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Abstract  
 
Westberg, A. (2004). The scout uniform – more than a dress! 
Stockholm: Stockholm Institute of Education: Department of 
human development, learning and special education. 
 
The Scout Movement has 38 million members all over the world. Most members 

of the movement wear scout uniforms. In Sweden there are five scout associations 

and they together have about 120.000 members.   

The aim of this thesis was to study how members of The Swedish Guide and 

Scout Association experience the scout shirt as a dress and as a symbol. Some of 

the main research questions were: When and how is the uniform used? What 

regulations are valid within different scout groups? What does a scout uniform 

symbolise? What is the members’ conception of the scout uniform? Is the uniform 

discussed in the local group or is it mostly discussed in other arenas of the scout 

association? 

The study is based on theories about clothes and symbols. It has an ethnologi-

cal perspective and has been carried out within the field of child and youth sci-

ence. Twenty-eight members of The Swedish Guide and Scout Association were 

interviewed about their experiences of wearing a scout uniform. The informants 

were between nine and 54 years old, half of them were women and half of them 

were men, and they came from three different scout groups in different parts of 

Sweden. 

The result shows that the use of the uniform is differentiated which is surpris-

ing because there are central directions. One interpretation is that the local groups 

do not care much about the association as a whole. The members of the groups 

shape their activities on the basis of what they are used to and the intentions they 

have. That can be seen as something positive – the power is concentrated to the 

local group and variations and local adaptations are possible –and/or something 

negative - the association is not homogeneous and it is difficult to shape and to 

control from a central level. The results also show that a uniform gives more in-

formation to a scout, then to a person who is not member of the movement. The 

uniforms with its neckerchiefs and badges show for example if the scout is a girl 

or a boy, which local group she or he is a member of and how old she or he is. 

The badges also show different activities that the scout has participated in and 
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they also show what the scout knows. These messages cannot be understood of a 

person who has not been a member. Every scout uniform can be seen as a story of 

a member’s membership and socialisation. In the beginning the uniform is almost 

empty and after a while it is filled with different badges.  

In a previous study I have stated that it is a common opinion within the scout 

association that there are scouts who find that it is embarrassing to wear a uni-

form. Some scouts are proud or neutral of being members and wearing a uniform, 

others think that it is embarrassing to wear a uniform. Two different interpreta-

tions are presented. One states that it is the uniform which is embarrassing, the 

other that it is embarrassing to be a scout. There are disadvantages with uniforms. 

Some students for example think that school uniforms represent authoritarianism 

and that they do not give any opportunity to express individuality. Our contempo-

rary society is often described as individually focused. In spite of this, the scouts 

who participated in this study wanted to have a uniform in the future.  

This study states that discussions and debates about the uniform take place in 

other scout associations in Sweden and in other associations in other countries. 

However, my impression is that the uniform is not discussed in the studied local 

scout groups.  

 

Keywords: scout uniform, symbol, scout, Scout Movement, child- and youth  

science, ethnology 
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Kapitel 1. Introduktion 
Scoutrörelsen grundades 1907 av engelsmannen Robert Baden-Powell 

(1857-1941). Han var militär och känd för sina insatser i Boerkriget. 

Idag har rörelsen 38 miljoner medlemmar (personlig kommunikation 

med Johan Strid, generalsekreterare för Svenska Scoutrådet, mars 

2004). Det finns en världsorganisation för pojkar, som även är öppen 

för flickor; World Organization of the Scout Movement (WOSM) och 

en för flickor; World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS).  

Sedan rörelsen grundades har 130 miljoner pojkar och flickor varit 

medlemmar. Ingen annan rörelse har samlat så många människor av 

olika nationer, religioner och hudfärger. En mer framgångsrik ung-

domsrörelse har aldrig funnits (Wästberg, 2000). En annan uppgift 

anger att rörelsen har haft en miljard medlemmar sedan den grundades 

(personlig kommunikation med Johan Strid, generalsekreterare för 

Svenska Scoutrådet, mars 2004).  

I Sverige bedrivs med några få undantag samscouting, det vill säga 

verksamheten för pojkar och flickor är integrerad.  Det finns fem 

svenska förbund. Tillsammans har de cirka 120 000 medlemmar. 

Svenska Scoutförbundet (SSF) är störst. De övriga är Frälsningsar-

méns scoutförbund (FA), Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), 

Svenska Missionskyrkans Ungdoms scoutförbund (SMU-scout) och 

KFUK-KFUM scoutförbund.  

Sidebäck (1992) anser att scouting överallt har varit en karaktärs-

fostran utvecklad i kontakt med naturen och att scouting överallt har 

vilat på en kristen grund. Han nämner den lilla gruppens princip och 

aktivitetspedagogiken som någonting som är karakteristiskt för scout-

rörelsen. Vidare skriver han:  
 



Westberg: Scoutskjortan                                                                                   IOL/Forskning nr 24 

 2

Denna scoutrörelsens enhetlighet världen över under-

ströks av likartade dräkter, tecken och symboler, vilket 

skapade en grund för ett världsomspännande kamratskap 

(1992, s. 49).  

 

Dräkterna är likartade, men inte likadana. Jag menar att scoutskjortan 

fyller olika funktioner inom scouting och att dessa är av betydelse för 

den pedagogiska verksamheten i stort och för de individer som är ak-

tiva medlemmar i rörelsen. Den här studien fokuserar på SSF:s scout-

dräkt. Det övergripande syftet är att kartlägga några medlemmars upp-

fattningar och erfarenheter av scoutskjortan som klädesplagg och 

symbol. I Svenska Scoutförbundet är scoutdräkt detsamma som scout-

skjorta med halsduk och därför använder jag termerna synonymt.  

 

Scoutdräktens historik 

I Scouting for Boys skriver Robert Baden-Powell: 

 
Scoutdräkten liknar mycket den uniform mina män bar, 

när jag var chef för den sydafrikanska poliskåren. De 

visste vad som var bekvämt och praktiskt och utgjorde 

ett gott skydd mot väder och vind. Av samma anledning 

bär scouterna en liknande dräkt (Baden-Powell of Gil-

well, 1911/1983, s. 36). 

 

Baden-Powell fortsätter att berätta om dräkten. Till exempel nämner 

han att halsduken kan användas vid förbandsläggning. Han säger ock-

så att scouterna har ärmarna uppkavlade som ett tecken på att de alltid 

är beredda att handla efter valspråket ”Var redo”.  

Pryke (1998) menar att uniformen var en anledning till att scouting 

lockade pojkar i Storbritannien i början av 1900-talet. Jag har inte 
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kunnat utröna om det var på samma sätt i Sverige. Att utförligt be-

skriva scoutskjortans historia i Sverige, i det här fallet svenska scout-

förbundets scoutdräkts historia, är inte relevant för undersökningen. 

Det är däremot relevant att berätta att scoutskjortans utseende inte har 

varit statiskt. Plagget har utvecklats och förändrats under årens lopp. 

Scoutdräkten har varit olika för pojk- och för flickscouter, för kvinn-

liga och manliga ledare och för olika ålders- och verksamhetsgrenar. 

Den har inte enbart bestått av scoutskjorta. Till dräkten har till exem-

pel hört hattar, yllestrumpor, slipsar, klänningar, förkläden, golfbyxor, 

kortbyxor, kjolar, hattar och baskrar. Det har funnits dräkter för läger-

bruk och dräkter för representation (Ternström, 1991). Scoutskjortans 

färg har också varierat. Den har varit kakifärgad, blå, ljusblå, mörkblå 

och vit. Ternström menar att kakifärgens dominans under 1910-1913 

säkert berodde på inflytande från England. År 1914 tog den blå färgen 

över och det kanske kan kopplas till ”de fosterländska känslor som 

första världskriget framkallade och/eller var det arbetarnas blåställ – 

praktiskt och slitstarkt som var förebilden?”. (ibid., s. 8). Sidebäck 

(1992) skriver att scoutdräkten fick bli blå för att likna arbetarens blå 

överdragskläder. Bakgrunden var att ett av rörelsens mål var att ut-

jämna klasskillnader (s. 63). Sedan 1968 har alla medlemmar i Svens-

ka Scoutförbundet likadan skjorta. Det är bara färgen på förbunds-

märket som skiljer scouter och ledare åt (Ek, 1985). 

Ek (ibid.) menar att det är få företeelser inom förbundet som har 

debatterats lika mycket som scoutdräkten. Färger, fickor, kragar, ma-

terial, mössor, skärp och ytterplagg har diskuterats under många tim-

mar av ”förbundsstämmornas dyrbara tid” (s. 92). Vidare menar Ek 

att: ”Lojaliteten mot scoutdräkten, glädjen och stoltheten över scout-

skjortan har under åren varierat, vilket nog speglat scoutings ställning 

i ungdomsvärlden” (s. 93).  
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Svenska Scoutförbundets scoutdräkt 

 
 

Bild 1. SSF:s scoutdräkt består av mellanblå skjorta och gul halsduk med blå 

kant. Kårerna kan ha olika färg på halsdukarna. Pojkarna på bilden är klädda i 

SSF:s scoutdräkt. Det kan man se på förbundsmärket som de bär över vänster 

ficklock. Bilden är hämtad från Stockholms scoutdistrikt och Vässarös hemsida. 

Lars-Olof Sandberg, webbmaster, har gett tillstånd till publicering. Barnen på 

bilden har ingenting med rapporten att göra. 

 

 

På Svenska Scoutförbundets hemsida finns ett dokument kallat ”Vad 

är scouting?” (odaterad elektronisk publikation). I detta dokument kan 

man finna svar ”på allt du vill veta om scouting inom SSF”. Detta är 

den officiella, offentliga bilden av rörelsen och dräkten som senare 

kommer att jämföras med de intervjuade scouternas uppfattningar om 

plagget och om varför de bär scoutskjorta. Finns det likheter och/eller 

skillnader? 
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SSF skriver att scoutdräkten infördes av flera anledningar när 

scoutrörelsen grundades i början av 1900-talet.  En var att vanliga 

kläder inte var lämpliga för ”rörliga lekar och friluftsliv”, en annan att 

scoutrörelsens grundare, Robert Baden-Powell, menade att en enhetlig 

dräkt skulle minska skillnader ”som kan finnas genom olika sociala 

grupperingar i samhället”. SSF menar att detta även är giltigt idag. De 

skriver att 30 miljoner scouter över hela världen bär scoutskjorta, men 

att man i vissa länder har slutat med den traditionella skjortan och att 

sådana diskussioner även förs i Sverige. SSF påpekar att fyra av de 

fem svenska scoutförbunden har blå scoutskjorta, medan SMU:s 

scoutförbund har grön.  

SSF har lagt ut en länk till ett dokument som visar och beskriver 

hur den egna dräkten ser ut. Där skriver de att skjortan är av kraftigt 

bomullstyg och att plagget ”tål hårda tag ute i skog och mark”. De 

menar att den är skön att ha på sig. Om halsduken skriver de att den 

kan användas som bandage eller stödförband om man råkar göra sig 

själv illa, eller om någon annan gör sig illa. SSF påpekar att skjortans 

fickor kan fyllas med saker som kan vara bra att ha, till exempel pap-

per och penna. På skjortan kan ett knivbevis bäras som visar att scou-

ten klarar av att hantera, använda och sköta en kniv (knivbeviset är i 

form av ett märke).  

I dokumentet beskrivs scoutskjortans olika märken, som ”talar om 

för andra scouter vem du är”. Världsscoutmärket visar att scouten till-

hör världsscoutrörelsen. Pojkar bär pojkscoutmärket och flickor flick-

scoutmärket. Förbundsmärket talar om vilket förbund scouten tillhör. 

SSF:s förbundsmärke är ljusblått för ledare och mellanblått för scou-

ter. Det består av en treklöver i förening med en lilja, vilket är de in-

ternationella scoutorganisationernas respektive symboler. Distrikts-

märke, kårmärke och patrullmärke berättar var scouten kommer ifrån. 
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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 täv-

lingar som scouten har deltagit i. ”Frimärken” kan scouten ”ta” om 

han eller hon vill bli ”specialist på olika scoutfärdigheter”. Frimärken 

bärs på vänster arm.  
 

