norrland” 
Till scoutkår ”Norrland” skickades ett brev med en förfrågan om det fanns 
intresse att vara med i ett projekt om scoutskjortan. Jag hittade kåren på för-
bundets hemsida. Norrland har cirka 40 till 50 medlemmar, är drygt 70 år 
gammal och ligger i en större stad i norra Sverige. Det kom ett svar att de 
ville vara med. Jag ringde upp och gemensamt bestämdes datum när besöket 
kunde genomföras. Jag skickade informationsbrev med bifogad intressean-
mälan, i vilken jag bad om målsmans tillstånd. Dessa distribuerades till scou-
terna genom min kontaktperson. Under två dagar i mitten av september be-
söktes kåren. De flesta intervjuerna genomfördes i scoutlokalen i samband 
med ordinarie möten. Undantaget var intervjun med ledaren ”Lena” som 
ägde rum i en hotellfoajé och intervjun med ledaren ”Leif” som ägde rum på 
ett café. Kåren hade dessvärre inga seniorscouter och den ena miniorscouten 
som skulle ställa upp hade bestämt sig för att sluta i scouterna. De andra 
flickorna som var miniorer ville inte vara med i projektet. Följaktligen inter-
vjuades bara en miniorscout, en pojke. Samtidigt tillkom en intervju. Tre 
patrullscouter intervjuades istället för två. Totalt gjordes åtta intervjuer med 
scouter i åldrarna 8 till 37 år. Data om intervjuerna återfinns i bilaga 2. 

”Götaland” 
Scoutkår ”Götaland” kontaktades på samma sätt som Norrland. Även i denna 
kår hjälpte en kontaktperson till med informationsbrev och intresseanmäl-
ningar. Götaland är en så kallad sjöscoutkår. Verksamheten är inriktad på 
segling. Kåren har omkring 140 medlemmar, är drygt 60 år gammal och har 
sina lokaler och båtar utanför en större stad i södra Sverige. Under två dagar 
i slutet av oktober besöktes Götaland. Intervjuerna ägde rum i scoutlokalen. 
Skolorna hade höstlov och därför kunde scouterna komma under dagtid. 
Ingen manlig ledare hade möjlighet att ställa upp och istället intervjuades två 
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kvinnliga ledare. Totalt genomfördes tio intervjuer med scouter i åldrarna 9 
till 54 år. Data om intervjuerna återfinns i bilaga 2. 

Kontextens betydelse 
Intervjuerna med scouterna i Svealand, Norrland och Götaland genomfördes 
i olika sammanhang och under olika tider på året, vilket kan ha påverkat 
deras utsagor. Scouterna i Svealand kunde till exempel relatera till en verk-
samhet som samtidigt pågick. Under deras sommarläger var det flera som 
inte bar scoutskjorta, eftersom det var varmt. Alla uppmanades dock att klä 
sig i plagget till flagghissning. Då blev det också naturligt att i intervjuerna 
nämna flagghissningen som ett tillfälle då det är viktigt att ha scoutskjorta. I 
Norrland kunde scouterna också relatera till en pågående verksamhet. I hu-
vudsak intervjuades de under sina ordinarie möten. Flera påpekade att scout-
lokalen var kall och att de ofta hade möten utomhus. Det var viktigt för dem 
att klä sig varmt och då räckte inte alltid scoutskjortan till. Det är rimligt att 
anta att de hade nämnt andra saker eller svarat annorlunda om intervjuerna 
genomförts sommartid. I Götaland var det skollov och informanterna kom 
till en tom scoutlokal. Några av dem hade klätt sig i scoutskjorta. Flera kom i 
följe med kamrater, syskon eller föräldrar. Till skillnad från de andra kunde 
de inte relatera till en pågående scoutverksamhet. Det kan också ha haft be-
tydelse för resultatet.  
 

Tidigare resultatredovisningar 
I efterhand kan jag konstatera att det är svårt att som i den första intervjustu-
dien analysera ett stort antal intervjuer. Det fanns två faktorer som underlät-
tade analysen. Den första var att en intervjuguide hade använts och att inter-
vjuerna därmed hade struktur och var lätta att jämföra. Den andra var att det 
handlade om ett begränsat fenomen. Intervjustudien har tidigare redovisats i 
en rapport (Westberg, 2004a) som senare omarbetades till en licentiatuppsats 
(Westberg, 2004b). Resultaten har även diskuterats i en artikel (Westberg, 
2005) och i två konferensbidrag (Westberg, 2006; Formark & Westberg, 
2006). Här i avhandlingen presenteras en utvecklad analys. Teman som ut-
kristalliserats i det empiriska materialet diskuteras i relation till arkivmateri-
al, samtida dokument, tidigare forskning samt teori.  

Arkivstudie  
Intervjustudien om scoutskjortan har ett utpräglat samtida perspektiv och 
saknar historisk förankring. Efter att licentiatuppsatsen lagts fram (Westberg, 
2004b), ville jag lära mig mer om scoutrörelsens bakgrund och utveckling. 
Avhandlingens fokus är medlemmar i Svenska Scoutförbundet och deras 
berättelser om upplevelser av att vara scouter i ett samtida perspektiv. Det 
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handlar också om scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Detta innebär att 
historiska aspekter inte saknar relevans. Syftet med arkivstudien var att stu-
dera historiska dokument om scoutskjortor samt dokument som på ett över-
gripande plan skildrar rörelsens utveckling. Svenska Scoutförbundet är hu-
vudman för Kjesäters folkhögskola i Vingåker. På skolan finns Scoutarkivet 
och Scoutmuseet. Scoutarkivet har handlingar från Sveriges Scoutförbund, 
Sveriges Flickors Scoutförbund och Svenska Scoutförbundet. Sveriges 
Flickors Scoutförbunds arkiv har dock i stor utsträckning överförts till Riks-
arkivet. I scoutarkivet och på museet finns olika typer av material. Där finns 
bland annat ett bibliotek med litteratur som har skrivits av/om scoutrörelsen 
samt scouttidningar från olika tider. Där finns möteshandlingar och räken-
skaper, foton, filmer, föremål, kläder och en pressklippsamling.  

Med koncentration på det som handlar om scoutskjortor gick jag igenom 
samtliga typer av material. Jag fokuserade på handböcker för ledare och 
scouter. Jag gick även igenom handlingar från Friluftsmagasinet Scoutvaror 
och dess föregångare som saluförde scoutdräkter. Jag granskade tidningar 
från respektive förbund samt mötesprotokoll för styrelserna för de år då för-
ändringar i dräkten eller bestämmelser om dräkten inträffat. Dessa föränd-
ringar identifierades via handböckerna. På så sätt fick jag en bild av hur klä-
desplagget och dräktbestämmelser utvecklats över tid. Jag sökte samtidigt 
även efter material som skildrade Svenska Scoutförbundets och dess före-
gångares historia på ett övergripligt och organisatoriskt plan.  

I referenslistan markeras material som kommer från arkivet i Vingåker 
med: (Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). I löptext redovisas i 
första hand författaren och det år då dokumentet publicerats. I andra hand, 
när författaren är okänd, redovisas dokumentets namn samt året det publice-
rats.  

Arkivet förfogar över ett stort antal foton som har skannats och bränts på 
cd-skivor (originalen har deponerats hos Riksarkivet). Dessa skivor fick jag 
kopiera och tillåtelse att använda. I avhandlingen har foton från skivorna 
använts för att illustrera scoutskjortors utseende i olika tider samt för att 
skildra scoutrörelsens historia. Dessa bilder skall ses som illustrationer. De 
har inte något att göra med de personer som förekommer i texten. Enda un-
dantaget är bilden på Robert Baden-Powell. Samtliga bilder är publicerade 
med tillstånd från Svenska Scoutförbundets Arkiv- och museikommitté.  

Studie av samtida dokument 
Utöver arkivstudien har jag kontinuerligt, nästan varje arbetsdag, följt 
Svenska Scoutförbundets hemsida, www.ssf.scout.se, och läst de dokument 
som varit utlagda där. Nutida dokument insamlades för att skildra hur dräkt, 
dräktbestämmelser och organisation beskrivs av Svenska Scoutförbundet 
idag. Hemsidan visar vad förbundet vill förmedla till sina medlemmar och 
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till omvärlden. Förbundet påverkas starkt av det som sker inom Svenska 
Scoutrådet och därför studerades även dokument därifrån, till exempel rådets 
förslag till en ny scoutdräkt för Sveriges alla scouter.  

I avhandlingen används ett flertal webbaserade referenser och då redovi-
sas författaren och det år då referensen författades. När författaren är okänd 
redovisas namnet på dokumentet samt i kända fall året då det skapades. När 
årtalet är okänt redovisas istället nedladdningsdatum.  

Intervjustudie: Patrullscouters berättelser 
Syftet med den andra intervjustudien var att studera vad patrullscouter berät-
tar om sina upplevelser av att vara scouter och om omgivningens inställning 
till deras medlemskap i scoutrörelsen. Utgångspunkten var att patrullscouter 
ofta har en relativt lång erfarenhet av att vara medlemmar i scoutrörelsen, 
men att de ännu inte har gått över i rollen som ledare. En annan orsak var att 
högstadietiden pekats ut som en delvis problematisk period för scouter i den 
tidigare studien om scoutskjortan som symbol (Westberg, 2004a, 2004b).  

Studien med patrullscouter omfattar sex patrullscouter från tre kårer i 
Stockholmsområdet. Intervjustudien kan kategoriseras som en fallstudie. En 
sådan består av ett eller ett fåtal fall och dessa undersöks mer detaljerat än 
om fler fall studeras. Fallstudie implicerar dessutom att det rör sig om insam-
ling av ostrukturerade data och att dessa analyseras kvalitativt (jfr Hammers-
ley & Gomm, 2000).  

Till studien utarbetades en intervjuguide (bilaga 3) liknande den som an-
vänts i den första intervjustudien. Frågorna handlade om var, när, hur och 
varför barnen är scouter och håller på med scouting. Det bedömdes som 
lättare att fråga så än att bara fråga om vad scouting är för sorts fenomen. 
Frågorna inriktades på olika aspekter av scoutrörelsen som kulturellt feno-
men. De handlade om medlemskap, aktiviteter, möten, patrullsystemet, haj-
ker, läger, vänskap, ideologi, normer, religion, historik, traditioner, symbo-
ler, lärande, ledarskap och status.  

Jag valde sedan ut åtta kårer i stockholmstrakten. Tanken var att de skulle 
ligga inom rimligt besöksavstånd och att jag inte skulle ha någon relation till 
dem sedan tidigare. Ansvariga patrullscoutledare kontaktades via e-post. Jag 
berättade om projektet och frågade ledarna om de trodde att några barn i 
deras respektive avdelningar kunde vara intresserade av att ställa upp på en 
intervju.  

Åtta patrullscoutledare kontaktades och sex svarade. Till tre av dem 
skickades brev med skriftlig information om studien och en förfrågan om 
tillstånd från patrullscouter och målsmän. Dessa brev distribuerades till 
scouterna av deras ledare. Endast en patrullscout, ”Oskar”, meddelade att 
han ville ställa upp på en intervju. Vi samtalade i en dryg timma. Intervjun 
spelades in på mp3-spelare men raderades olyckligtvis innan utskriften var 
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klar. Jag har valt att betrakta intervjun med Oskar som en provintervju. Re-
sultatet redovisas inte. Intervjuguiden finjusterades efter denna intervju.  

Från den fjärde kåren fick jag en lista med telefonnummer till scouterna 
så att jag själv kunde ringa runt. Det resulterade i att jag fick kontakt med 
”Therese” och ”Henrik”. De är medlemmar i en scoutkår som har sina loka-
ler i Stockholms innerstad. Jag träffade Therese på ett café i Stockholms 
innerstad. I en relativt bullrig miljö pratade vi och fikade under en och en 
halv timmes tid. Henrik träffade jag i hans hem. Vi satt i köket och samtala-
de i en knapp timme.  

Den femte kåren besökte jag under ett avdelningsmöte för att berätta och 
dela ut information om projektet. Det ledde till att ”David” och ”Arvid” 
meddelade att de ville vara med. De är medlemmar i en sjöscoutkår som 
bedriver sin verksamhet i en kommun utanför Stockholm. Jag träffade David 
och Arvid i deras respektive hem. Varje intervju varade i omkring en timme.  

I den sjätte kåren fick jag en lista med namn och telefonnummer till åtta 
patrullscouter som hade svarat sin ledare att de kunde ställa upp. Jag ringde 
upp två flickor: ”Annika” och ”Frida”. De ville vara med och jag träffade 
dem i deras respektive hem. Även dessa intervjuer varade i omkring en tim-
me. Data om intervjuerna återfinns i bilaga 4. Resultaten redovisas i kapitel 
6. 

Etik  
Undersökningen följer de etiska krav som är brukliga inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna 
informerades om forskningsprocessen samt om hur och till vad materialet 
skulle användas. De tillfrågades om att ge sitt tillstånd till att intervjuerna 
spelades in med bandspelare och fick veta att de när som helst kunde avbryta 
sin medverkan. Efteråt fick de läsa utskrifterna och godkänna råmaterialet. 
Informanterna har anonymiserats. Minior-, junior- och patrullscouter är yng-
re än 15 år och därför tillfrågades deras målsmän skriftligen om sitt sam-
tycke i enlighet med Humanvetenskapliga Forskningsrådets etiska principer. 
En fundering som väcktes under arbetets gång handlar om målsmans till-
stånd. Att få målsmans tillstånd är inte per automatik detsamma som att få 
barnets tillstånd. Till intervjustudien med patrullscouter korrigerades tillvä-
gagångssättet så att både målsmän och barn tillfrågades om sitt samtycke.  

Samtliga intervjuer skrevs ut i sin helhet och skickades till respektive in-
formant för att han eller hon skulle ges möjlighet att läsa igenom utskrifter-
na. Tanken med detta var att undvika missförstånd och eventuella felaktighe-
ter. Barnen har själva fått läsa igenom sina intervjuer och godkänt dem. För-
äldrarna har inte fått reda på vad deras barn sagt, om inte barnen själva har 
valt att berätta.  
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Under arbetets gång funderade jag över hur många av dem som verkligen 
tog sig tid till att läsa igenom intervjuutskrifterna. Jag kände mig även osäker 
på om alla hade förmåga att göra det och förstod konsekvenserna av att del-
ta. Det här var tankar som främst väcktes efter den första intervjustudien. 
Som en konsekvens av detta fick patrullscouterna i den andra intervjustudien 
tillgång till både intervjumaterial och sammanfattning av sina respektive 
intervjuer. Tanken var att öka deras möjligheter till att ta del av och bedöma 
materialet.  

Informanterna i samtliga intervjustudier har anonymiserats genom att de 
försetts med fiktiva namn. De fingerade namnen i studien om scoutskjortor 
följer ett visst mönster: Maria, Mattias, Mikael, Matilda och Magnus är mi-
niorscouter, Jessica, Jacob, Jeanette, Jan, Julia och Jesper är juniorscouter, 
Paula, Patrik, Patricia, Petra, Pelle, Pernilla och Peter är patrullscouter, Stina, 
Stefan, Signe och Sune är seniorscouter och Lisa, Lennart, Lena, Leif, Loui-
se och Lotta är ledare. Scoutkårerna har också försetts med fingerade namn. 
Dessa syftar på deras geografiska läge i Svealand, Norrland och Götaland. 
Patrullscouterna i den andra intervjustudien har också försetts med fingerade 
namn, men dessa följer inte samma systematik.  

Materialet tillhör mig och för tolkningarna svarar jag. Dessa kan inte in-
formanterna påverka. Jag har makten att redovisa och tolka resultaten av 
intervjuerna men informanterna saknar möjlighet att replikera om de inte 
håller med om resultaten eller analysen. Det är en makt som inte ska under-
skattas och ett stort ansvar. Ett sätt att hantera detta är att låta informanterna 
gå igenom det empiriska materialet för att undvika missuppfattningar samt 
att som forskare därefter vara mån om att vara det empiriska materialet tro-
get.  

Tolkningsförfarande  
Intervjuerna i studien om scoutskjortor skrevs ut i sin helhet. De lästes upp-
repade gånger och delades upp i större teman som berörts. I varje tema sök-
tes efter mönster mellan individerna i respektive kår. Jag letade också efter 
individuella variationer. Nästa steg var att jämföra kårerna med varandra. 
Analysen fokuserades av teorier om symboler och om kläder som kommuni-
kation. Andra begrepp som kom till användning handlade om kultur, identi-
tet och socialisation.  

Arkivstudien gav två typer av material, det ena om organisationen och det 
andra om dräkten. Den första kategorin sorterades kronologiskt för att skild-
ra Svenska Scoutförbundets och dess föregångares historia på ett övergripligt 
och organisatoriskt plan. Den andra kategorin hanterades på samma sätt för 
att söka återge hur klädesplagg och dräktbestämmelser utvecklats över tid. 
Detta fördjupade det historiska perspektivet. 
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De samtida dokumenten har kontinuerligt studerats i relation till scouter-
nas utsagor. Dokumentstudien blev ett sätt att granska scoutförbundets orga-
nisation och dräkt, vilket fördjupade det nutida perspektivet.  

Intervjuerna med patrullscouterna skrevs ut i sin helhet och bearbetades 
därefter till sammanfattningar. En anledning var att göra materialet mer till-
gängligt för informanterna. Det gjorde dessutom att jag själv fick en över-
blick över empirin. Sammanfattningarna tog upp större teman som berörts i 
intervjuerna. Intervjuerna jämfördes sedan med varandra för att se om det 
fanns några återkommande mönster i informanternas svar. Jag har även arbe-
tat med att spegla scouternas svar mot varandra för att söka efter variation. 
Teorier om identitet och kultur fokuserade analysen.  

Jag har slutligen beskrivit och tolkat de empiriska resultaten från respek-
tive delstudie. Dessa har också jämförts med andra studier som handlar om 
liknande fenomen och med tidigare forskning om scoutrörelsen. Barns per-
spektiv har varit i centrum. Särskild uppmärksamhet riktades mot frågor som 
väckte deras engagemang. Teoretiska perspektiv och begrepp har fokuserat 
analysen.  

Av resultaten har jag byggt två kapitel där det ena handlar om patrullscou-
ters berättelser (kapitel 6) och det andra om scoutskjortan som scouternas 
symbol (kapitel 7). Några resultat redovisas också i kapitlet som mer gene-
rellt beskriver scoutrörelsen (kapitel 2). I kapitel 8 diskuteras och analyseras 
till sist resultat och tolkningar från samtliga delstudier i relation till varandra. 
Av frågeställningarna framgår att ansatsen i denna avhandling är deskriptiv. 
Det ska handla om vad scouter, men också scoutskjortan, berättar om att 
vara ung och scout samt om scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Därför får 
också beskrivningarna en framträdande plats. Analysen av materialet har 
utmynnat i beskrivningar och tolkningar. 

Alvesson och Sköldberg (1994) påpekar att det som kommer ut av en in-
duktiv ansats är ett koncentrat av iakttagelserna. Ansatsen utgår från en 
mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i dessa även 
är generellt giltigt. En deduktiv ansats utgår däremot från en generell regel 
och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall. Den verkar förutsätta det 
som ska förklaras, det vill säga att regeln gäller i det aktuella fallet. En tredje 
variant är abduktion. Detta kan ses som en kombination av de tidigare två. 
Den utgår från empiri, men avvisar inte teoretiska föreställningar. Teori och 
empiri alterneras och omtolkas i skenet av varandra.  

Om föreliggande arbete ska klassificeras utifrån ansats så ligger abduk-
tion närmast till hands. Teorier och teoretiska begrepp har växt fram paral-
lellt med empirin. Empirin har styrt vad avhandlingen handlar om. Fråge-
ställningar och teoretiska begrepp har fokuserat analysen. 
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Ett reflexivt förhållningssätt 
Spradley (1979) ser informanter som en informationskälla. De blir etnogra-
fens lärare. I denna avhandling benämns intervjupersonerna informanter. 
Ehn och Klein (1994) påpekar att växelspelet mellan forskare och informant 
har uppmärksammats under senare år: 

Båda påverkar varandra och den färdiga texten är på sätt och vis en gemen-
sam produkt. Gränsen mellan subjekt och objekt löses upp och i mötet med 
den Andre drivs forskaren att ifrågasätta sig själv och sin egen kultur – att bli 
mer reflexiv (Ehn och Klein, 1994, s 11).  

 
I likhet med Ehn och Klein menar jag också att empiriska resultat alltid är en 
form av gemensam konstruktion mellan forskare och informant. Problemet 
kan också beskrivas såhär: 

I vilken utsträckning kan min beskrivning av kulturen eller händelsen avbilda 
den ur de involverades synvinkel, när jag bara kan använda mitt eget betrak-
telsesätt, mina egna begreppsmässiga redskap, för att förstå den som inträf-
far? (Denscombe, 1998, s 90).  

 
Det finns inte heller neutrala frågor eller svar. De är påverkade av föreställ-
ningar och motiv hos den som frågar respektive svarar (Norman, 1996). Jag 
har därför inte försökt att låta objektiv utan istället strävat efter att skriva 
fram min subjektivitet. Informanternas egna röster har fått komma till ut-
tryck i empiriska exempel. En konsekvens är att olika dimensioner av scout-
rörelsen har utforskats men att allt inte kommer att kunna redovisas. Vissa 
aspekter har framträtt som mer intressanta än andra och då har dessa lyfts 
fram av mig.  

Hammersley och Atkinson (2003) påpekar att forskare är en del av den 
värld som de själva studerar. Det finns ingen möjlighet att fly den sociala 
världen för att studera den. De förordar att forskarens egen roll måste inklu-
deras i forskningen. Ehn och Klein (1994) menar att en grundläggande tanke 
i debatten om reflexivitet är att forskaren är en del av det som studeras och 
inte bara en distanserad åskådare. De påpekar att studiet av andra i viss me-
ning innebär att studera sig själv och att denna tanke är svår att förena med 
den klassiska uppdelningen av subjekt och objekt samt tron på att det går att 
göra neutrala beskrivningar. De menar vidare att det inte går att beskriva 
verkligheten utan att påverka den, men att det inte behöver vara ett hot mot 
sökandet efter välgrundad kunskap. Forskarens subjektivitet kan istället bli 
en väg till en djupare insikt om hur kunskap kommer till. Repstad (1999) 
menar i sin tur att en viktig poäng med kvalitativ forskning är att forskaren 
”… är en uttolkare som läsaren är tämligen prisgiven åt” (s 119). Han anser 
att det är naturligt att forskaren redogör för sina motiv till forskningen och 
för eventuella uppdragsgivare. Målet är att lyfta fram ”… faktorer hos tolka-
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ren som kan göra läsaren bättre i stånd att bedöma tolkningen på ett kritiskt 
sätt” (s 119-120).  

Ett exempel på en sådan faktor kan vara att jag har varit scout från åtta års 
ålder till dess att jag fyllde sjutton år. Sedan dess har jag haft sporadisk kon-
takt med rörelsen, bland annat genom att flera av mina vänner är medlem-
mar. Om jag inte hade varit scout, så kanske jag aldrig hade intresserat mig 
för att forska om scoutrörelsen.  

Henriksson och Månsson (1996) framhåller att personligt engagemang 
och erfarenheter av den grupp som studeras ofta upplevs som en fördel i 
kvalitativt forskningsarbete. Forskaren är redan en insider och behöver inte 
bli något han/hon inte är sedan tidigare. Alvesson och Sköldberg (1994) 
påpekar att kravet på tid skärs ned om studieobjektet inte är ett främmande 
lokalsamhälle utan en del av det egna samhället där forskaren redan har ”… 
god kunskap om den allmänna kontext i vilken studieobjektet befinner sig” 
(s 109).  

Mitt tidigare medlemskap i scoutrörelsen är en styrka, men det kan också 
vara en svaghet. Det finns en risk i att förförståelsen kan göra att jag tar sa-
ker för givna. I grunden har jag dessutom positiva erfarenheter av att vara 
medlem, vilket kan leda till att jag inte är tillräckligt kritisk. Min förhopp-
ning är att min och läsarens medvetenhet kring denna problematik ska mini-
mera konsekvenserna. Resultatet kan läsas med denna eventuella felkälla i 
åtanke. En annan faktor som kan påverka resultatet är min ålder och var i 
livet jag befinner mig. Jag är född 1978 och när den första studien genom-
fördes var jag 25 år gammal. Det var då åtta år sedan jag själv var scout. Att 
vara scout då är per automatik inte detsamma som att vara scout nu. Kanske 
hade beskrivningarna och tolkningarna blivit annorlunda om jag varit äldre 
alternativt yngre.  

Det reflexiva ska dock inte ta alltför stor plats. Nylén (2005) påpekar att 
den empiriska redovisningen är läsarens enda kontakt med den studerade 
miljön. Presentationen blir avgörande för trovärdigheten, men empirin ska 
också vara givande att läsa och då måste materialet komprimeras så att om-
fattningen inte blir för stor.  

Reliabilitet, representativitet och generaliserbarhet  
I positivistisk forskning är intersubjektiv prövbarhet en viktig princip. Med 
detta menas att samma metod ska kunna tillämpas av olika personer på 
samma material och att dessa ska komma fram till samma resultat. Det ökar 
undersökningens reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. Denna avhandlings 
resultat och tolkningar går inte att pröva intersubjektivt. Intervjuerna utgör 
en unik sammansättning av forskare, informanter, förutsättningar och sam-
manhang och kan inte upprepas på samma sätt. Jag betraktar i socialkon-
struktivistiskt anda både mig själv och informanterna som subjektiva indivi-
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der. Resultaten av intervjuerna är påverkade av vilka informanterna var och 
tolkningarna är präglade av att det är just jag som gjort dem. Vissa saker har 
valts ut och lyfts fram, medan annat har hamnat i bakgrunden.  

Kaijser (1999) menar att en nyckelfråga är vilken typ av resonemang och 
diskussioner som det empiriska underlaget möjliggör. Forskaren bör fråga 
sig vilken typ av nedslag i verkligheten som materialet representerar, vilka 
frågor materialet kan svara på, vad det inte kan svara på och om iakttagel-
serna är allmängiltiga eller om de endast berör ett snävt sammanhang.  

Syftet med min forskning har inte varit att ge en representativ bild utan 
snarare att ge olika beskrivningar av hur det kan vara att vara scout. Den ena 
beskrivningen är inte mindre sann än den andra. Trots att man kan beskriva 
världen på olika sätt och från olika perspektiv så antar jag dock att scouter i 
viss mån och i vissa avseenden uppfattar sig som lika varandra, men i andra 
sammanhang som olika och att det finns en variation. Likheten i upplevel-
serna av att vara scouter måste vara större mellan personer som är scouter än 
mellan scouter och de som inte är medlemmar i rörelsen. Denna likhet kan 
kallas kultur. Avhandlingen omfattar några scoutkårer och enskilda scouter 
som är medlemmar i Svenska Scoutförbundet. De utgör inte ett representa-
tivt urval men är representanter.  

Bäckström (2005) menar att etnografin genomgått en kris under senare år. 
Den stora frågan har handlat om etnografiskt skrivande kan representera 
kultur. Bäckström menar att krisen kan kopplas till tankar om det postmo-
derna vilket går på kollisionskurs med holismen. Ett sätt att lösa problemati-
ken har varit att låta informanter berätta historier om fältet och sedan betrak-
tat dessa som möjliga sätt att se på förhållanden och fenomen. Narrativitet 
har använts som begrepp och förklaringsmodell. Sanningen har ersatts med 
möjliga sanningar och man har gått från att skriva ”history” till ”story” (s 
76).  

Jag ansluter mig till detta förhållningssätt. Intervjuerna har genomförts 
med ett särskilt urval informanter, i en bestämd tid, ett bestämt rum och i en 
bestämd social miljö. Informanterna är 34 till antalet. Alla är medlemmar i 
Svenska Scoutförbundet. De har ställt upp frivilligt och det finns en möjlig-
het att de till övervägande del är positiva till scoutrörelsen. Avhandlingen 
handlar om deras berättelser. Berättelserna berättar om informanternas per-
spektiv och om scoutrörelsen som kulturellt fenomen. De utgör ingen hel-
täckande sanning. Självklart finns det även andra bilder av hur det är att vara 
scout. Med en annan metod och med andra individer kanske det skulle ha 
blivit ett annat resultat. Resultaten måste ses relativt kontexten. Det reflexiva 
förhållningssättet är ett försök att svara på hur den sociala kontexten haft 
konsekvenser för resultatet.  
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Summering 
I detta kapitel har metod och genomförande beskrivits. Det skapar en förstå-
else för på vilka sätt och i vilka sammanhang som arbetet vuxit fram och hur 
dessa har påverkat den färdiga produkten – det vill säga denna text. För den 
fortsatta framställningen är det viktigt att komma ihåg att avhandlingen be-
står av fyra empiriska studier: två intervjustudier, en studie av arkivmaterial, 
samt en studie av samtida dokument. Sammanlagt har 34 informanter varit 
delaktiga. Intervjuerna kommer i fortsättningen att benämnas som berättel-
ser. Avsikten med det är att markera att de inte handlar om själva upplevel-
serna av att vara scouter, utan istället om vad informanterna berättar om 
dessa upplevelser. 

Resultaten från respektive delstudie kommer i de följande kapitlen att be-
skrivas, tolkas och jämföras med andra studier som handlar om liknande 
fenomen och med tidigare forskning om scoutrörelsen. Barns perspektiv är i 
centrum. Särskild uppmärksamhet riktas mot frågor som väckte deras enga-
gemang. Teoretiska perspektiv och begrepp fokuserar analysen.  

Resultaten från de fyra empiriska studierna kommer att redovisas i två 
kapitel, där det ena handlar om patrullscouters berättelser (kapitel 6) och det 
andra om scoutskjortan som scouternas symbol (kapitel 7). Några av de em-
piriska resultaten har redan redovisats i kapitlet som mer generellt beskriver 
scoutrörelsen (kapitel 2). I kapitel 8 diskuteras och analyseras slutligen resul-
tat och tolkningar från samtliga delstudier i relation till varandra.  

Av frågeställningarna framgår att ansatsen i avhandlingen är deskriptiv. 
Den ska handla om vad scouter, men också scoutskjortan, berättar om att 
vara ung och scout samt om scoutrörelsen som kulturellt fenomen. Därför 
kommer också beskrivningarna att få en framträdande plats. Analysen av 
materialet har utmynnat i beskrivningar och tolkningar. 
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Kapitel 6. Patrullscouters berättelser  

 
Detta kapitel ägnas åt avhandlingens första frågeställning. Patrullscouter har 
ofta lång erfarenhet av att vara medlemmar i rörelsen. Syftet med kapitlet är 
att studera vad de berättar om sina upplevelser av att vara scouter och om 
omgivningens inställning till att de är medlemmar. Detta kan säga något om 
scoutrörelsen, men också om förväntningar på hur barn och ungdomar ska 
vara. Det berättar något om normer och värderingar i samhället och om hur 
det är att vara ung och växa upp i vår tid. Stort utrymme ges till empiriska 
exempel och till patrullscouternas perspektiv. Här får de komma till tals. 
Därför är det här kapitlet till övervägande del deskriptivt och tar upp centrala 
aspekter av deras medlemskap. Språket ligger nära informanternas ordval. 
Det handlar om vad de tänker om sig själva, men också vad de tror att andra 
tänker om dem. Först presenteras patrullscouterna. Därefter följer en redo-
visning av åtta teman som kan urskiljas i det empiriska materialet. Dessa 
teman har analyserats och vävts samman till en ny berättelse. Det första te-
mat handlar om scouterna som en social aktivitet, det andra om patrullsy-
stemet, det tredje om möten, det fjärde om hajker, det femte om läger, det 
sjätte om förutsättningar, färdigheter och kunskaper, det sjunde om gemen-
skap, normer och värderingar och det åttonde om scoutrörelsens status och 
image. Några teman har försetts med underrubriker för att öka tydligheten 
och underlätta läsningen.  

Presentation av informanterna 

Therese – scout i stan 
Therese är 13 år gammal och andra års patrullscout. Hon bor i Stockholms 
innerstad, går i år sju i en skola utanför staden och är medlem i en kår som 
har centralt belägna lokaler. Therese gick i simskola som liten. Där träffade 
hon två pojkar som var med i scouterna. Pojkarnas föräldrar pratade med 
Therese mamma. Sedan frågade Therese mamma om Therese också ville 
prova på att vara med. Therese var åtta år gammal och har varit medlem i 
samma kår sedan dess. Hon har även andra fritidsintressen, håller på med 
teater och dansar. Som yngre spelade hon fiol och var med i en kör.  
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Henrik – scout i stan 
Henrik är 12 år gammal och går i skolår sex. Henriks systrar och pappa gick 
på scouterna och därför blev även Henrik medlem som åttaåring. Det var kul 
och så blev det att han fortsatte. Han är medlem i samma avdelning som 
Therese och har varit patrullscout i två år. Han började där ett år tidigare än 
vad man brukar. I våras hade han dock ett uppehåll på grund av tidsbrist. 
Han höll på med brottning tre gånger i veckan, vilket gjorde att det inte fanns 
tid att träffa kompisar eller att gå på scouterna. Sedan Henrik slutade med 
brottningen fanns det tid för scouterna igen och för att börja träna kampsport.  

David - sjöscout i förort 
David är 13 år gammal och går i år sju i skolan. Han är andra års patrullscout 
och medlem i en sjöscoutkår som bedriver verksamhet utanför Stockholm. 
När David var liten fick familjen en lapp i brevlådan. Man undrade om han 
och hans bror ville vara med i scouterna. Brodern tyckte att det räckte med 
att spela fotboll. David valde att gå med, eftersom han inte hade så många 
andra aktiviteter. Han började som första års miniorscout. Nu håller han även 
på med fotboll och spelar gitarr. Det är aktiviteter på måndagar, tisdagar och 
onsdagar.  

Arvid – sjöscout i förort 
Arvid är 13 år gammal och går i skolår sju. Han är medlem i samma kår som 
David och har varit scout i ett år. Han gick med för att han letade efter nå-
gonting att göra på fritiden, ”… för att fördriva tiden”. Först var han inte så 
”jättepigg” på scouterna. Sedan tänkte Arvid att han skulle prova i alla fall, 
vilket han inte ångrat. Han trivs verkligen: ”Alla är snälla och vi skrattar 
jättemycket.” Hans bästa kompis är scout. Arvid tänkte att eftersom kompi-
sen trivdes, så skulle han kanske också göra det. Han var dock tveksam, ef-
tersom alla hade sagt att det var ”… jättetöntigt att vara scout”. Arvid påpe-
kar att när man säger alla, så menar man oftast två, tre personer. Han testade 
i alla fall och tyckte inte att det var töntigt. Han har även provat på friidrott, 
fotboll, simning och spelat fiol. Nu är Arvid med i scouterna och spelar bad-
minton. 

Annika – scout i förort 
Annika är 13 år gammal och går i år sju i skolan. Hennes kompis började i 
scouterna och Annika tyckte att det lät kul och gick också dit som nioåring. 
Kamraten slutade sedan. Annika tyckte att det var roligt och valde att fortsät-
ta. Idag är hon andra års patrullscout. Hennes mamma blev scoutledare när 
Annika blev scout. Hon var själv sjöscout som liten. Annika har haft henne 
som ledare på miniorerna och juniorerna. Idag är mamman ledare för junior-
scouter. Förutom scouterna spelar Annika saxofon och är med i en orkester.  
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Frida – scout i förort 
Det kom scouter till Fridas skola och pratade om att de skulle ha en kväll där 
man kunde få prova på att vara scout. Frida tyckte att det verkade kul. Hon 
gick dit och började. Efter det har det bara blivit roligare och därför har hon 
fortsatt. Frida är elva år gammal och går i skolår fem. Hon är medlem i 
samma kår som Annika. Hon fick börja juniorscouterna ett år tidigare än vad 
som är vanligt. Efter två år hade hon gått färdigt och då var det dags att bli 
patrullscout. Därför är hon ett år yngre än de yngsta patrullscouterna. Förut-
om scouterna spelar Frida klarinett och tränar gång.  

En social aktivitet 
I intervjuerna ställdes frågor om vad som är det bästa med att vara scout, 
vilken betydelse rörelsen har för informanterna samt varför de är scouter. 
Scoutrörelsen kan betraktas som en organiserad och strukturerad fritidsakti-
vitet (jfr Mahoney m.fl., 2005). Flera av patrullscouterna väljer dock att 
framhålla något som kan betraktas som ostrukturerade aspekter när de ska 
besvara frågan om vad som är det bästa med att vara scout. Det tycks bland 
annat vara av stor vikt att de umgås med kompisar.  

Therese menar att hon träffar mycket människor genom scouterna. Det är 
folk från andra delar av Sverige och från andra länder. Under den gångna 
sommaren lärde hon till exempel känna engelska scouter under ett läger. På 
scouterna träffar hon kompisar, det är roligt och hon lär sig saker.  

Enligt Henrik i samma kår är kompisarna, roliga tävlingar och ”äventyr” 
det bästa med att vara scout. Det senare innebär att ledarna till exempel hittar 
på något i stan. Under ett möte skulle scouterna hitta ledtrådar. ”Ryska spio-
ner” (kårens seniorscouter) följde efter och skuggade. Sedan skulle informa-
tionen ges till en person som satt på ett café. Då fick de ett glas Coca Cola. 
Henrik menar att scouterna är kul och ”ett tidsfördriv”. Han skulle vara en 
”dagdrivare” om han inte var medlem.  

David, som är sjöscout, tycker om att vara i naturen, att segla och att det 
är många kompisar som går på scouterna. Han menar att det är kul på samma 
sätt som det är roligt att spela fotboll. Det är svårt att säga om det har någon 
särskild betydelse. Arvid i samma kår tycker att det bästa är alla kompisar 
som han träffar. Han är glad över att ha hittat något roligt som inte innebär 
att använda dator. Han är scout för att han var nyfiken på att hitta något nytt. 
En annan anledning är att hans kompis är medlem.  

Annika menar att det bästa är sommarläger, hajker, att umgås med kompi-
sar och att träffa nya människor. Det gör hon bland annat på lägren. I scou-
terna lär hon sig saker, gör roliga grejer och träffar kompisar. Hon är scout 
för att det är kul. Frida i samma kår tycker att det är roligt att göra saker när 
man är flera stycken, att scouterna är kul och att allting bara är roligt att 
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göra. Hon nämner till exempel att använda stormkök, att tävla och att orien-
tera. Hon är scout för att det är kul att göra de saker som de gör. En annan 
orsak är att det är roligt att vara så många tillsammans.  

Det som är slående är att samtliga anser att scouterna är en social aktivi-
tet, där de träffar kompisar och lär känna nya människor. Trots det verkar 
vänskapen inte leda till umgänge utanför verksamheten. Kanske skulle de 
aldrig umgås annars? David och Arvid, verkar till skillnad från övriga, träffa 
sina scoutkompisar ofta.  

Även om man inte umgås med scoutkompisar utanför scouterna verkar 
det dock vara viktigt att ha kompisar på scouterna. Det är viktigt att ha en 
relation till varandra. Det framgår i intervjun med Annika:  

Anna: Jo, jag pratade med en ledare en gång som sa att det finns scouter som 
går på scouterna för att de själva vill det och sedan finns det de som går för 
att deras föräldrar vill det. 

Annika: Ja, det finns det säkert. 

Anna: Har du sett det någon gång? 

Annika: Inte för att deras föräldrar vill det, men för att deras kompisar går på 
scouterna och då har de gått för att deras kompisar är där. Sedan när deras 
kompisar har slutat så har de också gjort det. Det har jag varit med om.  

 
Annikas erfarenheter stämmer väl överens med vad den tidigare forskningen 
har visat. Vänner är en oerhört central faktor för att man ska stanna kvar i en 
organiserad aktivitet (jfr Arnqvist, 1961; Persson m.fl., 2007). 

Patrullsystemet 
Alla patrullscouter beskriver att de är medlemmar i avdelningar som leds av 
äldre ledare. Avdelningarna har omkring 20 medlemmar och är indelade i 
patruller. Patrullerna består av sex till åtta personer och leds av jämnåriga 
patrulledare. Likheten mellan verksamheten och instruktionerna som Baden-
Powell gav i ”Scouting for boys” är slående (Baden-Powell, 2005). Den lilla 
gruppens princip är rådande (jfr Sidebäck, 1992).  

I intervjuerna ställdes frågor om saker som jag genom litteratur och egna 
erfarenheter uppfattat som centrala fundament inom scoutrörelsen. Ett ex-
empel är att scouter delas in i patruller. Jag var intresserad av hur det uppfat-
tas av informanterna. Detta kan säga något om hur de ser på innebörden av 
att vara scouter. Vad finns det för motiv till att patruller används? Syftet med 
patrullsystemet var ursprungligen att den instinktiva driften att bilda gäng 
skulle få sitt utlopp (Baden-Powell, 1944). Informanterna nämner istället en 
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rad praktiska skäl. Annika säger att hon faktiskt inte riktigt vet varför scouter 
har patruller:  

Annika: Det är väl för att det inte ska bli för stor grupp hela tiden. Det kan 
vara skönt att bara vara några stycken 

 
Frida tycker även hon att det är roligt att vara färre då och då, men påpekar 
samtidigt att det också kan vara roligt att vara många tillsammans. David 
säger att patrullen sover i samma tält och seglar ihop. Man lär känna de i 
patrullen lite mer. Det är bra när man ska vara i en båt. Arvid berättar att 
man kan anordna patrullmöten som bara patrullen kommer på. Därför är det 
bra att ha de andras telefonnummer.  

Alla beskriver att patrullerna används för att samarbeta, lösa uppgifter, 
tävla mot varandra och laga mat på hajker. Inför övernattningarna kan det 
hända att patrullerna köper mat tillsammans. Henrik påpekar att det är lättare 
att bestämma vad man ska handla inom en patrull än inom en hel avdelning. 
Han nämner också att patrullerna är till för att skapa ordning. Ledarna säger 
till patrulledarna som i sin tur säger till patrullerna att vara tysta. Det finns 
bestämda syften med att de är indelade i patruller. Det skapar samhörighet, 
men på samma gång upprättas också gränser mellan medlemmarna.  

Konstruerade grupper 
Patrullsystemet kan ur informanternas perspektiv betraktas som ett instru-
ment för att blanda olika människor och för att få dem att samarbeta. Det 
verkar dock inte handla om att blanda personer från olika samhällsklasser, 
vilket från början var en grundläggande idé (jfr MacDonald, 1993). Jag frå-
gar Arvid hur man väljer patrull:  

Anna: Hur väljer man patrull då? 

Arvid: Det väljer man inte. I början av terminen så testar ledarna vilka som 
kan samarbeta bra och så delar de in i patruller. 

Anna: Hur testar de det då? 

Arvid: I början så är man inte indelad i en patrull, utan då liksom kör de oli-
ka patruller varje gång och sedan när de märker att några samarbetar väldigt 
bra så sätter de in alla dem i en patrull. Det är i alla fall så jag har förstått att 
de delar in patruller. 

 
Alla beskriver att det är ledarna som bestämmer om patrullerna. Therese 
menar att ledarna delar upp så att de som ”flamsar runt” inte är i samma 
grupp. Hon tycker att det är bra med patruller. Samtidigt önskar hon få be-
stämma mer själv kring vilka hon vill vara med. David hävdar att det inte är 
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samma patruller hela tiden. Varje år byter man. Ledaren sätter ihop de som 
är ”mest ovänner”.  

Patrullsystemet ställer krav på scouterna. Patrullen är en formell grupp. 
Det bestäms att medlemmarna hör ihop (jfr Sjölund, 1979). Relationen mel-
lan dem är konstruerad. Inom ramen för patrullen så ska de samarbeta. Det 
behöver inte alltid gå bra och kan möta olika reaktioner. Annika påpekar att 
man inte får byta patrull. Förra året blev det ”… en ganska stor diskussion”. 
I början var det ”… ganska dåliga patruller”. Personerna gick inte ihop med 
varandra. Scouterna klagade och sedan gav ledarna med sig och några fick 
byta patrull. Det ledde till att Annikas patrull blev ”jättebra” och att de andra 
patrullerna blev bättre. Hon tycker, liksom Therese, att systemet är bra men 
att patrullen borde få bestämma mer om vilka som ska ingå i just deras 
grupp.  

Patrullsystemet kan beskrivas som ett område där barns och vuxnas per-
spektiv kan krocka med varandra. Det är tydligt att ledarna har makt och 
kontroll över situationen. Barnen förstår ledarnas motiv, men håller inte all-
tid med om dem. De kan ibland försöka förhandla inom ramen för systemet.  

Patrulledare 
En patrulledares uppgift är att ”hålla koll” på patrullen enligt David. I båten 
handlar det om att besluta vem som ska göra vad. Då fungerar patrulledaren 
som skeppare. Scouterna turas om att vara skeppare så att alla blir vana. Alla 
får däremot inte möjlighet att prova på att vara patrulledare. Det är man hela 
året om inte ledaren tycker att man ska byta.  

Arvid säger att patrulledaren är den som kan ta mest ansvar. Frida anser 
att det är den personen som håller koll. På möten kan patrulledaren till ex-
empel få en lapp där det står vad patrullen ska göra. Sedan får patrullen läsa 
igenom lappen. Det kan handla om att de ska gå till olika stationer och utföra 
uppgifter och då står det var de ska börja och var de ska sluta. Annika berät-
tar att patrulledaren kan ha ansvar för att samla ihop sin patrull om alla ska 
iväg någonstans.  

Samtliga informanter fick en fråga om hur man kommer fram till vem 
som ska vara patrulledare: 

Anna: Hur bestämmer man vem som ska vara patrulledare? 

Henrik: Jag vet inte. Ledarna säger det, säger du och du är patrulledare.  
 

Av svaren framgår att det finns en rangordning där den som är äldst och 
mest erfaren ses som lämpligast för uppgiften. Henrik och David menar att 
det är ledarna som bestämmer vem som ska vara patrulledare. Arvid vet inte 
hur det går till, men han tror att patrullen väljer patrulledare. Frida och An-
nika menar att scouterna och ledarna bestämmer tillsammans.  
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Frida: Man brukar ta en som har gått där lite innan och vet hur det är. 
 

Hon kommenterar att man tar en person som man tror är bäst: 

Frida: Ifall det är någon som inte är där så ofta, så kanske man tar någon som 
är där jämt istället. 

 
Ingen uttrycker något missnöje med hur patrulledarna väljs. Utnämningarna 
framstår som oproblematiska i informanternas ögon. En tolkning är att det 
inte har lika stor betydelse jämfört med när patrullerna bildas. Patrullen är 
viktigare än patrulledaren för patrullscouterna.  

Egna patrullmöten 
I intervjuerna ställdes en fråga om patrullerna har egna möten. Henrik berät-
tar att det har hänt att patrullen träffats på egen hand:  

Anna: Vad gör ni då? 

Henrik: Vi planerar och vi brukar ofta äta popcorn på någons rum. 

Anna: Vad är det ni planerar? 

Henrik: Vad vi ska äta på hajker och sådär. 

Anna: Det är med maten? Då har man möten?  

Henrik: mm 

Anna: Men inte annars? 

Henrik: Ibland sitter vi bara och äter popcorn och maten brukar oftast bli 
snabbnudlar. 

Anna: Snabbnudlar, är det gott då? 

Henrik: Ja, men inte en hel helg. 
 

David säger att det var tänkt att patrullen skulle ha ett eget möte en gång. 
Det var valfritt så man avstod. En annan patrull gick på bio. Annika berättar 
att hennes patrull träffades på egen hand förra året. Då var de hemma hos en 
patrullkompis och ledarna kom dit på besök. Ledarna hade valt frukt som 
tema. Patrullerna fick göra vad de ville utifrån det. Annikas patrull köpte 
fruktläsk, äppelpaj och kladdkaka med hallonsylt och grädde. De hade fått 
hem ett brev till den som mötet var hos. Det fick inte öppnas förrän hela 
patrullen var samlad. I brevet låg tandpetare och geléhallon. De fick som 
uppgift att bygga ett så högt torn som möjligt. Annika tycker att det var ett 
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rätt kul möte. Enligt henne så är det oftast ledarna som bestämmer vad pa-
trullen ska göra om patrullen har egna möten.  

Informanternas berättelser kan tolkas som att de ges viss frihet, men detta 
sker under kontrollerade former. De träffas inte på egen hand om inte ledar-
na tar initiativ. Detta kan ses som ett uttryck för att patrullerna inte är några 
naturliga grupper. Patrullerna är så att säga inga egna gäng som har en stark 
drift till att träffas. Det är andra personer, ledarna, som har bestämt att de ska 
höra samman (jfr Baden-Powell, 1944).  

Möten 
Var, när och hur är patrullscouterna scouter? Om patrullsystemet är en viktig 
organisationsprincip inom scoutrörelsen, torde möten vara själva kärnan i 
verksamheten. Det är mötena som ska få barnen att vilja vara kvar i scouter-
na under höst, vinter och vår. Sommartid är det istället läger som ska locka 
(jfr Macleod, 1983). Frågan är vad patrullscouterna gör på sina möten? Hur 
tar scoutrörelsen form för dem? Detta kan säga något om hur patrullscouter-
na uppfattar innebörden av att vara scout. Det kan också säga något om 
scoutrörelsen som kulturellt fenomen.  

Arvid vet inte hur han ska förklara vad scouter gör. Hans erfarenhet är att 
de flesta tänker på scouter som sådana som hjälper gamla tanter över gatan. 
Arvid menar att scouterna istället kan vara att spela Laserdome, bada på 
badhus eller segla: 

Arvid: Scouterna är liksom lite vad som helst skulle jag säga, som fritiden, 
alltså scouting är ju fritiden, men alltså som man gör hemma fast med många 
kompisar. 

 
Spelar man fotboll så spelar man bara fotboll, men med scouterna gör man 
så mycket mer enligt David. Det speciella är att man håller på med naturen. 
Det finns inte så många andra aktiviteter där man gör det.  

Patrullscouterna fick frågor om vad de gör på möten, vad som är roligt, 
tråkigt eller speciellt och om det finns något som man inte kan göra som 
scout. Gemensamt i deras berättelser är att de beskriver att mötesverksamhe-
ten börjar samtidigt som skolorna startar på hösten och att den slutar när det 
blir sommarlov. Under jullovet är det också uppehåll. De beskriver att möte-
na äger rum en gång i veckan och är omkring en och en halv till två timmar 
långa. De är alltid på vardagskvällar. Ofta vistas scouterna i scoutlokalen 
men det händer även att de beger sig till andra platser. Då kan mötena bli 
längre. Strukturen och formaliseringen är tydlig (jfr Mahoney m.fl., 2005 om 
organiserade aktiviteter). I övrigt berättar patrullscouterna om många olika 
typer av aktiviteter med inslag av till exempel lek, tävling och träning av 
färdigheter. De framhåller saker som de tycker om att göra och ger exempel 
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på aktiviteter som framstår som lite tokiga och galna. Variationsrikedomen i 
berättelserna kan förklaras mot en bakgrund av att det är svårt att samman-
fatta flera års erfarenheter av att vara scouter i en eller ett par meningar. De 
gör olika saker på mötena och det avspeglas i deras svar.  

Utomhus och inomhus 
Ett tydligt drag i patrullscouternas berättelser är att man alternerar mellan att 
vara utomhus och inomhus. Beroende av plats bedrivs olika aktiviteter. The-
reses avdelning är ute i naturen en hel del även om de har sin lokal mitt inne 
i stan. Ibland tar de bussen till ett naturreservat. Eftersom resan tar tid brukar 
dessa möten bli tre timmar långa. Väl framme brukar de elda och orientera, 
sådant som bara kan göras där. Therese tycker att det är kul att koka upp 
såpvatten. Det är roligt eftersom det kokar över. Då är det enkelt att se vem 
som var snabbast på att göra upp eld. Inne i stan så knyter de knopar och 
håller på med sjukvård och chiffer. Det är dock en annan sak som beskrivs 
när hon får en fråga om vad som är roligt att göra. Nyligen byggde avdel-
ningen ”boffervapen”. Det är mjuka vapen som man kan slåss med utan att 
det gör ont. Dessa ska användas på ett lajv under nästa termin.  

Vad uppmärksammar då de andra att de får göra på sina möten? Henrik 
berättar att de brukar baka tårtor efter tävlingar. De firar även om de har 
kommit sist. Under det senaste mötet hade de planering inför en hajk. Han 
tillfrågas om det finns något man inte kan göra på scouterna. Då nämner han 
att de inte får prata när det är genomgång.  

David beskriver att de brukar ha ”stationer” med olika uppgifter som till 
exempel sjukvård, knopar, lekar, eldning, sjökort och vad alla delar på en båt 
heter. Patrullerna går till en station i taget. Kåren har också jollar, segelbåtar 
och kanoter. När det är segling pågår mötet i tre timmar. Det är på grund av 
att det tar tid att rigga båtarna. På det senaste mötet lekte de en lek. Den går 
till så att alla håller varandra i händerna. Man står i en ring runt tre staplade 
hinkar. Det gäller att dra i varandra. Den som nuddar eller har ned en hink är 
ute. Fler och fler åker ut. Till slut är bara segraren kvar. David berättar att 
varje möte avslutas med ”rop” (en ramsa) och att ledarna säger ”patrullscou-
ter var redo”. Då svarar patrullscouterna ”alltid redo”.  

Arvid som går i samma kår som David beskriver att de antingen är utom-
hus eller inne i scoutstugan och hittar på saker. Det varierar från gång till 
gång vad de gör. Oftast har ledarna planerat någon typ av ”utmaning” eller 
så ska patrullerna till exempel gå igenom sina lådor. Varje patrull har en 
egen låda fylld med utrustning och man ska gå igenom den för att kolla att 
allting finns på plats. Det försvinner ofta saker. Lådan innehåller bland annat 
yxa, kniv, loggbok, toapapper och stormkök.  

Fridas avdelning håller på med ”Världsnaturmärket”. De har gjort en få-
gelholk och pratat om olika saker som kan förorena vatten. När hon ska ge 
exempel på något som är roligt så nämner hon ett möte där varje patrull fick 
laga mat på ett stormkök. Hennes patrull lagade potatismos och kassler. Det 
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var tre patruller och ledarna hade handlat maten. När rätterna var klara fick 
alla gå och smaka. Det tyckte Frida var kul. Frida tillfrågas om exempel på 
något tråkigt och hon nämner att orientering kan bli trist efter ett tag, men 
ibland är det kul. De orienterar på tävlingar och före tävlingen så brukar de 
ha ett möte då de tränar. 

Kasta livlina på porslin och köpa pizza 
Det var främst i intervjun med Annika som det förekom exempel på aktivite-
ter som kan betraktas som lite tokiga och galna. På våren och hösten brukar 
de elda enligt henne. På vintern är de inne och pysslar. Ibland kastar de livli-
na på porslin i ett särskilt rum i lokalen. Det finns porslin som ingen vill ha. 
Det får de kasta på. Det är inte heller någon vanlig livlina. Den har en tyngd 
i ena änden och används när man tävlar i att kasta livlina. Annika plockar 
fram en lapp med höstens program. I början av terminen tryckte avdelningen 
tröjor. På ett möte lagade de mat på stormkök. Till jul har kåren basar. På 
mötet innan gjorde de julgodis och pysslade. Jag frågar henne om hon minns 
något möte som har varit extra roligt: 

Anna: Har du något möte som du minns att det här var jättekul? 

Annika: Nej, det är så mycket som man har gjort som är kul. 

Anna: Kanske inget som sticker ut? 

Annika: Nej, jo föresten, vi hade en organisationstävling. Man får en lista 
med massa saker som man ska göra. Sedan har vi pengar, patrullpengar, i vår 
patrull som vi har kvar från en hajk när vi skulle handla. Så var det några som 
skulle gå iväg och kolla. Man får gå iväg och kolla upp de här sakerna och 
har en viss tid på sig. Så köpte de en pizza. De snodde pengarna. Det var från 
min patrull och så gick de bara iväg och så köpte de pizza och våra ledare 
blev jättesura på oss.  

 
Vid ett senare tillfälle under intervjun återkommer Annika till organisations-
tävlingar. Då nämner hon att de också kan hända att ledarna försöker att 
förvirra scouterna. Vid ett tillfälle fick de i uppdrag att ta reda på när sista 
tåget till Göteborg går från en närbelägen tågstation. Det var bara det att det 
inte går några tåg till Göteborg från den stationen… 

Organiserade av ledare 
Patrullscouterna fick slutligen en fråga om de är med och bestämmer vad de 
ska göra på mötena. Therese och David svarar att de inte är med och planerar 
programmet. Båda tror att ledarna kanske diskuterar med patrulledarna. Ar-
vid menar att det händer att ledarna frågar vad de vill göra. Då får alla ge 
förslag. Sedan blir det en kompromiss av vad alla sagt. På så sätt är han med 
och påverkar vad de gör.  
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Annika säger att ledarna vet ungefär vad scouterna vill och tycker om att 
göra. Ledarna planerar utifrån det. Ibland får scouterna vara med och be-
stämma. Om de ska köra en lek så brukar ledarna fråga vilken lek de vill 
leka. Förra året fick scouterna också planera ett möte. Två patruller delade 
på uppgiften. Annikas patrull valde att vara utomhus. De ordnade pilkastning 
på ballonger. Sedan skulle alla plocka upp ett äpple ur en skål med vatten. 
Därefter skulle de plocka upp godis ur en skål med mjöl. Man fick bara an-
vända munnen. Annika kommer inte ihåg vad den andra patrullen gjorde. 
Hon tror att de hade livlinekastning på porslin.  

Det verkar som om verksamheten utöver dessa undantag i hög utsträck-
ning organiseras av ledarna. Det kan vara en förklaring till varför informan-
terna ibland har svårt att beskriva vad de gör när de är scouter. I deras ögon 
handlar det om allt och ingenting. De vet inte alltid varför de gör vissa saker. 
Främst framtonar scouterna som en social aktivitet i deras beskrivningar.  

Hajker  
Förutom möten är även hajker och läger former under vilka scouterna möts. 
Macleod (1983) konstaterar att löftet om ett sommarläger ibland kunde fun-
gera som en muta för att hålla kvar pojkarna under ett års tråkiga möten. 
Även idag fyller hajker och läger en viktig roll. Informanterna har lättare att 
berätta om dem än vad de har att beskriva möten. Det kan ha att göra med att 
hajker och läger tydligare skiljer ut sig från vardagen. De inträffar inte sär-
skilt ofta och är lite extraordinära händelser. Scouterna är borta från sina 
föräldrar. Det kan vara bland de första gångerna som de är hemifrån en läng-
re tid. Hajker och läger är inte heller lika repetitiva som möten. Ingen hajk är 
den andra lik. På samma sätt är inget läger det andra likt. Skillnaden mellan 
hajker och läger tycks vara att läger äger rum på sommaren och varar under 
betydligt fler dagar medan hajker genomförs under terminerna. En annan 
skillnad är att fler personer deltar i lägren. Det kan både vara andra ålders-
grupper samt scouter från andra kårer.  

Den första hajken 
Patrullscouterna fick frågor om den första hajken. Henrik, Annika och Frida 
beskriver hajker som de var med om som miniorscouter. Alla sov en natt i en 
stuga. Hajkerna byggdes upp kring fantasifulla berättelser. Det anknyter på 
sätt och vis till ”Scouting for boys” ambition att entusiasmera barn genom 
spännande historier (jfr Baden-Powell, 2005). Henriks hajk gick ut på att 
någon blivit rånad. Scouterna skulle hitta tjuven. På olika kontroller skulle 
de hjälpa till att lösa problem. Höjdpunkten på Annikas hajk var att gå ut och 
leta efter en sköldpadda av guld. Den gick att öppna. Inne i sköldpaddan 
fanns ”små juveler”. Dessa fick de limma på paddor av läder. Alla fick var-
sin padda. De fungerade som märken för hajken. På Fridas hajk var alla ut-
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klädda till indianer. De skulle gå på skattjakt och leta efter bär som kunde 
användas till en dryck som skulle göra dem starka.  

Vardagsliv och spektakulära inslag 
Baden-Powell (2005) betonade vikten av att ha vana att campa ute i det fria. 
I intervjuerna ställdes frågor om den senaste hajken som informanterna varit 
med om. Vad gjorde de då? Ett mönster som jag tycker mig se handlar om 
att informanterna lever en form av ”vardagsliv”. Scouterna lagar mat, diskar, 
städar och umgås med varandra. De lever tillsammans morgon, middag och 
kväll under en begränsad tid. Vardagslivet innehåller dock en del spektakulä-
ra inslag.  

Therese intervjuas i början av oktober. Under höstterminen har hon redan 
hunnit med att vara på en ”vanlig” hajk och en scouttävling. Helgen efter 
intervjun ska hon också åka på en tävling. På den senaste hajken var avdel-
ningen i en av kårens stugor. De kom dit på fredagen och åkte hem på sön-
dagen. Direkt på lördagsmorgonen var det en av de nya patrullscouterna som 
skar sig i handen när de skulle tillverka söljor. Då fick en av ledarna åka med 
till sjukhuset. Det var den ledaren som hade planerat hela hajken och den 
andra ledaren visste inte vad som skulle göras. Scouterna fick göra vad de 
ville hela dagen. De spelade poker, flamsade och lagade mat. Vanligtvis 
brukar maten lagas på stormkök, men nu tillagades den över öppen eld. Re-
sultatet blev inte lyckat. Under söndagen kom ledaren tillbaka. Då hade man 
stafett. Ett moment var att stoppa ett kex i munnen och sedan skulle man 
vissla så fort som möjligt. Efter stafetten fanns det inte tid till annat än att 
städa stugan. Therese säger att alla hajker är roliga. Det som är kul är alla 
kompisar.  

Arvids avdelning gjorde makramé, tog olika märken, lagade mat, diskade 
och ”hade roligt” under den senaste övernattningen. Jag frågar honom vad 
det var som var roligt: 

Anna: Hade roligt, vad gjorde ni när ni hade roligt? 

Arvid: Till exempel pratade, lekte, hade invigning. Då kommer du säkert 
undra snart vad invigning är? 

Anna: Ja precis! 

Arvid: Det är när det har börjat nya scouter i kåren. Då så måste, då inviger 
vi dem. Då hittar vi på typ en vandring som de ska gå och så får de svara på 
frågor eller så. Det är en invigning.  

Anna: Har du blivit invigd? 

Arvid: Ja, jag blev invigd den här gången, den här övernattningen. 
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Anna: Vad var det för frågor du fick svara på? 

Arvid: Det var inte frågor. De hade blandat ihop en vaniljsås som de hade 
hällt gul karamellfärg i och då skulle vi äta av den och det har man verkligen 
inte så stor lust med för det såg så äckligt ut. Ja, så skulle vi förstås gå en 
sträcka alldeles ensamma. Det var jättemörkt ute. Sedan kom vi fram till en 
eld och då skulle vi vara helt tysta och bara tänka.  

Anna: Men var det någonting som var otäckt, att någon skrämdes eller? 

Arvid: Nej, det förväntade man sig, men det var inget sådant. 

Anna: Så du gick själv och sedan kom du fram till en eld och sedan… Hur 
visste du att du skulle vara tyst där? 

Arvid: En av dem som var med och invigde var där och sa var tyst. 

Anna: Okej, det var flera som blev invigda samtidigt? 

Arvid: Ja det var flera stycken. 

Anna: Vad gjorde de andra då som inte blev invigda? 

Arvid: De anordnade invigningen. 

Anna: Jaha och blandade karamellfärg i såsen? 

Arvid: Ja 

Anna: Men fick ni säga någonting sedan när ni kom fram eller hur visste du 
att nu är du invigd? 

Arvid: Det visste jag när ledaren kom sedan och sa att nu plockar vi på oss 
lyktorna och går tillbaka.  

 
Den invigning som Arvid berättar om kan ge en känsla av scouterna som ett 
hemligt sällskap (jfr MacDonald, 1993). Den kan ses som en initiationsrit för 
att bli medlem. Bland annat innehåller den en lättare form av prövning då 
den som är ny förväntas äta färgad vaniljsås. En annan prövning är att de 
förväntas klara av att gå en sträcka utomhus och ensamma när det är alldeles 
mörkt (jfr Lalander & Johansson, 2007 om initiationsriter).  

Tävlingar 
Hajker kan förutom vardagsliv även innehålla inslag av tävling. Henriks 
senaste hajk var jättejobbig. Det var kallt och kaminen fungerade inte. De 
fick klara sig utan eld när de skulle sova. Kåren åkte ut på fredagskvällen. 
De tog fram tält och sov. På lördagen gjorde de inget särskilt och på sönda-
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gen var det tävling. Den bestod av olika kontroller. Ledare och seniorer fun-
gerade som kontrollanter. Kontrollerna handlade bland annat om chiffer, 
geografi, sjukvård och eldning. Henrik tävlade med sin patrull. Han tycker 
inte att det var så kul. De gjorde inte så mycket förutom att tävla och så var 
det kallt. Den senaste hajken som Annika var med om var vid ”scouternas 
höstdag”. Först var det tävling. Sedan gick de en bit och skulle sova i vind-
skydd i ett naturreservat, men hon, tre andra scouter och deras ena ledare 
valde att sova under bar himmel istället.  

Utomhusaktiviteter 
Ett tredje mönster i berättelserna handlar om att man ofta vistas utomhus. 
Det kan vara under strapatsliknande former. På hajker brukar de vara ute i 
naturen och vandra, prata, elda och grilla marshmallows enligt Henrik. An-
nika berättar om vintern innan då hennes avdelning gick nio kilometer på en 
dag. Det var en halvmeter snö och tog några timmar. I våras hade de en hajk 
som började på en ö. Sedan gick de en bit och övernattade. Därifrån gick de 
över till en annan ö, byggde en flotte och flottade över till en tredje ö där de 
sov i två nätter. Hajken innehöll också ett moment då de vadade barfota cir-
ka 50 meter. Det var i början av maj och iskallt: 

Anna: Det låter som en tuff hajk det där? 

Annika: Ja och så regnade det ganska mycket. Man blev blöt, men det var 
kul också.  

 
I informanternas berättelser framstår hajkerna som bitvis fysiskt krävande 
och utmanande. De är tvungna att prestera. Baden-Powell (1944) formulera-
de att syftet med rörelsen bland annat var att stärka karaktär och kropp hos 
den kommande generationen av samhällsmedborgare. Det verkar vara en 
tanke som har visst fäste i dagens scoutverksamhet.  

Tradition 
Tradition verkar vara ytterligare ett koncept som hajker kan ha. Det finns 
hajker som upprepar sig på samma sätt år efter år. Annika och Frida berättar 
om luciahajken. Annika säger att det är en tradition för kårens patrullscouter. 
Då dukar de upp ett stort julbord med olika tillbehör. De bakar och håller på 
hela dagen. Jag pratar med Frida efter det att hon nyligen varit på hajken. De 
var borta från fredag till söndag. När de kom fram till stugan så var det kväll. 
Först var det fika, sedan spelade de spel och därefter gick de och lade sig. På 
lördagsmorgonen var det Lucia och på kvällen julafton. De lagade julmat 
tillsammans och var och en hade med sig en julklapp som de bytte med var-
andra. Frida hade köpt ett värmeljus som gick på batteri och själv fick hon en 
boll. Om man tryckte på bollen kom det ut en massa äckliga småkryp. På 
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söndagen satte de ihop pepparkakshus, tävlade och till sist fick de äta upp 
pepparkakshusen. Sedan var hajken slut.  

Ostrukturerad tid 
Ett tydligt drag i berättelserna om hajker är skillnaden mellan planerad tid 
och oplanerad tid då de får göra vad de vill. Det kan också beskrivas som en 
skillnad mellan strukturerad och ostrukturerad tid (jfr Mahoney m.fl., 2005). 
Av både Annikas och Arvids exempel framgår att den ostrukturerade tiden är 
minst lika rolig som den strukturerade. Annika har flera minnen från sin 
första hajk. Hon har pratat med några att det vore kul att åka tillbaka: 

Anna: Varför vill du tillbaka just till det stället? 

Annika: Nej, men det var lite speciellt. Det var den första hajken. Det var de 
andras första hajk också. Det var rätt kul det där. Så klättrade vi upp i trädet 
och ledarna vart jättesura på oss för det var ganska högt.  

Anna: En klassiker som man gör när man är liten! 

Annika: Sedan lekte vi hajkspöken på kvällen 

Anna: Hajkspöken, vad var det? 

Annika: Det var killarna som började och försökte skrämma oss tjejer. De 
lekte att de var hajkspöken och försökte skrämma oss, men de lyckades inte 
så himla bra.  

 
Arvid var med om sin första hajk när han var betydligt äldre. Han började 
scouterna först som tolvåring. Hajken ägde rum på en ö. De kom dit på lör-
dagsmorgonen och lämnade packningen i en stuga. Sedan tände de en brasa 
och kokade blåbärssoppa utomhus. Därefter gick de in i skogen för att titta 
efter en berguv som de aldrig hittade. Åter inomhus hade de frågesport och 
sedan fick de göra vad de ville. Då spelade de Texas Hold'em om majsnötter 
(en är nötallergiker). Därefter gick en propp och så blev halva huset släckt. 
Efter det gick de och lade sig och sov. På söndagen åkte de hem. Arvid tyck-
er att hajken var väldigt rolig och att det var spännande att få veta hur det 
gick till. Då hade han varit medlem i fem veckor.  

Läger  
Upptakten till scoutrörelsen började med ett läger där Baden-Powell prövade 
sina idéer (Baden-Powell, 1944). Alla de sex patrullscouterna har erfarenhe-
ter av att vara med på läger. Dessa äger rum på sommaren när det är skollov. 
De är ett avbrott i vardagen då scouterna kommer bort från skola och föräld-
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rar. Therese, Henrik, Annika och Frida var på samma läger under den gång-
na sommaren. Det var ett stort evenemang som samlade deltagare från 
många kårer. David och Arvid var på ett annat läger som riktade sig till sjö-
scouter. Det var också ett stort läger. David tror att de var omkring tusen 
personer som deltog. För att komma dit seglade de i ett par dagar. Många av 
de inslag som finns i patrullscouternas beskrivningar av hajker återkommer i 
historierna om läger och seglingar. Lägren kretsade också kring fantasifulla 
berättelser, vardagsliv, utomhusaktivteter och en avvägning mellan planerad 
och oplanerad tid.  

Fantasifulla teman, vardag och utomhusaktiviteter  
Enligt David har varje läger ett tema. Hans första läger handlade om Robin-
son. Då delades alla upp i olika lag och fick varsin tröja. Alla tävlade mot 
varandra. Annika säger att sommarens läger inleddes med att patrullscouter-
na kom fram först av alla. Direkt fick de åka iväg på hajk och sova en natt i 
vindskydd tillsammans med patrullscouter från andra kårer. På vägen till 
stället där de skulle övernatta kom det pirater och så sköts det ur en kanon 
och hände lite allt möjligt. Lägret hade ”pirattema”. Efter första natten skilj-
des de åt och varje avdelning gick till sin lägerby (varje kår hade en egen 
lägerby). 

Annika, Frida och Arvid berättar om vardagsaspekten av läger och seg-
lingar. Annika beskriver att de fick bygga upp lägret under den andra dagen. 
Då fick de göra matbord genom att surra ihop slanor (ribbor av trä). Patrull-
scouterna fick också resa sina egna och de yngre scouternas tält. Frida var 
juniorscout på lägret. Hon berättar att det var några som arbetade i ett köks-
tält och lagade mat till alla. Frida tycker att lägret var roligt och att det var 
bra väder. Men hon påpekar att vattnet var kallt och att de endast badade för 
att tvätta sig. Arvid berättar om seglingen till lägret. Inför seglingarna fick 
patrullerna pengar som de skulle handla mat för. Varje dag seglade de till ett 
speciellt ställe som de hade bestämt i förväg. När de kom fram så lagade de 
middag, pratade och umgicks. Sedan sov de i båtarna.  

Patrullscouterna berättar också om olika utomhusaktiviteter. Annika fick 
paddla vanliga kanoter och en storkanot på lägret. I den sistnämnda kunde 
det sitta tretton eller fjorton personer. En annan kväll fick hela avdelningen 
hålla på med överlevnad. Då skulle de göra en tandborste av något som de 
hittade i naturen. Annika tycker att det var ganska misslyckat. Det var ingen 
som tyckte att det var kul. Frida fick lära sig hur man skulle överleva i natu-
ren om man inte hade mat. En av dagarna fick David vara med om att segla 
skuta. Det var ”skithäftigt”. En annan dag paddlade de ett stort vikingaskepp. 
Varje paddel vägde hundra kilo. ”Det var skitjobbigt, fast det var rätt häftigt 
ändå”.  
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Göra saker som man inte får 
Den sista likheten som finns mellan berättelserna om hajker och de om läger 
är att båda tar upp skillnaden mellan planerad tid och oplanerad tid. I berät-
telserna om läger betonas dock ännu mer det lustfyllda i att göra något som 
man egentligen inte har tillåtelse till.  

Den tidigare forskningen har hävdat att scoutrörelsen både kan ses som ett 
verktyg för vuxen kontroll och som en kontext för att utveckla autonomi och 
initiativ hos unga. Kombinationen förklarar rörelsens förmåga att överleva 
under en lång period och dess unika mening för unga människor (Kahane, 
1997). Det kan också vara en förklaring till patrullscouternas utbyte av att 
vara medlemmar i rörelsen. De får ta egna initiativ. Ibland bryter de till och 
med mot de vuxnas regler. Samtidigt sker det inom en ram där det finns kon-
troll.  

Det var mycket som hände under lägret och Henrik menar att det är svårt 
att berätta om allt. Det var roligt på sena kvällar/nätter när han träffade kom-
pisar. Egentligen fick man inte göra det för ledarna. Henrik och flera andra 
smög iväg och träffade folk från andra kårer. De gick runt. När de inte orka-
de längre så gick de tillbaka till lägret och sov: 

Anna: … och sov? 

Henrik: Man klev ut. Man gick runt med andra människor och sedan när 
man inte orkade längre gick man tillbaka till lägret och sov. Så var det vissa 
som inte följde med för att de inte vågade för att de var rädda för att bli upp-
täckta.  