Dräktordning  

”I all scoutverksamhet bär vi scoutdräkt” står det i SSF:s dräktord-

ning, som med vissa ändringar gäller sedan den 1 januari 1985 (Kår-

handboken, 1998, elektronisk publikation; Kårhandboken, 2004, elek-

tronisk publikation). SSF påpekar att dräktordningen är beslutad i de-

mokratisk ordning och att den inte kan röstas bort av enskild avdel-

ning, kår eller distrikt (ibid.).  

I dräktordningen beskrivs scoutdräktens olika delar. I diskussionen 

kommer den att jämföras med informanternas respektive kårers be-

stämmelser och regelverk. Informanterna har också tillfrågats om de 

känner till SSF:s dräktbestämmelser.  

SSF skriver att scoutdräkten består av mellanblå skjorta med rätt 

påsydda märken och en halsduk. Halsduken är gul med blå kant eller 

har den färg som kåren har bestämt. En del speciella arrangemang, 

som till exempel olika läger, kan ha sina egna halsdukar. Halsduken 

ska rullas hårt och läggas under kragen, men detta gäller inte Treklö-

ver-Gilwellhalsduken, som istället ska läggas ovanpå kragen. Här tar 

jag tillfället att göra en liten utvikning: Treklöver-Gilwell är den högs-

ta ledarutbildningen och halsduken bärs som ett tecken på att man har 

gått den. Till en början ägde utbildningen endast rum på Gilwell Park 

i England, men numera kan man även gå den i Sverige.  På den grå-
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beige gilwellhalsduken finns en ruta av McLarens klanfärger som en 

påminnelse om att det var en skotte som hette McLaren som donerade 

Gilwell Park (Scoutuppslagsboken, 1983). 

 
Alla Gilwell-ledare får också s.k. wood-badges, ett par 

träpärlor, som bärs runt halsen i en lädersnodd. De är 

kopior av pärlorna i ett halsband, som en gång tillhörde 

en zuluhövding och som Baden-Powell tagit som krigs-

byte. Enligt Baden-Powells egna ord skulle pärlorna 

bringa lycka åt sina bärare och uttrycka dessas förhopp-

ning om att lyckas i sin scoutgärning. (ibid., s. 258).  

 

Åter till dräktordningen: Halsduken 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” 

(Kårhandboken, 1998, elektronisk publikation; Kårhandboken, 2004, 

elektronisk publikation). 

Det står att övriga plagg som fullbordar klädseln är valfria för varje 

medlem, men att mellan- till mörkblått rekommenderas som enhetlig 

färg. Det påpekas också att färggranna, rutiga eller randiga kläder bör 

undvikas och att klädseln alltid ska vara ändamålsenlig. Vidare står att 

läsa att collegetröjor och t-shirts är avsedda för att göra PR för scou-

ting utåt och att de kan användas som komplement, men att de inte får 

ersätta scoutdräkten.  
 

De bör utföras blå med vitt tryck eller vita med blått 

tryck och förses med förbundsmärken och/eller texten 

Svenska Scoutförbundet med minst 5 centimeter höjd. 

Till detta får fogas kårens namn, lägernamn och dylikt 

(Kårhandboken, 1998, elektronisk publikation; Kår-

handboken, 2004, elektronisk publikation).  
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Utöver detta finns scoutskärp och basker som komplementplagg. Den 

sista delen av dräktordningen består av en uppräkning av olika typer 

av märken och var de ska placeras.  

 

Försäljning  

SSF:s försäljningsavdelning ”Scoutvaror” säljer scoutskjortor. Scout-

varor säljer också Frälsningsarméns scoutförbunds produkter. Med 

KFUK-KFUM scoutförbund finns det ett samarbete. Tillsammans 

med dem tar man fram nya produkter. Till Nykterhetsrörelsens scout-

förbund syr man halsdukar och skjortor (e-post från Jonas Sohlberg, 

SSF, 2003-11-03).  

Scoutvaror säljer olika typer av scoutskjortor. Det finns kort- eller 

långärmad damskjorta respektive herrskjorta, långärmad barnskjorta 

och scoutskjorta woodcraft, som är en ”arbetsskjorta för scouter”. 

Skjortorna kostar mellan 145 och 190 kronor beroende på modell. För 

395 kronor kan en måttbeställd scoutskjorta köpas. Scoutvaror säljer 

även halsdukar, söljor och märken till scoutdräkten (Scoutvaror, 2003, 

elektronisk publikation).  

Varje år säljs det ungefär 9400 barnskjortor (storlek 134-170), 2000 

vuxenskjortor med lång ärm samt 1700 vuxenskjortor med kort ärm. 

Det säljs också 3600 kårhalsdukar (specialbeställda till olika kårer) 

och 3650 SSF-halsdukar som är gula med blå kant. Utöver detta säljs 

det en stor mängd märken samt ett antal andra produkter (e-post från 

Jonas Sohlberg, SSF, 2003-11-03) 

Kårerna har försäljningsombud som sköter om kontakterna med 

Scoutvaror. Några scoutdistrikt (geografiskt avgränsade delar av SSF) 
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har serviceställen där skjortor och annat kan inhandlas. Skjortorna kan 

även köpas online.  

Det anordnas även andrahandsförsäljningar. I en scoutkår som ingår 

i denna undersökning har man till exempel en anslagstavla på kårens 

hemsida, där man kan annonsera om man vill köpa eller sälja gamla 

skjortor. I en annan hänger man upp begagnade scoutskjortor i scout-

lokalen och bjuder på så sätt ut dem till försäljning. Andrahandsmark-

nadens omfattning är svår att uppskatta.  

 

Aktuell debatt  

Tidningen Alltid är Svenska Scoutförbundets tidning för medlemmar 

äldre än 15 år. På en debattsida skriver några scouter insändare om 

”Scoutskjortans vara eller icke vara” (2003).  De beskriver hur det 

uppstod debatt under sommarens läger. Richard Bengtsson, ordföran-

de i Svenska Scoutförbundet, hade besökt lägret klädd i vit scout t-

shirt. I en radiointervju hade han uttalat sig som tydlig motståndare till 

dagens scoutskjorta. Diskussion uppstod och på lägret bestämde man 

sig för att göra en undersökning. Den visade tydligt, enligt insändarna, 

att scouterna vill ha kvar scoutskjortan utan några större förändringar. 

Några hade dock tyckt att skjortan främst skall användas vid samling-

ar och ceremonier. En insändare tycker att det är fel att Richard 

Bengtsson för diskussionen om skjortan externt istället för internt. Ri-

chard Bengtsson påpekar i sitt svar bland annat att han inte tycker att 

scoutings kärna utgörs av den blå skjortan. Han tycker att det är rim-

ligt att den förändras och utvecklas för att möta samtidens krav.  

I tidningen Redo för scouting, medlemstidning för alla scouter i 

Sverige, påpekar journalisten Carlstedt (2003) att debatten om scout-

skjortan har varit livlig:  
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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. Ytterliggare några 

tycker att en omodern skjorta förstör scoutings image 

utåt! (Carlstedt, 2003, s. 8). 

 

Carlstedt berättar att det finns förslag på en ny scoutdräkt och att den-

na är framtagen på uppdrag av Peder Wallenberg. Det framgår att 

Wallenberg är med i en grupp som arbetar med hur scouting ska kun-

na utvecklas i framtiden. I artikeln intervjuas Johan Strid, Svenska 

Scoutrådet (Svenska Scoutrådet är ett samarbetsorgan för de olika 

scoutförbunden i Sverige), som också sitter med i gruppen. Han berät-

tar att förslaget ska presenteras på ett inspirationsmöte på Svenska 

Scoutrådet. ”Om den scoutskjorta som används idag ska bytas ut, och 

i så fall mot vad, är en fråga för de olika scoutförbunden” säger han 

(ibid.). I föreliggande undersökning har samtliga intervjuade fått utta-

la sig om vad de tycker om förslaget till ny scoutdräkt.  
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Bild 2. Bilden visar förslaget till ny scoutskjorta. Observera att klädesplaggen är 

gröna. Bilden har tidigare publicerats i Redo för scouting nr 3, 2003, s 8. Svenska 

Scoutrådet och dess generalsekreterare Johan Strid har gett tillstånd till att bilden 

återges här.  

 

Organisationslivet och scoutrörelsen famlar efter att finna former för 

att attrahera unga människor skriver Johan Strid och Göran Häger-

dahl, Svenska Scoutrådet, i Handlingsplan för utveckling av scouting i 

Sverige (2003-03-06, elektronisk publikation). De menar att unga 

människor idag i högre utsträckning än tidigare väljer att inte engage-

ra sig i fritidsaktiviteter som har en tydlig värdegrund. De konstaterar 
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att scoutrörelsen, liksom andra idébaserade rörelser tappar medlem-

mar i hela västvärlden och att Svenska Scoutrådet därför påbörjat en 

kartläggning av vilka behov av förändring scoutrörelsen har på grund 

av detta. Svenska Scoutrådet har också börjat konstruktivt ifrågasätta 

alla grundläggande delar av verksamheten. De ämnar utveckla verk-

samheten, så att fler vill vara med. Utvecklingsarbetet har delats in i 

åtta huvudområden.  Ett område är scoutrörelsens image. Strid och 

Hägerdahl (ibid.) anser att scoutprogrammet är byggt på en viss histo-

ria och ”att genomförandet av programmet präglas av denna historia”. 

De menar att scoutrörelsen vill skapa en trygg miljö och atmosfär för 

den unga människan genom ”det symboliska ramverket”. De påpekar 

att en 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 upple-

va)”. Strid och Hägerdahl anser att det är en grund för arbetet med 

scoutings externa image. De menar att mycket av scoutrörelsens sym-

boler idag uppfattas som gammaldags av unga människor och att 

scoutrörelsen behöver göra en ”omfattande översyn av den bild som 

den ger av sig själv” (ibid.).  

I Svenska Scoutförbundets vision och strategi för år 2001- 2004 

står som en punkt att ha en tydligare ungdomsprofil. Man menar att ett 

av sätten för att uppnå det är att modernisera scoutings yttre känne-

tecken och attribut (Vision och strategi, odaterad elektronisk publika-

tion).  

Det är alldeles tydligt att det idag, liksom tidigare, förs diskussioner 

om scoutskjortan. Man kan fråga sig var diskussionerna förs, vilka det 

är som diskuterar och vad det handlar om för typer av frågor? För vem 

är scoutskjortan en angelägenhet? Diskuteras skjortan i kårerna, eller 

är det en fråga som främst debatteras på andra arenor inom Svenska 
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Scoutförbundet och inom den svenska scoutrörelsen i övrigt? Diskute-

ras scoutskjortan internationellt? 

Det tycks som att Strid och Hägerdahl (2003) uppfattning är att det 

finns ett behov av modernisering för att motverka ett sviktande med-

lemsantal. Jag menar att man kan fundera på hur sambandet mellan 

bilden av scouting och medlemsantalet ser ut. Vet vi vad det finns för 

bild av scouting och vad den får för konsekvenser? I så fall: kan denna 

bild, föreställning, påverkas? Hur ska scoutskjortan värderas i sam-

manhanget? Vad har den för betydelse? 

 

Debatt i andra förbund 

Det pågår diskussioner om scoutskjortan i NSF:s scoutförbund och 

KFUK-KFUM:s scoutförbund. Det är okänt hur omfattande diskus-

sionerna är och om det pågår diskussioner i de övriga svenska scout-

förbunden. Tidigare har dock konstaterats att det pågår diskussioner i 

Svenska Scoutrådet. 

Till NSF:s förbundsmöte år 2003 lämnades det in en motion angå-

ende scoutdräkten (Motion angående scoutdräkten, 2003, elektronisk 

publikation). Motionären föreslog att scoutplagg i kombination med 

scouthalsduk skulle ges samma status som den officiella scoutdräkten. 

Motionären påpekade att det har tagits fram olika alternativa kläder 

under senare år och att dessa vunnit popularitet. Han menade att plag-

gen hjälpt till att lansera rörelsen som världsomspännande och mo-

dern. Motionären menade att plaggen som komplement till den tradi-

tionella skjortan ”har förutsättningar att fortsatt stärka scoutings profil 

och attrahera unga människor” (ibid.). Förbundsstyrelsen yttrade sig 

och påpekade att: ”Scoutdräktens negativa symbolvärde har diskuteras 

under lång tid och är ett känsligt ämne.” (ibid.). De menade att scout-
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dräkten regleras i dräktbestämmelser som antagits på förbundsmötet, 

men att man under lång tid haft gemensam scoutdräkt med tre av de 

andra scoutförbunden. I och med det tyckte man att det skulle vara 

”otaktiskt att ändra allt för mycket”. Man hänvisade även till att 

Svenska Scoutrådet arbetar med att stärka scoutings image i samhäl-

let. Man yrkade därför att motionen skulle avslås. Hur utfallet blev är 

okänt.  