 
Annika har liknande erfarenheter. Det bästa på lägret var på kvällarna när de 
fick göra vad de ville och gå runt var de ville. En kväll så gick hon och några 
andra till ett café som egentligen bara var för seniorer. Sedan gick de vidare 
till en liten ö som är förbunden med den stora ön där lägret låg. Där träffade 
hon några scouter från andra kårer som hon fortfarande har kontakt med via 
Internet och msn.  

Henriks och Annikas exempel fångar patrullscouternas egen kultur. De 
gör något eget av att de är scouter och skapar frizoner från vuxna inom ra-
men för en organiserad aktivitet (jfr Nilsson, 1994, 1998 om fritid som fri-
zon). På så sätt fångar exemplen barns perspektiv på att vara scouter (jfr 
Halldén, 2003). Deras synsätt på vad som är kul kan till exempel skilja sig 
från vuxnas tankar (jfr Singer, 2004).  

Kontakt med scouter från andra kårer 
Till skillnad från hajkerna tycks lägren innehålla ett moment av att scouterna 
uppmuntras till att lära känna scouter från andra kårer. Therese berättar att 
lägret inleddes med att alla blev indelade i grupper som blandade scouter 
från olika kårer. Hon tyckte att det var kul att lära känna de som var med i 
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hennes grupp. En annan dag var det marknad. Det innebar att alla deltagarna 
kunde gå runt till de olika kårerna. Varje kår hade en sak som man kunde få 
göra.  

Arvid fick en kompis från Blekinge under sitt läger. Det var under en hajk 
som de blev vänner. Patrullerna blandades med patruller från andra kårer och 
sattes på en ”öde ö”. På ön skulle all packning ligga. Arvids grupp hade bara 
fått hälften av allt som hade lämnats in. De blev tvungna att dela sovsäckar 
och mat och då behövde de samarbeta rätt mycket. Då blev han bra kompis 
med killen från Blekinge.  

Therese, Arvid, Frida och Annika fick alla kontakt med andra scouter un-
der sommarens läger. Frida brevväxlar med sin kompis. Övriga håller kon-
takten via nätet och msn. Ingen av dem har träffat de nya vännerna sedan 
sommaren. Henrik berättar att han också gick runt och pratade med scouter 
från andra kårer under lägret, men att de var ”lägerkompisar” som han inte 
känner på riktigt.  

Förutsättningar, färdigheter och kunskaper 
Vem som helst kan bli scout enligt informanterna. Det krävs inga särskilda 
förutsättningar. Therese menar att man inte behöver kunna något särskilt för 
att bli scout, men man måste kunna en del för att klara av att vara med. Des-
sa saker lär man sig efter hand: 

Anna: Vad kan du? 

Therese: Jag kan hugga ved fast jag är inget bra på det för jag är så svag. 
Såga och elda det tycker jag är jättekul, men jag kan inte göra upp eld utan 
tändstickor! 

 
David säger att man inte kan någonting när man börjar. Han påpekar att det 
dock är bra att känna till att man inte får hugga ner grenar i naturen.  

Arvid: … en scout ska inte vara taskig, det är väl allt man behöver veta för 
att vara scout.  

 
Inför tävlingar är det bra om man lär sig vissa saker enligt Annika. Man lär 
sig varefter och beroende på vad man tävlar om. Det kan till exempel vara 
knopar, surrning, eldning och att komma ihåg saker. Frida säger ”… man ska 
kunna vara en bra kompis” och tillägger att man inte ska vara ”… taskig mot 
de andra”. Det behöver man kunna för att vara scout. I svaren ekar scoutrö-
relsens syften så som de beskrivs i den första instruktionsboken för Sveriges 
Flickors Scoutförbund. Där står det att rörelsen både syftar till att utveckla 
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praktiska färdigheter och gott kamratskap (jfr ”Instruktionsbok för Sveriges 
flickscouter”, 1924, s 5).  

I de föregående avsnitten har det bland annat beskrivits vad patrullscou-
terna gör på möten, läger och hajker. Frågan är vad de lär sig av det de gör? 
Alla de sex patrullscouterna relaterar till praktiska färdigheter och faktakun-
skaper som att kunna använda kniv, yxa, såg och stormkök. De har också lärt 
sig att hugga ved, elda, surra, göra knopar och lösa chiffer.  

Annika berättar att de gjorde en sketch om sjukvård förra året. Den skulle 
handla om abc, det vill säga andning, blödning och chock. En fick spela 
chockad, några blödde och andra andades inte. En spelade att hennes tarmar 
höll på att rinna ut. Det tyckte Annika var rätt kul.  

Henrik har lärt sig en speciell typ av lek i scouterna. Arvid har lärt sig 
segla. David nämner att han har fått lära sig saker om naturen. Frida är inne 
på ett liknande spår. Hon har lärt sig var man får elda, gå och tälta. Överlag 
kan flera likheter uppfattas mellan deras beskrivningar och innehållet i 
”Scouting for boys”. Boken talar också om sjukvård, att klara sig i naturen 
och att campa i det fria (jfr Baden-Powell, 2005). Annikas utsaga är den 
enda som avviker något från att bara beskriva konkreta praktiska färdigheter. 
Hon påpekar att hon har gått i scouterna i fyra och ett halvt år och att det är 
ganska svårt att svara på frågan om vad hon har lärt sig, men nämner att hon 
bland annat har fått lära sig att ta hand om sig själv och andra.  

Bevis på uppnådd kunskap 
I ett sammanhang får Arvid en fråga om varför scouter har märken. Han 
menar att det är för att visa att man kan saker men påpekar att ledarna kan ta 
tillbaka märken om man missköter sig. Om man till exempel har knivbeviset 
och hotar någon med kniv så tar ledarna märket. Therese får samma fråga: 

Anna: Märken då, varför har man märken? 

Therese: För att man ska kunna visa att man klarar av saker som knopar och 
chiffer och vad heter det sjukvård och att man kan hantera en kniv, yxa och 
såg, eld och stormkök och lykta.  

 
Märken kan alltså fungera som ett bevis på uppnådd kunskap och som en typ 
av legitimation eller körkort. Baden-Powell (1944) skrev också att märken 
skulle fungera som tecken på scoutskicklighet.  

Hur får då scouter sina märken? Henrik berättar att man exempelvis säger 
till ledaren att man vill ta chiffermärket. Då gör ledaren ett chiffer som man 
sedan löser. När det är klart får man sitt märke. Henrik menar att det finns 
frivilliga och “inte frivilliga” märken. Vissa märken måste man ha för att få 
göra saker som att använda kniv, yxa och såg. Henrik saknar ett av de obli-
gatoriska märkena. Han har inte orkat ta det. Ledarna bryr sig inte så myck-
et. De vet ändå att han kan hantera ett spritkök.  
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Även Arvid får mer specifika frågor om märken. Han har tagit ”knivbevi-
set”. Då skulle han veta vad delarna på en kniv heter, vad en kniv är för nå-
got (att det inte är ett vapen) och så skulle han prova på att bryna en kniv.  

När Arvid började scouterna fick han en liten bok. I den står olika fakta 
om scoutrörelsen och det finns utrymme att fylla i uppgifter som patrullmed-
lemmarnas telefonnummer. Arvid visar upp och läser ur sin bok under inter-
vjun. För att få det första ”basmärket” ska man ha varit med på tio möten 
och en övernattning. I boken ska man skriva var hajken ägde rum. Man ska 
veta vilken patrull man är med i, ha föreslagit något som man vill göra på 
scouterna, kunna valspråk och lösen och ha pratat med patrullkamrater och 
ledare om vad det betyder att vara scout. Man ska ha tillverkat en sak som 
man kan använda hemma eller i scouterna och man ska kunna sitt telefon-
nummer för att kunna ringa hem om det händer något.  

Just nu håller Arvid på med sitt andra basmärke. Då ska han bland annat 
ha varit med om hajker och läger under tre olika årstider, ha pratat om scout-
lagen med sin patrull, tillverkat något som man har användning för i frilufts-
livet och ha kunskap om hur räddningstjänsten larmas om det sker en olycka.  

Nytta 
Svenska Scoutförbundet har som ambition att medlemmarna ska kunna an-
vända de färdigheter som scouting ger även inom andra områden (”Kår-
handboken”, 2006). Jag frågade om patrullscouterna har användning för 
kunskaperna i andra sammanhang än i scouterna. Henrik säger att han inte 
har så stor användning av det han lärt sig. Det är ibland som det är bra att 
kunna någon knop. Davids familj har en motorbåt. När de är ute med den så 
har han användning för kunskaperna. Han säger att han har stor användning 
för kunskaperna på scouterna, men inte lika stor användning utanför verk-
samheten.  

Arvid, Annika och Frida ser fler användningsområden. Arvid tror att han 
kommer att få användning för sina kunskaper, om han någon gång ska ut och 
segla. Då vet han hur man gör. Han kan också skarva rep genom att använda 
knopar. Annika menar att sjukvårdskunskaperna kan komma till pass. Frida 
säger att kunskaperna kan vara bra om hon är ute och går i skogen. Då vet 
hon var hon får gå och att man inte får gå på tomtmark. På så sätt ser Arvid, 
Annika och Frida scouting som en investering för framtida bruk (jfr Nilsson, 
1994, 1998 om fritiden som investering). Trots det har de ganska svårt att 
svara på frågan. De funderar ett tag innan de kommer på något användnings-
område för de kunskaper som de förvärvar i scouterna.  

Det kan tolkas som att verksamheten inte är så nyttoinriktad utan mer 
handlar om det sociala och lusten till att göra saker tillsammans. Det har ett 
egenvärde. En annan tolkning är att informanterna inte tror att de kommer att 
bedriva scoutliknande aktiviteter utanför scoutrörelsens ram. Därför ser de 
inte heller den direkta nyttan av att till exempel kunna surra ett matbord eller 
veta vad man bör tänka på när man sover under bar himmel.  
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I jämförelse med skolan 
Att jämföra ett fenomen med ett annat kan vara ett sätt att ringa in vad feno-
menet handlar om. Det tydliggör gränser. Informanterna uppmanades att 
jämföra skolan och scouterna. Tanken med detta var att det skulle kunna 
förtydliga vad de lär sig i scouterna och hur de lär sig. Först fick de en fråga 
om hur de tycker att det är att gå i skolan.  

Henrik menar att de flesta säger att han är bra men att ”… det suger 
ändå”. Frida tycker att det är ”… roligt att gå i skolan, det är kul att lära sig” 
och David att ”… det går väl bra”. Övriga menar att de trivs och att det är 
kul ibland och mindre roligt andra gånger. Det beror på vad de har för lek-
tioner.  

Finns det några likheter mellan att gå i skolan och att vara med i scouter-
na? Therese, Henrik, David och Arvid uppger att man lär sig i båda verk-
samheterna. Man kan bland annat ägna sig åt orientering både i skolan och i 
scouterna. En annan likhet är att man har kompisar och lärare, men i scou-
terna kallas läraren ledare.  

Vad finns det för skillnader? Henrik, Arvid och Annika påpekar att man 
måste gå i skolan. Det är obligatoriskt. Scouterna är frivilligt och på fritiden. 
Om man inte orkar gå en gång, så behöver man inte. Enligt Therese är det 
roligare i scouterna. Scouterna känns inte som skolan. Man bestämmer själv 
hur mycket man vill lära sig. I scouterna behöver hon inte heller vara lika 
koncentrerad som i skolan. Hon behöver inte sitta still. Therese, David, Ar-
vid och Annika säger att man gör olika saker i skolan och i scouterna.  

Annika: Man gör ju mycket mer praktiskt på scouterna. Man gör mer. Man 
sitter ju inte bara där på något ställe och skriver. Man gör saker. Alltså man 
gör mycket mera. Skolan är ju att man lär sig mera. Man lär sig på scouterna 
också, men det går inte att jämföra. 

 
David påpekar en annan skillnad. Åldersgrupperna är blandade på scouterna. 
I patrullscouterna går både första, andra och tredje års patrullscouter. Frida 
får samma fråga som de övriga: 

Anna: Finns det några likheter mellan skolan och scouterna? 

Frida: Inte så jättemycket tror jag. Det är ganska olikt. 

Anna: Vad är det som är olikt då? 

Frida: Scouterna är mer att alla är som en grupp. I skolan är det mera utspritt. 
Man är flera. 

Anna: Hur menar du som en grupp? 
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Frida: Att vi är alla tillsammans och försöker tillsammans, men i skolan är 
det inte lika mycket så att man, mer som kanske två och två, tre och tre och 
sånt. Men det är mer att man kan vara sju och sju och sånt på scouterna istäl-
let. Så att man kan vara många fler och ändå blir det bra.  

  
I intervjuerna ställdes frågor om det finns några likheter eller skillnader mel-
lan lärare och ledare. Therese menar att det inte finns några likheter. Henrik 
påpekar att båda hjälper och säger till. Skillnaden är att det är olika verk-
samheter med olika innehåll. En lärare hjälper inte till med knopar och en 
ledare hjälper inte till med matte. David uttrycker det som att båda håller 
koll och säger till om man låter för mycket. Frida menar att båda bestämmer, 
men att lärare kan vara strängare. Sedan tillägger hon att ledare också kan 
vara stränga ifall man gjort något. Informanterna tillfrågades slutligen vad 
scoutledare gör och om de behöver kunna något särskilt. De svarar att ledare 
planerar och ordnar möten. De håller koll, hjälper till och berättar vad scou-
terna ska göra. Arvid säger att ledarna ser till så att ingen gör sig illa eller är 
taskig mot någon annan. Henrik hävdar att scoutledare måste kunna knopar. 
Ledarna måste också ”… vara åtminstone halvvuxna”. Enligt honom finns 
det två kategorier av ledare. Seniorer kan vara assistenter och sedan är det 
vuxna som är riktiga ledare. Ledaren bör ha lite erfarenheter av att själv ha 
varit scout. Enligt Arvid så måste scoutledare säkert ha särskilda kunskaper 
eftersom det finns en ledarutbildning. Själv tycker han att ledare behöver 
vara väldigt snälla och ändå stränga. Jag frågar honom om han märkt att 
scoutledare kan något speciellt. Han svarar att de vet mycket om naturen, hur 
man tillverkar saker och hur man använder knivar, yxor, och sågar.  

Gemenskap, normer och värderingar  
I det föregående har informanternas relativt konkreta aspekter på upplevelser 
av att vara scouter presenterats. Det har handlat om varför de är medlemmar, 
hur verksamheten organiseras (patrullsystemet), vad de gör (möten, hajker 
och läger) samt vad de lär. Det har med andra ord kretsat kring hur de upple-
ver kulturen och hur de är ”scoutkulturella”. I det här avsnittet är intresset 
också riktat mot vad som är gemensamt. Det handlar om deras historia, om 
normer och värderingar, om scoutlagen och löftet, vilket är obligatoriskt för 
alla scouter, och om religionens betydelse. Sammantaget säger dessa aspek-
ter också något om scoutrörelsen som kulturellt fenomen.  

Historiens avtryck 
I intervjuerna frågade jag scouterna om de känner till något om rörelsens 
historia och om de pratat om den på något möte. Bakom dessa frågor låg en 
undran om vad rörelsens bakgrund har för betydelse för dagens gemenskap 
mellan scouter. Kort sagt relaterar de inte särskilt mycket till historien. Scou-
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terna är så att säga här och nu. Alla berättar att de har haft scouthistoria un-
der något enstaka möte, men de förefaller inte vara särskilt intresserade: 

Annika: … man lär sig och fem minuter senare har man glömt det. 
 
Informanterna känner till att grundaren var en man och några vet att han 
hette Baden-Powell. Therese säger att man pratade om det när hon var mini-
orscout. David nämner att grundaren var från England och att det hela hade 
att göra med ett krig då Baden-Powell ”… skulle hjälpa några”. Arvid vet att 
han som grundade scouterna hade BP som initialer och att det är samma sak 
som scouternas valspråk på engelska: ”Be Prepared”. Det är lätt att komma 
ihåg. Vet han någonting mer om rörelsen? 

Arvid: Förut, att jag har hört väldigt många som har pratat om att scouterna 
var som att man förberedde unga för lumpen. Att man förberedde dem på hur 
jobbigt det kan vara i lumpen. Men nu liknar det inte alls lumpen. Nu är det 
mer för skoj skull. 

 
Arvids utsaga följer på sitt sätt en tradition i att försöka distansera sig från att 
scoutrörelsen skulle ha samröre med det militära (jfr Baden-Powell, 2005; 
Blanch, 1979). Jag frågar honom om de har haft historia på något möte? 
Arvid säger att de har pratat om Baden-Powell. Varje vecka har de en ”klur-
ing”. Den läggs ut på hemsidan och kan till exempel vara ett chiffer som 
man ska lösa. Ofta är grundarens namn med. På mötet går de igenom klur-
ingen. 

Friluftsaktivitet med värderingar om umgänge 
Hur resonerar informanterna om att vara scouter? Hur har de präglats av att 
vara medlemmar i rörelsen? I intervjuerna ställdes frågor om det finns något 
speciellt som man bara gör på scouterna, om man ska vara på något särskilt 
sätt när man är scout, om det finns något som man inte kan göra som scout 
och om vem som helst kan vara scout. Även här var jag ute efter scouternas 
gemenskap. Jag var intresserad av hur patrullscouterna definierar sin särprä-
gel. 

Informanterna tog upp olika aspekter. Deras resonemang anknöt till tidi-
gare utsagor. Scouternas särprägel handlar enligt dem bland annat om kon-
kreta saker som att de knyter knopar, lär sig sjukvård, är ute i naturen och 
har scoutskjorta med märken. De nämner även sådant som är kopplat till hur 
man ska vara som person. Ett exempel är att scouterna handlar om att veta 
hur man ska bete sig i naturen.  

På samma sätt som idrottande barn inte bara lär sig idrottsliga färdigheter 
utan även normer och värderingar, verkar scouterna lära sig mer än det som 
är konkret och praktiskt (jfr Redelius, 2002a, 2002b). David menar att scou-
ter ska vara ”naturvänliga” och ha ”sjövett”. Man ska inte hugga ned träd 
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eller skrika när man är ute på vattnet. Annika säger att i stort sätt alla kan 
vara scouter, men hon har vissa reservationer: 

Anna: Hur ska man vara som person då?  

Annika: Det finns inget speciellt som, men vissa vågar ju knappt liksom gå 
tre steg ut i skogen och då passar det inte så jättebra att vara scout.  

Anna: Så man ska våga sig fram i skogen? 

Annika: Ja liksom, alltså man ska våga. Just att åka på hajk. Vår kår har en 
scoutstuga i ett naturreservat. Så åkte vi dit med klassen förra året då och det 
var några som inte gick på toa på tre dagar för att de inte vågade gå på dass.  

 
Henrik, Arvid och Frida menar dessutom att scouterna handlar om hur man 
beter sig mot varandra. Henrik säger att scouter ska vara sjyssta och ta hän-
syn, åtminstone när man har scoutskjortan på: 

Henrik: Folk ska veta att scouter är bra snubbar. 
 

Arvid menar att nästan vem som helst kan vara scout, men inte sådana som 
tycker om att vara taskiga eller att skräpa ned i naturen. Han säger att man 
inte får snatta när man har scoutskjorta på sig. Då blir man utesluten. Det har 
hans ledare berättat när avdelningen var och handlade i en matvaruaffär. 
Frida berättar att: ”Man ska vara snäll mot alla och inte förstöra naturen.” 
Hon påpekar: ”… vi kan vara tillsammans i en grupp utan att vi slåss och 
bråkar”.  

Jag kan inte låta bli att fråga Arvid om det verkligen är så som det står i 
scoutlagen att alla är vänliga och hjälpsamma: 

Arvid: Jo de flesta är ju det. Fast ibland är det några som liksom håller på att 
bara småretas lite på skoj. Om man ber om hjälp, då säger en del ”nej det där 
får du klara själv”. Så står de där och tittar på precis tillräckligt långt bort för 
att man inte ska kunna dra dem så att de kommer och hjälper till. Men annars 
är ju alla vänliga och hjälpsamma. 

 
Scouternas svar kan generellt tolkas som genomsyrade av normer och värde-
ringar. De handlar om beskrivningar av deras identitet som scouter, men 
också om scoutrörelsen som kulturellt fenomen. De behandlar scouters ko-
der, föreställningar och värden som de delar ”… mer eller mindre, medvetet 
eller omedvetet, och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlade” 
(Ehn & Löfgren, 2001, s 9).  

Jag tycker mig se ett tydligt mönster i utsagorna. Patrullscouterna tycker 
att det är viktigt hur man beter sig i naturen. De betonar också att man bör 
vara snäll som person. Man får inte vara taskig om man är scout. Det har i 
hög grad att gör med att de definierar scouterna som en social aktivitet där 
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de träffar och umgås med kompisar. Umgänget omgärdas av en tydlig regel: 
på scouterna är man vänner med varandra. Den definierar den relation som 
de har till varandra och skapar en trygghet. Ur deras berättelser framtonar 
scoutrörelsen som en friluftsaktivitet med bestämda värderingar om um-
gänge. Gruppen har stor betydelse. Det finns tydliga kopplingar till den pri-
vata internatskolans värderingar, där gruppen var viktigare än individen (jfr 
Boehmer, 2005).  

Scoutlag, löfte och religionens betydelse 
Rosenthal (1986) påpekar att Baden-Powell var tvungen att formulera en 
explicit uppförandekod. Scoutlöftet och scoutlagen blev hans instrument. 

För att tillhöra något av världsförbunden krävs idag att den nationella or-
ganisationen har ett scoutlöfte och en scoutlag. Svenska Scoutförbundet har 
också som ett av sina syften att ge barn och ungdomar en fostran i scoutla-
gens anda (”Stadgar för Svenska Scoutförbundet”, 2006). Jag frågade scou-
terna hur scoutlag och scoutlöfte används och vilken betydelse de har för 
dem. Svaren kan säga något om hur patrullscouterna uppfattar rörelsens 
normer och värderingar. 

 Therese säger att man aldrig talar om scoutlag och löfte på hennes avdel-
ning. När hon var yngre pratade man om det någon gång. Hon minns inte 
mycket av det. Annika har också ett intryck av att man pratade mer om 
scoutlagen när hon var yngre.  

Frida berättar om ett tillfälle då de fick i uppgift att göra teater. De andra 
skulle gissa vilken del av scoutlagen som pjäsen handlade om. Vid sådana 
tillfällen pratar man om scoutlagen, men det är bara någon gång ibland.  

Både Frida och Annika nämner att man avlägger scoutlöfte på sommarav-
slutningen. Annika lägger till ”… sen är det inget mer med det”. Frida kom-
menterar att hon själv aldrig avlagt löftet. Hon har tänkt göra det. Ännu är 
det ingen som har frågat henne om hon vill.  

David menar att de har pratat om scoutlagen på möten, men att man 
glömmer bort den. Ibland ställer ledarna frågor om hur scoutlagen lyder. Då 
är alla tysta. Ingen minns den.  

David och Henrik nämner att löfte och lag används i samband med att de 
tar eller får märken.  

Arvid har lite annorlunda erfarenheter. På en hajk blev han invigd i pa-
trullscouterna. Han fick gå en sträcka i skogen. På ett ställe stod hans ledare 
och frågade om Arvid kände till scoutlöftet. På den frågan svarade Arvid ja. 
Då sa ledaren: ”… då vill jag att du avlägger det löftet för mig”. 

Under intervjuerna reflekterade patrullscouterna kring scoutlagens och 
scoutlöftets betydelse. Enligt Henrik är det inte många som följer scoutlagen. 
Man behöver inte kunna den utantill. Lagen innebär att scouter ska vara vän-
liga och hjälpa till. Jag frågar honom om den har någon betydelse: 
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Anna: Tycker du att scoutlagen har någon betydelse? 

Henrik: Nej det är mest för, bara för att, för att det ska finnas. Förut var det 
mycket såhär att man hjälpte gamla tanter över gatan och sådär, men det har 
försvunnit. Så är det inte idag eller inte för mig. 

Anna: Varför då? 

Henrik: Jag vill inte ta en gammal tant (Henrik gestikulerar och vi skrattar 
tillsammans). 

Anna: Så du tycker kanske inte att scoutlagen har så jättestor betydelse idag? 

Henrik: Nej inte för mig i alla fall.  
 

Enligt Henrik verkar det som att scoutlagen spelat ut sin roll. Jag frågade 
David om man skulle kunna hoppa över scoutlag och löfte: 

Anna: Tycker du att man skulle kunna hoppa över dem då? Att man inte 
hade scoutlag och scoutlöfte: 

David: Men om man inte skulle ha scoutlag då skulle man kunna göra vad 
som helst i scouterna nästan ju. För att man har ju scouterna inom vissa grän-
ser typ det här får man göra, men inte så. Men skulle inte scoutlagen finnas 
då skulle det nästan inte vara någon mening med scouterna. För scouterna är 
ju mycket såhär att man ska vara naturvänlig och allting sånt där och scoutla-
gen är ju så. 

Anna: Är det scoutlagen som sätter de här gränserna då? 

David: Ja för vad man gör och sådär. Det skulle inte vara särskilt snyggt utan 
lagen. 

 
Annika säger att det är väl inte någon som lyder scoutlagen perfekt. Punkter-
na är ”… inget man bryr sig mycket om, de bara finns där”. Jag frågar även 
henne om lagen skulle kunna tas bort. Egentligen inte, menar Annika. Den är 
liksom traditionell på något sätt, men man tänker inte på den. Tycker hon att 
den är bra? Annika tycker att det är rätt självklara punkter, men om man 
skulle leva efter punkterna skulle det inte bli något kul: 

Annika: En scout möter svårigheter med gott humör - det är inte alltid man 
gör det. 

 
Vad betyder scoutlagen för Frida? Hon påpekar att det är saker som är bra, 
som man ska följa:  
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Anna: Men vad skulle hända om scouterna inte hade scoutlagen då? Skulle 
man kunna ta bort scoutlagen? 

Frida: Man skulle nog kunna det, men då skulle alla behöva tänka. Då skulle 
man behöva komma ihåg allting så att, att man måste, att man inte kan göra 
hur som helst. Så det är ju lättare med scoutlagen än utan.  

 
Scoutlagen framstår trots allt som ett viktigt fundament sett ur informanter-
nas perspektiv. Deras resonemang leder mig in på tankar om religion. Likhe-
ten mellan scoutlagen och tio guds bud känns inte långsökt. Sidebäck (1992) 
hävdar att den religiösa grunden är karakteristisk för scoutrörelsen. Svenska 
Scoutförbundet skriver också att det har en kristen livssyn, men att varje 
livsåskådning som är förenlig med scoutlagen och scoutlöftet accepteras 
(”Stadgar för Svenska Scoutförbundet”, 2006). Hur ser informanterna på 
scouters relation till religion?  

Henrik säger att det är meningen att scoutrörelsen ska vara religiös. Det 
var den förut, men man kan inte säga att den är det idag. Arvid hävdar också 
att det fanns inslag av religion förut. Han påpekar att scoutlagens första 
punkt har ändrats och att man numera inte måste vara kristen. Han har inte 
märkt några religiösa inslag i scouterna. Annika menar att scouter respekte-
rar andras religion, men att scouting inte har med religion att göra. Enligt 
Frida finns det religiösa scouter, men inga i hennes kår.  

Alla berättar om terminsavslutningar som äger rum i kyrkan, men att det 
nästan är den enda kopplingen som finns till religion. Therese och Henriks 
kår brukar ha julavslutning. Henrik beskriver att det brukar vara ”… en präst 
som snackar i evigheter”. Det är tråkigt. Enda behållningen är att man får 
kakor efteråt. Under själva avslutningen får man märken. Davids och Arvids 
kår har också julavslutning. Förra året gick de fackeltåg till kyrkan. Där fick 
de märken och sedan gick alla hem. Annikas och Fridas kår har sommarav-
slutning i kyrkan. Då får de sina märken. Annika påpekar att det inte har 
med kyrkan att göra. Hon vet inte varför de är där. Sett ur informanternas 
perspektiv tycks det med andra ord sakna mening att avslutningarna äger 
rum i kyrkan. De förefaller inte heller räkna sig som religiösa.  

Status och image 
Intervjuerna inleddes med att jag frågade vad som är det bästa respektive 
sämsta med att vara scout. Henrik tycker inte om att sova i tält när det är 
kallt. I oktober var han på hajk. Kaminen som hörde till tältet fungerade inte 
och sovsäcken var för kall. Therese och Annika berättar om helt andra 
aspekter. Therese tycker att det sämsta med att vara scout är ”… hur folk 
tolkar det”. När hon talar om att hon är scout, då kommenterar de flesta ”… 
det verkar inte så roligt”. Det tycker hon är tråkigt att få höra. Therese säger 
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samtidigt att detta egentligen inte har med scouterna att göra. Det är svårt att 
förklara vad man gör som scout. Det är personer i hennes egen ålder som 
säger att scouterna verkar tråkigt, men de har inte testat att vara scouter: 

Therese: Om man bara har varit med en gång så kanske man tycker att det är 
jättetråkigt, men jag tycker att man måste komma in i det. Vara med på haj-
ker, övernattningar och läger så att man ska känna hur det verkligen är. Då 
tycker man att det är jättekul. 

 
Ibland är det jättekul att vara scout och ibland är det inte lika kul enligt An-
nika. Hon nämner att vissa har fel uppfattning om vad scouterna är för något. 
Det är svårt att förklara för dem. Det de tror sig ha förstått är inte riktigt vad 
verksamheten går ut på. De har sett att scouter åker ut och är i skogen. Anni-
ka påpekar att det mera handlar om att träffa kompisar och att göra roliga 
saker tillsammans. Enligt henne är skogen bara en liten del. Therese och 
Annika anser med andra ord att deras bild av scouterna inte stämmer överens 
med andras föreställningar. Mer specifikt handlar det om föreställningar hos 
jämnåriga som inte är scouter. Tjejerna menar att andra har fel uppfattning 
om scouterna.  

Under intervjuerna ställdes frågor som på olika sätt fångade patrullscou-
ternas upplevelser av andras inställning till deras medlemskap. Frågorna 
handlade om vad rörelsen har för status och om informanterna brukar berätta 
för andra om scouterna. En tanke var att svaren skulle kunna säga något om 
hur scoutrörelsen står sig i konkurrens med andra aktiviteter. Det visade sig 
vara frågor som väckte större engagemang i jämförelse med annat som dis-
kuterades. 

Therese återkommer vid dessa frågor till sitt tidigare resonemang. Hon 
säger att de flesta inte fattar ”… att man kan vara scout”. De har inte testat 
men har ändå en åsikt om att scouterna är tråkigt och bara ”Skogsmulle”. 
Hon hävdar att man ska pröva innan man säger vad man tycker. Om man har 
testat och sedan tycker att det är tråkigt är det en annan sak. Hon tror att det 
säkert finns scouter som har slutat för att ”… alla tycker att det är fjantigt”. 
Själv anser hon att det är jättekul att vara scout och tror att andra skulle tycka 
likadant om de bara testade. När hon försöker förklara vad man gör på scou-
terna brukar det dock låta tråkigt. Therese anser att man ska göra det man 
själv vill och inte bry sig om att vad andra tycker. Jag frågar henne om det 
finns andra fritidsaktiviteter som blir ifrågasätta. Då nämner hon killar som 
dansar balett eller tjejer som boxas, men att det finns en skillnad mellan ex-
emplen. Om tjejer håller på med boxning eller brottning kanske man tycker 
att det är häftigt. Samma sak gäller inte för killar som dansar balett, även om 
hon själv anser att det är häftigt.  

Även Annika återkom till sitt tidigare resonemang. Hon påpekar att alla 
har olika uppfattning om vad scouterna är. Vissa tycker att det är fjantigt 
eller mesigt och andra bryr sig inte om rörelsen. En i hennes klass har dock 
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funderat på att börja. Annika anser att det är svårt att svara på vad scouterna 
har för status hos andra. Det är beroende på person. Det är många som inte 
riktigt vet vad det är för något. Hon tror att de skulle ändra uppfattning om 
de fick vara med på scouterna några gånger.  

De andra patrullscouterna för också liknande resonemang. Henrik brukar 
inte direkt berätta för andra att han är scout:  

Anna: Brukar du berätta för andra att du är scout? 

Henrik: Nej, det är inte direkt såhär, man blir inte direkt såhär superpopulär. 
De tycker typ att man är mes och sådär. Tönt tycker väl vissa människor. 

Anna: Om man säger att man är scout? 

Henrik: Tycker att man är tönt och sådär. 

Anna: Vilka är det som tycker det? 

Henrik: De där coola killarna. De tror att de är coola i alla fall.  
 

Henrik säger att han inte kan svara på frågan om vad rörelsen har för status. 
Vissa tycker att scouting bara är för rika människor och andra att det bara är 
för fattiga. Vissa människor tycker att scouterna är en jättebra grej, medan 
andra tycker att det är töntigt. 

David hävdar att vissa tror ”… att man plockar kottar i skogen”. Enligt 
honom handlar det om mycket mer än att vara i naturen, men man måste 
tänka efter för att berätta vad scouter gör. Det går inte bara att svara direkt, 
”… för att få riktigt reda på vad man gör på scouterna så måste man vara 
med”. Han vet inte riktigt vad andra tycker om scouterna. På skolan brukar 
han prata om scouterna med andra scouter, men inte med dem som inte är 
medlemmar.  

Arvid säger att rörelsen har väldigt bra status bland många, speciellt hos 
gamla. Sedan finns det tonåringar som tycker att scouter är töntiga, att scou-
ter bara är ett gäng pojkar som går omkring och är hjälpsamma. Det finns de 
som säger att ”… om jag ser en scout så kommer jag att slå ned den”. Arvid 
tycker att det är lite läskigt. När han åker hem efter scoutmöten brukar han 
oftast ha en tröja över scoutskjortan eftersom han är rädd för att det ska 
komma någon som inte gillar scouter. Arvid brukar berätta att han är scout 
om någon frågar, men inte annars. Det skulle kännas lite konstigt att gå om-
kring och prata om att man är scout.  

Frida är den enda som enbart vittnar om positiva erfarenheter. Hon menar 
att det är många som blir intresserade när de får veta vad scouterna gör. Hon 
berättade till exempel om scouterna för en kompis och nu har kompisen och 
hennes lillebror börjat.  
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En tolkning av informanternas utsagor är att scoutrörelsens uppfattningar 
om vad man ska ägna sin fritid åt när man är ung inte alltid stämmer överens 
med jämnårigas uppfattningar. Andra barn som inte är scouter ställer sig 
undrande till vad scouterna gör. Informanternas uppfattningar av rörelsens 
status stämmer väl överens med hur scoutrörelsen uppfattas i England. Där 
har rörelsen i viss mån problem med sin image (jfr Davies m.fl., 2006).  

Seriösa och oseriösa scouter 
I samband med att jag frågar om scoutrörelsens historia påpekar Henrik att 
han inte är ”überseriös” med scouterna. Han är med för att det är roligt och 
inte för att ta massa märken och lära sig massor. Han lär sig tillräckligt i 
skolan. Det finns scouter som är ”jätteseriösa”. De tar alla märken. Henrik 
tar bara de märken som man ska ta och sedan tillbringar han resten av tiden 
med kompisarna.  

Therese distanserar sig också gentemot andra scouter. Hon gör en skillnad 
mellan väldigt seriösa och ganska seriösa kårer. I slutet av intervjun får hon 
en fråga om hon tror att andra scouter skulle berätta ungefär som hon gjort. 
Då frågar hon om det rör sig om scouter i hennes kår eller scouter i allmän-
het: 

Anna: Tror du att andra scouter skulle berätta ungefär som du har berättat 
idag? Tror du att det skiljer sig? 

Therese: Ifrån vår kår eller menar du? 

Anna: Allmänt överhuvudtaget. 

Therese: Överhuvudtaget, lite liknande men inte allt, det tror jag inte. Vissa 
är nog väldigt seriösa, kör det verkligen på fullt allvar. Vi kör det ganska all-
varligt, men jag menar så allvarligt kör vi det inte. 

Anna: Vad är att vara ganska allvarlig då? 

Therese: Typ bara göra knopar och inte göra så mycket roliga saker. Vi bru-
kar ofta köra någon sådan här uppvärmningslek eller någonting och är jätte-
fåniga och så kanske de bara sitter och knyter knopar och eldar. Alltså de gör 
bara sådant som man ska göra.  
 

Jag tolkar hennes uttalande som en form av försvarsmekanism. Hon så att 
säga erkänner att en del aktiviteter i scouterna kan vara tråkiga, men försva-
rar sig genom att säga att det främst gäller i andra kårer och inte i hennes 
egen. På det sättet ger hon de som tycker att scouting verkar tråkigt delvis 
rätt, samtidigt som hon tar sin egen kår i försvar. Therese får en fråga om 
vem som helst kan vara scout. Hon svarar att man inte behöver ”… vara 
jättemulle som de flesta tror”. I hennes kår kan man vara annorlunda, men i 
andra kårer kanske det är ganska strängt. Här finns en tydlig analogi med 
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Ronström (1996), när han påpekar att skillnaden mellan andras föreställ-
ningar och egna erfarenheter kan leda till en ambivalent hållning hos indivi-
derna gentemot kollektivet.  

Vad innebär det då att vara scout? Therese säger att det handlar om att 
kunna klara sig i naturen. Hon tillägger att det kanske låter tråkigt, men att 
det inte är det. På scouterna gör man många roliga saker. Finns det något 
som man inte kan göra på scouterna? Hon svarar att det är en svår fråga, men 
att man kan göra det mesta. ”Jag tror faktiskt att man får göra allt.” Sedan 
tillägger hon att det i alla fall gäller hennes kår, men att det säkert finns kårer 
som ”… kör ännu mer seriöst än vad vi gör”. Hennes reservationer är ett 
uttryck för en osäkerhet. Therese tycks definiera sina erfarenheter i relation 
till vad hon tror att andra tycker om rörelsen.  

Summering 
Detta kapitel beskriver att patrullscouterna menar att scouterna är en kul och 
social aktivitet där det finns tydliga värderingar om hur man umgås med 
varandra. De lär sig praktiska färdigheter och faktakunskaper men också 
förhållningssätt till andra människor. Scoutverksamheten har inriktning mot 
natur och friluftsliv. I övrigt verkar det kunna handla om allt eller inget. Haj-
ker och läger kretsar kring fantasifulla berättelser, vardagsliv och utomhus-
aktiviteter. Ramen för verksamheten är inte tydlig och innehållet kan variera. 
Det mesta organiseras av ledarna. Enligt patrullscouterna har rörelsens histo-
ria, scoutlag, scoutlöfte och religion inte så stor betydelse. Ändå pekar flera 
på scoutlagen som ett viktigt fundament. Det allmänna intrycket är att det är 
svårt att berätta vad det innebär att vara scout. De vet inte vad de ska välja 
att berätta om. Ett annat intryck är att patrullscouterna upplever att en del 
jämnåriga tycker att verksamheten verkar vara tråkig och töntig. 
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Kapitel 7. Scoutskjortan – scouternas symbol 

Detta kapitel ägnas åt den andra och den tredje frågeställningen. Fokus är 
Svenska Scoutförbundets scoutdräkt. Dräkten består av scoutskjorta med 
halsduk och därför kommer termerna dräkt och skjorta att användas syno-
nymt. Syftet är att beskriva några medlemmars, både barns och vuxnas, be-
rättelser om uppfattningar och erfarenheter av scoutskjortan som klädesplagg 
och symbol samt att beskriva vad scoutskjortan som symbol berättar om 
scouterna. Intresset är riktat mot det immateriella snarare än det materiella, 
berättelser om skjortan, snarare än om skjortan i sig. Det är inte scoutskjor-
tan som är intressant utan scoutskjortan i relation till människorna. Fem te-
man som kan utkristalliseras i det empiriska materialet redovisas här. Dessa 
teman har analyserats och vävts samman till en ny berättelse. Det första te-
mat handlar om scoutskjortans uniforma egenskaper, om regler och praxis. 
Det andra berör scoutskjortan som symbol och som ett medel och uttryck för 
socialisation. Det tredje handlar om retorik, symbolik och fostran, det fjärde 
om förhållningssätt till användandet av scoutskjortan och det femte om 
scoutskjortan som en ”kronisk anakronism”.  

En uniform dräkt – regler och praxis 
Svenska Scoutförbundet har en dräktordning. Den finns beskriven i förbun-
dets ”Kårhandbok” (2004). Dräktordningen inramas av en kortare redovis-
ning av scoutdräktens historiska bakgrund och slår sedan fast: ”I all scout-
verksamhet bär vi scoutdräkt.” Med scoutdräkt avses mellanblå scoutskjorta 
med rätt påsydda märken och en halsduk. Halsduken är gul med blå kant 
eller har den färg som kåren har bestämt. Den rullas hårt, läggs under kragen 
och hålls ihop av en halsdukssölja. Förbundet har tagit fram en sölja, men 
patruller, avdelningar, kårer och enskilda scouter kan ersätta den med ”… 
egen scoutmässig sölja”. Övriga plagg är valfria, men mellan- till mörkblått 
rekommenderas som enhetlig färg och färggranna, rutiga eller randiga kläder 
bör undvikas enligt samma rekommendation. Förbundet poängterar att kläd-
seln alltid ska vara ändamålsenlig. Collegetröjor och t-shirts är komplement, 
men de får inte ersätta scoutdräkten. Den sista delen av dräktordningen be-
står av en uppräkning av olika märken och deras placering. Förbundsmärket 
är till exempel mellanblått för scouter och ljusblått för ledare och sys fast 
ovanför vänster ficka. Namnet på kåren placeras under axelsömmen på väns-
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ter arm. ”Prestationsmärken” bärs på vänster arm. Förbundet påpekar att 
dräktordningen är beslutad i demokratisk ordning och att den inte kan röstas 
bort av enskild avdelning, kår eller distrikt (op.cit.).  

Scoutskjortan kan definieras som en fixerad typ av klädesplagg enligt 
Flugels terminologi (jfr Flugel, 1951). Scoutskjortan har funnits i knappt 
hundra år och den utmärker scouterna som en grupp. Skjortan betecknar 
medlemskap i gruppen och är likformig för individer som befinner sig inom 
samma hierarkiska underavdelning. Scouterna är knutna till olika världsor-
ganisationer, nationella organisationer, regioner, distrikt och kårer. Det finns 
en föreställd lokal, nationell och global gemenskap som manifesteras genom 
skjortan. Scoutskjortan kan även sägas vara en uniform. Med uniform me-
nas: 

 … enhetlig klädedräkt som bärs för att visa tillhörighet till och ställning 
inom viss organisation och som har i detalj reglerat utseende (Nationalencyk-
lopedin).  

 
En uniform är ett igenkänningstecken. Den innebär att en enskild person 
uppträder som en del av ett kollektiv och inte som en individ (Nylén, 1962). 
Scoutskjortan beskrivs dock inte som en uniform i Svenska Scoutförbundets 
dräktordning. Den omnämns istället som dräkt.  

Ebbe Lieberath (1932), den första scoutchefen för Sveriges Scoutförbund, 
påpekar att utomstående och även pojkarna själva kallar dräkten för uniform, 
men att det inte är en militär uniform. Fritiof Dahlby (1939), verksam i 
samma förbund, hävdar att scoutdräkten är ett uttryck för den sanna demo-
kratin. Skillnaden mellan direktörens och fabriksarbetarens söner utplånas. 
Den är inte någon ”… militär tvångströja” utan dess raka motsats (s 48). 
Arnqvist (1961) menar att dräkten, en del av scoutterminologin, uppställ-
ningar och övningar kan leda till att den ytlige betraktaren förknippar rörel-
sen med militarism, ett rykte som har följt rörelsen ”… ända in i våra dagar” 
(s I:12). Uniform är ett belastat ord som ger militära associationer. Det kan 
tolkas som en anledning till att Svenska scoutförbundet väljer att använda 
ordet dräkt istället för uniform när det beskriver scoutskjortan och bestäm-
melserna om plagget. Uniform passar inte in i den bild som förbundet har av 
sig självt och som det vill förmedla till andra.  

Sveriges Scoutförbunds första stora läger var förlagt på Djurgården i sam-
band med olympiaden år 1912. Inför lägret publicerades en ”Instruktion för 
scoutlägret å kungl. Djurgården i Stockholm den 1-20 juli 1912” i en med-
lemstidning. Scouterna instrueras att klädseln inte får ge anledning till an-
märkning. Skorna skall vara putsade och kläderna väl borstade och fläckfria. 
”En scout, som anträffas i staden slarvigt klädd, återsändes omedelbart till 
lägret”. Inom lägerområdet är det tillåtet att vara lite friare. Där får de ta av 
sig skor, strumpor, och skjorta. Men det gäller inte vid övningar eller all-
männa uppställningar utan särskilt medgivande.  
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Inför ett annat scoutläger publicerar flickscouternas tidning en artikel om 
hur flickorna ska gå klädda (Sköld, 1954). De uppmanas att vid resa till och 
från lägret och vid mer högtidliga tillfällen använda scoutdräkt. Det plagg 
som skall användas mest är dock den enklare lägerdräkten som finns i tre 
olika modeller. En blå blus med korta ärmar är gemensam, sedan kan flick-
orna välja mellan kjol, shorts eller långbyxor. Bild 3 illustrerar hur en läger-
dräkt kunde se ut.  

 
 

 
Bild 3. I ”Flickscouternas bok” (1947) står tips om att det är förståndigt att ha en 
praktisk enkel arbetsdräkt på läger – en lägerdräkt. Scoutdräkten används för att vara 
resklädd och högtidsklädd. För lägerbruk finns vit eller blå blus och ett par shorts. 
Shortsen kan bytas ut mot ett par långbyxor. Ett annat alternativ är att sy en klän-
ning. Den kan även användas i andra sammanhang. För att akta den kan ett arbets-
förkläde användas. På denna bild syns flickscouter som är klädda i en ledigare dräkt 
på läger. Arkivet har daterat bilden till sommaren 1946. Foto: okänd fotograf.  
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Hur används skjortan av scouterna i ”Svealand”, ”Norrland” och ”Göta-
land”? Hur individuella får medlemmarna vara, vilka variationer tolereras 
och vilka kommer till uttryck? I Svealand använder de yngre medlemmarna 
skjortan mer än de äldre. Seniorscouten Stina har den ” … i lite seriösare 
sammanhang, som när det är flagghissning”. De äldre scouterna bär andra 
kläder på mötena. Nästan alla i Svealand nämner att de ska ha scoutskjorta 
på sig vid flagghissning och flagghalning och att det är tradition. Troligen 
uppmärksammar de just detta eftersom intervjuerna genomfördes under ett 
läger, där varje dag inleddes och avslutades med att flaggan hissades respek-
tive halades.  

Norrlandsscouterna ger intryck av att det oftast är frivilligt, men i tre sam-
manhang ska man alltid vara klädd i plagget: läger, hajker och på Sankt Ge-
orgsdagen (Sankt Georg är scouternas skyddshelgon), då det är märkesutdel-
ning. Juniorscouten Jeanette förklarar att man inte får något märke om man 
inte har skjortan på sig. De yngre scouterna i Norrland väntar med att in-
handla skjortan tills de har varit medlemmar en tid. Mikael som är minior-
scout har inte börjat använda den än. Han har en hemma, men han vill inte 
vara först med att använda den: 

Anna: De som går på din avdelning, de andra scouterna, har de scoutskjortor 
på sig? 

Mikael: Nej, första gången hade de inte det. Sedan ville de inte. Sedan tog de 
inte den och sedan kunde jag ta min, men då ville jag inte ta. 

Anna: Varför ville du inte det då? 

Mikael: Jag vill inte vara först. Någon annan ska också vara först. 
 
I Götaland har kårens ledare kommit överens om att skjortan ska användas 
på möten, när man seglar (in och ut ur hamnar) och på läger (utanför det 
egna lägerområdet). Det innebär att skjortan används i nästan all verksamhet. 
Seniorscouten Signe säger att man måste ha skjortan när man seglar: 

Anna: Har ni några bestämmelser i kåren om hur man ska ha scoutskjortan 
och när man ska ha den? 

Signe: Man ska ha den alltid på alla scoutarrangemang. Allting som har med 
scouterna att göra. Möjligtvis inte båtarbete för att då blir den skitig, men an-
nars, och vi får inte segla, alltså om vi seglar en gång utan scoutskjorta så får 
vi inte segla mer sedan på resten av säsongen.  

Anna: Varför då? 
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Signe: För att man ska ha scoutskjorta på sig. Alltså det är på mötena mest 
som vi seglar och då ska man ha scoutskjorta på sig för att visa att man är 
scout.  

Anna: Men om man inte har på sig den, får man inte vara med då? 

Signe: Då får man gå hem och hämta den. 
 

Louise som är ledare i samma kår påpekar att reglerna inte får drivas in ab-
surdum. En gång var det en miniorscout som hade haft ett ”fasligt sjå” med 
att få på sig skjortan på kvällen för att kunna gå iväg till toaletten som låg 
utanför det egna lägerområdet. Någon hade sagt att man inte fick gå utanför 
området utan skjorta. Det hade inte varit avsikten med bestämmelsen, men 
enligt Louise uppfattar barn ofta saker bokstavligt.  

Kårerna tycks ha olika regelverk om dräkten. I Svealand gäller ”ju mindre 
regler, desto äldre medlemmen blir”, i Norrland ”ju tydligare regler, desto 
äldre medlemmen blir” och i Götaland är det ”lika för alla”. Det kan beskri-
vas som olika förhållningssätt till hur medlemmar införlivas i gemenskapen 
och hur kontroll skapas över densamma.  

År 2000 analyserade jag en debatt om scoutskjortor på Svenska Scoutför-
bundets hemsida (Westberg, 2000). Det föreföll som om scoutskjortan an-
vändes allt mindre i det vardagliga scoutlivet utan främst i högtidliga sam-
manhang. Svealands och Norrlands bruk av scoutskjortan förstärker intryck-
et av att detta kan vara en möjlig tendens. Där finns vissa tillfällen då det är 
extra viktigt att ha scoutskjorta, medan sjöscoutkåren Götaland hyser upp-
fattningen att det (nästan) alltid är lika viktigt att vara klädd i plagget, vilket 
också hävdas i dräktordningen. En tendens som kan ses i alla tre kårerna är 
att det är viktigare att ha skjortan vid ”publika” och speciella tillfällen när 
scouterna visar upp sig, än det är att ha den vid mer ”privata” tillfällen, då 
det enbart är den egna gruppen som möts. Pelle berättar till exempel att man 
ska ha scoutskjortan när det är lite speciellt: 

Anna: Varför då, varför är den som gjord för det? 

Pelle: Scoutskjortan är typ gjord för att ha på när det är en speciell kväll med 
scouterna eller sådär, om man ska sitta vid brasan och sjunga eller om man 
ska träffa folk som på Sankt Georg. Då är man i en kyrka och då berättar de 
om Sankt Georg. Då ska man ha, det ska man ha då, en skjorta. 

 
En tydlig parallell finns till de tidigare beskrivna scoutlägren, då pojkarna år 
1912 respektive flickorna år 1954 uppmanades att klä sig på ett visst sätt 
inom lägerområdet och på ett annat sätt utanför.  

Svealand, Norrland och Götaland är till viss del också präglade av de lo-
kala omständigheter som råder i de områden där de finns (har sin lokal) och 
bedriver verksamhet (möten, läger och seglingar). Det kan till viss del för-
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klara deras bestämmelser. I scoutkår Norrland var lokalen så kall att scout-
skjortan behövde kompletteras med varmare klädesplagg. Dessutom vistas 
scouterna ofta utomhus. Flera betonar vikten av att klä sig varmt. I Götaland 
upplevde flera scouter att skjortan var varm på sommaren. När de seglar 
händer det att de tar av sig klädesplagget ute på sjön.  

En kårs storlek kan också inverka på bestämmelserna om dräkten. Leif i 
Norrland tycker inte om bestämmelser, eftersom han tror att de lätt kan kvä-
va ideella rörelser. Det kan vara svårt att värva nya scouter om det bestäms 
att medlemmen ska ha scoutskjorta, om den nye scouten inte vill för att det 
är känsligt med kompisar eller i skolan. Leifs kår är relativt liten och består 
av 40-50 medlemmar. Jag frågar Leif om han brukar säga åt barnen att de 
ska ha scoutskjorta. Han menar att scouterna vill ha den själva och att han 
inte behöver prata om det. Scouterna uppfattar ”mer vad man gör och mindre 
vad man säger” och därför brukar han själv vara klädd i plagget. Enligt ho-
nom är den enda uttalade regeln att scouterna ska ha skjortan på Sankt Georg 
när det är märkesutdelning. De ska försöka ha den på möten, men en del 
barn bor ena veckan hos mamma och andra veckan hos pappa och sådana 
saker spelar in.  

Barnens och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar kan också påverka 
bestämmelserna. Enligt Lena i Norrland har kåren egentligen inte några be-
stämmelser, men det är sagt att medlemmen måste ha en scoutskjorta om 
han/hon ska på läger. Annars är det upp till barnen själva. Hon menar att allt 
kan göras på scouterna utan att ha scoutskjorta: 

Lena: Det finns liksom inget egenvärde i att ha just den, för att man då täljer 
bättre eller lagar mat bättre eller någonting sånt där, så att nej det tycker jag 
inte.  

 
Lena tycker att bestämmelserna är bra och att barnen inte ska bli tvingade att 
köpa en scoutskjorta när de börjar. Det finns många kostnader för föräldrar-
na ändå och tvåhundra kronor för skjorta, halsduk och sölja kan vara för 
mycket. Enligt henne blir det ganska naturligt att vilja ha scoutskjorta om de 
fortsätter i scouterna ” … alla andra nu, som har gått länge, har scoutskjor-
tan, men då önskar jag också mig en scoutskjorta”.  

Mechling (1987) skriver att det finns få möjligheter till variation av kläd-
seln annat än de tillåtna sätten att variera hattar, halsdukar och individuella 
märken. Han finner dock att medlemmarna i den grupp som han studerar 
förvandlar den officiella uniformen utifrån sina egna syften. De skapar bety-
delser och olikheter. Uniformerna individualiseras. Jag gör liknande iaktta-
gelser i denna studie. Bruket av scoutskjortan är differentierat. Scoutkårerna 
har olika praxis och det finns individuella variationer bland medlemmarna. 
Reglerna är oskrivna och olika i varje kår. Mot bakgrund av att det finns en 
dräktordning kunde man tro att det skulle vara mer likartat. Svealands och 
Norrlands scoutkårer liknar varandra. Där finns det vissa tillfällen då det är 



 110 

extra viktigt att ha scoutskjorta, medan sjöscoutkåren Götaland hyser upp-
fattningen att det nästan alltid är lika viktigt att vara klädd i plagget (vilket 
också hävdas i dräktordningen). I Götaland är reglerna mer uttalade jämfört 
med de andra kårerna. Gemensamt för kårerna är att medlemmarna använder 
scoutskjorta, men nästan ingen av de intervjuade uppger att de känner till att 
Svenska Scoutförbundet har dräktbestämmelser (i intervjuerna användes 
denna terminologi, men sett i efterhand hade det varit mer korrekt att säga att 
Svenska Scoutförbundet har en dräktordning).  

Petersson (2003) har intervjuat flygvärdinnor och flygvärdar på två olika 
flygbolag. Hon beskriver deras uniformsreglementen. Det ena bolaget har ett 
extremt reglerat reglemente. Ingenting om det kroppsliga framträdandet 
lämnas okommenterat. Till exempel handlar åtta punkter om en cardigan 
som inte får bäras inom synhåll för passagerare. Det andra bolaget har ett 
mer generellt reglemente. Det tar inte upp detaljfrågor på samma sätt. Peters-
son konstaterar att informanterna från det senare bolaget var mer nöjda med 
sitt reglemente än de från det förra. Hon menar att det senare bolaget lyckas 
bättre med att få personalen att vilja förkroppsliga serviceidealen och identi-
fiera sig med estetiken. Deras regler behövde inte uttalas lika tydligt som det 
första bolagets, eftersom personalen ändå ville följa reglerna.  

I linje med detta kan man tolka det som att förbundets bestämmelser inte 
behöver uttalas, eftersom scouterna ändå tror sig följa dem. En annan tolk-
ning är att kårerna inte bryr sig om förbundet. Den enskilda kåren kommer i 
första hand. Medlemmarna formar sin verksamhet utifrån vad de själva är 
vana vid och vad de har för intentioner, vilket kan ses som positivt – ”mak-
ten” är decentraliserad och det finns utrymme för variation, flexibilitet och 
anpassning efter lokala villkor. Det kan även ses som negativt – det finns 
ingen större enhetlighet och förbundet har svårt att styra verksamheten.  

Symbolik och socialisation 
När informanterna i Svealand, Norrland och Götaland ska beskriva vad en 
scoutskjorta (och dess märken) symboliserar nämns att de inte riktigt vet, att 
den visar vilken kår de kommer ifrån, vilka läger de har varit på, vad de har 
gjort inom scouterna, vad de kan, hur länge de har varit med och om de är 
killar eller tjejer. Den vanligaste beskrivningen är dock att den visar att de är 
scouter och hör ihop som en grupp, att skjortan symboliserar gemenskap. 
Proctor (2002a, 2002b) ger en liknande bild av sitt historiska material. Gui-
derörelsens och scoutrörelsens uniformer tycktes då likadana för den oerfar-
ne. Scouterna kunde däremot se nyanser. Skillnader i till exempel ålder, kön, 
klass, rikedom och talang åskådliggjordes i dräkten.  

Centergran (1996) anser att kläder kan ses som ett språk, där enskilda 
plagg och/eller plaggkombinationer utgör en uppsättning tecken som kan 
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laddas med olika betydelser. På samma sätt fungerar scoutskjortan med dess 
märken som ett språk. 
 

 
Bild 4. Skjortan berättar scoutens historia inom rörelsen. Arkivet har daterat bilden 
till 1981. Foto: Esbjörn Larsson.  

 
Jacobson (1994) frågar sig vilka signaler en informants samedräkt sänder. 
Hon menar att man bör skilja på interna och utåtriktade budskap. För icke-
samer är dräkten endast en signal som visar att personen är same. För samer-
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na själva ger dräkten utförligare information. De kan se att Jacobsons infor-
mant är klädd i en kvinnodräkt, att den är nordsamisk och att den kommer 
från Jukkasjärvi socken. För att förstå de interna budskapen måste man kun-
na koden.  

En scoutskjorta ger på samma sätt mer information till en scout än till en 
person som inte är scout och det finns en intern kod. För scouter ger scout-
skjortan information om individen. En halsduks färger visar vilken kår scou-
ten kommer ifrån. För att kunna tyda vilken kår det handlar om måste man 
känna till kårernas färger, man måste kunna koden. Scoutskjortan (med mär-
ken och halsduk) kan enligt informanterna också visa om scouten är flicka 
eller pojke, vad han eller hon kan, har gjort och har varit och hur gammal 
han eller hon är. Jeanette i Norrland säger att det syns hur många märken 
hon har klarat på scoutskjortan. Hon visar ett samlarmärke som hon fått ef-
tersom hon har samlat på någonting, städmärket eftersom hon har hjälpt till 
hemma, simmärket, flickmärket, lägermärket och Sankt Georg-märket. För 
icke-scouter ger scoutskjortan endast information om att den enskilde indivi-
den är medlem i scouterna. Då fungerar skjortan som en signal och inte som 
en symbol (jfr Joseph, 1986).  

På Svenska Scoutförbundets hemsida låg vid denna studies genomförande 
ett dokument som visar och beskriver hur scoutdräkten ser ut (”Utdrag från 
scoutboken Getingen”, 2003). I dokumentet beskrivs scoutskjortans olika 
märken, som ”… talar om för andra scouter vem du är”. Världsscoutmärket 
visar att scouten tillhör världsscoutrörelsen. Pojkar bär pojkscoutmärket och 
flickor flickscoutmärket. Förbundsmärket talar om vilket förbund scouten 
tillhör. Svenska Scoutförbundets förbundsmärke är ljusblått för ledare och 
mellanblått för scouter. Det består av en treklöver i förening med en lilja, de 
internationella scoutorganisationernas respektive symboler. Distriktsmärke, 
kårmärke och patrullmärke berättar var scouten kommer ifrån. Om scouten 
är sjöscout kan han eller hon bära ett sjöscoutmärke. ”Basmärket” visar hur 
länge personen har varit med i scouterna. På den högra ärmen bärs märken 
som visar vilka läger, hajker och tävlingar som scouten har deltagit i. ”Fri-
märken” kan scouten ”ta” om han eller hon vill bli ”… specialist på olika 
scoutfärdigheter”. Frimärken bärs på vänster arm (op.cit.). Ett sätt att karak-
terisera dessa märken är att det finns ”prestationsmärken” och ”tillhöra-
märken”. De förra är uppgiftsbaserade och de senare visar var scouterna hör 
hemma (Hedberg, Mandelin & Andersson, 1995).  

Det är tydligt att skjortan kan visualisera olika betydelser för medlem-
marna, det vill säga att skjortan med dess märken fungerar som ett språk. 
Scoutskjortan skulle kunna jämföras med en studentoverall. Scoutskjortan 
respektive studentoverallen fylls med mening av den som bär plagget och av 
den som betraktar det. Kläderna kommunicerar vad bäraren gör. Overallen 
bärs av studenter vid universitet och högskolor. Den visar vilken utbildning 
och på vilket lärosäte studenten läser. Scoutskjortan visar på liknande sätt att 
personen är scout och vilken kår och vilket förbund han eller hon tillhör. 
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Overallen och skjortan bärs på fritiden och är oömma plagg. På båda plaggen 
sys det fast märken som symboliserar aktiviteter som studenten respektive 
scouten deltagit i. Märkenas budskap kan vara svårtillgängliga för den utom-
stående.  

Stefan i Svealand säger att när han har scoutskjorta på sig är han inte bara 
sig själv utan då tillhör han en grupp som har något gemensamt: 

Anna: Vad tycker du att scoutskjortan symboliserar då? 

Stefan: Den symboliserar scouting, men det räcker inte. Att man, när man 
har scoutskjortan på sig då är man liksom inte bara sig själv, utan då är man 
liksom scout. Om någon ser en så tänker de att där går en kille, som om han 
går på händerna eller vad som helst så tänker inte folk att där går en kille som 
går på händer, utan då tänker de att aha det är en scout som går på händer. Då 
kopplar de det. Jaha alla scouter kanske går på händer. Då tillhör man en 
grupp. Då är man inte bara sig själv.  

Anna: Vad tror du att den har för betydelse då? 

Stefan: Alltså den gör ju så att man känner sig mer, man har ju något gemen-
samt. Alla scouter har scoutskjorta. Om alla scouter skulle komma i lite olika 
kläder så skulle man inte, då skulle man liksom inte känna samma gemen-
skap liksom. Men nu känner man att man har någonting gemensamt även fast 
det är någon scout som man aldrig har träffat som man möter, så tänker man 
aha där är en scout. Då vet man ju lite om den höll jag på att säga. 

 
Joseph (1986) menar att uniformer allmänt har använts som ett medel för 
institutionell socialisation och kontroll. Han nämner att scoutrörelsen (The 
Boys Scouts) använder uniformer som ett medel för socialisation, för att 
förbereda barn inför framtida roller som vuxna, men att det inte är för att 
utöva institutionell kontroll. Bay (1990) har skrivit om ett helt annat område 
- bikers och mc-västar. För en biker fungerar mc-västen som ett ”öppet 
kringvandrande visitkort” men också som en levnadsbeskrivning (Bay, 1990, 
s 240). På samma sätt är det för scouter. Jesper i Götaland är till exempel 
väldigt ”glad för” märken: 

Anna: Har du någon gång varit stolt över att ha scoutskjorta eller över att 
vara scout? 

Jesper: Det är väl när jag får märken som jag kan sy fast då, för jag är väldigt 
glad för märken och ha dem på scoutskjortan och så och visa att… 

Anna: Syr du fast dem själv då? 

Jesper: Nej 

Anna: Nej, men vad sa du, visa att? 
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Jesper: Att visa att jag har varit med på de här tillfällena och lägren och det 
tycker jag är kul. Att ha märken och visa det. 

Anna: Vem visar du dem för? 

Jesper: Alla andra i kåren som inte har varit med på lägren och även för 
andra kårer när jag är på läger så ser de också att han har också varit på det 
lägret och så.  

 
Pelle i Norrland berättar att han kan vara jättestolt över sig själv om han fått 
ett märke: 

Anna: Vad tycker du att scoutskjortan symboliserar då, vad har den för bety-
delse? 

Pelle: Den betyder att ja det här är jag, jag är en scout. Som bevis på att man 
är scout eller vad man ska säga. 

Anna: Tycker du att det finns någon betydelse i att man har märken på sig 
och halsduk? 

Pelle: Ja, för har man fått ett märke och så syr man fast det så kan man vara 
jättestolt för det. Kolla jag har fått det här märket. Åh du kunde det och sådär.  

Anna: Men då är man mest stolt inför andra scouter? Eller kan man vara stolt 
också inför människor som inte är scouter? 

Pelle: Man är stolt över sig själv. Att man tog märket. När jag tog det här 
frimärket då var vi på ett läger, en hajk och då handla allt om att vi skulle lära 
oss att hålla kniven och hur vi skulle hugga ved och sådär. Och så i slutet när 
man fick märket. Då var man ju jätteglad. Ja nu har jag fått det här! 

 
Jag tolkar det som att scoutskjortan kan liknas vid en berättelse över scou-
tens historia inom rörelsen. Till en början är skjortan som ett oskrivet blad 
och efter hand fylls den med märken som symboliserar erfarenheter och 
kunskaper. Ju längre scouten har skjortan, desto mer fylls den med ett sym-
boliskt innehåll och desto mer har scouten socialiserats till att vara scout, det 
vill säga har skaffat sig kulturell kompetens och blivit en del av scoutkultu-
ren. Skjortan nöts och tas i besittning av sin bärare och byts bara ut om den 
är urvuxen eller utsliten. De interna budskapen stärker känslan av vara en 
grupp. De markerar vilka som är invigda och hör till gruppen och vilka som 
är främlingar och inte gör det. Vilka som förstår och vilka som inte förstår. I 
den aspekten fungerar skjortan och berättelser om skjortan både som ett me-
del och ett uttryck för socialisation. Med skjortan görs socialisationen synlig 
för barnen. Detta illustreras i bild 4.  

Proctor (2002a) skriver att en åttaårig pojke kanske inte kunde förstå an-
svaret som var inbyggt i löftet om att tjäna Gud och fosterland, men han 
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kunde förstå nödvändigheten av att ta hand om sina tillhörigheter, till exem-
pel uniformen. På liknande sätt används skjortan idag som ett medel och ett 
uttryck för socialisation. Genom den konkretiseras ideologin. Enligt Signe, 
som är medlem i Götaland, har scoutskjortan dock inte så stor betydelse. 
Hon är lika mycket scout utan den, men framhåller att hon tycker om att ha 
den på sig. Det kan bero på att Signe har varit scout en längre tid. Hon har 
socialiserats till att vara medlem i rörelsen och är inte längre beroende av 
plagget för att identifiera sig som scout.  
 

 
Retorik, symbolik och fostran 
Hall (1997) anser att det är genom att vi använder saker och säger, tänker 
och känner om dem, som vi ger dem en mening. Hur talar Svenska Scoutför-
bundet om scoutskjortan? Vilka betydelser tillskrivs den och vad berättar 
den om scoutrörelsen? Dräktordningen inramas av ett kortare stycke om 
scoutdräktens historia (”Kårhandbok”, 2004). Förbundet förklarar anled-
ningar till att scoutdräkten infördes. En var att vanliga kläder var olämpliga 
för lekar och friluftsliv i början av 1900-talet. En annan att scoutrörelsens 
grundare menade att en enhetlig dräkt minskar skillnader som kan finnas 
mellan olika sociala grupperingar i samhället. Det påpekas att detta även är 
giltigt idag.  

Det är tydligt att förbundet hävdar att dräkten innehar en symbolisk ladd-
ning och underförstått att den är ett redskap för att sprida ideologi och nor-
mer samt att fostra medlemmarna. Dräkten berättar om gemensamma vär-
den.  

Scouterna i Svealand, Norrland och Götaland fick en fråga om varför de 
bär scoutskjorta. Svaren visar hur de motiverar att plagget används, hur de 
själva ger skjortan en mening samt vad de har tagit till sig av de avsedda 
budskapen och normerna. Svaren blir något annorlunda jämfört med när man 
frågar dem om vad scoutskjortan symboliserar. Samtidigt kretsar de ändå 
kring symbolik. Flera uppger att de inte vet varför de har scoutskjorta. De 
flesta svarar att de bär den för att de är scouter. Skjortan visar att de är det 
för andra scouter och för allmänheten. Den ”hör till” och är gemensam. Alla 
andra har den.  

Lisa i Svealand säger att hon har skjortan för att det är viktigt med samhö-
righet, att visa att scouterna hör ihop. Patrik i samma kår nämner att det kan 
vara roligt att ha skjorta på stadshajk och ”… visa att man är scout och att 
man inte skäms för det”. Lotta i Götaland säger att man ” … inte spelar fot-
boll i balettskor”. Det är så hon brukar säga till de miniorscouter hon är leda-
re för: ”Man har scoutskjortan för att man är scout”. Några scouter berättar 
att de har skjorta för att det är obligatoriskt, för att ledarna har sagt det och 
för att de måste. Signe i Götaland menar till exempel att hon har skjortan för 
att ledarna har ”tjatat” ända sedan hon var liten. Peter i samma kår berättar 
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att han har skjorta för att inte få minuspoäng i protokollet i en tävling, i vil-
ken det bland annat gäller att ha plagget på varje möte.  

Fyra motiv återkommer i informanternas berättelser och i texter om 
scoutskjortan: man måste ha scoutskjorta, scoutskjortan särskiljer scouter 
från andra människor och aktiviteter, det är praktiskt med scoutskjorta och 
klädd i plagget blir ingen finare eller sämre. De tre sistnämna motiven ska 
diskuteras närmare.  

Patricia i Norrland har scoutskjorta för att hon tycker att det är snyggt och 
för att hon trivs i den ” … man känner sig som en riktig scout”. Det kan tol-
kas som att scoutskjortan ramar in scoutverksamheten som något skiljt från 
vardagen. Klädda i scoutskjortor träder scouterna in i en annan aktivitetssfär 
med annat innehåll och andra regler än det vardagliga livet. Genom skjortan 
uppfattar scouterna samhörighet med andra scouter och olikhet i förhållande 
till de som inte är scouter. Skjortan blir en del av deras identitet som med-
lemmar i scoutrörelsen (jfr Brück, 1984 om identitet). Lena i Norrland säger 
att skjortan visar att hon är scouten Lena i förhållande till den vanliga Lena. 
Klädbytet markerar ett rollbyte. Leif i Norrland nämner att han som vuxen 
får ” … vara mer barn i scoutskjortan, det är helt legalt att leka herre på täp-
pan och kasta ner ungarna i en snöhög”. Skjortan visar att han är scoutledare 
och då får han ”busa”. 

Bay (1990) påpekar att mc-västen är bikerkulturens viktigaste klädes-
plagg. Västen fungerar som ”kulturell omkopplare” för dem som inte kan 
vara bikers på heltid. Det är västen som förvandlar mannen till en biker (s 
239). På samma sätt förvandlar scoutskjortan barn och vuxna till scouter. I 
en bok för scouter och scoutledare skriver Lieberath (1913) att erfarenheten 
har visat att det åtminstone i större samhällen är nödvändigt med uniform. 
Annars blir det förväxlingar och ledsamheter vid övningar i stadens närhet 
där ”… massor av andra pojkar leka” (s 44). Han anser att det är en fördel 
om kläderna även kan användas utom scouttjänsten men påpekar samtidigt 
att det finns ett behov av ett plagg som endast får användas inom scouttjäns-
ten ” … och som tydligt och på långt håll skiljer pojkarne från till rörelsen 
icke hörande” (s 46). Lieberath konstaterar att filthatten är lämpligast för det 
ändamålet.  

Idag är det inte filthattar som skiljer ut scouter från andra barn och ung-
domar. Det är istället scoutskjortan med halsduk som identifierar scouterna 
som scouter och artikulerar att de hör ihop.  

På förbundets hemsida påpekas att scoutdräkten infördes när rörelsen 
grundades för att vanliga kläder inte var lämpliga för rörliga lekar och fri-
luftsliv (”Vad är scouting?”, 2003). I ett länkat dokument visas och beskrivs 
den nuvarande dräkten (”Utdrag från scoutboken Getingen”, 2003). Där står 
det att skjortan är gjord av kraftigt bomullstyg och att den ”… tål hårda tag 
ute i skog och mark” och att halsduken kan användas som bandage eller 
stödförband om man råkar göra sig själv illa, eller om någon annan gör sig 
illa.  
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De intervjuade scouterna beskriver också att det är viktigt att vara prak-
tiskt klädd i scoutsammanhang, att klä sig efter aktivitet och väderlek. Lena i 
Norrland har skjortan på nästan alla möten, eftersom hon tycker att det är 
praktiskt: 

 … för då vet man att man kan ta på sig den där dyngskjortan och den kan 
lukta rök nästa möte också, det gör ingenting, då slipper man ha med, dynga 
ner sina vanliga kläder (Lena).  

 
Julia berättar att halsduken kan användas som en mitella om någon skadas. 
Hon har övat detta på ett möte men har aldrig behövt göra det i verkligheten. 
Lennart menar att det var någonting som sades när han var yngre, men att det 
inte är någon som säger så idag.  

Idag är vanliga kläder lämpliga för lekar och friluftsliv. I den aspekten har 
scoutskjortan inte längre en självskriven plats. Andra klädesplagg kan vara 
minst lika praktiska. Argumentet om scoutskjortans praktiska överlägsenhet 
stämmer inte längre med praktiken, men samtidigt finns det fortfarande be-
hov av att ha praktiska kläder i scoutverksamhet. Det förhållandet har inte 
förändrats.  