Till KFUK-KFUM:s scoutförbunds förbundsmöte år 2003 finner 

man två motioner som handlar om scoutdräkten. (Motion ang. tillägg 

till scoutdräkten, 2003, elektronisk publikation; Motion ang. dräktbe-

stämmelser, 2003, elektronisk publikation). I den ena föreslogs att 

förbundet skulle införa axelklaffar i scoutdräkten och att dessa skulle 

kunna förvärvas efter genomgången scoutledarutbildning. I den andra 

förslog motionären en rad saker, att scouterna inte bör bära kläder som 

är politiska eller militära, att materialet i skjortan ska ses över (efter-

som skjortan upplevs som obekväm och att man blir lite svettig av 

den) samt att patrulledare och kårstyrelseledamöter ska bära scout-

halsduken utanför kragen. Scoutstyrelsen yrkade att båda motionerna 

skulle avslås i sin helhet. Man menade bland annat att scoutdräkten 

bör vara lika för alla scouter. Vidare påpekade man att det ingår i 

Scoutvarors uppdrag att se till att scoutdräkten är funktionell. Man 

ansåg också att man bör undvika förbud inom rörelsen. Dessa exem-

pel indikerar att SSF inte är det enda svenska scoutförbund inom vil-

ket diskussioner om scoutdräkten förs.  

 

Debatt i andra länder  

Scoutskjortor kan jämföras med folkdräkter. Utseendet varierar i olika 

länder, förbund och kårer. De visar liksom folkdräkter varifrån man 
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kommer. På Internet har jag gjort en fragmentarisk orientering i 

scoutvärlden för att se om det pågår diskussioner om förändringar av 

scoutkläder i andra länder.  

År 2001 introducerades till exempel nya ”uniformer” för de brittis-

ka scouterna. Det var den första större förändringen på 34 år. Nya fär-

ger och olika typer av plagg presenterades.  Först hade 46 000 scouter 

tillfrågats om sina åsikter. I pressmeddelandet skriver man:  

 
Generally speaking, there was wide acceptance of activ-

ity style uniform but a strong body of opinion from 

those who also wished to retain a smarter option for 

formal occasions. The most inspired debate was on the 

question of colour. (New Scout uniform, 2001-02-22, 

elektronisk publikation). 
  

Man påpekar att landets olika scoutgrupper lokalt ska besluta om vad 

som bäst passar dem och deras lokala omständigheter. 

Scouts Canada har också fått nya ”uniformer” (Scouts Canada Un-

veils New Uniform Options, News release, 2003-04-22, elektronisk 

publikation). Det är scouter i åldrarna 11-26 år som utöver den tradi-

tionella uniformen nu också kan välja på olika ”aktivitetskläder” och 

kläder för formella tillfällen. Förändringen har kommit till stånd efter 

år av forskning (forskning som jag inte har sett en skymt av). Man 

skriver: 

  
Today – Girl Guides of Canada, Boy Scouts of America, 

Scouts Australia, Scouts New Zeeland, British Scouts, 

and now Scouts Canada have all moved in the direction 

of less formal uniforms with choices for their members 

(New Uniform Backgrounder, 2003-04-22, elektronisk 

publikation). 
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I pressmeddelandet betonas bland annat att ungdomarna ska ges mak-

ten över att själva bestämma vilken uniform som bäst passar deras 

behov. I ett länkat dokument med frågor och svar skriver man att de 

vuxna ledarna inte får fatta beslut om detta och att det bara är föräld-

rar och barn som får bestämma om vilken typ av uniform som ska 

användas vid olika tillfällen. Av pressmeddelandet framgår också att 

ett ökande antal medlemmar har sagt att den traditionella uniformen 

är ”impractical and militaristic – not cool and fun". Man anser också 

att uniformen utgjort ett hinder, en barriär, för en del äldre ungdomar 

som har velat gå med i scouterna.  

Scouts Australia är ytterligare ett exempel. De har inte ändrat sin 

”uniform” än, men de skriver att de kommer att ändra den år 2004 

(Media release. Scouts To Change To New Uniform, 2003-07-08, 

elektronisk publikation). Syftet är att uppdatera rörelsens image. Be-

slutet togs efter månader av forskning och konsultation med scouter, 

föräldrar och allmänheten. Scouterna kommer att ha fem år på sig att 

ändra till den nya uniformen. En ambition är att den ska vara så billig 

som möjligt. Till skillnad mot den befintliga uniformen är plagg ne-

danför midjan inte specificerade i den nya uniformen. Scouterna 

kommer att kunna använda valfria byxor.  

De sydafrikanska scouterna är ett fjärde exempel. På deras hemsida 

finns ett dokument med en diskussion om scoutuniformer. Diskussio-

nen bedrevs på ett så kallat diskussionsforum och avslutades i decem-

ber år 2001. Den inleddes med nio frågor:  
 

Är uniformen relevant? Är den lämplig? Vilka uniformer 

används i idag (i din grupp)? Vilka uniformer används 

av de vuxna ledarna? Vad skulle vara en idealisk uni-

form? Och framförallt, vad tycker scouterna? Vad är det 

mest praktiska sättet att tillgodose olika behov men sam-
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tidigt bibehålla någon form av enhetlighet? Har unifor-

men blivit ett hinder, en barriär för att gå med pga. kost-

nad eller utseende? Vad tycker föräldrarna? (Discussion 

forum – Scout uniform review, 2001-12-31, elektronisk 

publikation, författarens översättning).  
 

Man kan jämföra situationen i dessa länder med den i Sverige och i 

Svenska Scoutförbundet. Tidigare har vi konstaterat att scoutskjortan 

är föremål för diskussion. Vi kan nu se att den inte är unik för landet. 

Diskussioner har pågått och pågår även i andra länder, här exemplifie-

rat med fyra olika länder från lika många världsdelar. Frågorna liknar 

varandra. 
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Kapitel 2. Undersökningens design  

Bakgrund 

År 2001 genomfördes en enkätundersökning under scoutlägret Scout 

2001 (Sporrong & Westberg, 2001). Syftet var att undersöka om nå-

got eller några av Svenska Scoutförbundets attribut var i behov av 

förändring. Ett resultat var att författarna ansåg att scoutskjortan ”kan 

vara i behov av att förändras” (s. 9), mot bakgrund av att: 

 
Det är många som har en åsikt om scoutskjortan, av en-

käten att döma. Hela 211 personer av 385 markerade att 

de tyckte att det var viktigt att behålla eller förändra 

scoutskjortan. 116 ville behålla och 95 ville förändra 

(Sporrong & Westberg, 2001, s. 6).   
 

Författarna föreslog Svenska Scoutförbundet att dräktbestämmelserna 

och scoutdräkten skulle ses över och det är denna studies utgångs-

punkt.  

 

Förutsättningar  

I december år 2002 påbörjades diskussioner med Carl-Fredrik 

Zetterman, medlem i styrgruppen för information och kommun-

ikation, Svenska Scoutförbundet. Jag uppmanades att skissera ett 

projekt om scoutskjortan som attribut. Hur uppfattas den av 

medlemmarna? Diskussionerna fortlöpte under våren 2003 och i juni 

samma år fick jag klartecken att börja. Svenska Scoutförbundet hade 

som krav att minst trettio scouter skulle intervjuas. Kvale (1997) 

skriver:  
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Somliga kvalitativa intervjuundersökningar tycks, 

kanske som en sorts defensiv överreaktion, ha lagts upp 

enligt kvantitativa kriterier – ju fler intervjuer, desto mer 

vetenskaplighet s. 99).   
 

Antalet intervjuer sågs som ett kvalitetsmått. Förståelsen och 

förtroendet för kvalitativ forskning var låg.  

Studien var utarbetad som ett samarbete mellan Svenska 

Scoutförbundet och Lärarhögskolan i Stockholm. Tidsmässigt och 

ekonomiskt fick jag sex månader på halvtid till mitt förfogande för att 

genomföra projektet. Studien resulterade i en rapport (Westberg, 

2004). Licentiatuppsatsen är en omarbetad version av rapporten. 

Omarbetningen har  bland inneburit att det empiriska materialet har 

skurits ned. Onödigt upprepningar har tagits bort. Syftet har 

förtydligats. Det etnologiska perspektivet har skrivits fram och 

diskussionen har utvecklats.  

Licentiatuppsatsen har skrivits inom ramen för min tjänst som 

amanuens på Lärarhögskolan i Stockholm (en amanuenstjänst innebär 

att man under tre års tid på halvtid får prova på att forska, undervisa 

eller administrera).  
 

Syfte och frågeställningar  

Fokus för studien är SSF:s scoutdräkt. Det övergripande syftet är att 

kartlägga några medlemmars uppfattningar och erfarenheter av scout-

skjortan som klädesplagg och symbol. Syftet har konkretiserats i ett 

antal frågeställningar:  

 
 
• Vad har scouterna för uppfattning om klädesplagget? 
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• När och hur används scoutskjortan? 

 
• Hur motiveras scoutskjortan? 

 
• Känner informanterna till SSF:s dräktordning? 

 
• Vilka bestämmelser har deras respektive kårer om scoutskjor-

tor? 
 

• Vad symboliserar en scoutskjorta?  
 

• Diskuteras skjortan i kårerna eller är det främst en fråga som 
debatteras på andra arenor inom Svenska Scoutförbundet? 

 
• Hur uppfattar informanterna andra människors åsikter om plag-

get? 
 

• Vad anser informanterna om scoutskjortans framtid? 
 

Metod  

Metoden har delvis påverkats av beställarens önskemål: SSF ville ha 

en kvalitativ intervjuundersökning. Ett sätt att karakterisera kvalitativa 

intervjuer är att de utmärks av att man ställer enkla och raka frågor 

och att man får komplexa och innehållsrika svar (Trost, 1997). Resul-

tatet kan bli svårt att tolka. Repstad (1999) menar att man förmodligen 

måste göra fler intervjuer om svarspersonerna är mycket olikartade 

”när det gäller relevanta variabler” än om man skulle ha ett mer ”ho-

mogent urval av intervjupersoner” s. 70). SSF hade som önskemål att 

scouter i olika åldrar och från olika delar av landet skulle vara repre-

senterade. Trettio intervjuer skulle genomföras. I övrigt fick jag fria 

tyglar. Vilket bland annat innebar att jag själv valde ut de kårer som 

kontaktades och att jag själv formulerade de frågor som ställdes under 

intervjuerna.  
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Tjugoåtta flickor, pojkar, kvinnor och män som är medlemmar i 

Svenska Scoutförbundet intervjuades följaktligen om hur de uppfattar 

scoutskjortan som klädesplagg och symbol, vad de har för tankar om 

scoutskjortans framtid och vad de tror att andra anser om plagget (en 

scoutkår hade inga seniorscouter och därför blev det totala antalet in-

tervjuer 28 och inte 30). 

Samtliga har intervjuats enskilt vid personliga möten. En fördel 

med intervjuer är att de ger inifrånkunskap om individen men även 

utifrånkunskap genom mötet mellan intervjuare och informant (Bur-

sell, 1993). En annan fördel är att intervjuer ger möjlighet att nå per-

soner som av olika anledningar inte vill eller kan skriva (ibid.). Jag 

ville att alla informanter skulle ha samma möjlighet att uttrycka sig – 

skriv och läsförmågan skulle inte vara hindrande. Det var en viktig 

anledning till att intervjun var lämplig som metod. Bandspelare har 

använts för att dokumentera samtalen.  

En intervjuguide utarbetades (bilaga 1). Krag Jacobsen (1993) skri-

ver att syftet med en intervjuguide är att alla intervjupersoner får möta 

relevanta och likartade teman. Då kan man vara säker på att man får 

en uppsättning intervjuer som kan bearbetas och jämföras med var-

andra. Repstad (1999) tar upp en annan aspekt. Han menar att en bra 

intervju kräver en grundlig planering av vilka teman som ska beröras 

och att man på det viset kan undvika att ”drunkna i irrelevant prat” (s. 