Svenska Scoutförbundet hävdar också att en enhetlig dräkt minskar skill-
nader mellan sociala grupperingar och stärker sammanhållningen i gruppen 
(”Kårhandbok, 2004”). Detta argument har kontinuerligt förts fram inom 
Svenska Scoutförbundet och dess föregångare Sveriges Scoutförbund och 
Sveriges Flickors Scoutförbund. Lieberath (1913) skriver till exempel att 
uniformen innebär en ovärderlig hjälp i en av scoutrörelsens vackraste upp-
gifter: förbrödringen av pojkar ut skilda samhällsklasser. Genom uniformen 
blir alla lika till det yttre redan från första stund. I ”Handbok för scouter” 
(1928) framhålls att det inte är nödvändigt att ha en särskild dräkt för att 
delta i övningar, men att det är lämpligt. Alla blir till det yttre lika lottade. 
Det går inte att se hur många kronor scouten har i sin portmonnä. På scout-
dräkten kan man bara se hur duktig scouten är.  

Proctor (2002a, 2002b) menar att uniformen fungerade som ett tecken på 
den brittiska guiderörelsens och scoutrörelsens ambition att utjämna klas-
skillnader. Samtidigt uppmuntrades medlemmarna att dekorera sina unifor-
mer med märken och symboler och på så sätt demonstrera sin plats i hierar-
kin. Skillnader i till exempel ålder, kön, klass, rikedom och talang åskådlig-
gjordes i dräkten.  

Mechling (1989) beskriver hur amerikanska grundare av ungdomsorgani-
sationer som till exempel Boys Scouts of America, från 1890-talet och fram 
till första världskriget byggde sina rörelser kring ”… making, collecting and 
wearing things” (s 257).  

Detta kan tyckas paradoxalt om ambitionen var att minska skillnader. Jag 
tolkar det som att effekten av gemensam dräkt i vissa fall kan bli den motsat-
ta, det vill säga att den inte suddar ut skillnader mellan olika sociala gruppe-
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ringar, utan att den istället visar vilka som har råd och vilka som inte har det. 
Lena i Norrland menar att allt kan göras på scouterna utan scoutskjorta. Barn 
ska inte bli tvingade att köpa en scoutskjorta när de börjar. Det finns mycket 
kostnader för föräldrarna ändå. Scoutskjortan är inte så viktig för henne. 
Samtidigt är det flera informanter som talar emot hennes ståndpunkt och 
hävdar att skjortan fyller en betydelsefull funktion.  

 
 

 
Bild 5. Scoutskjortan särskiljer scouter från andra barn och ungdomar. På bilden ses 
en sjöscout klädd i mössa, skjorta, halsduk, sölja och scoutskärp. Scouten gör scout-
hälsning och håller upp en majblomma. Arkivet har daterat bilden till 1930-talet. 
Foto: Pontus Lönberg.  

Skoluniformer och scoutskjortor liknar varandra. Skoluniformer motiveras 
med att de stärker gruppandan, att det är ekonomiskt fördelaktigare med 
färre antal ombyten och att sociala skillnader suddas ut eftersom alla är lika-
dant klädda (jfr Kaiser, 1997, s 377). Flugel (1951) räknar upp olika fördelar 
hos en fixerad dräkt. Den utesluter det socialt splittrande tävlingsmomentet 
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och spar tid och besvär vid valet av kläder. Den erbjuder ett vackrare alterna-
tiv för dem som har bristfällig smak eller talang att själva välja kläder och 
avskaffar utgifter som uppstår vid hastiga ombyten av modebetonade kläder.  

Liknande resonemang om scoutskjortan förs av Lisa, Leif och Louise som 
berättar att man inte behöver tänka på kläder på scouterna. Louise berättar att 
en anledning till att bära scoutskjorta är att ingen blir finare och ingen sämre. 
Lisa påpekar att hon tycker att det är viktigt med scoutkläder för gemenska-
pens skull och för att det inte ska behöva bli ”… en grej” av vad man ska ha 
på sig. Scouter ska inte behöva använda modekläder. Det gör de varje dag i 
skolan ändå. De ska inte behöva ”… visa upp sig” på scouterna.  

I informanternas utsagor (främst ledarnas) kan en betydelseglidning spå-
ras, från det tidiga 1900-talets tal om klassneutralitet och klassamarbete, 
vilket synliggörs i dräktordningen, till senare tiders tankar om antikonsum-
tion. Att alla är ”lika fina” handlar enligt dem om att scouting försöker att 
vara ett sammanhang fritt från tävling om mode. Det är en alternativ sfär där 
scouterna kan försvinna in i kollektivet och slipper att framträda som mode-
medvetna individer. Den bilden framträder i deras berättelser men inte i för-
bundets diskurs. Antikonsumtion och motstånd mot modet kan vara befrian-
de, men som vi kommer att se tävlas det på andra sätt och om andra saker 
inom scouterna. ”Befrielsen” är bara ytlig. Tävlingen om status sker med 
mer subtila medel och är osynlig för dem som inte kan spelets regler.  

Förhållningssätt 

Anna: Andra scouter, vad tycker de om scoutskjortor? 

Stefan: Det är ju väldigt olika. Jag har träffat de som liksom alltid, som lik-
som går runt i scoutskjortan i skolan, som tycker det är väldigt trevligt och så. 
Jag har träffat dem som hatar scoutskjorta över allt annat. Så det är väldigt 
olika. 

 
Johansson (2005) berättar om hur barn talar om kläder, mode och stil. Hon 
utgår från att materiella ting är viktiga som symboler och som medel för den 
unges identitetsarbete. Smink och kläder, kroppen som dekoreras, individer-
na, diskurserna och strukturerna är alla delaktiga i att göra ålder. Konsum-
tionsvaror och inte minst kläder är viktiga ”… eftersom de utgör den synliga 
presentationen av den unge i mötet med omgivningen” (s 196). Min ut-
gångspunkt är att scoutskjortan är delaktig i att göra scouter av medlemmar-
na, att den är ett medel för socialisation och fostran. Scoutskjortan är den 
synliga presentationen av scouten i mötet med omgivningen. Vilka förhåll-
ningssätt har scouter till scoutskjortan?  
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Bild 6. År 1955 satsar Sveriges Scoutförbund på att utveckla verksamheten och i 
samband med det görs även dräkten om. I broschyren ”Så här ser vi scouter ut” 
(1955) förklaras att rörelsen håller på att förändras och att den även till det yttre 
byter skinn: ”Vi ger chansen åt seniorscouten att slippa gömma dräkten under en 
långrock och en rutig halsduk.” I annonsen ”Så här ser vi scouter ut i Sveriges 
Scoutförbund” (1955) beskrivs den nya dräkten. Vargungar och scouter får jeans. 
Seniorscouterna får långa byxor och mössa i kakiylletyg samt en ljusare skjorta och 
brun slips. I artikeln ”Nya dräkten” (1955) påpekas att det är viktigt att seniorerna 
får en dräkt som klart avviker från de yngre scouternas. ”Det är psykologiskt rik-
tigt.” Det gäller att göra ”… dräkten så lockande som möjligt för seniorerna”. På 
fotot ses den nya skjortan för seniorscouter. Dräkten är från slutet av 1950-talet 
alternativt början av 1960-talet och finns i Svenska Scoutförbundets museum. Foto: 
Anna Westberg 

I ”Scouthandboken” (1936) står att medlemmen vanhedrar sig själv och hela 
rörelsen genom att ha en smutsig eller slarvig blus. Ett annat sätt att vanhed-
ra dräkten är att låta den hänga hemma när man är på övningar eller genom 
att gå hemifrån till övningen med skolmössa eller sportmössa och med ytter-
rock som väl döljer scoutdräkten för utomstående. Författaren frågar hur det 
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då är fatt? Blygs man för att visa andra att man är scout? ”Är du av den rätta 
ullen, så är du istället stolt över att vara scout” (s 56). Enligt Dahlby (1939) 
är det många ledare som säger eller tänker:  

Jag skulle inte vilja något hellre än att mina pojkar bära dräkten – men hur 
skall det gå till? (s 49)  

 
Dahlby föreslår att scoutledaren själv bär den och att han har den på alla 
möten och sammankomster av scoutkaraktär. Han konstaterar att småpojkar 
gärna uppträder i dräkten, men att ”… 15-16-åringen ofta visar sig generad” 
och behöver ett gott exempel från ledaren (ibid.).  

År 1968 skapades en gemensam dräkt för pojk- och flickscouter. En ut-
redning genomfördes (”Scoutdräkten, förslag till ny scoutdräkt och nya 
scoutmärken utarbetat av arbetsgruppen för scoutdräktsfrågan”, 1967). Ar-
betsgruppen finner bland annat att dräkten ”… alltjämt har betydande attrak-
tionskraft på yngre åldrar” (blåvingar, vargungar och juniorscouter). Dräkten 
bidrar också till en brobyggnad mellan unga och vuxna. Ledaren uppfattas 
inte bara som en vuxen utan också som scoutkamrat. De pekar även på några 
negativa aspekter. Dräkten kan bidra till ett intryck av likriktning. Personlig-
heten förkvävs och medlemmarna dränks i ett kollektiv. Det är en ”… tack-
sam angreppspunkt bland våra belackare”. Gruppen hävdar att styrkan i kri-
tiken växlar, men att den numera är svagare och inte längre kan uppfattas 
som besvärande för medlemmen. Dräkten pekar ut och drar till sig uppmärk-
samhet. Den skärper kravet på inre och yttre hållning, vilket överensstämmer 
med kärnan i scoutings idé. Men dräkten utövar ”… besvärande press” sär-
skilt på tonåringar och uppåt. Gruppen drar mot den bakgrunden slutsatsen 
att dräkten tillför rörelsen god PR men ibland också dålig (op.cit.). 

Vilka förhållningssätt har scouter till scoutskjortan idag? År 2000 bedrevs 
en intern debatt om scoutskjortor på Svenska Scoutförbundets hemsida. Den 
blev föremål för en studie (Westberg, 2000). Att det fanns en del scouter 
som skäms för att bära scoutskjorta var en uppfattning som delades av alla 
debattörer. I övrigt förekom många olika typer av argument som talade för 
respektive emot plagget: Om en scout tyckte att scoutskjortan var vacker och 
praktisk - tyckte en annan att plagget var fult och opraktiskt. Om en scout 
tyckte att scoutskjortan förenar och ger gemenskap - tyckte en annan att den 
gör att andra utesluts. Om en scout tyckte att det var självklart att scouter ska 
ha scoutskjorta, även om många scouter skäms över plagget - tyckte en an-
nan debattör att det inte är ett självändamål att tvinga barn och ungdomar att 
”… acceptera ett töntigt plagg” (op.cit.).  

I intervjuerna med scouterna i Svealand, Norrland och Götaland uppgav 
några att de kände sig stolta över att vara medlemmar och att ha scoutskjorta. 
Jesper berättar till exempel hur kul han tycker det är att bära skjorta och att 
få märken. Maria nämner att hon tycker att det är roligt att ha på sig scout-
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skjorta. Det förekom också de som hade neutrala förhållningssätt. Patrik är 
till exempel inte stolt, men skäms inte heller för att vara scout: 

Patrik: Det är som om någon berättar för mig att de spelar fotboll, för mig i 
alla fall. 

 
Det fanns även informanter som någon gång upplevt det som pinsamt att 
vara scout eller att ha scoutskjorta. Det är uppenbart att scouterna har olika 
förhållningssätt till scoutskjortan. De olika förhållningssätten och debatten 
pekar ut scoutskjortan som en nyckelsymbol för scouterna (Ortner, 1979). 
Genom den kan scoutrörelsen förstås som ett kulturellt fenomen, det vill 
säga de koder, föreställningar och värden som scouter delar och förhandlar 
om med varandra (jfr Ehn & Löfgren, 2001; Wulff, 1994). Eftersom pin-
samheten är ett återkommande och olöst problem för rörelsen och för de 
enskilda medlemmarna kommer analysen i detta avsnitt att fokusera på det.  

Tre av ledarna berättar att det var pinsamt och känsligt att ha scoutskjorta 
när de var yngre. Känslorna förknippas med högstadietiden. Lisa dolde 
skjortan under jackan, så att den inte skulle synas. Klädd i skjorta ville hon 
helst inte träffa någon från klassen. Hon skämdes inte, men om folk frågade 
henne vad hon gjorde på fritiden, var scouterna inte det första hon berättade 
om. Leif säger att då skulle man se ut som alla andra. Nu struntar han i det. 
Lena berättar att hon tyckte att skjortan verkligen skrek ut ”… du är en 
scout”. Då var det lite pinsamt att vara ensam om att vara klädd i plagget. 
Hon tror att det hade att göra med ”… högstadiets stora pinsamhet i allting”. 
Var det däremot flera som hade skjortan gav det mer en känsla av att ”… här 
kommer vi”.  

Ytterligare två ledare kommenterar att det finns en problematik. På pa-
trullscoutavdelningen där Lennart är verksam vill ledarna att scouterna ska 
ha skjorta på möten, men det ”… vill inte ungarna ha”. Han vet inte om ” … 
de skäms för att åka omkring på området med skjortan på sig”. Istället har 
avdelningen börjat med egna collegetröjor. Lotta nämner att det finns en 
period som patrull- och seniorscout, då det är lite ”pinigt” att ha scoutskjorta. 
Man tar inte på sig den förrän man kommer till scoutlokalen, men det är en 
”åldersgrej” som går över.  

På ett plan kan ”skjortproblemet” tolkas som ett uttryck för det som hän-
der med många fritidsintressen, att man kommer till en fas eller en tröskel, 
då man funderar på att fortsätta eller inte. Persson, Kerr och Stattin (2007) 
beskriver hur forskningen visar att deltagandet i strukturerade aktiviteter är 
högt under tidig adolescens för att sedan minska när barnen blir äldre. Då 
avtar intresset.  

En annan tolkning kan vara att det upplevs som pinsamt om barn, ungdo-
mar och vuxna har likadana kläder. Det stämmer inte med bilden av hur man 
ska vara som ung, det vill säga antagonistisk i förhållande till vuxenvärlden. 
Klädd i skjortan finns inget utrymme att uttrycka sig individuellt. Kläder är 
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viktiga för många individer och särskilt ungdomar utpekas som en grupp, för 
vilken det är viktigt att uttrycka den egna identiteten och tillhörigheten ge-
nom olika klädesplagg. Klädd i scoutskjorta träder scouten in i en annan 
aktivitet än det dagliga livet. Kläderna markerar ett rollbyte. Den äldre scou-
ten kanske inte vill förknippas med de yngre scouternas verksamhet? Det 
kan uppfattas som barnsligt. Stefan säger att de yngre scouterna använder 
skjortan mer än vad de äldre gör. Ledarna säger åt de yngre barnen att ha 
skjorta, men som äldre vill man visa att man har blivit stor och får bestämma 
själv.  

Att pinsamhetskänslorna går över hjälper inte det enskilda barnet om han 
eller hon känner att det är jobbigt. Hållningen i ledarnas utsagor kan förkla-
ras med att de anser att scoutdräktens fördelar överväger eventuella nackde-
lar. Finns det fler sätt att tolka och förstå pinsamhetskänslorna, än att det är 
kopplat till hur gammal scouten är? Kan skjortan i sig vara nyckeln till pro-
blemet?  

Jesper säger att vissa i hans klass tycker att det är ”fjöntigt” att ha scout-
skjorta så fort man går på ett möte. Patrullscouterna i Svealand tror att andra 
människor tycker att skjortan är ”fjantig” och ”… inte så himla snygg”. Stina 
i samma kår säger att hon ”inte precis” sätter på sig skjortan om hon inte är 
tillsammans med andra scouter. Hon skulle aldrig ha den i skolan. Det hade 
varit annorlunda med en tröja.  

Problemet med scoutskjortan kan vara att det är en uniform. Den kommer 
från ett sammanhang som inte delas av alla barn. Scoutskjortan är något 
främmande och ovanligt, något som inte är normalt förekommande i barnens 
värld. I Sverige har vi vanligen inte skoluniform. Peter vill liksom Stina inte 
bära skjortan i skolan: ”… nej men man är väl inte scout i skolan precis”. 
Den markerar att han går in i en roll. Hellspong (1991) påpekar att idrotts-
kläder under senare decennier blivit fritidskläder i vid mening. De används 
även av personer som formellt inte tillhör idrottsrörelsen. Han ser sportklä-
dernas spridning och det sportiga dragets genomslagskraft i det allmänna 
modet som indirekta tecken på idrottens attraktionsförmåga i det moderna 
samhället. Samma sak kan inte sägas om scoutskjortor. Människor som inte 
är scouter har inte scoutskjorta. I en broschyr om public relations (Neveling, 
1958) frågar författaren varför det finns grabbar som inte vill visa sig i 
scoutdräkt. Ett svar kan vara att de inte vill vara särlingar. Är detta resone-
mang även applicerbart på dagens situation? Göthlund (1997) beskriver ba-
lansgången mellan viljan att höra till och viljan att särskilja sig. Balansgång-
en kan vara svår i tonåren. Ibland kan det vara viktigt att känna och markera 
tillhörighet. Då kan utanförskapet kännas som ett hot. I andra lägen kan man 
känna en styrka i att inte vara som alla andra.  

Ett annat plagg än scoutskjortan kanske kan göra det lättare att smälta in i 
omgivningen? Ett plagg som inte är lika formellt och som kan användas i 
flera sammanhang.  
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En annan tolkning är att det är pinsamt att vara scout och att scoutskjortan 
signalerar att scouten är medlem. Då spelar det ingen roll hur den ser ut. 
Proctor (2002a) påpekar att det förekom verbala och fysiska angrepp på uni-
formerade scouter i hela Storbritannien före första världskriget, särskilt i 
arbetarkvarter. Det fanns människor som fruktade att scouterna tränade sol-
dater. Andra var misstänksamma mot det oklara religiösa budskapet. Scou-
terna kunde lätt identifieras genom hatten och uniformen. En del av dessas 
värde låg i deras originalitet. Många scouter kände att de förtjänade att bära 
uniformen efter att ha försvarat rörelsen mot attacker. Flickor och pojkar 
genomled förolämpningarna och attackerna som en sorts initiationsrit. Er-
kännandet av uniformen, även i form av smädelser, ingöt stolthet i dem som 
försvarade sig.  

Hur var situationen i Sverige? I majnumret av tidningen ”Totem” år 1933 
står om det mod som krävdes för att få allmänheten att förstå avsikten med 
dräkten och att lära sig att uppskatta den när rörelsen var ny:  

De av oss, som vore med i början, minnas de första årens alla oförstående 
tillmälen ibland också handgripliga kritik (”Scoutdräkten – än en gång”, 
1933).  

 
Drygt trettio år senare skriver signaturen ”Svenne” insändaren ”Bär vi scou-
ting i en papperspåse” (1967) i förbundets ledartidning. Svenne skriver att 
scouthatten under scoutrörelsens första år tydligast angav ”Här kommer en 
scout” och att många därför drog sig för att bära den. Svenne konstaterar att 
scoutrörelsen och hatten efter hand blev accepterade och att man vågade visa 
att man var scout och var stolt över det. En del hade burit hatten tidigare som 
en slags martyrgloria, vilket ”… var strongt”. Svenne oroar sig för att ”da-
gens scouting” fått ett menlöst skimmer över sig, ”… som återverkar på dem 
som bär dess yttre attribut” (scoutdräkten). Botemedlet är att rörelsen skapar 
respekt för scouting. Svenne ställer sin förhoppning till den förestående pro-
gramrevisionen.  

Idag upplever en del scouter att man driver med rörelsen och medlem-
marna. Signe säger att ”vissa” tycker att scouter är töntiga och att scouter 
bara knyter knopar: ”… folk har liksom frågat mig om jag äter kottar och 
grejer”. Peter påstår att det inte är ”jättepopulärt” att vara scout, att det mer 
är fotboll som gäller för killar och ridning för tjejer.  

Det kan inte vara lätt att visa sitt medlemskap i någonting som inte är po-
pulärt. En individs liv består av en serie övergångar mellan olika sociala 
status, till exempel från att vara barn till att bli vuxen. Syftet med en över-
gångsrit är att underlätta förändringen genom att markera den (Gennep, 
1960). Olwig (1985) liknar scouting vid en övergångsrit till vuxenlivet. 
Scoutlägren framstår som en utopi för scouterna. Han beskriver scoutdräkten 
som en magisk kappa som skaffar tillträde till scoutlägren för dem som ge-
nomgått övergångsriten. För oinvigda liknar dräkten mest ”… spejarens nya 
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kläder” (s 189). Kan pinsamhetsproblematiken fungera som en övergångsrit 
och initiationsrit för att bli scout?  

I några exempel har vi kunnat se att det finns problem med att en del barn 
tycker att det är pinsamt att ha scoutskjorta. Dessa problem har Svenska 
Scoutförbundet tampats med vid ett flertal tillfällen genom historien. Ledar-
na i Svealand, Norrland och Götaland konstaterar att pinsamheten går över 
när scouterna blir äldre. En tolkning är att det är någonting som scouterna 
måste gå igenom och klara av för att räknas som fullvärdiga medlemmar. De 
måste bestå provet. Scouterna blir tvungna att reflektera över vad de håller 
på med i och med att det finns människor som driver med dem. De blir 
tvungna att hitta argument för verksamheten och på så sätt överväga om de 
vill vara scouter – eller inte. Står de pall? I den egna gruppen slipper de om-
givningens gliringar och kan känna en viss frihet. Bland scouter blir de en i 
mängden, men när de träffar andra sticker de ut. Stefan har till exempel känt 
sig uttittad när han åkt själv i scoutskjorta på bussen, men det har aldrig 
känts konstigt när han varit tillsammans med andra scouter.  

Om scouten väl bestämt sig för att vara scout blir han/hon det ut i finger-
spetsarna. Då kan han/hon ”komma ut ur garderoben som scout” och leka 
med ”töntigheten”. Petra har till exempel haft scoutskjortan i skolan.  

År 1988 biföll förbundsstämman en motion om att bära scoutdräkt på 
Sankt Georg. Den 23 april gjordes till en dag då alla scouter: ” … visar sig i 
korrekt och välvårdad scoutdräkt” (”Svenskt Scoutliv”, 1989, s 63). Sankt 
Georg, Sankt Göran i legenden om Sankt Göran och draken, är scouternas 
skyddshelgon.  

I april varje år firas Sankt Georgsdagen i scoutkår Norrland. Petra berättar 
att flera kårer brukar samlas i en kyrka på kvällen och ha en ceremoni då 
man får märken. Det är olika märken beroende på om man är minior-, junior- 
eller patrullscout. Varje år får deltagarna också ett Sankt Georgsmärke. Petra 
har dessutom haft skjortan i skolan på Sankt Georg. Det är bara tre personer i 
skolan som är scouter och den dagen går de klädda i scoutskjorta. Tillsam-
mans med sin kompis brukar hon bestämma om hon ska ha den eller inte. 
Lärarna brukar be henne att berätta om varför hon har scoutskjorta och kil-
larna i klassen brukar retas ”på skoj”. Petra berättar att hon älskar skjortan. 
Den är nästan ett av hennes favoritplagg. Hon känner sig ”jättestolt” när hon 
har den i skolan. Då får hon uppmärksamhet och det finns ingenting att 
skämmas över: 

Petra: Jag kan inte förstå att det finns personer som tycker att det är jättetrå-
kigt och världens tråkigaste sak, men de har inte ens prövat det. 

 
Petra tillägger att hon har träffat en del som har sagt att det är ”jättetöntigt” 
och att de inte förstår att hon håller på med scouting. Då har hon sagt emot: 
”… det är världens roligaste sak”.  
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Patricia i samma kår har också haft skjortan i skolan på Sankt Georg. Då 
kände hon sig stolt. Alla hade frågat henne varför hon var klädd i plagget. I 
år var det första gången. Tidigare har hon inte känt för det. Hon tror att hon 
kanske har varit lite feg. Hennes kompisar tycker att det är ”… ganska få-
nigt”, men hon ”… skiter i det nu”. Jag frågar henne om hon någon gång 
skämts för plagget eller för att vara scout. Patricia svarar att det har hon inte, 
men att det finns folk som tycker att det är fånigt. Ibland vill hon inte berätta 
att hon är medlem. Patricia påstår att det främst var förut. Nu har hon bättre 
självförtroende så hon ”… skiter i vad folk tycker”. 

Petra och Patricia har tagit makten över situationen. Pinsamheten har 
övervunnits och svagheten blivit till en styrka. Det blir ”tufft att vara sig 
själv” och ”tufft att vara tönt” när scouten kommit över pinsamheten. En 
analogi finns i det Ambjörnsson (2003) beskriver, tjejer i gymnasiet som 
väljer att benämna sig själva som horor. Genom att vara först med att nämna 
det ”… skamligt onämnbara” och genom att göra det värre än alla andra, 
öppnas en möjlighet till att de själva delvis kan styra händelseförloppet. 
Istället för att de blir benämnda blir de benämnare (s 17). Patricias och Pet-
ras känslor inför plagget kan förklaras med att erfarenheter och färdigheter är 
invävda i skjortan. Styrkan i känslorna kan även ses mot en bakgrund av att 
de tidigare har fått uppleva att det kan vara fånigt att vara scout. I samma 
takt som scouten tar makten över situationen minskar kanske också förståel-
sen för andra scouter som inte känner likadant inför scoutskjortan, som tyck-
er att plagget utgör ett problem? Signe berättar att hon har haft scoutskjorta i 
skolan en gång när det var klassfoto: 

Anna: Var det nyligen? 

Signe: Nej det var i nian. Det var jag och en kompis. 

Anna: Men det var ingen speciell dag förutom att det var klassfoto? 

Signe: Nej det var bara därför, för att visa. Alltså det är en annan tjej i vår 
klass som också är scout och hon skulle aldrig någonsin ha scoutskjorta på 
sig utanför scouterna. Så att det är liksom, jag tycker inte att det är något pin-
samt, men folk, det är en sådan töntstämpel på det, så att… 

 
Hennes handling kan tolkas som provocerande gentemot den andra flickan. 
Klädd i scoutskjorta blir ingen finare och ingen sämre. Men det är inte sam-
ma sak som att tävlingen om status upphör på andra områden inom verk-
samheten. Vem är mest scout av scouterna? Vem gör scouting till en livsstil 
och vem ser det bara som en veckoaktivitet?  

Varför måste då scouter gå igenom dessa faser av pinsamhet? ”Pinsam-
hetsproblematiken” stärker scouternas känsla av grupptillhörighet. I den 
aspekten fungerar skjortan som ett medel för socialisation. På så sätt fostras 
barn till att bli scouter. Samtidigt utestängs de barn och ungdomar som inte 
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klarar av pressen, som inte orkar eller vill kämpa för att stå upp för att de är 
medlemmar i rörelsen. Är vinsterna med en gemensam uniform värd priset? 
Vilka värden är viktigast? Det är det den laddade och infekterade debatten 
handlar om, där en scout kan tycka att det är självklart att scouter ska ha 
scoutskjorta, även om många scouter skäms för plagget, medan en annan kan 
tycka att det inte är ett självändamål att tvinga barn och ungdomar att accep-
tera ett töntigt plagg (jfr Westberg, 2000).  

En kronisk anakronism 
År 1972 ställs en motion till förbundsstämman om komplettering av dräktbe-
stämmelserna. Motionären inleder sin skrivelse med en betraktelse över 
scoutdräktens bakgrund och uppkomst. Han påpekar att det ursprungliga 
beslutet om att införa scoutdräkt var modemedvetet. I England fanns en stor 
mängd uniformerade ungdomsorganisationer och de var populära. Baden-
Powell betraktade uniformen som en ”pr-grej” som underlättade medlemsre-
krytering, men det fanns även andra motiv. Motionären konstaterar att dräk-
ten idag varken är medlemsrekryterande eller särskilt populär. Den göms 
under diverse plagg eller i en väska på väg till eller från mötet i lokalen eller 
skogen. Det är i stor utsträckning bara scouterna själva som ser den. Han 
föreslår en omformulering av dräktbestämmelserna (”Motion nr 5 till Höst-
Förbundsstämman”, 1972). Degenhardt och Kirsch (2005) beskriver ameri-
kanska flickscouters uniformer och hur de har utvecklats över tid. De hävdar 
att modet ständigt förändras, vilket reflekterar tidsandan. På samma sätt änd-
ras också scoutuniformen. Dräkterna kan säga något om hur rörelsen växt 
och hur den har förändrats. Kjellman (1993) menar att föremål kan fungera 
som materialiserade uttryck eller symboler för viktiga skeenden och idéer i 
samhälle och kultur. På det sättet kan scoutskjortan också fungera som en 
nyckelsymbol för att förstå scoutrörelsen (jfr Ortner, 1979).  

Vilka idéer och skeenden berättar Svenska Scoutförbundets dräkt om? 
Före 1968 fanns flera varianter av dräkten. Den var olika för pojk- och flick-
scouter, för kvinnliga och manliga ledare och för olika ålders- och verksam-
hetsgrenar. På bild 7 och 8 illustreras hur blåvingars respektive vargungarnas 
dräkter såg ut. År 1968 infördes en ny dräkt, som kan beskrivas som ”uni-
sex”. Denna illustreras på bild 9. Antalet varianter minskade. Det rådde stör-
re enhetlighet än tidigare. Dräkten uppvisade inga stora skillnader mellan 
pojkar och flickor. Man var inte flickscout eller pojkscout utan bara scout. 
Förbunden hade gått samman. Den stora skillnaden fanns istället mellan barn 
och vuxna. Seniorscouter och ledare hade ljusblå skjortor och övriga mel-
lanblå (jfr Lindén, 1968). År 1975 gick den ljusblå scoutskjortan ur sorti-
mentet (”Till våra ombud”, 1975). Efter det har alla, även seniorscouter och 
ledare haft mellanblå scoutskjorta. Skillnaden mellan barn och vuxna sudda-
des ut.  
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Bild 7. Blåvinge som gör scouthälsning. Blåvingar kändes igen på den vita halsdu-
ken som knöts i en råbandsknop. Arkivet har daterat bilden till 1950-tal. Foto: okänd 
fotograf.  
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Bild 8. Vargungar hade blå mössa med gula ränder. Arkivet har daterat bilden till 
1950-tal. Foto: Lisbeth Fredriksson.  
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Bild 9. Sedan 1968 har flickor och pojkar nästan likadana skjortor. Modellen kan 
beskrivas som ”unisex”. Foto: Per Stening och Sven Åke Dahl.  

Våren 2006 presenteras ett förslag till gemensam dräkt för Sveriges alla 
scouter. KFUK-KFUMs scoutförbund antar förslaget. I ett pressmeddelande 
kommenterar Fredrik Krantz, ordförande i Svenska Scoutrådet att scouterna: 

… under de senaste åren arbetat med att modernisera rörelsen för att bättre 
möta de behov som barn och ungdomar har och då kändes det naturligt att 
även se över vår scoutdräkt (”Från mörkblå till gråblå”, 2006). 

 
Förslaget innebär att scouterna får en gråblå scoutskjorta, en pikétröja och en 
t-shirt i flick-, pojk-, dam- och herrmodell. KFUK-KFUMs ordförande Per-
nilla Lindberg kommenterar beslutet med att den nya dräkten är mer mång-
faldsmedveten och att den ger större möjligheter för den enskilde scouten 
(”Från mörkblå till gråblå”, 2006). Förslaget kommenteras även i en artikel i 
de svenska scouternas gemensamma tidning ”Redo för scouting” (Hallon-
sten, 2006). Scoutdräktsgruppen nämner att färgen varit ett hett diskussions-
ämne. Tanken är att den nya färgen ska förena dagens blå och gröna skjortor 
(SMU har gröna skjortor) och att ”… övergången inte ska kännas drastisk 
för någon”. Skjortan ska kännas ” … modern men ändå hålla ett tag”. En 
pikétröja och en t-shirt finns med i förslaget, för att nya medlemmar som 
känner sig: 

 … tveksamma till ”uniformskänslan” ska kunna dra på sig en t-shirt och 
ändå vara scoutklädda (Hallonsten, 2006, s 26).  
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I november 2006 läggs en proposition om förslaget och om justeringar av 
dräktordningen till Svenska Scoutförbundets stämma. Förslaget antas (”Pro-
tokoll 927 fört vid förbundsstämma med Svenska Scoutförbundet”, 2006; 
”Proposition 3 – Förslag till justerad dräktordning”, 2006). Samma månad 
läggs även en proposition till Svenska Scoutrådets årsmöte. Även denna 
fastställs. I den omnämns att: ”Scoutdräkten består av en halsduk som bärs 
tillsammans med antingen skjorta, pikétröja eller t-shirt.” (”Protokoll: Års-
möte”, 2006; ”Årsmöte 2006, Dokument N, Proposition gällande ny scout-
dräkt”, 2006). Nyheten presenteras på Svenska Scoutrådets hemsida där det 
berättas att dräkten kommer att ha en mörkblå färg med gröna toner (”Nu är 
det bestämt”, 2007).  

Den nya dräkten innebär att scouterna återigen får ett större utbud av 
scoutkläder. Detta motiveras bland annat med att Svenska Scoutrådet försö-
ker att vara mångfaldsmedvetet. Nu vill man markera att olikheter ryms 
inom de svenska scoutförbunden, att det finns utrymme för individualitet och 
val och att alla inte behöver vara likadana. Bilden av yttre disciplinering och 
likhet luckras upp till förmån för en bild av scoutrörelsen som en arena där 
människor får vara som de vill (men inom de gränser som scouterna sätter 
upp). Förslaget innebär att de fem förbunden får en gemensam garderob. Det 
är ett uttryck för att förbunden genom Svenska Scoutrådet har ett nära sam-
arbete med varandra.  

Scoutskjortan har förändrats vid några tillfällen. Samtidigt är kontinuite-
ten i förbundets diskurs om skjortans praktiska och uniforma egenskaper 
tydlig. Förbundet har alltid betonat att skjortan fungerar som ett verktyg för 
att hantera skillnader, men det har handlat om olika olikheter. Under tidigt 
1900-tal handlade det om klass, under sent 1960-tal om kön och nu på 2000-
talet om det mångkulturella och individualistiska samhället. De olika beto-
ningarna kan förklaras utifrån hur det svenska samhället har förändrats under 
1900-talet. De kan också förklaras utifrån vad som är politiskt korrekt att 
hävda vid olika tidpunkter. Scoutskjortan och talet om densamma har anpas-
sats därefter. Vad som är intressant är att förekomsten av uniform i sig inte 
har blivit ifrågasatt.  

Ek (1985) menar i ”Scouting – en ledarbok” att det är få företeelser inom 
förbundet som har debatterats lika mycket som scoutdräkten. Färger, fickor, 
kragar, material, mössor, skärp och ytterplagg har diskuterats under många 
timmar av ”… förbundsstämmornas dyrbara tid” (s 92). Alla kan ha en åsikt. 
Ek menar att lojaliteten, glädjen och stoltheten över dräkten har varierat un-
der åren och att det ”… nog speglat scoutings ställning i ungdomsvärlden” (s 
93). Hon påpekar att om scouten får någonting genom scouting och är glad 
över att vara scout är han också glad över att visa sin scoutskjorta. Tjugo år 
senare skriver Hedljung (2005): 



 132 

Det finns idag de som tycker att scoutskjortan påminner för mycket om mili-
tärens uniform och inte hör hemma i en modern ungdomsorganisation. Hur 
det än är med den saken så har skjortan hängt med de senaste hundra åren och 
har starkt stöd bland många medlemmar. Så länge den har det kommer den 
att fortsätta finnas och användas, precis som det ska vara i en demokratisk 
organisation. (Hedljung, 2005, s 48) 

 
Hedljung representerar visserligen Svenska Scoutrådet, men hans bok an-
vänds även inom Svenska Scoutförbundet. Uniformen tycks bestå trots att 
mycket annat förändras. Hur är det möjligt?  

Uniforma plagg kan upplevas som opersonliga, likformiga och som att 
individen utsätts för kontroll, att någon annan bestämmer (jfr Kaiser, 1997). 
Fixerade dräkter ger inte några möjligheter till individuella uttryck (Flugel, 
1951). Individen ger mer eller mindre upp sina rättigheter att agera eller bli 
betraktad som en individ (Lurie, 1992), vilket i och för sig kan ses som en 
fördel ur någon annans perspektiv. Vår samtid beskrivs ofta som individfo-
kuserad, men trots det ville alla scouter i den här studien även i framtiden ha 
ett gemensamt klädesplagg. Flera önskade att skjortan ska se likadan ut som 
den gör idag, men några ville ha förändring av detaljer. Förekomsten av uni-
form ifrågasattes inte av någon. Samtliga scouter fick se ett förslag till ny 
scoutskjorta (bilden på förslaget fanns med i en artikel av Carlstedt, 2003 
och det var inte det förslag som sedan kom att realiseras). Det blev något 
konkret att samtala om. Några reagerade på att plaggen på bilden var gröna 
och framhöll att de vill att scoutskjortan ska vara blå: 

Paula: Nej den var ful, den är ju grön, då ser man ju ut som de där religiösa 
scouterna. 