65).  Intervjuguiden hjälpte till att strukturera vad samtalen skulle 

komma att handla om. Frågorna handlade bland annat om det egna 

och andras bruk av scoutskjortan, om retoriken kring plagget, be-

stämmelser (lokala och centrala), om egna och andras åsikter om 

skjortan, om plaggets symbolik och om framtiden.  

Innan intervjuguiden färdigställdes, skickade jag ett e-mail till 

Scoutvaror, Svenska Scoutförbundets försäljningsavdelning, och frå-
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gade om de var intresserade av att ställa scouterna någon fråga. Jag 

fick ett svar med tre frågor, som handlar om material, detaljer och 

färg. Dessa frågor återfinns under rubriken ”Frågor från Scoutvaror” i 

intervjuguiden.  

Kvale (1997) påpekar att intervjuer i allmänhet inte är tidskrävande, 

men att utskrifterna tar tid. Något som jag har kunnat notera. Intervju-

erna har skrivits ut och skickats till respektive informant för att han 

eller hon skulle ges möjlighet att läsa igenom utskrifterna. Syftet med 

detta var bland annat att undvika missförstånd och eventuella felak-

tigheter. Det blev även en första bearbetning av materialet. Åkesson 

(1993) påpekar att analysen börjar vid utskriften av intervjun.  

 

Urval 

Scouter från tre kårer har intervjuats (det finns totalt ca 650 scoutkårer 

i Svenska Scoutförbundet). En kår kommer från Svealand, en från 

Norrland och en från Götaland. Fortsättningsvis kommer de att kallas 

för Svealand, Norrland och Götaland. Kårerna är olika stora: Svealand 

har ca 250 medlemmar, Norrland har ca 40-50 medlemmar och Göta-

land har ca 140 medlemmar.  

Ambitionen har varit att från varje kår intervjua två miniorscouter 

(årskurs 2 och 3), två juniorscouter (årskurs 4 och 5), två patrullscou-

ter (årskurs 6, 7 och 8), två seniorscouter (årskurs 9 och 1, 2 på gym-

nasiet) och två ledare, hälften flickor och hälften pojkar. I scoutkår 

Norrland fanns det dessvärre inga seniorscouter. I scoutkår Götaland 

hade ingen manlig ledare möjlighet att ställa upp på en intervju och 

istället intervjuades två kvinnliga ledare.  
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Kontakt  

Projektet startade den första juni och tiden var knapp om jag skulle 

hinna få kontakt med en kår som kunde besökas redan under somma-

ren. Jag valde att ta kontakt med Svealand, eftersom jag är bekant med 

flera av kårens medlemmar sedan tidigare. Svealand skulle åka på lä-

ger och jag hade möjlighet att besöka dem då. Via en person i kårens 

lägerkommitté fick jag tillgång till en adresslista över medlemmar. Ett 

informationsbrev med en förfrågan om målsmans tillstånd för att in-

tervjua minior-, junior- och patrullscouter skickades till några av mig 

utvalda medlemmar. Tolv brev skickades och tio besvarades. Sju för-

äldrar gav sitt samtycke. Följaktligen hade jag fått de tillstånd som 

behövdes när jag besökte kåren. Med seniorer och ledare tog jag kon-

takt på plats eftersom jag inte behövde målsmans medgivande för att 

prata med dem.  

Till Norrland skickade jag ett brev med en förfrågan om de ville 

vara med i ett projekt om scoutskjortan. Jag hade hittat kåren på SSF: 

s hemsida. Efter ett tag kom ett svar om att de ville vara med. Jag 

ringde upp och gemensamt bestämdes ett datum när ett besök kunde 

genomföras. Jag skickade ett informationsbrev med bifogad intresse-

anmälan, där jag bad om målsmans tillstånd. Denna distribuerades till 

scouterna genom min kontaktperson. På samma sätt gick det till i Gö-

taland.   

 

Besök och intervjuer  

Under en dryg vecka i slutet av juli deltog Svealand i ett läger till-

sammans med andra kårer från samma distrikt.  Jag besökte dem un-

der tre dagar, deltog i kårens olika aktiviteter och sov i samma tält 

som ledarna. När tillfälle bjöds intervjuade jag scouterna. Ibland blev 
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vi avbrutna av andra som var nyfikna på vad vi pratade om. Min mål-

sättning var att så lite som möjligt inkräkta på den ordinarie verksam-

heten. Eftersom jag känner flera av ledarna i kåren, så var det inga 

problem att ”smälta in”. Under lägret genomfördes tio intervjuer. Jag 

valde att endast intervjua personer som jag inte var bekant med sedan 

tidigare. Intervjuerna var mellan 9 och 24 minuter långa. Sammanlagt 

blev det drygt två timmar bandupptagningar. Dessa skrevs ut efter läg-

ret och resulterade i 58 sidor text med normalt radavstånd. En översikt 

av intervjuerna redovisas i bilaga 2.   

Under två dagar i mitten av september besökte jag sedan Norrland. 

De flesta intervjuerna genomfördes i scoutlokalen i samband med or-

dinarie möten. Ledarna intervjuades dock dagtid. Den ena träffade jag 

på hotellet där jag bodde och den andra på ett café på stan. Det var 

meningen att två miniorscouter skulle intervjuas. Den ena hade dock 

bestämt sig för att inte fortsätta som scout. Hon hade varit med på två 

möten och sedan känt att det inte passat henne. De andra flickorna 

som var miniorscouter ville inte vara med i projektet. Följaktligen in-

tervjuades bara en miniorscout, en pojke. Samtidigt tillkom en inter-

vju - tre patrullscouter intervjuades istället för två. Totalt genomfördes 

åtta intervjuer. De var mellan 10 och 24 minuter långa. Sammanlagt 

blev det drygt två timmar bandupptagningar, i utskrift motsvarande 52 

sidor text med normalt radavstånd. En översikt av intervjuerna redovi-

sas i bilaga 3.  

Under två dagar i slutet av oktober besökte jag slutligen Götaland. 

Intervjuerna ägde rum i scoutlokalen.  Skolorna hade höstlov och där-

för kunde scouterna komma dagtid. Några av dem skjutsades till loka-

len av föräldrar, andra kom i sällskap med syskon eller kompisar. 

Kanske kände de sig en aning obekväma och nervösa? En minior-

scout, en juniorscout och en seniorscout kom klädda i scoutskjorta 



Westberg: Scoutskjortan                                                                                   IOL/Forskning nr 24 

 25

eller kårtröja. När intervjun var över bytte seniorscouten till andra 

kläder och åkte iväg för att gå på stan. Ingen manlig ledare hade möj-

lighet att ställa upp på en intervju. Istället intervjuades två kvinnliga 

ledare som hade möjlighet att komma. Totalt genomfördes tio inter-

vjuer som var mellan 8 och 24 minuter långa. Sammanlagt blev det 

drygt två timmar och tjugo minuter bandupptagningar, i utskrift mot-

svarande 61 sidor text med normalt radavstånd. En översikt av inter-

vjuerna redovisas i bilaga 4.  

 

Fingerade namn 

Alla informanter har garanterats anonymitet. I rapporten har de fått 

fingerade namn som följer ett visst mönster: Maria, Mattias, Mikael, 

Matilda och Magnus är miniorscouter, 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, Louise och Lotta är leda-

re. Syftet med namnen är att läsaren ska kunna hålla reda på vem som 

är vem på ett enkelt sätt. Scoutkårerna har också försetts med fingera-

de namn. Dessa syftar på deras geografiska läge: Svealand, Norrland 

och Götaland.  

 

Etiska överväganden  

Undersökningen följer de etiska krav som är brukliga inom forskning, 

det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 

kravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom huma-

nistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Informanterna infor-

merades om hur och till vad materialet skulle användas. De tillfråga-

des även om sitt samtycke till att intervjuerna spelades in med band-
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spelare. Efteråt fick de läsa utskrifterna från intervjuerna och godkän-

na råmaterialet. Informanterna har anonymiserats och försetts med 

fiktiva namn.  De är mellan 9 och 54 år gamla. 

Minior-, junior- och patrullscouter är yngre än 15 år och därför har 

deras målsmän tillfrågats om att ge sitt samtycke i enlighet med det 

humanvetenskapliga forskningsrådets etiska principer. Barnen har 

själva läst igenom sina intervjuer och godkänt dem. Föräldrarna har 

inte fått reda på vad deras barn sagt, om inte barnen själva har valt att 

berätta. Tolkningarna av intervjuerna ansvarar forskaren för och mate-

rialet tillhör forskaren.  

 

Om resultat och analys 

Uppsatsen innehåller tre empiriska kapitel (kap 4, 5 & 6). I dessa pre-

senteras resultaten från respektive kår (en kår per kapitel). Svaren från 

informanterna sammanfattas fråga för fråga. Kvantifieringar har an-

vänts för att undvika onödiga upprepningar när individer svarat på 

liknande sätt. Resultatredovisningen följer intervjuernas disposition. 

Citat från de intervjuade scouterna används illustrativt som rubriker.  

I det avslutande kapitlet jämförs kårerna med varandra och samti-

digt fokuseras individernas utsagor och variationen i sätten att svara. 

Ett antal teman som har utkristalliserats i det empiriska materialet dis-

kuteras och analyseras i relation till tidigare studier och teorier om 

kläder och symboler.  

Diskussionen börjar med det konkreta klädesplagget för att sedan 

övergå till bruket, hur plagget används. Därefter blir det mer abstrakt, 

känslan av att bära plagget, dess betydelse och symbolik diskuteras. 

Sedan följer en beskrivning av kårernas kännedom om dräktordning-

en. Avsnittet tar även upp kårernas bestämmelser. Därefter följer ett 
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avsnitt om retorik, hur symbolik och bestämmelser kommuniceras. 

Till sist avslutas uppsatsen med en mer övergripande diskussion om 

”dräktfrågan” och framtiden.  

 

Tvärvetenskap och etnologisk ansats 

Barn- och ungdomsvetenskap  

Undersökningen har genomförts inom det barn- och ungdomsveten-

skapliga forskningsfältet. Barn- och ungdomsvetenskapen är till sin 

karaktär tvärvetenskaplig och studerar bland annat barns och ungdo-

mars uppfostran, utveckling, inlärning och livsvillkor. Man menar att 

dessa faktorer är intressanta att studera, eftersom de kan få konse-

kvenser för det pedagogiska arbetet med barn och ungdomar. En cen-

tral utgångspunkt är att lyssna till barn och ungdomar och försöka se 

saker och ting ur deras perspektiv.  I den här undersökningen presen-

teras barns, ungdomars och vuxnas uppfattningar och erfarenheter av 

scoutskjortor.  

 

Etnologi  

Ett tvärvetenskapligt perspektiv, vad innebär det i praktiken? I mitt 

fall innebär det att jag är filosofie kandidat i etnologi och inte i 

pedagogik som många av mina kollegor. Jag är humanist och inte 

samhällsvetare.  Mitt tvärvetenskapliga perspektiv består således av 

att jag har en annan bakgrund och utgångspunkt. Jag har haft 

förmånen att få ”tänka etnologiskt” inom ramen för ett för mig nytt 

ämne – barn och ungdomsvetenskap. Jag är övertygad om att min 

forskningsfråga även hade kunnat studerats ur andra infallsvinklar och 

inom andra discipliner.  
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Vad är etnologi? På den frågan finns inget entydigt svar. Varje et-

nolog skapar sig en egen uppfattning, men det finns vissa gemensam-

ma drag i definitionerna. Etnologer studerar människan som kulturva-

relse. Margareta Hallberg, som är docent i vetenskapsteori, har stude-

rat etnologi (Hallberg, 2001). Hon menar att underdog-perspektivet, 

närheten teori/praxis, subjektets roll, relativismen och metoden är 

kännetecknande för ämnet. Nedan ska jag redogöra för mitt etnologis-

ka perspektiv.  

 

Den lilla människan  

Lindqvist (1994) konstaterar att etnologin traditionellt har inriktat sig 

på vardagsliv och föreställningar och att det är den lilla världen som 

har varit i fokus. I den här studien beskrivs bland annat de enskilda 

scouternas perspektiv. SSF: s dräktordning och kårernas praxis jäm-

förs. Det är ett klassiskt etnologiskt tema. Ehn (1996) menar till ex-

empel att motsättningen mellan centraldirigering och folkkultur har 

varit ett huvudproblem i svensk etnologi.  

Ehn (1996) pekar på kulturrelativismen som en av de ”viktigaste 

trossatserna” (s. 173). Det innebär att forskaren försöker att ”förstå 

och beskriva människors beteende med utgångspunkt i deras egen 

verklighet och deras egna föreställningar” (s. 173). På så sätt tycker 

jag att etnologi och barn- och ungdomsvetenskap harmoniserar med 

varandra – det viktiga blir att lyssna till barn och ungdomar och att 

beskriva deras verklighet/verkligheter. Hallberg (2001) konstaterar att 

personers berättelser och subjektiva föreställningsvärldar tillskrivs 

större betydelse än objektiva positioner inom etnologi (s. 106).   

Hallbergs (2001) intryck av etnologins förståelsebegrepp är att det 

är förknippat med en empatisk och inkännande forskningsprocess och 
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med respekt för informanterna (s. 95). Hon menar att etnologer an-

vänder sig av ett ”underdog-perspektiv” men påpekar att det finns en 

risk att forskaren görs till tolk eller diplomat istället för kritisk grans-

kare.   

 

Närhet och distans  

Repstad (1999) menar 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. Repstad skriver:  

 
Målet är inte att tillfredsställa läsarens nyfikenhet eller 

forskarens exhibitionistiska tendenser utan att lyfta fram 

faktorer hos tolkaren som kan göra läsaren bättre i stånd 

att bedöma tolkningen på ett kritiskt sätt (s. 119-120).  

 

Gleichmann (2004) skriver att hennes forskningsperspektiv grundar 

sig på en föreställning om att vi varken kan förändra oss själva eller 

världen till objekt. Hon menar att målet istället kan sägas vara ett 

utökat vetande, ”en vidgad förståelse för en viss aspekt av tillvaron” 

(s. 67). Detta stämmer väl överens med mitt perspektiv. I etnologi är 

det vanligt att forskaren är personlig i val av ämne, i förhållningssätt 

till informanter och till att tolka och skriva (Ehn, 1996), så även jag. 

Ehn & Klein (1994) skriver:  

 
Istället för att vara ett hot mot sökandet efter välgrundad 

kunskap, kan forskarens subjektivitet – dvs medvetenhet 

om den egna närvarons betydelse - bli en väg till djupare 

insikt om hur kunskap kommer till. (s. 10).   
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Tidigare har jag redogjort för ekonomiska och tidsmässiga villkor för 

studien. Nedan ska jag redogöra för min personliga ingång till ämnet:  

 

När jag var åtta år gammal gick jag med i en sjöscoutkår, precis som 

mina äldre bröder hade gjort före mig. Femton år gammal konfirme-

rades jag på ett läger som riktade sig till scouter. Vid sjutton års ål-

der gick jag ur den kår som jag då tillhört i nio år. Sedan dess har jag 

ändå haft kontakt med rörelsen, bland annat genom sommarvistelser 

på Vässarö (scouternas ö, ägd av Stockholms Scoutdistrikt) och ge-

nom att flera av mina vänner är medlemmar. Hösten 2000 började jag 

att forska om scouting i och med att jag skrev c-uppsats i etnologi om 

en intern debatt om scoutskjortor på Svenska scoutförbundets hemsi-

da (Westberg, 2000). Jag insåg att det fanns lite forskning om rörel-

sen och därmed många möjligheter! 

 

Samtidigt som forskaren är personligt engagerad i sitt ämne och strä-

var efter närhet till sitt material/sina informanter måste det finnas en 

analytisk skärpa och till det krävs distans. Det är antropologens klas-

siska dilemma. Etnologen arbetar på hemmamark, men har samma 

problem. Båda arbetar med att försöka förstå människor. Hur gör man 

i praktiken? Vad har man för strategi?  

Under ett par års tid har jag blivit mindre och mindre involverad i 

rörelsen, vilket jag upplever som en förutsättning för att kunna forska 

om området. Jag har inte längre något engagemang i någon kår eller 

något förbund. Under intervjuerna var jag noggrann med att markera 

att jag var där som forskare och inte som scout. Ett sätt att markera det 

var genom mina kläder. I Trosts bok Kvalitativa intervjuer (1997) 
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finns ett helt avsnitt som handlar om klädsel. Boken kan beskrivas 

som en handbok i intervjuteknik. Trost skriver:  

 
Klädedräkten och dekorationer är för många människor 

symboler för något och om intervjuaren bär sådana 

symboler visar han eller hon också sina åsikter och de är 

i intervjusituationen irrelevanta. Jag menar inte att man 

ska dölja sina åsikter, utan att man bara inte ska visa 

dem (s. 54).  

 

Jag hade kunnat ta på mig en gammal scoutskjorta för att ”smälta in” 

men avstod från detta.  

 

Kultur  

”Vad som förenar etnologiska undersökningar om vitt skilda ämnen är 

att de utförs inom ramen för övergripande teorier om kultur.”  

(Arvidsson, 2001, s. 9). Det är kutym att i varje etnologisk text defini-

era kultur som begrepp. Ehn och Löfgren (2001) menar att skiftande 

definitioner av kultur alstrar varierande typer av kunskap. Under sena-

re år har det varit brukligt att påpeka att kultur pekar på att människor 

har någonting gemensamt.  Samtidigt har man varit noggrann med att 

beskriva att detta inte betyder att kulturer är homogena och statiska. 

Geertz (1991) menar att kulturella system måste ha en minimal grad 

av koherens, annars skulle vi inte kalla dem system. Han påpekar 

samtidigt att det inte finns någonting som är så koherent som en 

svindlares historia.  
 

Ingenting har gjort mer, anser jag, för att diskreditera 

kulturanalys än konstruktionen av oklanderliga bilder av 
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formell ordning vars faktiska existens ingen riktigt kan 

tro på. (s. 24).  

 

För egen del nöjer jag mig med att konstatera att kultur betyder att 

man delar någonting med varandra, att det finns ett gemensamt möns-

ter.  

Löfgren (1996) skriver att etnologin i slutet mot 1970-talet kom att 

intressera sig för subkulturer och delkulturer, ”avgränsade gruppers 

kulturella gemenskap” (s. 55). Uppmärksamheten riktades mot hur 

grupper ”markerade sin identitet och kommunicerade samhörighet 

inåt och avgränsning utåt” (ibid.).  

Scouterna har någonting gemensamt som särskiljer dem från andra 

människor – de är scouter och tillhör ”scoutkulturen”. Scouterna i un-

dersökningen är medlemmar i olika kårer. Kårerna har egna specifika 

symboler – halsdukar och märken. De bedriver verksamhet i olika de-

lar av landet. Jag har antagit att varje kår har någonting gemensamt 

som särskiljer dem från andra kårer. Utgångspunkten har varit att de 

utgör exempel på olika delkulturer. Därför kommer resultatet av inter-

vjuerna att redovisas kårvis.   

 

Översättning  

Arnstberg (1983/1990) skriver att kulturforskare bland annat ägnat sig 

åt ”översättningsperspektivet”. Det innebär att forskaren gör sig be-

kant med en mer eller mindre främmande social gemenskap för att 

sedan återvända till vetenskapssamhället och beskriva vad han eller 

hon varit med om. Forskarens uppgift är att översätta. Arnstberg me-

nar att forskningen knyts nära folks egna förklaringar till sina sätt att 

leva.  
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I den här studien har jag bekantat mig med scouters förhållningssätt 

till scoutskjortor (här bör kommenteras att jag studerat vad de säger 

om scoutskjortor och inte vad de gör) och sedan beskrivit dem. Skälet 

till detta är två. Det ena är att den empiriska studien i sitt ursprung var 

en undersökning på beställning av scoutrörelsen. Det andra är att det 

finns lite forskning om scoutrörelsen och därmed ett stort behov av att 

beskriva och dokumentera den. Undersökningen har en explorativ ka-

raktär.  

Gustavsson (1993) skriver: ”För mig som etnolog har begrepp och 

teorier inget självständigt värde utan måste hela tiden relateras till och 

prövas mot empirin.” (s. 54). På liknande sätt har jag empirin i fokus. 

Resultatet av intervjuerna diskuteras och analyseras i relation till tidi-

gare studier och teorier om kläder och symboler, det vill säga teorier 

som kan klassificeras som ”empiriskt nära”.   

 

Representativitet  

Ehn och Löfgren (2001) påpekar att en vanlig fallgrop inom kultur-

forskning är att alltför starkt betona det som människor delar med var-

andra och som gör dem lika, men att man numera försöker utmana 

detta tänkande genom att även betona ”komplexiteten, motsägelserna, 

och konflikterna i människors sätt att leva och tänka” (s. 13). Ehn och 

Löfgren menar att vi människor ytligt sätt lever i samma värld, men 

att vi uppfattar och tolkar den utifrån olika referensramar.  

Den här undersökningen syftar till att kartlägga olika uppfattningar 

om scoutskjortan och ta så många aspekter som möjligt i beaktande. 

Den syftar vidare till att analysera dessa uppfattningar och variationen 

av uppfattningar. I sammanhanget blir frågan om representativitet 

aktuell, då SSF ursprungligen ville att studien ska utgöra ett underlag 

till hur man går vidare med dräktfrågan. Att undersöka vilken upp-
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hur man går vidare med dräktfrågan. Att undersöka vilken uppfattning 

som är mest frekvent i Svenska Scoutförbundet som helhet är enligt 

min mening snarare föremål för en demokratisk process inom Svenska 

Scoutförbundet än en uppgift för forskningen. Den kvalitativa forsk-

ningen kan däremot beskriva tendenser och olika typer av uppfatt-

ningar. Forskningen kan problematisera och svara på hur spektrumet 

av åsikter ser ut och den kan synliggöra ”gräsrötternas” perspektiv. 
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Kapitel 3. Tidigare studier om kläder och 

symboler   

Det finns få studier om scoutskjortor. Om kläder generellt finns det 

dock mycket forskning. I detta avsnitt kommer några tidigare studier 

om scoutrörelsen och scoutskjortan att presenteras. I den avslutande 

diskussionen kommer resultaten från dessa att jämföras med förelig-

gande studies resultat. Avsnittet tar även upp teorier om kläder och 

symboler. 

 

Egna studier  

År 2000 bedrevs en intern debatt om scoutskjortor på SSF:s hemsida. 

Debatten blev föremål för en studie (Westberg, 2000). Ett hundratal 

inlägg studerades. Att det fanns en del scouter som skäms för att bära 

scoutskjorta, verkade vara en uppfattning som delades av alla debattö-

rer. I övrigt förekom många olika typer av argument som talade för 

respektive emot plagget: 

 

• Om en scout till exempel tyckte att scoutskjortan var vacker 

och praktisk - tyckte en annan att plagget var fult och oprak-

tiskt.  

 

• Om en scout tycke att scoutskjortan förenar och ger gemenskap 

- tyckte en annan att den gör så att andra utesluts.  

 

• Om en scout tyckte att det var självklart att scouter ska ha 

scoutskjorta, även om många scouter skäms över plagget - tyck-
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te en annan debattör att det inte är ett självändamål att tvinga 

barn och ungdomar att ”acceptera ett töntigt plagg”.  

 

Analysen av debatten visade bland annat att konkreta och abstrakta 

aspekter diskuterades. Den visade också att det fanns en tendens till 

att skjortan användes allt mindre i det vardagliga och främst i högtid-

liga sammanhang (Westberg, 2000). 

Våren 2002 påbörjades projektet Scouting – en arena för informellt 

lärande? vid Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för individ, 

omvärld och lärande. Projektet beräknas vara klart hösten 2006. Syftet 

är att studera relationen mellan hur man talar om scouting och hur 

scouter upplever sin levda verklighet. Vad innebär det att bli och att 

vara scout? En utgångspunkt är att upplevelsen av att vara scout på-

verkas av omgivningens attityder till rörelsen. Hittills har tre rapporter 

publicerats, varav rapporten om scoutskjortan (Westberg, 2004) är en. 

Scoutskjortan är en symbol som jag antar att både scouter och allmän-

heten har en uppfattning om.  