 
Ingen visade någon större entusiasm, men några kunde tänka sig att bära 
plagget. Informanternas reaktioner ger en bild av att scoutskjortan är ett klä-
desplagg som de bryr sig om. Det är ett plagg som de reflekterar över. De 
har åsikter om hur de vill att scoutskjortan ska se ut, hur den ska fungera och 
vad den ska signalera. Flugel (1951) menar att uniformer och dräkter ofta är 
förknippade med traditioner och historia. Han påpekar att förnyelser ofta är 
ovälkomna eftersom de bryter mot traditionen. På samma sätt är det med 
scoutskjortan. När frågor om förändringar väcks uppstår debatter och diskus-
sioner. Carlstedt (2003) påpekar att debatten om scoutskjortan har varit liv-
lig:  

Några tycker att skjortan är bra som den är och att det är en katastrof att 
skjortan används för sällan. Andra menar att skjortan spelat ut sin roll och att 
den borde lämna plats för ett mera praktiskt plagg. Ytterligare några tycker 
att en omodern skjorta förstör scoutings image utåt! (s 8). 
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Flugel (1951) hävdar att en fixerad dräkt är beroende av traditionen och att 
det hindrar den från att tillräckligt anpassa sig till skiftande behov, normer 
och ideal. Det känns igen som ett argument i dagens debatt om scoutskjor-
tan. Några upplever den som gammaldags. Strid och Hägerdahl, från Svens-
ka Scoutrådet, har skrivit ”Handlingsplan för utveckling av scouting i Sveri-
ge”. De påpekar att gemenskap skapas genom att: 

… symboler ger ett sammanhang och en känsla av att vara delaktig i något 
stort och något som tidigare generationer (och kommande) också har upplevt 
(kommer att uppleva). (Strid & Hägerdahl, 2003). 

 
Strid och Hägerdahl anser att det är en grund för arbetet med den externa 
imagen. De hävdar att många av scoutrörelsens symboler idag uppfattas som 
gammaldags av unga människor och att scoutrörelsen behöver göra en ” … 
omfattande översyn av den bild som den ger av sig själv” (op.cit.).  

Svenska Scoutrådet menar med andra ord att scoutrörelsen skulle uppfat-
tas annorlunda med andra attribut, att de nuvarande attributen utgör en be-
lastning och att nya attribut skulle påverka verksamheten i en positiv rikt-
ning.  

Wilson (1989) har uppfattningen att alla kläder är underkastade modet i 
den moderna västvärlden:  

Modet bestämmer villkoren för allt klädbeteende – till och med uniformer är 
ofta designade av parisiska modehus; till och med nunnor ändrar på kjolläng-
den; inte ens de fattiga går klädda i trasor – de klär sig i billiga versioner av 
de kläder som var moderna några år tidigare och som kan hittas i secondhan-
daffärer och på loppmarknader (s 9). 

  
Wilson hävdar att de som vänder modet ryggen ”… bär kläder som klart 
manifesterar en reaktion mot det som är modernt” (s 10). Ingen kan fly un-
dan modet utan alla är tvungna att förhålla sig till det. Är scoutskjortan en 
form av antimode? Retoriken har ändrats, men har några reella förändringar 
skett? Är inte de nya plaggen påfallande lika de gamla? I det stora hela har 
scoutdräkten inte förändrats på hundra år. Även om det idag finns flera vari-
anter består den fortfarande av överdel och halsduk. Det gör att den i hög 
grad idag refererar till något gammalt. Ambitionen att förändra och samtidigt 
skapa en känsla av kontinuitet utmynnar i att scoutskjortan kan uppfattas 
som en kronisk anakronism. Scouterna vågar inte frigöra sig från sin historia. 
En mer välvillig tolkning är dock att skjortan fyller ett behov av något ”sä-
kert och permanent” i en tid då ”allt som är fast förflyktigas” (jfr Blomqvist, 
1999, s 37).  
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Bild 10. Den nya dräkten som från 2007 är gemensam för Sveriges fem scoutför-
bund. Foto: Magnus Fröderberg 
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Summering 
Detta kapitel beskriver tre scoutkårer som har olika regler om scoutskjortan. 
De intervjuade scouterna berättar om hur dräkten ger mer information till en 
scout än till en person som inte är medlem i rörelsen. Detta tolkas som att 
scoutskjortan kan liknas vid en berättelse över scoutens historia inom rörel-
sen. Den fungerar som ett medel och uttryck för socialisation. Fyra motiv till 
att bära plagget anges. Det är för att de måste, för att scoutskjortan särskiljer 
scouter från andra människor, för att det är praktiskt och/eller för att ingen 
blir finare eller sämre. I deras utsagor (främst ledarnas) kan en förändring 
spåras. De talar mer om antikonsumtion och antimode än om klassneutralitet 
och klassamarbete.  

Kapitlet tar även upp att det finns scouter som känner sig stolta, har neu-
trala förhållningssätt eller tycker att det är pinsamt att vara medlemmar och 
att ha scoutskjorta. Flera tänkbara tolkningar till pinsamhetskänslorna pre-
senteras. Pinsamhetsproblematiken tolkas dessutom som en form av över-
gångsrit för att bli scout. Om medlemmen väl bestämt sig för att vara kvar 
som scout kan han eller hon vara sig själva och leka med töntigheten. Även 
ur den aspekten fungerar skjortan som ett verktyg för socialisation. Den stär-
ker scouternas känsla av att höra ihop.  

Kapitlet avrundades med ett resonemang om förbundets diskurs. Det finns 
en tydlig kontinuitet i att det alltid har talat om skjortan som ett verktyg för 
att hantera skillnader som till exempel klass, genus och etnicitet. Dräktens 
detaljer har förändrats vid ett flertal tillfällen men den består fortfarande av 
skjorta och halsduk. Ambitionen att förändra och samtidigt skapa en känsla 
av kontinuitet utmynnar i att skjortan kan uppfattas som en kronisk anakro-
nism. Scoutrörelsen vågar inte frigöra sig från sin historia. 
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Kapitel 8. Diskussion  

Det har nu blivit dags att knyta ihop avhandlingen och återvända till det in-
ledande kapitlets många frågor. Avhandlingens syfte är som redan nämnts 
dubbelt. Det handlar om att beskriva barns perspektiv på att vara scouter. 
Det handlar också om att beskriva scoutrörelsen som kulturellt fenomen. 
Syftet har konkretiserats genom att det har delats upp i fyra frågeställningar. 
De tre första leder fram till den fjärde, sista och för avhandlingen centrala 
frågeställningen. 
 
1. Vad berättar patrullscouter om sina upplevelser av att vara scouter och 

om omgivningens inställning till att de är medlemmar i scoutrörelsen?  
2. Vad berättar scouter om sina uppfattningar och erfarenheter av scout-

skjortan som klädesplagg och symbol?  
3. Vad berättar scoutskjortan som symbol om scouterna?  
4. Vad säger berättelserna om att vara ung och scout samt om scoutrörelsen 

som kulturellt fenomen? 
 
Diskussionen kommer att fokusera på syftet och den fjärde frågeställningen. 
Tre teman kommer att diskuteras. Det första handlar om barns perspektiv, 
det andra om att vara ung och scout och det sista om scoutrörelsen som kul-
turellt fenomen. Till sist ges förslag på fortsatt forskning. 

Barns perspektiv  
Barn- och ungdomsvetenskap utgår inte från hur barn är och har inte heller 
som ambition att tala om hur ”man ska göra med barnen”. Syftet är istället 
att genuint lyssna på vad barn har att säga och hur de ser på sig själva och sin 
omgivning. Ämnet vill se barn i relation till den samhälleliga, kulturella och 
historiska kontexten. Det utgår från att barn påverkas av och påverkar det 
sammanhang som de befinner sig i. Disciplinen gör barns och ungdomars 
röster hörda och fokuserar deras tillvaro. Hela livsvärlden studeras.  

Denna avhandling handlar om en begränsad del av informanternas liv. De 
är scouter på sin fritid. Scoutrörelsen riktar sig både till yngre och äldre barn 
samt till vuxna. Den är inriktad på fostran av barn och ungdomar (”Stadgar 
för Svenska Scoutförbundet”, 2006). 



 137 

Medlemmar av olika åldrar har intervjuats. Ett kapitel har fokuserat pa-
trullscouters berättelser om sig själva och vad de tror att andra tänker om 
dem. Ett annat har behandlat scouters och ledares erfarenheter av scoutskjor-
tan som symbol samt omvänt vad symbolen berättar om scouterna. Studien 
har avgränsats till att handla om medlemmar i Svenska Scoutförbundet.  

Det kan vara svårt att fånga barns perspektiv. Allt kanaliseras genom 
forskarens tolkning. Läsaren gör i sin tur en tolkning. Det finns inga ”rena” 
beskrivningar. På så sätt är det problematiskt att skildra andra människors 
perspektiv. Detta gäller både vuxnas och barns perspektiv. Det finns alltid en 
risk att tolkningarna inte stämmer överens med informanternas egna uppfatt-
ningar. Den som tolkar har dessutom en nästintill oinskränkt makt och in-
formanterna saknar i de allra flesta fall möjlighet att gå i svaromål, vilket i 
synnerhet gäller när forskningen handlar om barn. Jag har försökt att närma 
mig barns perspektiv genom att ge många exempel av dialoger mellan mig 
och barnen och genom att kontextualisera min egen tolkning. Som yngre var 
jag själv scout och det kan ha haft betydelse för studiens resultat. Det har 
definitivt påverkat vilka frågor som har ställts.  

Från mina studier kan jag se att svaret på frågan om vad det innebär att 
vara scout blir olika beroende på om scouter intervjuas eller om rörelsens 
dokument studeras. Det blir även olika resultat när barn intervjuas och när 
samtal förs med vuxna.  

Ledares intentioner med scoutverksamheten behöver inte korrespondera 
mot yngre scouters upplevelser (Proctor, 2002a). De mål som vuxna har för 
barn behöver inte alltid stämma överens med barnens behov och intressen 
(Singer, 2004). Organisationens beskrivning av scoutrörelsen behöver inte 
heller stämma överens med medlemmarnas erfarenheter (Mechling, 2001).  

Ett exempel som har sett i denna studie är att patrullscouterna betonar att 
de är med i scouterna eftersom det är en social aktivitet. Det handlar mer om 
det än att lära sig saker. Vuxna skulle kunna svara på ett annat sätt. Det är 
rimligt att anta att de istället skulle framhäva någon typ av nytta.  

Patrullsystemet är ett annat område där olika perspektiv ger skilda svar. 
Ledarna bestämmer hur patrullerna konstrueras. Patrullscouterna kan förstå 
ledarnas avsikter, men kan samtidigt tycka att de själva vill bestämma vilka 
som ska ingå i just deras grupp. 

Beroende på perspektiv så går det att se olika saker. Världen kan beskri-
vas på olika sätt och utifrån skilda perspektiv. Scoutrörelsen är ett socialt 
konstruerat fenomen som formar människor och formas av människor. Den 
ges olika betydelse beroende på betraktare. Kunskap är mångskiftande och 
kontextberoende, den är historiskt och kulturellt förankrad. 

Barns och vuxnas perspektiv  
Det är inte självklart vems och vilken bild av scoutrörelsen som är den rätta, 
men det kan konstateras att de som har makt oftast får monopol på att säga 
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vad som är sant. Barn saknar ofta makt i förhållande till äldre. Vuxna har 
vanligen tolkningsföreträde. De har också förmånen att prioritera vad de 
tycker är viktigt.  

Patrullscouten Henrik berättar om tråkiga julavslutningar med en präst 
”… som snackar i evigheter”. Den enda behållningen är att man får äta kakor 
efteråt. Sett ur hans perspektiv ter sig avslutningen meningslös.  

I delstudien om scoutskjortan framgår att flera medlemmar inte känner till 
bestämmelserna om dräkten. De vet inte heller varför de har den. Några sä-
ger att det är för att de måste. Det framkommer även att flera barn inte vill ha 
plagget. Ledarna hävdar att en del medlemmar tycker att det är pinsamt med 
scoutskjorta i högstadiet, men att det är något som går över när scouterna blir 
äldre. Ledarnas utsagor kan tolkas som att de anser att skjortans fördelar 
trots allt överväger eventuella nackdelar.  

Detta är exempel på att det inte går att studera barns perspektiv utan att 
även komma in på barnperspektiv, det vill säga ”… att studera en kultur 
skapad för barn” (Halldén, 2003, s 14). Perspektiven relaterar till varandra 
och är intressanta att jämföra. Scoutrörelsen riktar sig till barn, men den är 
skapad av vuxna.  

Mina resultat visar att ledarna bestämmer när, hur och vilka som ska träf-
fas och oftast vad man ska göra. De bestämmer också hur patrullerna kon-
strueras och i vissa fall även vilka som ska vara patrulledare. Ledarna har 
därutöver regler om scoutskjortan. Ibland kan det leda till konsekvenser om 
scouterna inte följer bestämmelserna. Ledarna kan till exempel ta tillbaka 
märken om barnen missköter sig.  

De vuxna styr verksamheten. Patrullscouterna ges viss frihet att ha egna 
möten, men detta sker under kontrollerade former. Det är dock inga infor-
manter som uttrycker något missnöje över att de inte får vara med och plane-
ra verksamheten. De verkar inte ha några önskemål om att vara mer delakti-
ga i att organisera programmet.  

Studien visar samtidigt också att verksamheten inrymmer både planerad 
och oplanerad tid. Det finns utrymme för att emellanåt göra vad man vill. 
Den möjligheten framstår som högt skattad. Patrullscouterna berättar om 
kittlande upplevelser, då de har gjort saker som de egentligen inte får göra. 
Henrik och Annika beskriver hur de har smugit omkring på lägerkvällar och 
träffat scouter från andra kårer. Annika berättar om hur några i hennes pa-
trull smet iväg från ett möte och köpte pizza istället för att tävla. När hon var 
yngre klättrade de i höga träd, fast de inte hade tillåtelse till det.  

En tolkning är att det kan vara i förhållande till det strukturerade och vux-
enstyrda som det blir extra roligt att göra saker som man inte får. Patrull-
scouternas behov av att framhäva dessa aktiviteter kan bottna i att scoutverk-
samheten i övrigt kontrolleras av vuxna. De är dock snabba att påpeka att 
scouterna inte är som skolan. Scouterna är frivilligt och man gör andra saker 
där än i skolan. 
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Att vara ung och scout  
Med ett konstruktivistiskt synsätt är identitet något som görs och blir till i 
process och i mötet mellan människor. Det är inte något som man är eller 
som man har. För denna studie innebär det att man blir scout i relation till 
andra människor, precis som man blir människa i relation till andra männi-
skor. Det innebär också att formandet av identiteten ska ses som ett reflexivt 
projekt. I dialog med andra människor formas individens upplevelse av sig 
själv och en känsla av hur han eller hon uppfattas av andra. Upplevelsen kan 
skifta mellan situationer och sammanhang (Nilsson, 1998).  

Mechling (2001) hävdar att en pojke upplever scouting genom att vara 
medlem i en avdelning och patrull och inte genom att vara registrerad hos 
det nationella huvudkontoret för Boy Scouts of America. Det som händer på 
ett läger eller möte är en unik kultur skapad i interaktion mellan det officiella 
scoutprogrammet, de vuxna ledarna och barnen. Upplevelsen av att vara 
scout konstrueras med andra ord i mötet mellan rörelsens ambition och den 
praktiska verksamheten.  

Mina resultat visar att den också konstrueras i relation till andras förhåll-
ningssätt. Barns socialisation till att bli scouter påverkas av åsikter hos jämn-
åriga som inte själva är medlemmar. Patrullscouterna Therese och Annika 
berättar att andra har fel uppfattning om scouterna. Henrik, som också är 
patrullscout, brukar inte berätta för andra att han är medlem i rörelsen efter-
som ”De tycker typ att man är mes och sådär”. Andras förhållningssätt kan 
göra att scouterna sluter sig samman.  

Det finns dock inte något naturligt eller oundvikligt i hur scouter uppfat-
tas av andra. Det är något som sker i ett sammanhang och i en process med 
flera inblandade. Verkligheten och kunskap om verkligheten konstrueras 
mellan människor. Scoutidentiteten är en ram som kan fyllas med olika in-
nehåll beroende på vad man har för utgångspunkt och perspektiv. Scouters 
upplevelser av scoutrörelsen och av omgivningens inställning till deras med-
lemskap kan säga något om rörelsen men också om förväntningar på hur 
barn och ungdomar ska vara. De berättar något om normer och värderingar i 
samhället och om hur det är vara ung och växa upp i vår tid. I scouternas 
utsagor framskymtar indirekt ”hur man ska vara”.  

I det följande kommer jag att resonera kring olika sätt att betrakta scouter 
och scoutrörelsen. Det handlar om hur scouter uppfattar sig själva, men ock-
så hur scouter uppfattar andras förhållningssätt till deras medlemskap. Dess-
utom berörs hur scouter förhåller sig till andras förhållningssätt och före-
ställningar. 

Tonåringar som slutar 
Något händer när man är scout och tonåring. Macleod (1983) konstaterar att 
scouting drog till sig horder med yngre pojkar i början av 1900-talet, men att 
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tre femtedelar slutade innan de fyllde femton år. Liljestrand (2004) noterar 
att svensk scouting har tappat medlemmar och särskilt tonåringar sedan 
1970-talet. Det är vanligt att gå in i en scoutkår som 8-10-åring och sedan 
lämna verksamheten som 13-15 åring. 

Patrullscouterna i föreliggande studie rapporterar att det finns jämnåriga 
som tycker att scouter är töntiga. I intervjuerna med scouterna i Svealand, 
Norrland och Götaland uppgav några att de kände sig stolta över att vara 
medlemmar och att ha scoutskjorta. Det förekom även scouter som hade 
neutrala förhållningssätt och informanter som någon gång upplevt det som 
pinsamt att vara scout eller att ha scoutskjorta. Ledarna förknippar det sist-
nämnda med högstadietiden.  

Omgivningens attityder skulle kunna vara en orsak till att tonåringar slu-
tar i scouterna. Att tappa tonåriga medlemmar är dock inget som är specifikt 
för scoutrörelsen, även idrotten har problem (”Idrotten vill”, 2005).  

Persson m.fl. (2007) beskriver hur forskningen visar att deltagandet i 
strukturerade aktiviteter generellt är högt under tidig adolescens för att sedan 
minska när barnen blir äldre. Då avtar intresset. Vid en jämförelse mellan de 
som stannande och de som lämnade fann de att de sistnämnda oftare saknade 
kompisar inom aktiviteterna. Barnens beslut var beroende av vad deras kam-
rater gjorde. Forskarna fann också att barnens val av fritidsaktiviteter var 
beroende av upplevelser i hemmiljön. De som hade mindre positiva känslor 
inför sin hemmiljö sökte sig inte till vuxenkontrollerade sammanhang, sär-
skilt inte när de blivit så pass gamla att de själva fick bestämma. Detta tolka-
des som att föräldrar omedvetet kan påverka barns fritid genom att skapa 
positiva eller negativa känslor inför vuxenkontrollerade och strukturerade 
miljöer i allmänhet (op.cit.). Utifrån deras resultat kan slutsatsen dras att 
både jämnåriga och föräldrar kan påverka vad barn gör på fritiden och vad 
olika fritidsaktiviteter har för status. Jämnåriga och vuxna kan påverka hur 
scouter känner inför att de är medlemmar i rörelsen.  

Föreställningar om scouter 
Scoutrörelsen skulle kunna betraktas som en symbol för ordning och reda 
och en skötsam livsstil. Under första hälften av 1900-talet fanns en livlig 
debatt om ungdomars förvildning (Frykman, 1988; Wigerfelt, 1996). I fram-
växande ungdomsrörelser, bland annat scouterna, tog frivilliga vuxna på sig 
ett ansvar som ”… fostrande motpoler gentemot nöjeslivets urartning och 
den sexuella moralupplösningen i samhället” (Nilsson, 1994, s 48; jfr Berg-
gren, 1995).  

Frykman (1988) påpekar att ett växande antal ungdomar fanns inom före-
ningslivet i 1930- och 1940-talens Sverige. Möjligheter till idrott och sam-
ling runt lägerelden skapades samtidigt som ungdomar började uppträda som 
swingpjattar. Statliga, kommunala och ideella organisationer svällde paral-
lellt med de ökande generationsklyftorna. Åren från slutet av 1930-talet och 



 141 

fram till 1940-talets mitt innebar ett genombrott för satsningen på att kanali-
sera ungdomens fritid i skapande och ordningsamma banor. Det var en in-
ledning till en samhällelig fostran av ungdomar. Frykman påpekar dock att 
dess betydelse inte får överdrivas. “Kultur för och av de unga har sedan dess 
alltmer frigjort sig från de vuxnas övervakande kontroll” (s 156).  

Nilsson (1998) ser en tendens till att det idag inte längre är självklart att 
unga söker sig till aktiviteter som är tillrättalagda av vuxna. Det är även en 
tydlig tendens när det gäller scoutrörelsen. Allt färre blir medlemmar (Lilje-
strand, 2004). Detta indikerar att skötsamheten inte längre betraktas som ett 
ideal (om den nu någonsin har gjort det).  

Minst två föreställningar om scouter kan uppfattas i den tidigare forsk-
ningen. De kan kallas för ”den goda” och ”den töntiga” scouten. Bjurström 
(1998) hävdar att ungdomars föreningstillhörighet under lång tid, och till 
viss del även fortfarande, har fungerat som en symbol för deras skötsamhet. 
Föreningsaktiv ungdom har framställts som en kontrast till ungdom som är 
bortom vuxnas kontroll (Berggren, 1995; Frykman, 1988; Nilsson, 1994; 
Wigerfelt, 1996). I forskning är det vanligt att framhålla strukturerade aktivi-
teter som något positivt och bra för ungdomar, medan ostrukturerade aktivi-
teter istället beskrivs i negativa termer (Fletcher m.fl., 2003; Mahoney m.fl., 
2005; Persson m.fl., 2007). Utifrån detta skulle scoutrörelsen kunna betrak-
tas som något som är positivt och helt oproblematiskt för barn och ungdo-
mar, men det är inte hela sanningen.  

Enligt Proctor (2002a, 2002b) förlorades bilden av scouting som en arena 
fri från föräldrars kontroll under 1950-talet. Som ytterst respektabla och 
strukturerade institutioner hade de två scoutrörelserna (flick- respektive 
pojkscoutrörelsen) inte längre de tidiga årens spontanitet. De fick kämpa mot 
bilden av sina medlemmar som gammaldags, tråkiga och traditionella.  

Det empiriska materialet i föreliggande studie visar att denna bild till viss 
del fortfarande är aktuell. Det är ”fjantigt”, ”inte så populärt”, ”jättetråkigt” 
eller ”jättetöntigt” att vara scout. Flera av informanterna nämner att andra 
anser att scouter bara knyter knopar. Samtidigt påpekar Arvid, som är pa-
trullscout, att rörelsen har bra status hos äldre. Henrik, även han patrullscout, 
nämner att vissa människor tycker att scouterna är en jättebra grej.  

Studien visar att det kan vara paradoxalt att vara scout. Ur ett synsätt kan 
det betraktas som att man är skötsam och gör det man ska, men ur ett annat 
kan det betraktas som töntigt. Det är så att säga inte ”inne” att vara medlem i 
rörelsen. Scouter kan på en och samma gång betraktas som både exemplaris-
ka, skötsamma och ”fjantiga”.  

Informanterna förhåller sig till föreställningen om ”den goda scouten” 
som om denna delvis är sann. Det finns vissa gemensamma normer och vär-
deringar inom rörelsen. Scouter varken bråkar eller snattar och man är snälla 
mot varandra. Förbehållet är att de också är människor och kanske inte alltid 
möter svårigheter med ett gott humör.  
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Skötsamheten är dock inte bara en fördel. Frågan om hur ”man ska vara” 
kan besvaras på olika sätt i olika sammanhang och av olika personer. Scou-
terna passar in i vuxenvärlden men platsar inte lika tydligt i ungdomsvärl-
den. I scouterna är det okej att klä sig i likadana kläder, leka, ”flamsa runt”, 
vara i naturen och tillbringa tid tillsammans med vuxna. Bland kamrater som 
inte är scouter är det istället andra saker som räknas när man är 15 år gam-
mal. Då är det töntigt att vara scout enligt informanterna. 

Scouterna anpassar sig till ett institutionaliserat sammanhang, det vill 
säga till ett sammanhang som styrs av vuxna. Det kan vara en orsak till var-
för de tidigare har ansetts som tämligen ointressanta för ungdomsforskning. 
De framstår som om de inte är unga. Birminghamskolan koncentrerade till 
exempel sina studier på den oorganiserade och icke-institutionaliserade friti-
den. Grupper som inte gjorde motstånd och som anpassade sig till formella 
och institutionaliserade sociala sammanhang hamnade utanför och framtona-
de som att de saknade egna ungdomskulturella mönster (Bjurström, 2005). 

Det kan också ses som en orsak till varför de ifrågasätts av jämnåriga. 
Vad är det för kul med att göra ”som man ska” enligt vuxna? Fostransaspek-
ten kan utgöra en förklaring till rörelsens problem. Hur ”coolt” är det att som 
tonåring vara med i ett sammanhang där man fostras? Samtidigt visar resul-
tatet, vilket tidigare har nämnts, att barnen inte alltid gör som de ska. Det är 
när de bryter mot reglerna och när aktiviteten blir ostrukturerad som de fin-
ner den extra rolig. Det är då som det är det kul att vara scout.  

”Den töntiga scouten”  
Scoutrörelsen finansieras genom statliga medel och medlemsavgifter. Det 
som premieras av samhället behöver dock inte uppskattas av alla barn. Rö-
relsen har samhällets stöd, men anses av en del som töntig och tråkig. Infor-
manterna förhåller sig till föreställningen om dem som ”töntiga” på åtmin-
stone fyra olika sätt. Några bryr sig inte. Arvid, som är patrullscout, döljer 
att han är scout genom att ha en tröja över scoutskjortan på väg hem från 
scouterna. Henrik, som också är patrullscout, brukar inte berätta att han är 
medlem. Några informanter värjer sig mot idén att scouting skulle vara 
”Mulle” och ”plocka kottar”. Det handlar om mer än att bara vara i naturen. 
De påpekar att andra har fel och att de skulle förstå om de bara provade på 
att vara med. De tre sistnämnda förhållningssätten, att dölja, att inte berätta 
och att inta försvarsposition mot andras föreställningar, visar att töntigheten 
kan upplevas som besvärande och problematisk.  

Brück (1984) menar att identitetsbegreppet står för självupplevelse hos en 
individ eller en grupp men också för tänkta karakteristiska egenskaper, det 
vill säga andras uppfattning om en individ eller en grupp. Hon konstaterar att 
båda betydelserna kommer mycket nära kulturbegreppet. Enligt Brück byg-
ger varje identifikationsprincip på likhet och motsats. När en grupp eller en 
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kategori människor uppfattar samhörighet med varandra, så betyder det även 
att de uppfattar sig som olika andra.  

Scouternas föreställningar om andras föreställningar kan utifrån det ses 
som en del av rörelsens identitet. Scouterna hävdar att de har den rätta bilden 
av scoutverksamheten medan många andra har fel. Det stärker scouternas 
känsla av att höra ihop som grupp. Det gör att de uppfattar sig som lika var-
andra och olika andra.  

Scouterna har till skillnad från dem som inte är eller har varit medlemmar 
i rörelsen en erfarenhetsbaserad kunskap. Det gör att de har en bild av rörel-
sen, medan andra kan ha en annan. Scouternas bild av verkligheten är inte 
den enda. Den är inte heller bara deras utan formad i relation till andra scou-
ter och till personer som inte är medlemmar i rörelsen.  

Den fria tiden är viktig för ungdomar. Då visar de vilka de är eller vill 
vara. Fritiden medverkar till att skapa distinktioner mellan grupper av ung-
domar (Larsson, 2002). Ungdomar kan dela in sig själva som populära, van-
liga eller töntiga (Nilsson, 1998).  

Det empiriska materialet i denna studie visar att medlemskap i scoutrörel-
sen kan placera scouterna på den nedre halvan i skalan av vad som anses 
populärt bland jämnåriga tonåringar. Enligt patrullscouten Peter är det istäl-
let fotboll som gäller för killar och ridning för tjejer.  

Singer (2004) hävdar att det är väsentligt att förstå barns uppfattningar om 
vad det är som är kul och eventuella skillnader mellan barns intressen och 
basketens mål om barnen ska behållas inom sporten. Den bästa möjligheten 
att få barnen att stanna kvar är att minska gapet mellan deras och vuxnas 
uppfattningar om vad som är kul. Barn har en massa behov och intressen 
som inte alltid stämmer överens med de mål som vuxna har för dem. Barn 
har egna förväntningar om till exempel framgång och status hos kamrater.  

På liknande sätt visar resultaten av denna avhandling att det är väsentligt 
att förstå barns upplevelser av att vara scouter för att barnen ska behållas 
inom rörelsen. Den bästa möjligheten att få barnen att stanna kvar torde vara 
att minska gapet mellan deras och andras uppfattningar om vad det innebär 
att vara scout. Den ”töntige” och ”den gode” scouten fångar olika aspekter i 
innebörden av medlemskapet. Det är starkt rotade föreställningar. Patrull-
scouterna framhåller i olika sammanhang att de tycker att verksamheten är 
social och kul. Det ger varken ”den töntiga” eller ”de goda” scouten sken av. 
Dessa aspekter lyser enligt informanterna inte fram i andras föreställningar 
om vad det innebär att vara scout.  

Ambivalenta förhållningssätt  
Identiteten är inte essentiell. Att känna medlemskap i ett sammanhang kan 
innebära att individen känner sig utanför i ett annat. Scouterna förhåller sig 
till det som de uppfattar som normalt. Normalitet handlar i många samman-
hang om att vara som alla andra och att inte sticka ut. Vad som är normalt 
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varierar med kontexten. I scouterna är det normalt att vara scout men utanför 
verksamheten kan det uppfattas som något udda. Långt ifrån alla i skolan är 
medlemmar i rörelsen.  

Andra barn som inte är scouter ställer sig frågande till vad scouter gör en-
ligt informanterna. Rörelsen har ingen hög status. Andra tycker att det verkar 
tråkigt eller töntigt att vara scout. Samtidigt anser scouterna själva att det är 
bra och kul att vara just scouter. De kan uppfatta sig som både under- och 
överordnade andra barn och ungdomar. Patrullscouten Frida anser till exem-
pel att scouterna är bättre på att vara tillsammans i en grupp i jämförelse med 
hur det är i skolan. När Annikas klass övernattade i scoutstugan var det någ-
ra som inte vågade gå på dass. Annika, som är patrullscout, påpekar att scou-
ter däremot har vana vid hur man beter sig i naturen.  

Enligt Ronström (1996) kan skillnaden mellan andras föreställningar och 
egna erfarenheter leda till en ambivalent hållning hos individerna gentemot 
kollektivet.  

Resultaten av denna studie visar att ”den töntige scouten” och ”den gode 
scouten” gör att medlemmarna kan utveckla ambivalenta förhållningssätt till 
scoutrörelsen. En osäkerhet kan skapas över hur de själva är som scouter och 
vilken bild de ska identifiera sig med. Ska de tycka att det är pinsamt att vara 
scouter eller ska de känna sig stolta? Denna ambivalens uttrycks bland annat 
i exemplet med patrullscouten Therese, när hon nämner att det finns seriösa 
och ganska seriösa scouter. Therese uppfattar att andra ungdomar inte kan 
förstå varför hon är scout och att de tycker att det verkar tråkigt. Hon fram-
håller att det finns mer eller mindre seriösa kårer och positionerar sin egen 
kår som ”ganska seriös”. Det kan tolkas som en form av försvarsstrategi: De 
som tycker att scouterna är ”fjantigt” har till viss del rätt, men det stämmer 
inte när det gäller hennes kår. Det finns mer eller mindre seriösa och ”scou-
tiga” scouter. 

Scoutrörelsen som kulturellt fenomen  
I stadgarna beskrivs Svenska Scoutförbundet som en ideellt arbetande före-
ning. Dess uppgift är att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, 
hjälpa medlemmarna att utvecklas som individer och medmänniskor med 
samhällsansvar, ge dem kunskap om och ansvar för miljön, genom friluftsliv 
väcka känsla för naturen och att som en del av världsscoutrörelsen verka för 
internationell medvetenhet och förverkligande av 1966 års internationella 
konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN: s konvention om bar-
nets rättigheter (”Stadgar för Svenska Scoutförbundet”, 2006).  

I denna avhandling ses scoutrörelsen som ett socialt konstruerat fenomen 
som formar människor och formas av människor. Fenomenet ges också olika 
betydelse beroende på vem som betraktar det. Trots att världen kan beskrivas 
på olika sätt och från olika perspektiv så antar jag dock att scouter i viss mån 
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och i vissa avseenden uppfattar sig som lika varandra, men i andra samman-
hang som olika och att det finns en variation. Likheten i upplevelserna av att 
vara scouter måste vara större mellan personer som är scouter än mellan 
scouter och de som inte är medlemmar i rörelsen. Denna likhet kan kallas 
kultur.  

Kulturbegreppet fångar på en deskriptiv nivå vad som har studerats. Det 
har handlat om berättelser om scouters gemensamma koder och föreställ-
ningar samt uttryck för deras kultur: att de har scoutskjortan som en gemen-
sam symbol. Ambitionen har varit att nå en fylligare och djupare kunskap 
om scoutrörelsen som fenomen. Rörelsen har betraktats som en kultur ska-
pad för barn. Intresset har varit riktat mot scouters egna erfarenheter av den 
verksamhet i vilken de deltar.  

Enligt Sidebäck (1992) är dagens scoutrörelse inte densamma som gårda-
gens. Den har skiftat över tid och mellan organisationer och länder. Han 
finner dock att det finns en minsta gemensamma nämnare. Överallt har scou-
ting varit en form av karaktärsfostran utvecklad i kontakt med naturen och 
vilande på en religiös grund. Den lilla gruppens princip, aktivitetspedagogik, 
inspiration från gamla engelska riddarideal och amerikansk indianromantik, 
likartade dräkter, tecken och symboler är också karakteristiskt för rörelsen.  

Sidebäcks beskrivning är utifrån föreliggande studies resultat i stort sätt 
giltig även för rådande svenska förhållanden. Vissa beståndsdelar betonas 
dock mer idag än andra, samtidigt som andra inte framträder som lika vikti-
ga. Till exempel berättar patrullscouterna om upplevelser av att vistas i natu-
ren, men de relaterar inte särskilt mycket till scoutrörelsen som religiös. Det 
finns även ett viktigt tillägg till Sidebäcks beskrivning. Scouter delar en 
gemensam upplevelse av att andra människor kan tycka att rörelsen är töntig. 

Scouters gemenskap  
Scouterna delar koder, föreställningar och värden med varandra. Patrullscou-
terna berättar att de lär sig hur man beter sig i naturen och hur man uppför 
sig mot andra människor. Enligt dem är detta centrala delar i medlemskapet.  

Scoutrörelsen skapades under tidigt 1900-tal. Upphovsmannen var eng-
elsman. Dagens verksamhet uppvisar vissa likheter med ursprunget. Scouter 
har fortfarande scoutlag, löfte, skjorta och märken. De delas in i patruller och 
verksamheten organiseras i form av möten, hajker och läger. Samtidigt har 
scoutrörelsen också förändrats. Kulturer är processuella. De uppstår i inter-
aktion mellan människor som förhandlar om mening (Wulff, 1994). Idag 
framträder verksamheten enligt informanterna först och främst som en social 
aktivitet.  

Boehmer (2005) hävdar att den privata internatskolans värderingar blev 
en av det brittiska imperiets och senare scoutrörelsens mest inflytelserika 
exporter: att vara lojal mot gruppen, offra sig själv för gruppen, vara hederlig 
och le även i motgångar. Idag betonar informanterna att man är vänner med 
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varandra. Ingen får vara ”taskig” eller reta någon annan. Detta är en inne-
börd av att vara scout. De kollektiva värdena värdesätts mer än de individu-
ella.  

Enligt Rosenthal (1986) valde Baden-Powell att formulera scoutlagen och 
scoutlöftet för att skapa en explicit uppförandekod istället för de implicita 
värderingarna som fanns inom internatskolan. Idag beskriver patrullscouter-
na att de har scoutlag och att den ramar in verksamheten, men värderingarna 
blivit implicita. De behöver inte längre uttryckas lika explicit. Scoutlagens 
punkter tas för givna av scouterna.  

Kultur uttrycks bland annat genom symboler. Scoutskjortan kan ses som 
en nyckelsymbol inom scoutrörelsen. Den omtalas som kulturellt betydelse-
full. Människor som tillhör scoutrörelsen är positiva eller negativa inför den 
men inte likgiltiga. Symbolen förekommer i många typer av sammanhang 
och den omgärdas av många eller stränga regler. Genom att studera berättel-
ser om scoutskjortan studeras indirekt scoutrörelsen som kulturellt fenomen. 
Scoutskjortan blir en nyckel att förstå kulturen (jfr Ortner, 1979). 

Dräkten markerar ett rollbyte. När barn, ungdomar och vuxna klär sig i 
scoutskjorta förvandlas de till scouter. Genom scoutskjortan särskiljs scouter 
från andra barn och ungdomar. Scoutdräkten visualiserar innebörder för 
scouter som utomstående inte förstår. Den visar att de hör ihop som grupp 
och att de har någonting gemensamt. Dräkten har specifika betydelser för 
scouterna. Skjortan fungerar som en berättelse om vad de har gjort, varit och 
vad de kan. Den visar också var de hör hemma (kår och förbund) och om de 
är flickor eller pojkar. Den är både ett medel och ett uttryck för socialisation.  