Syftet med den första delstudien, Farbror Bosse – folklore om 

scouter, var att samla in och analysera folklore om scouter och scou-

ting (Westberg, 2003a). Frågeställningarna var följande: Vad handlar 

berättelserna om? Hur framställs scouter? Vad finns det för föreställ-

ningar om rörelsen? Hur kan man tolka dessa? Vilka förhållningssätt 

har scouter till föreställningarna? Studien behandlar bland annat berät-

telser som har ett socialisationstema. Dessa speglar att scoutrörelsen 

är en rörelse, vars syfte är att fostra barn och ungdomar. Studien inne-

håller även berättelser som beskriver scouter som goda förebilder och 

föredömen. Berättelserna uttrycker och upprätthåller bilden av den 

”gode scouten”. En tredje typ av berättelser beskriver scouting som 

lite ”töntigt” och dessa berättelser ses i relation till berättelser där 
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scouter driver med sig själva och berättelser som visar på ambivalenta 

förhållningssätt till rörelsen.  

Varför driver man med scouter? En tolkning är att scouterna min-

sann inte ska tro att de är förmer än andra (jmf berättelserna om de 

”duktiga” scouterna). En annan tolkning är att man driver med scou-

terna för att de 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 scouterna, man har inte socialiserats till att vara scout. Man 

förstår inte scoutkulturen. En fjärde tolkning är att man driver med 

scouterna för att de är töntiga, men vari ligger töntigheten? Kanske är 

driften med scouting främst ett kärleksfullt förlöjligande? 

Den fjärde och sista typen av berättelser som presenteras handlar 

om manliga scoutledare och sexualitet. Frågan är om dessa berättelser 

uttrycker, upprätthåller eller utmanar föreställningar om scoutledare? 

Scoutrörelsens status kunde, utifrån det begränsade materialet, både 

beskrivas som hög och som låg. Rörelsen är inte odelat hyllad, utan 

det finns också en kritik. Enligt min mening får detta konsekvenser, 

till exempel utvecklas ambivalenta förhållningssätt hos medlemmarna.  

Syftet med den andra delstudien, Vilka associationer väcker scout-

rörelsen hos lärarutbildare?, var att undersöka vilka associationer 

scoutrörelsen väcker hos ett antal lärarutbildare på Lärarhögskolan i 

Stockholm (Westberg, 2003b). Hur kan lärarutbildarnas associationer 

tolkas i förhållande till texter där scoutrörelsen presenterar den egna 

verksamheten? Undersökningen syftade också till att undersöka vilka 

kunskaper och erfarenheter lärarutbildarna hade om och av rörelsen.  

Resultatet visar bl.a. att lärarutbildarna till övervägande del associe-

rade till ord som de själva värderade som positiva när de skulle nämna 

tre ord som de tänker på när de hör ordet scout. Fyra ord var neutrala 

och två var negativa. Ingen av lärarutbildarna associerade till att 



Westberg: Scoutskjortan                                                                                   IOL/Forskning nr 24 

 38

scoutrörelsen är en internationell rörelse eller en pedagogisk verk-

samhet. I de allra flesta fall, 25 av 31 (en lärarutbildare sa fyra ord) 

nämndes ord som var unika, de upprepades inte av någon annan indi-

vid. Lärarutbildarna kom att tänka på olika miljöer: skogen, naturen 

och dålig lokal. De associerade till olika objekt: uniform, blå scarves, 

blå skjorta, mössan, scoutsnodden, eld och knopar. De kom också att 

tänka på olika aktiviteter: segla, friluftsliv, kollo och hajk. Andra ord 

som förekom var: scoutbarn, ledarrollen, Alltid redo, barndom, 

spännande, grupp, hjälpsam, kamratskap, ”tjo och tjim”, förlegat och 

gud. Mångfalden av ord gav ett intryck av att scouting är ett mångfa-

setterat och flerdimensionellt fenomen som kan beskrivas på olika 

sätt. Resultatet visade också på en tendens. Omgivningen som omger 

scoutrörelsen har en viss medvetenhet om rörelsens historik, innehåll 

och omfattning. Några har egna erfarenheter och andra inte. Genom-

gående fanns en underton av ointresse. Resultatet föranledde en ny 

fråga: hur påverkas scouterna av omgivningens brist på intresse? 

 

Svenska studier  

Det finns två svenska avhandlingar om scoutrörelsen. Nilssons Mas-

kulinitet Representation, ideologi och retorik (1999), handlar om hur 

maskuliniteter konstrueras.  Den första delstudien bygger på texter 

som är producerade eller använda inom scoutrörelsen. Nilsson menar 

att scoutrörelsen är en organisation som är inriktad på fostran av ung-

domar och att det i pedagogiken renodlas manliga ideal med vidare 

giltighet. 

Sidebäcks Kampen om barnets själ (1992), kartlägger hur barn- och 

ungdomsorganisationer med fostrande syfte utvecklats under perioden 

1850-1980 i Sverige. Scoutrörelsen är ett exempel. Sidebäck undersö-
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ker scoutrörelsens framväxt och organisation. Han tar upp frågan om 

rörelsen var en överklassrörelse, samt diskuterar ideologi och sam-

hällssyn.  

Utöver dessa avhandlingar har jag funnit ett projekt; ”Programsam-

verkansprojektet”. Det genomfördes av de fem svenska scoutförbun-

det i slutet av 1970-talet. Syftet var att kritiskt granska scoutings in-

riktning och arbetssätt för att i framtiden, i projektet definierat som 

1980-talet, kunna skapa en gemensam bas för ett programutvecklings-

arbete. Projektet finns presenterat i sex olika delrapporter.  

Den andra rapporten (Rapport 2, 1978) beskriver en riksomfattande 

intervjuundersökning med ungdomar i åldern 12-24 år. Intervjuerna 

genomfördes av Sifo. Syftet var bland annat att få en bild av attityder 

och inställning till scouting. Det konstaterades att totalt 47 % av de 

intervjuade tog avstånd från påståendet om att scoutdräkten är gam-

maldags och inte hör hemma i en modern organisation. Det var  

26 % som instämde i påståendet. Man noterade att det var fler bland 

de äldre ungdomarna som höll med om påståendet. Man lade också 

märke till att det var fler bland dem som hade haft kontakt med orga-

nisationen som var negativa till dräkten jämfört med dem som inte 

hade varit medlemmar. Av resultatet drog man slutsatsen att det fanns 

ett visst stöd för att ”scoutdräkten fortfarande utgör ett kontroversiellt 

inslag i verksamheten” (Rapport 2, 1978, s. 29). 

I den femte rapporten (Rapport 5, 1978) beskrivs en enkätunder-

sökning med 800 scoutledare, vilka kom från olika förbund och från 

olika delar av landet. En av frågorna som ställdes var hur ofta ledarna 

bar scoutdräkt när de träffade sina scouter. Man skriver:  

 
Vad som till största delen förklarar ledarnas inställning i 

dräktfrågan – dess vara eller inte vara och hur ofta den 
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används – är åldern. Ju äldre ledaren är, desto mer posi-

tiv inställning till scoutdräkten kan han eller hon förvän-

tas ha (ibid., s. 41).  

 

Slutrapporten för projektet (Rapport 6, 1978) konstaterar att ett 

gemensamt programutvecklingsarbete inför 1980-talet knappast är 

möjligt eftersom skillnaderna i synsätt mellan förbunden är alltför sto-

ra. Resultaten från de olika delprojekten presenteras och diskuteras. 

Man skriver bland annat att man har funnit ett antal olika företeelser 

som med stor sannolikhet fungerar som utstötningsmekanismer för 

många barn och ungdomar:  

 
klipp & klistra verksamhet, ledarna bestämmer allt, för 

mycket regler och bestämmelser, den kristna påverkan, 

scoutdräkten, verksamheten är tråkig, ledarnas sätt att 

vara (ledarrollen) (Rapport 6, 1978, s. 9).  

 

Internationella studier  

Mechling (1987) påpekar att vuxna amerikaner har en tendens att för-

stå barns liv och barns kultur utifrån vuxnas perspektiv. De ser inte 

barnens perspektiv. Han menar att synen på barn i uniform är ett ex-

empel på detta. Enligt honom är det vanligt att pojkscouter i uniform 

ger ett negativt gensvar hos vuxna. I uniformerna ser de vuxna en 

halvmilitär organisation med litet värde. Mechling menar att nitton-

hundratalets erfarenheter av Hitler Jugend förstärker de vuxnas in-

tryck av att unga människor i uniformer står för ”antidemokratiska, 

auktoritära och aggressiva värderingar, som går tvärtemot amerikans-

ka principer och kränker barnets oskyldiga kultur” (ibid., s. 319, för-

fattarens översättning). Barnen har andra bilder av rörelsen.  
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Det finns även andra föreställningar om scouter. Chou (1999) har 

undersökt den psykosociala kompetensen hos ungdomar i åldern 12 

till 18 år som är medlemmar i uniformerade grupper, till exempel 

scouterna och jämfört resultatet med ungdomar som inte är medlem-

mar. Undersökningen, som genomfördes i Hongkong, utgick från ut-

vecklingsekologisk teori. Chou menar att uniformerade grupper, som 

till exempel pojk- och flickscouter, möjliggör att medlemmarna kan få 

kontakt med ungdomar utanför skolan och med vuxna som inte tillhör 

familjen. Deras sociala kontaktnät blir större. Syftet med studien var 

att utreda om ungdomarna påverkas av att vara medlemmar. Hypote-

sen var att den psykosociala kompetensen ökar. Mer än 1400 ungdo-

mar deltog i enkätundersökningen som byggde på självrapportering av 

sociala färdigheter, ledarskapsförmåga och attityder till hjälpsamhet. 

En orsak till att man valde att undersöka dessa tre saker är att unifor-

merade grupper lägger stor vikt vid dem i sina program. Resultatet 

visade att ungdomars sociala färdigheter, ledarskapsförmåga och atti-

tyder till hjälpsamhet skattades högre om de var medlemmar i en uni-

formerad grupp jämfört med om de inte var det (ibid.). Man kan fråga 

sig om dessa färdigheter förknippas med scouter och scoutskjortan 

även i Sverige, eller om svenska scouter förknippas med antidemokra-

tiska och auktoritära värderingar? Kanske är svaret på frågan att scou-

ter i Sverige förknippas med någonting helt annat?  

Mechling (1987) undersöker om en amerikansk pojkscoutgrupp tar 

uniformen för given. Artikeln bygger på semiotisk teori. Mechling 

menar att man genom kläder har möjligheten att ljuga, överdriva och 

skoja lika subtilt som med ord. Han berättar om uniformens olika be-

tydelser som de har beskrivits av scoutrörelsen: Man har bland annat 

sagt att uniformen representerar sann demokrati, att den utjämnar 

klasskillnader, att den symboliserar hårt arbete och sparsamhet (efter-
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som pojken förväntas tjäna egna pengar för att köpa den egna dräkten) 

och ett åtagande från den nationella organisationen (eftersom ingen 

ska uteslutas på grund av att han inte har råd med uniformen). Bär 

man den visar man också att man delar scoutrörelsens ideal och ge-

menskapen med andra scouter. På uniformen bär man de märken som 

man har erövrat. Den visar också vad man ”är redo att göra” (ibid., s 

322, författarens översättning). Vidare beskriver Mechling regler för 

hur märken och insignier ska fästas och för när man ska och inte ska 

bära uniformen. Han menar att det tycks finnas få möjligheter till va-

riation av klädseln, annat än de tillåtna sätten att variera hattar, hals-

dukar och individuella märken. Mechling finner dock att medlemmar-

na i den grupp som han undersöker förvandlar den officiella unifor-

men utifrån sina egna syften och att de skapar betydelser och olikheter 

på egna sätt. Genom ”att läsa” en scoutskjorta kan en gruppmedlem på 

ett ögonblick förstå en annan gruppmedlems historia. Mechling har 

även skrivit en bok där han beskriver en scoutgrupp som han följt un-

der 20 års tid (2001).  

Det förekommer även att man nämner scoutdräkten i forskning om 

kläder. Lurie (1992) påpekar till exempel att man ger upp sina rättig-

heter att agera som en individ när man tar på sig en uniform: 
 

 What one does, as well as what one wears, will be de-

termined by external authorities – to a greater or lesser 

degree, depending upon whether one is, for example, a 

Trappist monk or a boy scout (s. 17-18). 

 

Joseph (1986) menar att uniformer allmänt har använts som ett medel 

för institutionell socialisation och kontroll. Han nämner till exempel 

att scoutrörelsen (The Boys Scouts) använder uniformer som ett me-

del för socialisation, för att förbereda barn inför framtida roller som 
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vuxna, men påpekar att de inte har uniformer för att utöva institutio-

nell kontroll. Joseph beskriver inte socialisationsprocessen närmare.  