Förbundet skriver att scoutskjortan är en dräkt (”Kårhandbok”, 2004). 
Den är inte en uniform. Förbundets beskrivning kan tolkas som ett uttryck 
för att det vill distansera sig från misstankar om att scoutrörelsen skulle ha 
militära inslag. Det vill inte förknippas med Baden-Powells militära bak-
grund och inte heller med organisationer som Hitler-Jugend. Arvid, som är 
patrullscout, påpekar också att scouterna inte alls liknar lumpen. Han tar 
spjärn mot föreställningen om att scouterna skulle vara en militär företeelse.  

Proctor (2002a, 2002b) beskriver att uniformerna gav en bild av kontinui-
tet och att de skapade en länk mellan medlemmarna och grundaren. Svenska 
Scoutförbundet relaterar också till scoutrörelsens historia när det motiverar 
varför det har en dräkt. Det skriver att rörelsens grundare hävdade att en 
enhetlig dräkt minskar skillnader som kan finnas mellan olika sociala grup-
peringar i samhället och att detta även är giltigt idag (”Kårhandbok”, 2004). 
Det kan tolkas som att skjortan konkretiserar rörelsens normer och värde-
ringar och att den symboliserar scouternas gemenskap.  

I informanternas utsagor (främst ledarnas) kan dock en betydelseglidning 
spåras, från det tidiga 1900-talets tal om klassneutralitet och klassamarbete, 
vilket synliggörs i dräktordningen, till senare tiders tankar om antikonsum-
tion. Att alla är lika fina handlar enligt ledarna om att scouting försöker vara 
ett sammanhang fritt från tävling om mode. Det är en alternativ sfär där 
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scouterna kan försvinna in i kollektivet och slipper framträda som mode-
medvetna individer.  

Förbundet och scoutrådet betonar att de vill att alla ska känna sig väl-
komna att bli scouter och att alla får vara med (Hallonsten, 2006). Detta kan 
tolkas som både scoutrörelsens styrka och dess problem. Det är långt ifrån 
säkert att alla vill vara vänner med varandra och identifieras som att de hör 
samman och är av ”samma sort”. Flera informanter delar till exempel en 
upplevelse av att det kan vara pinsamt att ha scoutskjorta i patrullscoutål-
dern.  

Förbundet har alltid hävdat att skjortan fungerar som ett verktyg för att 
hantera skillnader. Det har handlat om klass, kön och på senare tid etnicitet. 
Enligt Kjellman (1993) kan föremål fungera som materialiserade uttryck 
eller symboler för viktiga skeenden och idéer i samhälle och kultur (op.cit.). 
På så sätt har skjortan fungerat som ett uttryck för skeenden och idéer i 
scoutrörelsen och i förbundet. Genom gemensam dräkt har de försökt skapa 
en likhet som inrymmer olikheter. De har därmed försökt omfamna alla 
människor, men utan att tillåta allt för många individuella variationer.  

Ovanstående kan sammanfattas med att scoutrörelsen bygger på en före-
ställning om att scouter hör ihop. Scoutlagen och scoutskjortan kan ses som 
exempel på hur resultatet av studien måste ses relativt kontexten. Studien har 
genomförts med ett urval informanter, i en bestämd tid, ett bestämt rum och i 
en bestämd social miljö. Scoutlagen och scoutskjortan är uttryck för scouter-
nas kultur. De är symboler för att scouter hör ihop som grupp, men lagens 
och skjortans betydelser är inte desamma för alla. Betydelserna har också 
förändrats genom historien. Scouter uppfattar sig i vissa avseenden som lika 
varandra, men i andra sammanhang som olika. Det som de har gemenensamt 
är på intet vis skrivet i sten.  

Profillöst, decentraliserat och sekulariserat  
Det finns ytterligare gemensamma erfarenheter av att vara scout som fram-
kommer i det empiriska materialet. Informanterna framställer bland annat 
scoutrörelsen som profillös. Det handlar om att vara ute i naturen och vara 
sjysta mot varandra men utöver det är gränserna otydliga för vad scouter gör 
inom ramen för verksamheten. Arvid, som är patrullscout, säger att scouter-
na är lite vad som helst.  

Patrullscouterna tycker generellt att det är svårt att berätta vad scouter gör 
och vad scouting är. I deras ögon handlar scouterna om allt och ingenting. 
Flera års erfarenheter kan inte sammanfattas i en eller ett par meningar. De 
har svårt att berätta om vad det innebär att vara scout. En orsak kan vara att 
andra tycker att rörelsen är töntig. En tolkning av det är att det i sin tur har 
att göra med att man måste vara socialiserad för att förstå innebörden av att 
vara scout.  
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Verksamheten omfattar många olika typer av aktiviteter. Mitt intryck från 
intervjuerna är att scoutverksamheten i hög grad organiseras av ledarna och 
att den har en tydligt ordnad struktur och ett varierat innehåll. Scoutvardagen 
består av möten. De är både inomhus och utomhus. Mötena har inslag av lek, 
tävling och träning av färdigheter. Patrullscouterna framhåller saker som de 
tycker om att göra och som är lite tokiga och galna, men det ena mötet går 
inte att skilja från det andra. Avbrotten utgörs av hajker och läger. Dessa 
byggs upp kring fantasifulla berättelser, vardagsliv, tävlingsmoment och 
utomhusaktiviteter.  

Att berätta om det vardagsnära och få det att låta intressant och spännande 
kan vara en utmaning. Scouterna framtonar främst som en social aktivitet i 
informanternas berättelser. Det kan vara en anledning till att det kan vara 
svårt för dem att motivera för andra varför umgänget måste ske just inom 
scoutrörelsens ram. Det kan vara själva sammanhanget som gör det kul att 
vara scout och behöver inte alltid vara aktiviteterna i sig. Det ”kuliga” är så 
att säga situationsbundet.  

Singer (2004) beskriver att det är svårt att definiera vad det är som är kul 
med att spela basket. Kul är ett resultat av den situation som kollektivt för-
handlas och skapas inom varje lag. På samma sätt måste man vara socialise-
rad för att förstå sammanhanget och poängen med att vara scout. Profillöshe-
ten behöver dock inte enbart tolkas till scoutrörelsens nackdel. Den kan göra 
att scoutverksamheten inte uppfattas som specialiserad. Nästan vem som 
helst kan enligt informanterna klara av att vara med. Enda undantaget är om 
man är ”taskig” mot andra eller saknar ”naturvett”.  

Ett annat tema i det empiriska materialet är att informanterna ger ett in-
tryck av att rörelsen är decentraliserad. Den ena kåren är inte den andra lik. 
Det framskymtar i att ”Svealand”, ”Norrland” och ”Götaland” har olika re-
gelverk om dräkten. Det verkar viktigare att ha den vid publika tillfällen än 
vid privata. Bruket av att ha scoutskjorta är differentierat. Allmänt tycks den 
egna kåren komma i första hand. Verksamheten är inte centralstyrd. Kårerna 
tycks autonoma och makten decentraliserad.  

Ett tredje tema är att informanterna ser på sig själva som ”sekulariserade”. 
De förhåller sig till scoutrörelsen på ett särskilt sätt. Patrullscouterna berättar 
att varken rörelsens historia, scoutlagen, scoutlöftet eller religionen har nå-
gon större betydelse. De vet inte varför de har avslutningar i kyrkan eller 
varför de bär scoutskjorta. Scoutlagen ramar in verksamheten, men den är 
inte är så viktig. De definierar sig själva som scouter, men vill inte betraktas 
som alltför ”scoutiga”. De poängterar att verksamheten är kul och social. Det 
handlar inte primärt om att lära sig saker. De konstaterar att de inte lär sig så 
mycket som är användbart utanför verksamheten. Scouting är på fritiden och 
det är frivilligt och roligt. Det är helt annorlunda än att gå i skolan. Patrull-
scouterna är scouter, men de anser sig inte uppfylla alla andras föreställning-
ar om vad det innebär att vara medlem i scoutrörelsen. Denna ”sekularise-
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ring” kan tolkas som ett utryck för den ambivalens som scouter kan känna 
inför scoutrörelsen.  

Upprorisk skötsamhet  
En sista gemensam erfarenhet som förekommer i det empiriska materialet är 
att scouter delar en upplevelse av att andra tycker att rörelsen är töntig. Flera 
informanter säger att andra har fel uppfattning om scouterna medan de själva 
har den rätta bilden. Det stärker scouternas känsla av att höra ihop. Det kan 
även göra att scouterna sluter sig samman och inte talar om för utomstående 
att de är medlemmar. Detta säger något om omgivningen och hur klimatet är 
när man är yngre. På en del plan måste barn vara som ”alla andra” och på 
andra områden får de avvika. Vad som ”gäller” är en fråga om vem/vilka 
som har makt i respektive sammanhang. Individer kan också bry sig olika 
mycket om vad andra tycker. 

En initiationsrit är en ritual där potentiella medlemmar blir invigda och 
initierade i en grupps kultur och hemligheter. Det handlar ofta om att de 
utsätts för någon typ av test som avgör om de är värdiga gruppens stöd och 
respekt (Lalander & Johansson, 2007).  

Den här studien visar att pinsamhetsproblematiken kan liknas vid en out-
talad initiationsrit för att bli scout. Den är någonting som scouterna måste gå 
igenom och klara av för att räknas som fullvärdiga medlemmar. De måste 
bestå provet. Scouterna blir tvungna att reflektera över vad de håller på med 
i och med att det finns människor som driver med dem. De blir tvungna att 
hitta argument för verksamheten och överväga om de vill vara scouter – eller 
inte. Inom ramen för den egna gruppen finns en trygghet. Utanför scoutrörel-
sens hägn sätts tillhörigheten på prov.  

Det har redan nämnts att det kan tyckas paradoxalt att vara scout. Det kan 
på en och samma gång betraktas som både exemplariskt, skötsamt och ”fjan-
tigt”. Ur vuxnas perspektiv kan skötsamheten ses som något positivt. Barnen 
anpassar sig och fostras. På ett sätt skulle det därför vara logiskt att relatera 
föreliggande studie till forskning om skötsamma ungdomar. Scouterna tycks 
inte ligga samhället till last. Jag har istället valt att göra en jämförelse med 
Birminghamskolans forskning om subkulturer. 

Birminghamskolan studerade urbana ungdomskulturer (Bjurström, 2005; 
Hall & Jefferson, 1993; Hebdige, 1999; Willis, 1978). Scoutrörelsen riktar 
sig inte bara till ungdomar utan inkluderar även yngre barn och vuxna, gene-
rationer överlappas. I den aspekten är den inte ett ungdomskulturellt feno-
men. Birminghamskolan fokuserade dessutom mycket på subkulturer. I be-
greppet subkultur ligger en ton av underordning och uppror mot en domine-
rade kultur. Scoutrörelsen är en av vuxna skapad förenings- och fritidsmiljö 
där barn och vuxna tillbringar tid tillsammans. Den framtonar inte som upp-
rorisk mot vuxenvärlden. Följaktligen kan den inte heller definieras som ett 
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subkulturellt fenomen. Trots dessa skillnader finns det dock en poäng med 
att jämföra föreliggande studie med Birminghamskolans forskning.  

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv finns det inget naturligt i hur 
scouter uppfattas. Verkligheten och kunskap om verkligheten konstrueras 
mellan människor. Det skulle kunna vara annorlunda (Barlebo Wenneberg, 
2001; Hacking, 2000). Det går att definiera sin egen verklighet och man 
behöver inte alltid hålla med om andras perspektiv. Patrullscouten Therese, 
som intervjuats i denna studie, berättar till exempel att hon tycker att man 
ska göra det man själv vill och inte bry sig om vad andra tycker.  

Om scouten väl bestämt sig för att vara scout blir han/hon det ut i finger-
spetsarna och kan komma ut ur garderoben som scout och leka med töntig-
heten. Scouten tar makten över pinsamheten och gör den till sin egen styrka. 
Det blir tufft att vara sig själv, tufft att vara tönt och tufft att inte bry sig om 
vad andra tänker.  

Scouterna bekräftas av vuxna, men inte av jämnåriga. Scouting kan till 
och med betraktas som negativt och upproriskt i ungdomsvärlden. När till 
exempel patrullscouterna Petra, Patricia och seniorscouten Signe har scout-
skjorta i skolan kan handlingen tolkas som en form av symboliskt motstånd 
till ungdomskulturella fenomen som vid en jämförelse framstår som mer 
dominanta. På det sättet är de upproriska genom att vara skötsamma. De 
slåss mot en dominerande kultur. I den aspekten fungerar scoutrörelsen som 
en subkultur även om den är skapad av vuxna.  

Konklusion  
Denna avhandling har haft som utgångspunkt att det finns ett värde i att 
lyssna på barn och ungdomar trots att de förmodas vara skötsamma och inte 
utgör ett problem. De har också något viktigt att berätta. Avhandlingen visar 
att det inte är enkelt att vara barn trots att individen är med i en till synes 
välordnad fritidsaktivitet och är relativt nöjd med att gå i skolan. Att vara 
barn handlar också om att ta till sig jämnårigas åsikter, att anpassa sig till 
andras krav och förväntningar och samtidigt försöka hitta vad man själv vill 
stå för. Alla tycker inte alltid om en och respekterar det man ägnar sig åt. Det 
är något som barn måste lära sig att hantera. Jag har lyft fram en grupp män-
niskor som tidigare inte har belysts i så stor utsträckning. Avhandlingen vi-
sar att man kan vara barn på många olika sätt.  

Framtida forskning  
Scoutrörelsen har verksamhet över nästan hela världen. Den här avhandling-
en har fokuserat på scouter som är medlemmar i ett av Sveriges fem scout-
förbund. Det finns ytterligare fyra förbund att studera och en hel värld som 
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väntar bakom hörnet. Scoutrörelsen kan studeras såväl historiskt som ur ett 
samtida perspektiv.  

Det vore intressant att gå vidare med de förbund i Sverige som har en ut-
talat religiös prägel, det vill säga Frälsningsarméns Scoutförbund, Svenska 
Missionskyrkans Ungdoms Scoutförbund och KFUK/KFUM Scoutförbund. 
Vad har den religiösa prägeln för betydelse? Hur praktiseras religionen inom 
ramen för scoutverksamheten? Vad har barn för upplevelser av att vara scou-
ter i dessa förbund och av omgivningens inställning till deras medlemskap?  

Det vore också spännande att studera scouter i Nykterhetsrörelsens Scout-
förbund. Hur påverkas barn och ungdomar av löftet om att leva nyktert? Hur 
upplever de omgivningens inställning till deras val?  

Upplevelserna kan säga något om religiösa respektive nyktra scoutför-
bund, men även en del om förväntningar på hur barn och ungdomar ska vara. 
De skulle kunna berätta något om normer och värderingar i samhället och 
hur det är att vara ung och växa upp i vår tid.  

En annan fråga att arbeta vidare med är vad det är som gör att barn trivs 
respektive inte trivs i fritidsmiljöer som organiseras av vuxna.  

Slutligen vore det spännande att gå vidare med frågan om vad det innebär 
att vara ”tönt” respektive ”cool”. Hur ska man vara när man är ung? Den här 
studien har visat att svaret blir olika beroende på vem man frågar. Genom att 
forska vidare om barns perspektiv skulle man kunna förstå mer om villkoren 
för hur man får och inte får vara i olika miljöer och hur detta påverkar barn 
och ungdomar, egentligen alla människor.  
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English summary 

Chapter 1: Introduction, aim and research questions  
The Scout Movement is about one hundred years old. There are five Swedish 
scout associations, of which the Swedish Guide and Scout Association is the 
largest. In contrast to the other four, this organisation does not belong to any 
other organisation – it is a scout association only. This thesis is about girls 
and boys who are members of the Swedish Guide and Scout Association. 
The organisation is coeducational. The term scout will therefore be used for 
both genders in the following.  

The aim of the thesis is twofold. It is to describe children’s perspectives 
on being scouts, and also to describe the scout movement as a cultural phe-
nomenon. The aim has been made more specific by dividing it into four re-
search questions. The first three questions lead to the fourth and last, which 
is the most central one. 
 
1. What do scouts (11-14 years old) say about their experiences of being 

members and of the surrounding society’s attitudes to their membership? 
2. What do scouts (8-54 years old) say about their experiences of the scout 

uniform as an item of clothing and as a symbol?  
3. What does the scout uniform as a symbol say about the scouts? 
4. What do all the narratives say about being young, being a scout and 

about the scout movement as a cultural phenomenon? 
 
A motive for the study is to gain knowledge about the Scout Movement sin-
ce it is a milieu and a context where children are being trained. The thesis 
aims to gain insight into the movement through some of its members’ de-
scriptions of their experiences of being scouts. The scout uniform as a sym-
bol is also used as a way to understand the movement as a cultural phe-
nomenon.  

The thesis is about the individual scout and the scout environment but 
also about the surrounding society, which consists of people who are not 
members of the movement. One question is about scouts’ experiences of the 
surrounding society’s attitudes to their membership. This can say something 
about the movement but it can also say something about expectations on 
how children and youngsters are supposed to behave. It says something 
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about norms and values, about what it is like to be a young person today and 
to grow up in our contemporary society. 

Chapter 2: The scout movement  
The second chapter relates the scout movement’s British origins and history 
and how it came to be established in Sweden. Today the movement has 38 
million members, both boys and girls, all over the world. It is established in 
almost every country (”About”, 2007; “Baden-Powell – scoutings grundare”, 
2005; Davies et al., 2006). According to Sidebäck (1992) today’s movement 
is not the same as it used to be. It has shifted with the times, the organiza-
tions and the countries, but Sidebäck finds that some things are still the 
same. Scouting everywhere has been a form of character training developed 
in contact with nature and based on religion. The principle of the little group, 
activity pedagogy, inspiration from old English ideals of knights and Ameri-
can romantic views of Indians, similar dresses, signs and symbols are also 
characteristics of the movement. 

In their regulations The Swedish Guide and Scout Association today de-
scribes itself as a non-profit organization. The mission is to give children and 
youngsters an upbringing in the spirit of the scout law, to help the members 
develop as individuals and fellow human beings with a public spirit and to 
give the members knowledge of and responsibility for the environment. Fur-
thermore the movement seeks to give members a feeling for nature through 
outdoor life. As a part of the global scout movement it works for interna-
tional awareness and realization of the international convention of human 
rights and the United Nations convention of children’s rights (”Stadgar för 
Svenska Scoutförbundet”, 2006). 

Chapter 3: Earlier research 
The third chapter presents earlier research about children’s and youngsters’ 
leisure time. It also presents earlier research that more specifically deals with 
the scout movement. One thing that is mentioned is the difference between 
structured and unstructured leisure activities (Mahoney et al., 2005). Earlier 
research shows that participation in structured leisure activities has a positive 
influence on children and youngsters. The research also shows that participa-
tion in organized leisure activities decreases when children get older (Ma-
honey et al., 2005; Persson et al., 2007).  

The research that was conducted at the Centre for Contemporary Cultural 
Studies at Birmingham University is presented. The Birmingham Centre 
studied urban youth cultures and their styles (Bjurström, 2005; Hall & Jef-
ferson, 1993; Hebdige, 1999; Willis, 1978). In that sense there is a similarity 
to this study. One style element of scouts has been more thoroughly studied 
(the scout uniform). But there are also differences. The scout movement does 
not exclusively address youngsters; it also includes younger children and 
adults, and generations are overlapped. In that aspect it is not a youth cul-



 154 

tural phenomenon. The Birmingham Centre focused on subcultures. The 
concept of subcultures is associated with subordination and rebellion against 
a dominating culture. The scout movement is created by adults and is a mi-
lieu where children and adults spend time together. It does not seem rebel-
lious against the adult world. For that reason it cannot be defined as a sub-
cultural phenomenon.  

When it comes to research that deals more specifically with the scout 
movement it is interesting to note that there are few studies that look at the 
movement from a child’s point of view. There are also few studies that deal 
with our contemporary time. Thus this thesis brings some new knowledge, at 
least from a Swedish perspective. 
 

Chapter 4: Theoretical perspectives and concepts 
The fourth chapter explains that the thesis is based on a social constructivist 
view of knowledge. This perspective binds together the different parts of the 
thesis and is a way of looking at the world and at knowledge about it. It 
means that knowledge can be seen as multifarious and dependent on the 
context. Another and easier way of expressing this is that the thesis will pre-
sent different ways of looking at the scout movement as a cultural phenome-
non, without claiming that it is the one and only way to look at it. The chap-
ter also describes that theoretical concepts such as cultural phenomenon, 
identity, socialisation and symbol are used as analytical tools. The thesis is 
based on a hypothesis that scouts in some aspects experience themselves as 
similar to each other, and in other aspects as differing from each other. This 
similarity can be called culture. The concept of culture captures what is be-
ing studied on a descriptive level. Stories about codes and ideas that scouts 
have in common are studied as well as expressions of their culture, for ex-
ample that they regard the scout uniform as a symbol.  

The fourth chapter concludes with a line of argument about clothes and 
how they can express different messages. The meanings of the messages are 
dependent on the cultural experience and the social situation (Centergran, 
1996). It is stated that scouts’ stories about scout uniforms can say some-
thing about the codes that scouts have in common and about the scout 
movement as a cultural phenomenon. It is also stated that there are different 
types of clothes, such as traditional and fashion clothes (Flugel, 1951). The 
clothes type says something about what it communicates. 

Chapter 5: Method  
The fifth chapter describes methodology – how the study was carried out, 
ethical considerations and how the results were interpreted. It also deals with 
issues like reflexivity, reliability, representativity and generalizability.  
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The thesis consists of four empirical studies. There are two interview 
studies, one study of archive material and one study of contemporary docu-
ments. Altogether 34 informants were involved.  

The chapter reports how the results from each study have been described, 
interpreted and compared with other studies that deal with similar phenom-
ena and earlier research about the scout movement. It also describes that 
children’s own perspectives have been seen as central. There was a focus on 
questions that triggered their involvement. Theoretical perspectives and con-
cepts have sharpened the analyses.  

The approach of the thesis is descriptive. The thesis is about scouts and 
scout uniforms and what they can say about being young, being scouts and 
about the scout movement as a cultural phenomenon. Therefore descriptions 
have a prominent place.  

The analysis of the material has resulted in descriptions and interpreta-
tions. The results of the four empirical studies are presented in two chapters. 
One is about scouts’ stories (Chapter Six) and the other one is about the 
scout uniform as a symbol of scouts (Chapter Seven). Some of the empirical 
results are also presented in the chapter that describes in a more general way 
the scout movement and its history (Chapter Two). Finally, in Chapter Eight 
the results and interpretations from all of the empirical studies are discussed 
in relation to each other.  

The aim is not to give a representative picture. It is rather to give different 
descriptions of how it can be to be a scout. Although the world can be seen 
in different ways and from different perspectives the thesis assumes that 
scouts in some ways are similar to and in other ways different from each 
other. This similarity can be called culture. The results of the thesis must 
however be seen in relation to the fact that that the interviews have been 
made at a specific time, in a specific place and in a specific social milieu. 

Chapter 6: Scouts’ narratives  
The sixth chapter describes that scouts think that scouting is a pleasurable 
and social activity and that it has distinct values about how people should 
behave toward each other. Scouting is concentrated on nature and outdoor 
life. Besides that it can be about anything between heaven and earth. Sum-
mer camps and weekend camps are concentrated around imaginative stories, 
everyday life and outdoor activities. The framework of the activities is not 
that well-defined and the contents can vary. Most of it is organized by lead-
ers.  

The scouts think that the movement’s history, the scout law, the scout 
oath and religion is not that important. But they still believe that the scout 
law is an important fundament. One general impression is that it is difficult 
to describe how it is to be a scout and what it means. They do not know how 
to choose what to tell. Another impression is that the scouts experience that 
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there are peers who think that it is boring to be a scout and that it is a “geek” 
thing. 

Chapter 7: The scout uniform – a scout symbol  
The seventh chapter describes three scout groups that have different rules 
about the scout uniform. The interviewed scouts report that a scout uniform 
sends more information to another scout than to a person who is not a mem-
ber of the movement. The scout uniform can be interpreted as a story of a 
scout’s history within the movement. The uniform can be seen as both an 
expression and a tool for socialisation. Four motives for wearing the uniform 
can be found. The scouts must wear it, the uniform distinguishes them from 
other people, it is a practical item of clothing, and no one will look better or 
worse than anyone else. In the interviews (mostly in the ones with the lead-
ers) a shift can be seen. The informants talk more about the uniform as a 
reaction against consuming and fashion than as a way to neutralize class 
differences (which Robert Baden-Powell discussed).  

The chapter also presents the fact that there are scouts who feel proud of 
themselves for being members, scouts who feel neutral and some that think it 
is embarrassing to be a member and to have a scout uniform. This “geeky” 
label and the informants’ reactions to it can be seen as an unexpressed initia-
tion rite to becoming a scout. It is something the members have to go 
through to be seen as worthy scouts. They must stand the test. The scouts 
have to reflect about what they are doing since there are people who might 
make fun of them. The scouts have to find arguments for scouting and con-
sider whether they want to be scouts or not. Within the group they can find 
support, but outside the movement their membership is tested. In that aspect 
the uniform can also be viewed as a tool for socialisation. It strengthens the 
scouts’ feelings of belonging together.  

The chapter concludes with a discussion about the scout association’s dis-
course. There is an obvious continuity in that it has always defined the scout 
uniform as a tool for dealing with differences like class, gender and ethnic-
ity. Details of the uniform have been changed many times but the uniform 
still consists of a shirt and a neckerchief. The ambition to change and to still 
keep a sense of continuity results in the uniform being seen as a perpetual 
anachronism. The scout movement does not have the courage to release it-
self from its history. 

Chapter 8: Discussion  
The eighth chapter returns to the many questions being asked in the first 
chapter. The discussion focuses on the aim and the fourth research question. 
Three themes are discussed. The first one is about children’s own perspec-
tives, the second one about being young and a scout and the last one about 
the scout movement as a cultural phenomenon. In some aspects the discus-
sion is a sort of summary. 
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Children’s own perspectives 
What does it mean to be a scout? The study shows that the answer will vary 
if you interview scouts compared to studying documents from the scout 
movement. It will also be different if you talk to children compared to if you 
talk with adults. Adults control the activity. At the same time the study 
shows that the activity contains both planned and unplanned time. Some-
times the scouts can do whatever they want. The free time seems to be 
highly appreciated. The scouts tell about experiences of having done things 
that they did not have permission to do. One interpretation is that it is in 
relation to the structured and adult-controlled time that it becomes even more 
fun to do thing that you are not allowed to do. The scouts’ need to talk about 
these things can be interpreted as an expression of the fact that the activity in 
most other ways is controlled by adults. However they are keen on empha-
sizing that scouting is not like school. Scouting is voluntary and you do other 
things than you do in school. 

Being young and a scout 
The results show that the experience of being a scout is constructed in rela-
tion to other people’s attitudes. Children’s socialisation to becoming scouts 
is influenced by peers who are not members. However, there is nothing natu-
ral or unavoidable in the way scouts are understood by others. It is some-
thing that happens in a context and a process with many people involved. 
The reality and the knowledge about reality are constructed between people. 
The scout identity can be seen as a frame that can be filled with different 
contents depending on what perspective one has.  

The study shows that it can be paradoxical to be a scout. In a way it can 
be regarded as being well-behaved and doing what you are supposed to do, 
and in another way it can be seen as something “geeky”. It is not popular to 
be a scout. Scouts can be simultaneously regarded as exemplary, well-
behaved and “geeky”.  

The informants say that the idea about “the nice scout” in some ways is 
true. They have some norms and values within the movement. They are kind 
to each other. Scouts do not fight or steal things. But scouts are also human. 
They cannot always meet difficulties with fortitude.  

Being well-behaved is, however, not just an advantage. The question of 
how you should behave can be answered in a number of ways in different 
contexts and by different people. Scouts fit into the adult world, but they do 
not fit into the youth world. In the scouts it is okay to dress in uniforms, to 
play, to kid around, to be outdoors and to spend time with adults. Among 
other friends there are other things that count when you are fifteen years old. 
Then it is “geeky” to be a scout. The empirical material shows that member-
ship in the scout movement is placed by children on the lower half of the 
scale of what is popular and what is not among peer teenagers.  
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The informants may react to the “geekiness” by not caring, hiding the fact 
that they are members, not telling anyone or protesting against other peo-
ple’s views on the subject. The three last-mentioned reactions show that the 
“geekiness” can be experienced as troublesome and problematic.  

The results of the thesis show that it is important to understand children’s 
experiences of being scouts if the children are to stay within the movement. 
The best option for keeping them should be to decrease the gap between 
their and others’ experiences of being scouts. The “geeky scout” and the 
“nice scout” capture different aspects of the meaning of membership, and 
they are strong concepts. The scouts say that scouting is a social activity and 
that it is fun. That cannot be seen in the concepts of the “nice scout” and “the 
geeky scout”. These aspects cannot be seen in outsiders’ ideas about what it 
means to be a scout. The paradox of the “nice scout and the geeky scout” 
makes the members feel ambivalent about being members. It makes them 
feel uncertain about how they are as scouts and what picture they should 
identify with. Should they think that it is embarrassing to be scouts or should 
they feel proud?   

The scout movement as a cultural phenomenon 
The scouts share codes, ideas and values with each other. One example is 
that the informants say that they learn how to behave outdoors and how to 
behave toward other people. According to them these are central parts of the 
membership. The informants also describe the scout movement as lacking a 
profile, as being decentralised and secularised. Scouting is about being out-
doors and behaving nicely to each other but beyond that the limits for what 
one can do within the movement are uncertain. One group is not like the 
other. The informants say that the movement’s history, the scout law, the 
scout oath and religion do not have any great meaning. They do not know 
why they have the final meeting in church or why they wear scout uniforms. 
The scout law frames the activity, but it is not important. They define them-
selves as being scouts, but they do not want to be seen as being “scouty”. 
This “secularization” can be interpreted as an expression for the ambivalence 
that scouts can feel toward the scout movement.  

The informants furthermore share an experience that outsiders think the 
movement is “geeky”. This says something about the context and climate 
when one is young. In one way children have to be like everybody else and 
in other ways they can differ. Defining “the right way to be” is a question 
about who decides and has the power in different settings. Individuals can 
care about what others think to different extents. It is possible to define one’s 
own reality and you do not always have to agree with other people’s views.  

From an adult point of view the well-behaved scouts can be seen as some-
thing positive. The children adapt and are receiving character training. How-
ever, scouting can be seen as something negative and rebellious in the youth 
world. When three of the informants wear scout uniforms in school, this can 
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be interpreted as rebellious and as a form of symbolic resistance against a 
youth cultural phenomenon that in a comparison seems more dominant. If 
the scout decides to become a scout he or she can do it wholeheartedly and 
can play with the “geekiness”. It becomes cool to be oneself, cool to be a 
“geek” and cool not to care about what others think. In this sense they are 
rebellious by being well-behaved. They fight against a dominating culture. 
Thus, the scout movement works as a subculture even though it was created 
by adults. 



 160 

Referenser  

About. (odaterad) Nerladdad 2007-05-11, från Wagggs hemsida, 
http://www.wagggs.org/en/aboutAlvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolk-
ning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitte-
ratur. 

Ambjörnsson, F. (2003). ”Kom nu hora, så går vi!” Bang, 3, 12-17.  
Arnqvist, A. (1961). Några empiriska studier inom scoutverksamhet. Uppsala uni-

versitet: Institutionen för pedagogik (licentiatavhandling). 
Arvidsson, A. (2001). Etnologiska perspektiv och forskningsfält. Lund: Studentlitte-

ratur.  
Austin, K. (red) (2001). Först så går vi framåt… - om föreningsutveckling. Ung-

domsstyrelsen Rapporterar 20. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.  
Baden-Powell, R. (1908/2005). Scouting for Boys. A handbook for instruction in 

good citizenship. (The Original 1908 Edition. Edited with an Introduction and 
Notes by E. Boehmer). Oxford: Oxford University Press. 

Baden-Powell, R. (1944). Vad livet lärt mig. En självbiografi. (Andra något förkor-
tade upplagan). Uppsala: J.A. Lindblads förlag. (Scoutarkivet, Kjesäters folk-
högskola, Vingåker). 

Baden-Powell, R. (1983). Scouting for boys. En handbok för övning i god medbor-
garanda genom förtrogenhet med naturen (Nytryck av 1960 års upplaga). 
Stockholm: Scoutförlaget. 

Baden-Powell – Scoutings grundare. (odaterad) Nerladdad 2005-12-08, från Svens-
ka Scoutrådets hemsida, http://www.scout.se 

Barlebo Wenneberg, S. (2001). Socialkonstruktivism – positioner, problem och 
perspektiv. Malmö: Liber. 

Bay, J. (1990). Bikerkulturens heraldik. I: P. Dahlén. & M. Rönnberg. (Red.), Spel-
rum. Om lek, stil och flyt i ungdomskulturen (s 229-245). Uppsala: Filmförlaget. 

Berger, P.L. & Luckmann, T. (2003). Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar 
och formar sin verklighet. (Andra svenska upplagan). Stockholm: Wahlström 
och Widstrand.  

Berggren, H. (1995). Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 1900-1939. 
Stockholm: Tidens förlag. 

Bjerrum Nielsen, H. (2004). European Gender Lessons: Girls and Boys at Camps in 
Denmark, Portugal, Russia and Slovakia. Childhood, Vol. 2, 207-226. 

Bjurström, E. (1998). Den moderna ungdomspolitiken och ungdomars fritidskultu-
rer. I: Zetterberg, O. (red) Fritid i ny tid (s 67-98). Stockholm: Sober förlag. 

Bjurström, E. (2000). Ungdomskultur som stil. I: L, Berggren. (red). Fritidskulturer 
(s 269-285) Lund: Studentlitteratur.  

Bjurström, E. (2004). Hermeneutisk etnografi. Tolkningens plats i det etnografiska 
arbetet. I: L. Gemzöe (Red.), Nutida etnografi. Reflektioner från mediekonsum-
tionens fält (s 73-95). Nora: Nya Doxa. 

Bjurström, E. (2005). Ungdomskultur, stil och smak. Umeå: Boréa Bokförlag. 



 161 

Blanch, M. (1979). Imperialism, nationalism and organized youth. In: J. Clarke, C. 
Critcher & R. Johnson. (Eds.), Working Class Culture. Studies in history and 
theory. London: Hutchinson of London in association with the centre for Con-
temporary Cultural Studies, University of Birmingham.  

 Blomqvist, Y. (1999). Klämmiga pojkar: fostran, ideal och modernisering i Ebbe 
Lieberaths scoutböcker. Barnboken. Svenska barnboksinstitutets tidskrift, nr 2, s 
24-38. 

Boehmer, E. (2005). Introduction. In: R. Baden-Powell (1908/2005). Scouting for 
Boys. A handbook for instruction in good citizenship (s 11-49). Oxford: Oxford 
University Press. 

Burr, V. (2003). Social constructionism (second edition). London and New York: 
Routledge.  

Bringéus, N.A. (1990). Människan som kulturvarelse. (Fjärde reviderade upplagan). 
Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Brogan, H. (1987). Mowgli’s Sons. Kipling and Baden-Powell’s Scouts. London: 
Jonathan Cape. 

Brück, U. (1984). Identitet, lokalsamhälle och lokal identitet. Rig, nr 3, s 65-78. 
Bäckström, Å. (2005). Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och iden-

titet. Stockholm: HLS förlag (diss). 
Bär vi scouting i en papperspåse? I: Ledarbladet Samspel [Ledartidning för Svenska 

Scoutförbundet], Mars 1967. (Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 
Carlstedt, M. (2003). Förslag på ny scoutdräkt. Redo för scouting [Tidning för Sve-

riges fem scoutförbund], nr 3, s 8. 
Centergran, U. (1996). Bygdedräkter, bruk och brukare. Göteborg: Etnologiska 

Institutionen. (diss).  
Christensen, P. & James, A. (2000). Research with Children. Perspectives and Prac-

tices. London and New York: RoutledgeFalmer.  
Dahlby, F. (1939). Scoutledarhandboken. Sveriges Scoutförbunds bibliotek N:o 28. 

Stockholm: Sveriges Scoutförbunds förlagsaktiebolag. (Scoutarkivet, Kjesäters 
folkhögskola, Vingåker). 

Davies, T., Churly, C. & Bowden, A. (eds.) (2006). An official history of scouting. 
Great Britain: Hamlyn 

Degenhardt, M. & Kirsch, J. (2005). Girl Scout Collectors' Guide: A History of 
Uniforms, Insignia, Publications and Memorabilia. Texas: Texas Tech Univer-
sity Press. 

Denscombe, M. (1998). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur.  

Eco, U. (1971). Den frånvarande strukturen. Introduktion till den semiotiska forsk-
ningen. Staffanstorp: Bo Cavefors Bokförlag AB. 

Ehn, B. (1996). Närhet och avstånd. I: B. Ehn & O. Löfgren. Vardagslivets etnologi. 
Reflektioner kring en kulturvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur. 

Ehn, B. & Löfgren, O. (2001). Kulturanalyser. (Andra upplagan). Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. 

Ehn, B & Klein, B. (1994). Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexi-
vitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Ek, G. (1985). Scouting – en ledarbok. Stockholm: Svenska Scoutförbun-
det/Scoutförlaget. 