Till sist ska en dansk forskare refereras. Olwig (1985) har i en arti-

kel liknat scouting vid en initiationsrit till vuxensamhället. Han menar 

att scoutläger framstår som en naturutopi för scouterna och att denna 

utopi existerar bakom några osynliga gränser. Olwig beskriver scout-

dräkten som en magisk kappa som skaffar tillträde till scoutlägren för 

dem som genomgått initiationsriten. För oinvigda liknar dräkten mest 

”spejarens nya kläder” (s. 189). De saknar inblick i scoutverksamhe-

ten.  

 

Teorier om kläder och symboler  

Jacobson (1994) påpekar att klädforskning har bedrivits inom olika 

discipliner och med olika inriktningar och perspektiv. Den dräkthisto-

riska forskningen är inriktad på ”dräktens genetiska struktur” och ”da-

terings- och utbredningsfrågor” (s. 12-13). Den klädsociologiska 

forskningen studerar ”klädseln som en del av det sociala systemet, 

klädernas symbolvärden och principerna för deras funktion i männi-

skors relationer” (s. 13). Inom modeforskning, en tredje inriktning 

studeras ”innovation, selektion och spridning” (s. 13). Den fjärde in-

riktning Jacobson nämner är klädpsykologisk forskning. I den har 

”mentala aspekter som attityder, motiv och behovstillfredsställelse 

samt klädesplaggens symbolik” fokuserats. (s. 13) Jacobson kommen-

terar att forskningsinriktningarna tangerar varandra. Föreliggande un-

dersökning innehåller inslag av dräkthistorisk-, klädsociologisk- och 

klädpsykologisk forskning.  
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Kläder som språk 

Flugel (1951) skriver att det är kläderna som ligger till grund för det 

första intryck vi får av våra medmänniskor.  Han anser att vi kan få 

vissa upplysningar om en individs kön, sysselsättning, nationalitet och 

sociala ställning genom kläderna ”vilket gör att vi kan företa en första 

anpassning av vårt beteende gentemot vederbörande långt innan vi 

kan försöka oss på den mer ömtåliga analysen av anletsdrag och tal” 

(ibid., s. 7-8). Jag påstår att detta fortfarande är giltigt idag, drygt fem-

tio år senare. Kläder är viktiga för många individer och särskilt ung-

domar utpekas som en grupp, för vilken det är viktigt att uttrycka den 

egna identiteten och tillhörigheten genom olika klädesplagg. Abbot 

och Sapsford (2001/2003) skriver bland annat att shopping av kläder 

är ett stort fritidsnöje för unga kvinnor.  

Enligt Enninger (1992) kan kläder ses som ett signalsystem, vilket 

kan visualisera kulturella, regionala, sociala, funktionella, könsrelate-

rade och personliga variationer.  Centergran (1996) anser, på liknande 

sätt, att kläder kan ses som ett språk, där enskilda plagg och/eller 

plaggkombinationer utgör en uppsättning tecken som kan laddas med 

olika betydelser, dvs. ges ett symboliskt innehåll. Vilka dessa betydel-

ser är bestäms både av den kulturella erfarenheten och av den sociala 

situationen. Centergran menar att samma uppsättning kläder kan fö-

remedla helt olika budskap beroende på vem som tolkar och när tolk-

ningen görs. Ett plagg eller en plaggkombination kan ha allt ifrån ex-

akt samma betydelse till den rakt motsatta för sändare respektive mot-

tagare (ibid., s. 49). Kaiser (1997) skriver: 

 
Clothes rarely convey single meanings; more often, 

their messages may be described as consisting of layers 
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of meaning, with some layers more applicable than oth-

ers in a specific context (s. 241). 
 

Jacobson (1994) frågar sig vilka signaler en informants samedräkt 

sänder. Hon menar att man bör skilja på interna och utåtriktade bud-

skap. För icke-samer är dräkten endast en signal som visar att perso-

nen är same. För turister är dräkten ”en symbol för Nordkalotten och 

det exotiska, främmande och ålderdomliga i Norden” (ibid., s. 106). 

För samerna ger dräkten utförligare information, till exempel kan de 

se att Jacobsons informants dräkt är nordsamisk och att informanten 

kommer från Jukkasjärvi socken. För att förstå de interna budskapen 

måste man kunna koden, skriver Jacobsson. Man kan fråga sig om 

scoutskjortan på liknande sätt sänder interna och utåtriktade budskap? 
 

Fixerade och modebetonade kläder  

Flugel (1951) diskuterar ”fixerade” och ”modebetonade” typer av 

kläder. En fixerad klädsel förändras långsamt, ”i viss grad beror hela 

dess värde på dess varaktighet” (s. 120). En fixerad klädsel är bunden 

till särskilda platser och grupper. Modebetonade kläder förändras där-

emot hastigt och de är inte bundna till särskilda platser. De sprids 

snabbt till alla delar av världen. Flugel delar in fixerad klädsel i ett 

antal olika typer. Här kommer endast en typ att nämnas: ”dräkter som 

kännetecken för en viss sammanslutning”. Flugel nämner frimurarna 

och Ku-Klux-Klan som exempel på ”moderna sammanslutningar” 

som har särskilda uniformer. Han påpekar att det är vanligt med spe-

ciella plagg eller dekorationer istället för hela dräkter som känneteck-

en för föreningar. Flugel skrev sin bok på 1950-talet och idag skulle 

man knappast skriva att Ku-Klux-Klan är en modern sammanslutning, 

men andra tankar hos Flugel har fortfarande aktualitet. Flugel finner 
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att det finns tre gemensamma element hos alla typer av fixerade dräk-

ter: 

  
… de har relativ beständighet, de utmärker en speciell 

grupp människor med sociala eller topografiska före-

ningsband, och de är likformiga för olika individer (i 

den mån individerna befinner sig inom samma hierar-

kiska underavdelningar, där sådana existerar) (ibid., s. 

123).  

 

Flugel menar att uniformer och dräkter ofta är förknippade med tradi-

tioner och historia. Han påpekar att förnyelser ofta är ovälkomna, ef-

tersom de bryter mot traditionen. Flugel skriver att ”fixerade kosty-

mer” ofta har en särskild social innebörd. De betecknar medlemskap 

av en grupp, och är på så sätt symboliska för de känslor, stämningar 

och intressen som binder samman gruppen: ”… att bära dem är ett 

speciellt privilegium som svartsjukt bevakas, och om någon försöker 

inkräkta på det – vilket sällan händer – väcker detta stor förtrytelse”. 

(ibid., s. 124).  

Flugel (1951) räknar upp olika fördelar hos den fixerade typen av 

dräkt: 
 

1. att den utesluter det socialt splittrande tävlingsmomentet; 

2. att den spar tid och besvär vid valet av kläder; 

3. att den är ägnad att tillhandahålla en vackrare klädedräkt 

åt dem som har föga utvecklad personlig smak eller talang 

att själva välja sina kläder; 

4. att den genom att eliminera all hastig förändring avskaffar 

de onödiga utgifter för bäraren som ofta följer med hastiga 

ombyten av ’modebetonade’ kläder – utgifter som mycket 
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beror på den kommersiella exploateringen av de motiv 

som ligger bakom modeskapandet; 

5. att den av samma orsaker är ägnad att stabilisera de eko-

nomiska villkoren inom beklädnadsindustrin, vilka ound-

vikligen blir rubbade – med ty åtföljande individuella be-

svärligheter – så fort modet undergår en plötslig föränd-

ring.  

 (Flugel, 1951, s. 204-205). 

 

Flugel nämner även nackdelar. Den fixerade typen av dräkt ger inte 

möjlighet till individuella uttryck. Något som kan exemplifieras med 

Peterssons forskning (2003). Petersson har intervjuat flygvärdinnor 

och flygvärdar på två olika flygbolag. Hon menar att det ena bolaget, 

AirHoliday, har ”ett extremt reglerat uniformsreglemente där ingen-

ting i fråga om det kroppsliga framträdandet lämnas okommenterat” 

(s. 172). Till exempel handlar 8 punkter om cardiganen ”som trots det 

inte får bäras inom synhåll för passagerare” (s. 173). I reglementet 

poängteras att inga förändringar av uniformen får utföras ”utan skrift-

lig tillåtelse från kabinchefen” (s. 174-175). Det andra bolaget, SAS, 

har ett något mer generellt reglemente enligt Petersson. Det tar inte 

upp detaljfrågor på samma sätt. Petersson konstaterar att informanter-

na från SAS var mer nöjda med sitt reglemente än de från AirHoliday. 

Hon menar att SAS lyckas bättre med att få ”personalen att själva vilja 

förkroppsliga serviceidealen och identifiera sig med den önskade 

estetiken” (s. 175). SAS regler behövde inte uttalas lika tydligt som 

AirHolidays, eftersom SAS personal ville följa reglerna.  

Flugel (1951) nämner en annan nackdel med den fixerade typen av 

dräkt: ”… dess beroende av traditionen hindrar den från att tillräckligt 

anpassa sig till skiftande behov, normer och ideal” (s. 205). Wilson 
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(1985) menar 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 mode-

hus; till och med nunnor ändrar på kjollängden; inte ens 

de fattiga går klädda i trasor – de klär sig i billiga ver-

sioner av de kläder som var moderna några år tidigare 

och som kan hittas i secondhandaffärer och på lopp-

marknader (ibid., s. 9). 
  

Wilson hävdar att de som vänder modet ryggen ”bär kläder som klart 

manifesterar en reaktion mot det som är modernt” (s. 10). Man kan 

inte fly modet utan är tvungen att förhålla sig till det. Hur vet man då 

att en fixerad typ av kläder är i fas med tiden, men fortfarande ger ett 

visst intryck av beständighet? Lurie (1992) visar en bild på ameri-

kanska flickscouter från slutet av 1960-talet klädda i scoutdräkt och i 

olika minikjolar. Hon skriver: 

 
Though the uniform is supposed to transform individu-

als into homogeneous members of a group, it can never 

do so completely- especially when there is a conflict be-

tween the requirements of the organization and those of 

fashion (Lurie, 1992, s. 18).  

 

Man kan fråga sig om det är ett problem för scoutskjortan? Är plagget 

omodernt? 

Skoluniformer kan också beskrivas som en särskild typ av fixerade 

kläder. Kaiser (1997) skriver:  

 
The following reasons for school uniforms have been 

offered: (a) increased discipline and respect for the 
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teacher, (b) promotion of group spirit (esprit de corps), 

(c) a belief that academic standards are maintained by 

uniformity, (d) the easing of family budgeting problems, 

and (e) blurring social-class distinctions among stu-

dents. However, students have not always accepted 

these reasons as outweighing the authoritarianism and 

deindividualization that uniforms represent to some (s. 

377).  

 

I den här undersökningen blir det intressant att jämföra retoriken 

kring fixerade typer av kläder och skoluniformer med den retorik som 

omger scoutskjortan. Vilka argument framhåller informanterna som 

viktiga för och/eller emot scoutskjortan?  

 

Symboler 

Enligt Jacobson (1994) kan symboler vara mer eller mindre officiella.  

Hennes definition av officiella symboler är att de är allmänt kända och 

fungerar utåt men också inom gruppen. Enligt min mening är det rim-

ligt att anta att scoutskjortan kan klassificeras som en officiell symbol 

för scoutrörelsen. 

Fornäs (1992) menar att symboler oftast har att ”göra med fenomen 

(ting, rörelser, ljud, bokstäver eller ord) som för interagerande männi-

skor på ett eller annat sätt representerar eller står för någonting annat” 

(ibid., s. 41).   

Joseph (1986) menar att det finns två sorters tecken; signaler och 

symboler. 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 känslor. Om ett tecken är en signal eller en symbol 

beror delvis enligt Joseph på social och kulturell kontext. Vem som 
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varseblir och hur det varseblivs kan också påverka om tecknet vid en 

given tidpunkt är en signal eller en symbol (ibid.).  Man kan fråga sig 

om scoutskjortan är en symbol eller en signal för de intervjuade scou-

terna? Cohen (1985/2000) menar att vi själva har möjlighet att fylla 

symbolerna med mening. Vad symboliserar då scoutskjortan för de 

som är scouter? Signalerar den något mer än att individen som bär den 

är scout? 