Engström, L-M. (2002) Idrottspedagogik. I: L-M, Engström & K, Redelius, K. 
(Red). Pedagogiska perspektiv på idrott (s 15-26). Stockholm: HLS förlag. 

Engwall, K & Söderlind, I. (2003). Barn, tid och framtid. I: A, Banér. (red). Barns 
fritid (s 183-200). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms 
universitet.  



 162 

Eskilsson, L. (2000). Lediga stunder. I: L, Berggren. (red). Fritidskulturer (s 71-99) 
Lund: Studentlitteratur.  

Fletcher, A.C. , Nickerson, P. & Wright, K.L. (2003). Structured leisure activities in 
middle childhood: links to well-being. Journal of community psychology, Vol. 
31, No. 6, s 641-659.  

Flickscouternas bok. (1947) (Tredje upplagan). Sveriges Flickors Scoutförbund. 
(Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 

Flugel, J. C. (1951). Klädernas psykologi. Stockholm: Natur och kultur. 
FN:s konvention om barnets rättigheter. (2003-06-01). Nerladdad 2006-04-06, från 

barnombudsmannens hemsida, http:// www.bo.se 
Formark, B. (2007). Flickscouternas bortglömda betydelser. I: S, Fahlgren & B-M, 

Thurén. (red), Genusmaraton 2007 – Mittsveriges genusforskare på frammarsch 
(s 108-117) Östersund: Mittuniversitetet, Forum för genusvetenskap 

Formark, B. & Westberg, A. (2006). To wear is to be prepared. Discursive and 
performative aspects of the scout uniform in the Swedish scout movement. Paper 
presented at the Asia-Pacific Education Research Association Conference, 28 – 
30 November 2006. The Hong Kong Institute of Education 

Fornäs, J. (1992). Navigationer på kulturfloden. Stilskapande som kommunikativ 
praxis. I: J, Fornäs., U, Boëthius., H, Ganetz. & B, Reimer. (red), Unga stilar 
och uttrycksformer. FUS-rapport 4. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokför-
lag Symposion. 

Frykman, J. (1988). Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen. 
Stockholm: Natur och kultur.  

Från mörkblå till gråblå? – historiskt beslut om ny scoutdräkt [Pressmeddelande]. 
(odaterad). Nerladdad 2006-05-09 från KFUK-KFUMs Scoutförbunds hemsida, 
http://www.km.scout.se/scoutdrakt.asp  

Gennep, A. van. (1908/1960). The rites of passage. Chicago: The university of Chi-
cago Press. 

Gerholm, L & Gerholm, T. (1992). Doktorshatten: en studie av forskarutbildningen 
inom sex discipliner vid Stockholms universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Göthlund, A. (1997). Bilder av tonårsflickor. Om estetik och identitetsarbete. Lin-
köping: Linköping Studies in Arts and Science 167/ Tema kommunikation 
(diss) 

Hacking, I. (2000). Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales. 
Hall, S. (1997). Introduction. In: S. Hall. (Red.), Representation. Cultural Represen-

tations and Signifying Practices (s 1-11). London: Sage Publications.  
Hall, S. & Jefferson, T. (eds.). (1975/1993). Resistance through Rituals. Youth sub-

cultures in post-war Britain. (First published in 1975 as Working papers in Cul-
tural Studies no. 7/8). London: Routledge. 

Hallberg, M. (2001). Etnologisk koreografi. Att följa ett ämne i rörelse. Nora: Bok-
förlaget Nya Doxa. 

Halldén, G. (2003). Barnsperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. 
Pedagogisk forskning i Sverige, nr 1-2, 12-23. 

Hallonsten, S. (2006). ”Scouterna behöver en ny skjorta”. Redo för scouting, 3, 26.  
Hammersley, M. & Atkinson, P. (2003). Ethnography. Principles in practice (sec-

ond edition). London: Routledge. 
Hammersley, M. & Gomm, R. (2000). Introduction. In: R.Gomm, H. Hammersley & 

P. Foster. (eds.). Case study method (s 1-16). London: Sage Publications 



 163 

Handbok för scouter. (1928). Sveriges Scoutförbunds bibliotek N:o 5. Stockholm: 
Utgiven av Sveriges Scoutförbunds högkvarter. (Scoutarkivet, Kjesäters folk-
högskola, Vingåker). 

Hannerz, U. (1992). Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of 
Meaning. New York: Columbia University press. 

Hebdige, D. (1999). Subculture. The meaning of style. London and New York: 
Routledge.  

Hebdige, D. (1988). Hiding in the light. London and New York: Routledge.  
Hedberg, P., Mandelin, F. & Andersson, P. (1995). Scoutprogrammet. En introduk-

tion. Stockholm: Svenska Scoutförbundet. 
Hedljung, P. (2005). Ledarskap. En fråga om varför, hur och vad. Stockholm: 

Svenska Scoutrådet. 
Hellspong, M. (1991). Korset, fanan och fotbollen. Folkrörelsernas kulturmiljö i ett 

jämförande perspektiv. Stockholm: Carlssons. 
Henriksson, B. & Månsson, S-A. (1996). Deltagande observation. En datainsam-

lingsmetod bland alla andra? P-G. Svensson. & B. Starrin. (Red.), Kvalitativa 
studier i teori och praktik (11-51). Lund: Studentlitteratur. 

Idrotten vill. (2005). Stockholm: Riksidrottsförbundet. 
Instruktion för scoutlägret å kungl. Djurgården i Stockholm den 1-20 juli 1912. 

(1912-06-25). Scouten. Tidskrift för Sveriges Scoutförbund, Årg. 1, nr 9. 
Instruktionsbok för ledare och scouter tillhörande Sveriges Scoutförbund. (1914). 

Stockholm: utgiven av dess högkvarter. (Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, 
Vingåker). 

Instruktionsbok för Sveriges flickscouter. (1924). Utgiven av Sveriges flickors scout-
förbunds verkställande utskott. Stockholm: Scoutmagasinets förlag. (Scoutarki-
vet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 

Jacobson, M. (1994). Kläder som språk och handling. Om unga kvinnors använd-
ning av klädseln som kommunikations- och identitetsskapande medel. Stock-
holm: Carlssons Bokförlag. (diss).  

James, A. (2004). Understanding childhood from an Interdisciplinary Perspective: 
Problems and Potentials. I: P.B. Purfall & R.P. Unsworth (eds.). Rethinking 
childhood (25-37). New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers Univer-
sity Press.  

Johansson, B. (2005). Barn i konsumtionssamhället. Norstedts Akademiska Förlag.  
Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers 

möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, Nr 1-2, s 42-57. 
Johansson, T. , Sernhede, O. & Trondman, M. (red). (1999). Samtidskultur. Karao-

ke, karnevaler och kulturella koder. Nora: Nya Doxa.  
Jeal, T. (2001). Baden-Powell: Founder of the Boy Scouts. New Haven and London: 

Yale University Press. 
Joseph, N. (1986). Uniforms and nonuniforms: communication through clothing. 

New York: Greenwood Press. 
Kahane, R. (1997). The origins of postmodern youth. Informal youth movements in a 

comparative perspective. New York: Walter de Gruyter. 
Kaijser, L. (1999). Fältarbete. I: L. Kaijser. & M. Öhlander. (Red.), Etnologiskt 

fältarbete (24-40) Lund: Studentlitteratur 
Kaiser, S. B. (1997). The social psychology of clothing. Symbolic appearances in 

context (Second edition revised). New York: Fairchild publications. 
Kjellman, G. (1993). Varats oändliga tinglighet. En studie om föremål som kultur-

bärare. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju. Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitte-

ratur. 



 164 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Kårhandbok. (2004) Nerladdad 2004-02-10 från Svenska Scoutförbundets hemsida, 

http://www.ssf.scout.se/upload/files/pdf/karhandbok_2004.pdf 
Kårhandboken. Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund. (2006). Ner-

laddad från Svenska Scoutförbundets hemsida, 
http://www.ssf.scout.se/upload/SSF/Service/ladda_hem/regler_%20och%20vagl
edning/karhandboken_2006.pdf 

Lalander, P. & Johansson, T. (2007). Ungdomsgrupper i teori och praktik. (Tredje 
upplagan). Lund: Studentlitteratur.  

Larsson, B. (2002). Ungdomarna, fritiden och idrotten. I: L-M. Engström & K. Re-
delius (Red.), Pedagogiska perspektiv på idrott (s 74-87). Stockholm: HLS för-
lag. 

Lewis, A. & Lindsay, G. (eds.). (2000). Researching children’s perspectives. Buck-
ingham & Philadelphia: Open University Press.  

Lieberath, E. (1913). Scouter och scoutledare. Göteborg: Åhlén & Åkerlunds förlag. 
(Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 

Lieberath, E. (1929). Vad scoutrörelsen är och vill. I: Sveriges ungdom – Sveriges 
framtid (Årsbok) (s 23-27). Stockholm: Sveriges Scoutförbunds garantförening. 
(Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 

Lieberath, E. (1932). Vad scoutrörelsen är och icke är. Anförande vid förbundsmötet 
1932 av Scoutchefen Ebbe Lieberath. I: Svenskt Scoutliv (Årsskrift) (s 21-31) 
(1932). Stockholm: Sveriges Scoutförbunds garantförening. (Scoutarkivet, Kje-
säters folkhögskola, Vingåker). 

Liljestrand, J. (2004). Vi äro svenska scouter vi. Stockholm: Bokförlaget Atlas. 
Liliequist, M. (1993). Socialisation från vaggan till graven. I: B. Ehn (red) Kultur 

och erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi (s 11- 39). Stockholm: Carlsson 
Bokförlag.  

Liliequist, M. (1994). Nybyggarbarn. Barnuppfostran bland nybyggare i Frostvi-
kens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920. Stockholm: Carlssons bokför-
lag (diss). 

Lindén, T. (1968). Vår nya scoutdräkt. Ledarbladet Samspel [Ledartidning för 
Svenska Scoutförbundet], maj 1968, s 139-142 

Lindqvist, M. (1994). Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 
1880-1920. (tidigare utgiven som diss 1987) Stockholm: Carlsson Bokförlag.  

Lindstrand, P. (2002). ICT is the answer - but what is the question?: parents of chil-
dren with disabilities: their thoughts, experiences, and expectations of informa-
tion and communication technology (ICT). Stockholm: HLS Förlag (diss).  

Ljusberg, A-L., Brodin, J. & Lindstrand, P. (2007). Ethical issues when interviewing 
children in remedial classes. International Journal of Rehabilitation Research, 
30, 203-207. 

Lurie, A. (1992). The language of clothes. London: Bloomsbury. 
Löfgren, O. (1996). Ett ämne väljer väg. I: B. Ehn. & O. Löfgren. Vardagslivets 

etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap (s 13-89) Stockholm: Natur och 
Kultur.  

Lönnqvist, B. (1979). Kläders symbolvärden. I: N-A, Bringéus & G, Rosander Kul-
turell kommunikation. Föreläsningar och diskussionsinlägg vid 21:a Nordiska 
etnologikongressen i Hemse, Gotland, 12-15 juni 1978 (s 92-101) Lund: Bok-
förlaget Signum. 

MacDonald, R. H. (1993). Sons of the Empire: The Frontier and the Boy Scout Mo-
vement. Toronto: University of Toronto Press. 



 165 

Macleod, D. I. (1983). Building Character in the American Boy. The Boy-Scouts, 
YMCA and Their Forerunners, 1870-1920. Madison, Wisconsin: University of 
Wisconsin Press. 

Mahoney, J.L., Larson, R.W., Eccles, J.S. & Lord, H. (2005). Organized activities as 
developmental contexts for children and adolescents. In: J.L. Mahoney, R.W. 
Larson & J.S. Eccles (eds.). Organized activities as contexts of development: ex-
tracurricular activities after-school and community programs (s 3-22). Mah-
wah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum.  

Masson, J. (2000). Researching children’s perspectives: legal issues. In: A. Lewis & 
G. Lindsay. (eds.), Researching children’s perspectives (s 34-45). Buckingham 
& Philadelphia: Open University Press.  

Mechling, J. (1987). Dress right, dress: The Boy Scout uniform as a folk costume. 
Semiotica 64-3/4, 319-333. 

Mechling, J. (1989). The Collecting Self and American Youth Movements. I: S.J. 
Bronner (eds.), Consuming visions: accumulation and display of goods in Amer-
ica 1880-1920 (s 255-285). New York: W. W. Norton & Company. 

Mechling, J. (1998). Heroism and the Problem of Impulsiveness for Early Twenti-
eth-Century American Youth. In: J. Austin. & M.N. Willard. (eds.), Generations 
of Youth. Youth Cultures in Twentieth-Century America (36-49). New York and 
London: New York University Press.  

Mechling, J. (2001). On My honor. Boy Scouts and the Making of American Youth. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Meddelanden från högkvarteret, Stadgar för Sveriges Scoutförbund (1912). I: Scou-
ten [Tidskrift för Sveriges Scoutförbund], nr 1, s 8.  

Motion nr 5 till Höst-Förbundsstämman (1972). (Scoutarkivet, Kjesäters folkhög-
skola, Vingåker). 

Muggleton, D. & Weinzierl, R. (2004). (eds.). The Post-Subcultures Reader. Ox-
ford: Berg 

Murdock, G. & McCron, R. (1993). Consciousness of class and consciousness of 
generation. I: S, Hall. & T, Jefferson. (eds.). Resistance through Rituals. Youth 
subcultures in post-war Britain (192-207) (First published in 1975 as Working 
papers in Cultural Studies no. 7/8). London: Routledge 

Nationalencyklopedin 
Neubauer, J. (1992). The fin-de-siècle culture of adolescent. New Haven: Yale Uni-

versity Press.  
Neveling, R. (1958). Det gäller dig som ledare. Stockholm: Sveriges Scoutförbund. 

(Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 
Nilsson, B. (1999). Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik. Etnologiska 

skrifter nr 19. Umeå universitet: Institutionen för kultur och medier/Boréa Bok-
förlag. (diss). 

Nilsson, P. (1994). Den allvarsamma fritiden. En litteraturstudie av undersökningar 
om barns och ungdomars fritids- och kulturvanor. Ungdomsstyrelsens utred-
ningar 3. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 

Nilsson, P. (1998). Fritid i skilda världar. En undersökning om ungdomar och fritid 
i ett nationellt och kontextuellt perspektiv. Ungdomsstyrelsens utredningar 11. 
Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 

Nilsson, P. (2000). Idrott och modernisering. Från kollektiv dygd och skötsamhet till 
ungdomskultur och individuella projekt. I: L, Berggren. (red). Fritidskulturer (s 
366-386) Lund: Studentlitteratur.  

Norman, K. (1996). Kulturella föreställningar om barn. Ett socialantropologiskt 
perspektiv. Stockholm: Rädda Barnen.  



 166 

Nu är det bestämt. (odaterad). Nerladdad från Svenska Scoutrådets hemsida, 
http://www.scout.se/reportage1-587.aspx  

Nya dräkten. (1955). Totem [Sveriges Scoutförbunds ledartidning], nr 4, s 47.  
Nylén, A-M. (1962). Varför klär vi oss: kring dräktens roll förr och nu. Västerås: 

ICA-förlaget.  
Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för em-

piriredovisning. Malmö: Liber. 
Olson, H-E. (1992). Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi? Arkiv 

avhandlingsserie 40. Lund: Studentlitteratur. (diss).  
Olwig, K. (1985). At vandre ud i naturen och ind i sig selv: Friluftsliv og identitet i 

Aquehonga. Jordens folk, vol 20, no 4, 183-190. 
Organisation (odaterad). Nerladdad 2007-10-18 från Svenska Scoutförbundets hem-

sida, http://www.ssf.scout.se/om-oss/organisation/ 
Ortner, S. B. (1979). On key symbols. In: W. A. Lessa & E. Z. Vogt. (eds.). Reader 

in comparative religion: an anthropological approach (s 92-98). (Fourth Edi-
tion). NewYork: Harper & Row 

Parsons, T. H. (2004). Race, Resistance, and the Boy Scout Movement in British 
Colonial Africa. Athens, Ohio: Ohio University Press. 

Persson, A., Kerr, M. & Stattin, H. (2007). Staying in or Moving Away From Struc-
tured Activities: Explanations Involving Parents and Peers. Developmental Psy-
chology. Vol. 43, No. 1, s 197-207.  

Petersson, M. (2003). Identitetsföreställningar. Performance, normativitet och makt 
ombord på SAS och AirHoliday. Göteborg: Etnologiska institutionen/ Mara för-
lag (diss).  

Proctor, T. M (2002a). On My Honour: Guides and Scouts in Interwar Britain. Phi-
ladelphia: American Philosophical Society. 

Proctor, T. M. (2002b). Scouts, Guides and the Fashioning of Empire, 1919-39. In: 
W. Parkins (ed.), Fashioning the body politic: dress, gender, citizenship (s 125-
144). New York: Berg. 

Proctor, T. M. (2005). “Something for the Girls”: organized Leisure in Europe, 
1890-1939. In: M.J. Maynes, B. Søland & C. Benninghaus (eds.), Secret gar-
dens, satanic mills. Placing girls in European history 1750-1960 (s 239-253). 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University.  

Proposition 3 – Förslag till justerad dräktordning. Nerladdad 2007-02-16 från 
Svenska Scoutförbundets hemsida, 
http://www.ssf.scout.se/upload/FST06/proposition3.pdf  

Protokoll 927 fört vid förbundsstämma med Svenska Scoutförbundet, den 18 till 19 
november, 2006. (2006). Nerladdad 2007-02-16 från Svenska Scoutförbundets 
hemsida, http://www.ssf.scout.se/upload/FST06_protokoll_2006.pdf  

Protokoll hållet vid förbundsstyrelsen för SFS sammanträde. (1914-04-14). 
(Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 

Protokoll hållet vid 1:a representantmötet för Sveriges Flickors Scoutförbund 
(1913-03-26). (Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 

Protokoll nr 157 fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen på Graninge Stifts-
gård [Svenska Scoutförbundet] (1968-02-10/1968-02-11). (Scoutarkivet, Kjesä-
ters folkhögskola, Vingåker). 

Protokoll nr 472 fört vid förbundsstämma med Svenska Scoutförbundet i Per Brahe-
gymnasiet, Jönköping. (1984-11-17/1984-11-18). (Scoutarkivet, Kjesäters folk-
högskola, Vingåker). 

Protokoll: Årsmöte (2006-11-24). Nerladdad från Svenska Scoutrådets hemsida 
2007-02-02, www.scout.se/upload/SSR-
dokument/Protokoll%20Årsmöte%202006%20JUSTERAT.pdf  



 167 

Pryke, S. (1998). The Popularity of Nationalism in the Early British Boy-Scout 
Movement. Social History. Vol. 23:3, 309-325. 

Pufall, P.B. & Unsworth, R.P. (2004). Introduction: The Imperative and the Process 
for Rethinking Childhood. I: P.B. Pufall & R.P. Unsworth (eds.). Rethinking 
childhood (s 1-21). New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers Univer-
sity Press.  

Puke, M. (1982). Scoutings historia. Stockholm: Scoutförlaget. 
Qvarsell, B. (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Godhetsmaxime-

ring eller kunskapsbildning? Pedagogisk forskning i Sverige, Nr 1-2, s 101-113. 
Redelius, K. (2002a). Barnidrotten i ett samhällsperspektiv, I: L-M, Engström & K, 

Redelius, K. (Red). Pedagogiska perspektiv på idrott (s 57-73). Stockholm: 
HLS förlag. 

Redelius, K. (2002b). Föreningsidrotten som lärandemiljö. Vad lär sig barn av att 
idrotta förutom att idrotta? Locus 3/02, s 4-19.  

Repstad, P. (1999). Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 
(Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Ronström, O. (1996). Förord. I: C, Eklund (1996). Farliga kärringar och lortgub-
bar. Kön, tradition, modernitet i folklore om äldre. Stockholms socialtjänsts 
Forsknings- och utvecklingsbyrå: FoU-rapport nr 1996:20. 

Rosenthal, M. (1986). The Character Factory: Baden-Powell and the origins of the 
boy scout movement. London: Collins. 

Sandell, K. (1990). Scoutings ekostrategi: från "naturromantik" till "miljöproblem”: 
natur, miljö och friluftsliv under 1900-talet i Svenska Scoutförbundet (tidigare 
Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund). Stockholm: Institu-
tet för framtidsstudier.  

Sandell, K. & Sörlin, S. (1994). Naturen som fostrare: Friluftsliv och ideologi i 
svenskt 1900-tal. Historisk Tidskrift, 1, s 4-43. 

Sandell, K. & Sörlin, S. (2000). Naturen som ungdomsfostrare. I: K. Sandell & S. 
Sörlin. (Red.), Friluftshistoria. Från ’härdande friluftslif’ till ekoturism och mil-
jöpedagogik (s 27-46). Stockholm: Carlssons Bokförlag. 

Sandin, B., Hydén, L-C. & Lind, J. (2006). Inledning. I: J. Lind (red). Normalitetens 
förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap (9-
17). Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.  

Scoutdräkten, förslag till ny scoutdräkt och nya scoutmärken utarbetat av arbets-
gruppen för scoutdräktsfrågan. (1967, augusti). Svenska Scoutförbundet. Pro-
gramrevisionen. Arbetsgruppen för scoutdräktsfrågan. Rapport nr 18. (Scoutar-
kivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 

Scoutdräkten – än en gång. (1933). Totem. [Sveriges Scoutförbunds ledartidning] 
Årg. V, N:r 5 

Scouten (1961). Nr 1.  
Scouterna i Sverige. (odaterad) Nerladdad 2005-12-08 från Svenska Scoutrådets 

hemsida, http://www.scout.se 
Scouting – en internationell fredsrörelse (odaterad) Nerladdad 2007-03-01 från 

Svenska Scoutförbundets hemsida, http://www.ssf.scout.se/o.o.i.s./902 
Scouthandboken. (1936). Utgiven på uppdrag av Svenska Scoutrådet. Stockholm: 

Sveriges Scoutförbunds förlagsaktiebolag. (Scoutarkivet, Kjesäters folkhögsko-
la, Vingåker). 

Sidebäck, G. (1992). Kampen om barnets själ. Barn- och ungdomsorganisationer 
för fostran och normbildning 1850-1980. Stockholm: Sociologiska institu-
tionen/Carlssons Bokförlag (diss). 



 168 

Singer, R. (2004). Are we having fun yet? I: P.B. Pufall & R.P. Unsworth (eds.). 
Rethinking childhood (s 207-225). New Brunswick, New Jersey and London: 
Rutgers University Press.  

Sjölund, A (1979). Gruppsykologi. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
Sköld, I. (1954). Hur ska vi gå klädda på Tromtölägret? I: Treklövern. Officiellt 

organ för Sveriges Flickors Scoutförbund. 1954, nr 3.  
Sommer, D. (2005). Barndomspsykologiska fasetter. Stockholm: Liber.  
Spradley, J. P. (1979). The ethnographic interview. New York: Holt. 
Springhall, J. (1977). Youth, empire and society. British youth movements, 1883-

1940. London: Croom Helm. 
Stadgar för Svenska Scoutförbundet (2006-02-08). Nerladdad 2006-05-11 från 

Svenska Scoutförbundets hemsida, 
http://www.ssf.scout.se/upload/ssfepost/02stadgar.pdf  

Strid, J. & Hägerdahl, G. (2003-03-06). Handlingsplan för utveckling av scouting i 
Sverige. Nerladdad från Svenska Scoutrådets hemsida 
http://www.scout.se/ssr/handlingsplan.pdf 

Svenska flickornas scoutförbund stiftat. (1913). I: Scouten. Tidskrift för Sveriges 
Scoutförbund, Årg. 2, nr 7, s 100. 

Svenskt Scoutliv. (1989). Stockholm: Svenska Scoutförbundet. 
Så här ser vi scouter ut! (1955). Fyrfärgsbroschyr. Friluftsmagasinet Scoutvaror. 

(Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 
Så här ser vi scouter ut i Sveriges Scoutförbund (1955). Totem [Sveriges Scoutför-

bunds ledartidning], nr 2. 
Så vill vi ha det! (1963). I: Svenskt Scoutliv. Scoutfrämjandet, s 58-62. (Scoutarki-

vet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 
Till våra ombud. (1975, oktober). Friluftsmagasinet scoutvaror. (Scoutarkivet, Kje-

säters folkhögskola, Vingåker). 
Utdrag från scoutboken Getingen. (odaterad). Nerladdad 2003-04-14 från Svenska 

Scoutförbundets hemsida, www.ssf.scout.sd/o.o.i.s/293 
Uniformsreglemente för Sveriges Flickors Scoutförbund. (1923). Stockholm: Magn. 

Bergvalls tryckeri. (Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker). 
Vad är scouting? (odaterad). Nerladdad 2003-04-14 från Svenska Scoutförbundets 

hemsida, http://www.ssf.scout.se/o.o.1.s/57 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Välkommen till Svenska Scoutförbundet (odaterad). Nerladdad 2007-10-18 från 

Svenska Scoutförbundets hemsida, http://www.ssf.scout.se 
Westberg, A. (2000). Scoutskjortan – ett plagg i förändring? Kandidatuppsats. Etno-

logi. Högskolan på Gotland. 
Westberg, A. (2003a). Farbror Bosse – folklore om scouter. Lärarhögskolan i Stock-

holm: Institutionen för individ, omvärld och lärande/Forskning nr 17. Finns som 
elektronisk publikation: www.lhs.se/iol/publikationer  

Westberg, A. (2003b). Vilka associationer väcker scoutrörelsen hos lärarutbildare? 
Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för individ, omvärld och läran-
de/Forskning nr 20. Finns som elektronisk publikation: 
www.lhs.se/iol/publikationer  

Westberg, A. (2004a). Scouter och scoutskjortan - om barns, ungdomars och vuxnas 
förhållande till ett klädesplagg. Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för 
individ, omvärld och lärande/Forskning nr 22. Finns som elektronisk publika-
tion: www.lhs.se/iol/publikationer  

Westberg, A. (2004b). Scoutskjortan – mer än ett klädesplagg! Lärarhögskolan i 
Stockholm: Institutionen för individ, omvärld och lärande/Forskning nr 24. 



 169 

Finns som elektronisk publikation: www.lhs.se/iol/publikationer (licentiatupp-
sats) 

Westberg, A. (2005). Om skoluniformen i skolan och scoutskjortan på fritiden. Någ-
ra jämförande iakttagelser. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 
1, 34-44. 

Westberg, A. (2006). The scout uniform – more than a dress. Paper presented at the 
34th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), De-
partment of Education, Örebro University, 9-11th of March 2006. 

Wigerfelt, B. (1996). Ungdom i nya kläder. Dansbanefröjder och längtan efter det 
moderna i 1940-talets Sverige. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion (diss).  

Willis, P. E. (1978). Profane Culture. London: Routledge. 
Wilson, E. (1989). Klädd i drömmar. Om mode. Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB.  
Wulff, H. (1994). Mening, motstånd och möjligheter. Socialantropologisk kulturteo-

ri om ungdom. I: T. Öhlund & G. Bolin (red). Ungdomsforskning – kritik, re-
flektioner och framtida möjligheter (s 93-99). Stockholm: Ungdomskultur vid 
Stockholms universitet.  

Zinnecker, J. (2002). Children as agents of change. How to conceptualise the proc-
ess of (re)producing culture and society between generations. I: F. Mouritsen & 
J. Qvortrup (red). Childhood and Children’s Culture (s 103-123). Odense: Uni-
versity Press of Southern Denmark. 

Årsberättelse för Sveriges Flickors Scoutförbund. (mars 1913 - april 1914). 
[Scoutarkivet, Kjesäters folkhögskola, Vingåker]. 

Årsmöte 2006, Dokument N, Proposition gällande ny scoutdräkt. (2006-11-24). 
Nerladdad från Svenska Scoutrådets hemsida 2007-02-02, 
www.scout.se/upload/SSR-dokument/Dokument%20N%20Scoutdräkt.pdf  

Öhlander, M. (1994). Kulturbegreppet, kritiken och praktiken. Kulturella perspektiv, 
1, s 34-45. 



 170 

Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide: Scoutskjorta – scouternas 
symbol 

Bruket 
Använder scouterna scoutskjorta i din kår? När använder du skjortan, vid 
vilka tillfällen? Finns det tillfällen då det är extra viktigt att bära scoutskjor-
ta? Om du inte använder scoutskjorta när du är på scouterna, vad använder 
du då? Trivs du med att bära scoutskjorta? Har du någon gång varit stolt 
över plagget eller över att vara scout? Har du någon gång skämts för plagget 
eller över att vara scout? 

Retorik och bestämmelser 
Varför använder du scoutskjorta? Har ni några bestämmelser om hur och när 
scoutskjortan ska användas på avdelningen eller i kåren? Vad tycker du om 
bestämmelserna? Känner du till att Svenska Scoutförbundet har dräktbe-
stämmelser? Vad tycker du om dem? 

Andras inställning och symbolik 
Förstår andra människor att man är scout om man bär scoutskjorta? Vad tror 
du att människor, som inte är scouter, tycker om scoutskjortor? Vad tror du 
att andra scouter tycker om plagget? Vad symboliserar scoutskjortan för dig? 
Vad har den för betydelse? 

Frågor från Scoutvaror (som säjer Svenska Scoutförbundets scoutdräkter) 
Vad tycker du om materialet i scoutskjortan? Vad tycker du om detaljut-
formningen på scoutskjortan (krage, sömnad, knappar, knapplacering etc.) 
Vad tycker du om färgen på scoutskjortan - är den bra som den är eller skulle 
du vilja ha den lite ljusare eller mörkare? 

Framtiden  
Ska scoutskjortan behållas som den är? Det vill säga ska den se ut som den 
gör idag även i framtiden? Ska den kompletteras med ytterligare plagg? Eller 
ska den ändras? Eller tas bort? Vad tycker du om det nya förslaget på scout-
skjorta som tagits fram på uppdrag av Peder Wallenberg? (Bild på förslaget 
visas). Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2. Intervjuer: scoutskjorta – scouternas symbol 

Intervjuer i scoutkår Svealand 

Person Ålder Datum  Omfattning i tid Transkriberad text (normalt radavstånd) 

Maria 9 år 30/7 2003 10 minuter 5 sidor 
Mattias 10 år 27/7 2003 12 minuter 4,5 sidor 
Jessica 12 år 28/7 2003 9 minuter 6 sidor 
Jacob 11 år 28/7 2003 12 minuter 5 sidor 
Paula 12 år 28/7 2003 12 minuter 6 sidor 
Patrik 14 år 27/7 2003 8 minuter 5 sidor 
Stina 17 år 29/7 2003 16 minuter 6 sidor 
Stefan 16 år 29/7 2003 16 minuter 7,5 sidor 
Lisa 22 år 28/7 2003 12 minuter 6 sidor 
Lennart 46 år 29/7 2003 24 minuter 7 sidor 

 

Intervjuer i scoutkår Norrland 

Person Ålder Datum Omfattning i tid Transkriberad text (normalt radavstånd) 

Mikael 8 år 22/9 2003 16 minuter 5 sidor 
Jeanette 9 år 23/9 2003 10 minuter 6,5 sidor 
Jan 10 år 23/9 2003 14 minuter 6 sidor 
Patricia 14 år 22/9 2003 12 minuter 5 sidor 
Petra 13 år 22/9 2003 21 minuter 7 sidor 
Pelle 13 år 22/9 2003 17 minuter 7 sidor 
Lena  37 år 23/9 2003 22 minuter 8 sidor 
Leif 35 år 23/9 2003 24 minuter 8 sidor 

 

Intervjuer i scoutkår Götaland 

Person Ålder Datum Omfattning i tid Transkriberad text (normalt radavstånd) 

Matilda 9 år 28/10 2003 12 minuter 6 sidor 
Magnus 9 år 27/10 2003 8 minuter 5 sidor 
Julia 11 år 28/10 2003 8 minuter 5 sidor 
Jesper 10 år 27/10 2003 15 minuter 6 sidor 
Pernilla 13 år 27/10 2003 16 minuter 7 sidor 
Peter 12 år 27/10 2003 15 minuter 7 sidor 
Signe 16 år 28/10 2003 19 minuter 7 sidor 
Sune 15 år 27/10 2003 8 minuter 5 sidor 
Louise 54 år 28/10 2003 24 minuter 6,5 sidor 
Lotta 52 år 28/10 2003 17 minuter 6,5 sidor 
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Bilaga 3. Intervjuguide: Patrullscouters berättelser 

Medlemskap 
Varför gick du med i scouterna? Hur länge har du varit medlem? Har du i 
någon annan fritidsaktivitet? Vad är det bästa med att vara scout? Vad är det 
sämsta? 

Aktiviteter och möten 
Vad gör man på scouterna? Kan du ge några exempel? Vad är roligt att 
göra? Vad är tråkigt? Finns det något som är speciellt, som man bara gör på 
scouterna och ingen annanstans? Finns det något som man inte kan göra på 
scouterna? Påverkar du planeringen av programmet? Brukar ni vara ute i 
naturen? Vad gör ni om ni är ute i naturen? Brukar ni vara inomhus? Vad gör 
ni om ni är inomhus? Var är ni på möten? Hur ofta har ni möten? Vad brukar 
ni göra då? Hur var det senaste mötet du var med om? Vad gjorde ni då? 
Kan du berätta om ett möte som du tyckte om? Kan du berätta om ett möte 
som du inte tyckte om? 

Patrullsystemet  
Vad heter din patrull? Hur många är ni i er patrull? Vad gör man i en patrull? 
Varför har man patruller? Har ni egna möten i patrullen? I sådant fall: vad 
gör ni då? Bestämmer ni själva, eller bestämmer ledarna? Har ni en patrulle-
dare? I så fall: hur väljer man patrulledare? Vad gör en patrulledare? Vad 
tycker du om patrullsystemet? 

Hajker och läger/annan sommaraktivitet 
Minns du den första hajken du var med om? Hur var den? Hur var den senas-
te hajken du var med om? Vad gjorde ni då? På vilken plats var ni? Hur 
länge var ni borta? Vad hände? Berätta om något som du tyckte var kul. 
Fanns det något som inte kändes roligt? Hur var det senaste lägret du var 
med om? Vad gjorde ni då? På vilken plats var ni? Berätta om något som du 
tyckte var kul. Fanns det något som inte kändes roligt? Brukar ni ha någon 
annan aktivitet än läger på sommaren? Vad gör ni då? 

Vänskap  
Umgås ni bara på möten eller träffas ni i andra sammanhang än i scouterna? 
Känner du scouter i andra kårer?  

Ideologi/normer och religion 
Kan vem som helst vara scout? Ska man vara på något särskilt sätt när man 
är scout? Hur används scoutlag och löfte? Vad betyder de för dig? Har scout-
rörelsen någon koppling till kyrkan och till religion?  
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Historik, traditioner, symboler  
Känner du till något om scoutrörelsens historia? Har ni talat om historien på 
något möte någon gång? Finns det några traditioner i scouterna? I sådant fall, 
kan du berätta om dem? Varför har scouter scoutskjorta? Varför har scouter 
märken? Använder du din scoutskjorta? Hur känns det att ha scoutskjorta? 
Har du märken? Hur har du fått dem?  

Lärande och ledarskap 
Behöver man kunna något särskilt för att vara scout? Vad har du lärt dig i 
scouterna? Hur har du lärt dig det? Har du användning av det du har lärt i 
scouterna i andra sammanhang? Finns det några likheter/skillnader med sko-
lan? Hur tycker du att det är att gå i skolan? Vad gör en scoutledare? Behö-
ver han/hon kunna något särskilt? Finns det några likheter med lärare i sko-
lan? 

Status 
Vad har scoutrörelsen för betydelse i ditt liv? Varför är du scout? Brukar du 
berätta för andra att du är scout? Vad har scoutrörelsen för status? Har du 
någon gång funderat att sluta scouterna? Går du på scouterna för att du vill 
det, eller går du på scouterna för att dina föräldrar vill det? 

Övrigt 
Är det något jag borde känna till om hur det är att vara scout, som vi inte har 
pratat om idag? Tror du att andra scouter skulle berätta ungefär som du har 
berättat? 
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Bilaga 4. Intervjuer: Patrullscouters berättelser 

 

Pilotstudie 

Person Ålder Datum  Omfattning i tid Transkriberad text (normalt radavstånd) 

Oskar 14 år 9/6 2006 1½ timme Intervjun raderades av misstag. En sam-
manfattning finns. 

 

Intervjuer med scouter i stan 

Person Ålder Datum Omfattning i tid Transkriberad text (normalt radavstånd) 

Therese 13 år 10/10 2006 1½ timme 24 sidor 
Henrik 12 år 31/10 2006 50 minuter 22 sidor 

 

Intervjuer med sjöscouter i förort 

Person Ålder Datum Omfattning i tid Transkriberad text (normalt radavstånd) 

David 13 år 1/11 2006 55 minuter 21 sidor 
Arvid 13 år 15/11 2006 60 minuter 23 sidor 

 

Intervjuer med scouter i förort 

Person Ålder  Datum Omfattning i tid Transkriberad text (normalt radavstånd) 

Annika 13 år 6/12 2006 1 ½ timme 37 sidor 
Frida  11 år 19/12 2006 40 minuter 20 sidor 
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