Lönnqvist (1979) påpekar att kläder bidrar till att en roll kan kom-

municeras. Han menar att symbolvärden som är knutna till en roll kan 

sägas bli mer beständiga och traditionsbundna då ”de en gång konkre-

tiserats i en viss klädsel” (ibid., s. 96). Lönnqvist anser att både roller 

och kläder kan uppfattas på olika sätt av olika individer. Jag frågar 

mig vilka symbolvärden och roller som förknippas med scouter och 

scoutskjortan?  

Bogatyrev (1971) skriver om olika funktioner hos folkdräkter:  
 

A function may relate to the costume itself (as an ob-

ject) or to the various aspects of life which the costume 

(as a sign) is indicative of. Thus the costume is some-

times an object, sometimes a sign (s. 80). 

 

Analogt med detta är scoutskjortan både ett plagg och en symbol. 

Detta är viktigt att ha i åtanke när vi läser informanternas utsagor. Re-

laterar de till plagget eller till symbolen? Går det att skilja det ena från 

det andra?  
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Kapitel 4. Scoutkår Svealand  

Svealand har funnits i drygt 70 år och ligger i en villaförort utanför en 

stad. I kåren finns två miniorscoutavdelningar (årskurs 2 och 3), två 

juniorscoutavdelningar (årskurs 4 och 5), en patrullscoutavdelning 

(årskurs 6, 7 och 8), två seniorscoutavdelningar (årskurs 9 och 1, 2 på 

gymnasiet) samt två roverscoutavdelningar (scouter äldre än 19 år). 

Kåren har ca 250 medlemmar. Den har kö till miniorscouterna och 

oftast även till juniorscouterna och behöver följaktligen inte rekrytera 

medlemmar. Många barn vill vara med och ledartillgången är god. Det 

finns en föräldraförening som stöttar verksamheten.  

 

Resultat av intervjuerna 

Jacob säger att de flesta brukar ha skjortorna på mötena ”men det är 

ingen som säger att man måste ha dom”.  

 

Svealandsscouterna har tankar om vilka i kåren som har scoutskjorta, 

när och varför den används samt hur det känns att vara klädd i plag-

get. Ett par av scouterna beskriver att de klär sig i scoutskjorta vid till-

fällen då man behöver, ska eller måste.  Några andra beskriver tillfäl-

len och sammanhang utan att använda sig av dessa verb.  

 

Mattias har scoutskjorta nästan jämnt på möten och på läger, men det 

finns undantag. Han har den inte när han badar eller sover!  

 

I kåren används inte skjortan i all verksamhet. På möten använder till 

exempel patrull- och seniorscouter scouttröjor. Under lägret hade näs-

tan alla i kåren andra plagg eftersom det var så varmt. De yngre scou-
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terna använder scoutskjorta mest. Användandet avtar ju äldre man 

blir. När man är äldre används plagget mest i specifika sammanhang. 

Scouterna nämner bland annat högtidligheter, ceremonier och flagg-

hissningen som tillfällen då det är extra viktigt att bära scoutskjorta. 

Stefan säger att han har den när han ska se ”korrekt ut”. Paula menar 

att det är viktigt att visa var man kommer ifrån för andra scouter. Det 

gör man genom att bära scoutskjorta. Några säger att det är viktigt att 

visa att man är scout för allmänheten. Patrik nämner till exempel att 

det kan vara roligt att ha skjortan på stadshajk och ”visa att man är 

scout och att man inte skäms för det”.  

 

Stina har skjortan i lite ”seriösare sammanhang, som när det är 

flagghissning”.  

 

Flera av scouterna berättar om flagghissningen, en företeelse som jag 

hade möjlighet att observera under lägret. Varje morgon och kväll 

samlas kåren i en ring runt flaggstången som är centralt placerad. 

Scouterna står upp och är klädda i scoutskjortor. Någon av ledarna ger 

lite information om vad som ska hända/har hänt under dagen. Därefter 

påkallas tystnad och alla gör scouthälsning under det att flaggan 

hissas eller halas av två personer. När flaggan är uppe/nere gör de som 

hissat/halat scouthälsning. Efter det är samlingen över och scouterna 

slutar att göra scouthälsning och upphör att vara tysta.  

 

Lisa tycker inte ”… att man ska behöva sätta på sig värsta modeklä-

derna när man ska gå till scouterna”.  

 

Informanterna beskriver hur man klär sig om man inte har scoutskjor-

ta. Man kan välja att använda halsduken, en scouttröja eller ”vanliga 
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kläder” istället. Vad man har på sig kan till exempel bero på vädret. 

Lisa påpekar att hon tycker att det är viktigt med scoutkläder (som 

alternativ till scoutskjortan) för gemenskapens skull och för att det 

inte ska behöva bli en grej av vad man har på sig på scouterna. 

 

”De går liksom inte att sätta på sig för de är stora som hus.” (Stina) 

 

Scouterna i Svealand nämner flera fördelar med scoutskjortan. Den är 

till exempel skön och har många fickor som man kan ha saker i. Den 

är bra som en mellantröja och man behöver inte vara rädd om den. 

Den för samman gruppen och det syns vilken kår man kommer ifrån 

om man bär halsduk.  

Även nackdelar nämns. Skjortan kan till exempel kännas stel för att 

man ”har en massa saker i fickorna” och märken på ärmarna. Det kan 

vara jobbigt att knäppa alla knapparna och plagget kan vara varmt på 

sommaren. Det kan ta lång tid att torka skjortan om den blivit blöt (ef-

tersom den är gjord av bomull). Det nämns också att den kan vara 

obekväm, att inga storlekar passar eftersom skjortan har fel proportio-

ner och den anses inte heller vara anpassad för friluftsbruk.  

 

Patrik är inte stolt, men han skäms inte heller för att vara scout. ”Det 

är som om någon berättar för mig att dom spelar fotboll, för mig i 

alla fall.”  

 

Några av scouterna säger sig vara stolta över att vara scouter och över 

att ha scoutskjorta. Stefan säger till exempel att han alltid är stolt över 

att vara scout och att det var häftigt att ha scoutskjorta på scout 2001, 

Sveriges första nationella jamboree. Då hade alla varit likadant kläd-

da. Stefan är konfirmerad på ett konfirmationsläger för scouter. På 



Westberg: Scoutskjortan                                                                                   IOL/Forskning nr 24 

 54

konfirmationen var han klädd i scoutskjorta liksom de övriga delta-

garna. Fastän det var samma skjorta som han har i vanliga fall så kän-

de han sig finklädd och uppklädd. Skjortan var nystruken, halsduken 

välrullad och ärmarna uppkavlade. Jag frågar honom om han skämts 

någon gång för att vara scout eller för att ha scoutskjorta? Han svarar 

att han aldrig skämts, men att han känt sig lite uttittad någon gång när 

han åkt själv i scoutskjorta på bussen. Det har aldrig känts konstigt när 

han varit tillsammans med andra scouter. Flera av scouterna har ett 

neutralt förhållningssätt; de har varken varit stolta eller skämts.  

Några tycker att det har varit pinsamt att vara scout eller ha scout-

skjorta. Julia menar att hon kan skämmas för att vara scout ibland, 

eftersom några av hennes kompisar tycker att det är fånigt att hon är 

medlem i rörelsen, men hon skäms inte för att ha scoutskjorta. Lisa 

tyckte att det var pinsamt att ha skjortan när hon var yngre. Hon dolde 

skjortan under jackan, så att den inte skulle synas och hon ville inte 

gärna träffa någon från klassen när hon var klädd i skjortan. Hon säger 

att hon inte skämdes för att vara scout, men om folk frågade henne 

vad hon gjorde på fritiden så kanske det inte var det första som hon 

berättade.  Stina säger att man ”inte precis sätter på sig skjortan om 

man inte är med andra scouter”. Hon skulle aldrig ha den i skolan. Det 

hade varit annorlunda om det var en tröja som det stod scout på.  

 

Maria vet inte om scoutskjortan betyder något särskilt. 

 

Miniorscouterna uppger att de inte vet vad skjortan symboliserar. En-

ligt de andra symboliserar skjortan olika saker, bland annat att man är 

scout, att man är medlem i Svealand och att man hör ihop som en 

grupp. Skjortan visar vad man kan, vad man har gjort, hur mycket och 
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länge man har varit med och hur gammal man är. För andra scouter 

visar skjortan även var man kommer ifrån.  

 

”Är man scout, då har man scoutskjorta.” (Stefan) 

 

Svealandscouterna menar att de bland annat bär plagget för att man 

ska och måste det och för att visa att man är scout för allmänheten. 

Genom att bära skjortan visar man dessutom andra scouter varifrån 

man kommer. Skjortan är gemensam, alla har den. När Lennart var 

yngre (han är 46 år) så sa man att halsduken skulle kunna användas 

som en mitella, men enligt honom så är det ingen som säger så idag. 

Lisa menar att det är viktigt att inte behöva ”modekläder” på scouter-

na, eftersom man gör det varje dag i skolan. Därför tycker hon att 

scouter ska bära scoutskjorta. 

 

”De brukar säga till innan om det är någonting speciellt.” (Patrik) 

 

I kåren verkar det som om reglerna för plagget är oskrivna. De be-

stäms avdelning för avdelning och åldersgrupp för åldersgrupp. Be-

stämmelserna är inte lika för alla. På patrullscoutavdelningen där 

Lennart är ledare vill man att scouterna ska ha skjorta på mötena, men 

det vill inte ”ungarna ha”. Han vet inte om de ”skäms för att åka om-

kring på området med skjortan på sig”. Istället har man börjat med 

collegetröjor. Enligt Patrik måste man ha scoutskjorta och halsduk på 

flagghissningen och på scouttävlingar, Annars är det inte så många 

bestämmelser. Ledarna säger till vad som gäller. Stefan säger att det 

inte finns några bestämmelser ”som alltid är uppsatta på kåren”, men 

man ska ha skjortan på möten, åtminstone när man är yngre.  
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Scouterna tycker att reglerna är bra, ganska bra eller okej. Ingen ut-

trycker något missnöje. Nästan alla nämner att man ska ha scoutskjor-

ta vid flagghissning och flagghalning och att det är ”tradition”.  

Få personer i Svealand uppger att de känner till att SSF har dräkt-

bestämmelser. Det är bara en ledare som har ett svagt minne av att det 

finns sådana. En juniorscout säger att han ”kanske tror” att det finns 

någon regel om att man ska ha scoutskjorta vid flagghissningen. En 

seniorscout tror att förbundets regler kan vara ungefär som i kåren, 

fast striktare.  

 

Paula tror att andra människor tycker att skjortorna är lite ”fjanti-

ga”. 

 

Informanterna menar att de blir igenkända som scouter om de bär 

skjorta. Juniorscouterna tror inte att andra människor tänker så mycket 

på scoutskjortor. Jacob säger: ”Det är liksom bara normalt, man har ju 

det.” Patrullscouterna tror att människor tycker att skjortan är ”fjan-

tig” och ”inte så himla snygg”. Paula säger att andra tror att scouter 

har scoutskjortor jämnt, men så är det inte enligt henne. Stina påpekar 

samma sak och tillägger att när andra inte ser det så går scouter om-

kring i vanliga kläder och är lika mycket scouter för det. Den manliga 

ledaren tror att andra tycker att det är positivt med scoutskjortan, och 

den kvinnliga tror att skjortan kan upplevas som präktig och småmili-

tärisk, men hon säger att hon också tror att många har en positiv rela-

tion till scouting. Hon menar att människor har olika inställning.  

 

Stefan har träffat scouter som alltid går runt i scoutskjorta i skolan 

och som tycker att det är ”väldigt trevligt”. Han har också mött scou-

ter som ”hatar scoutskjortan över allt annat”.  
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Vad andra scouter tycker om skjortan har alla en medvetenhet om. 

Miniorscouterna menar att andra scouter tycker att skjortorna är bra 

eller jättebra. De andra Svealandsscouterna menar att scouter har olika 

åsikter om plagget, att en del tycker om det och andra inte.  

 

Maria tycker att det är skönt att ha scoutskjorta på sig, att detaljerna 

på plagget är fina och att färgen är bra.  

 

I intervjuerna ställdes frågor om skjortans material, detaljer och färg. 

Miniorerna var nöjda. De övriga hade olika tankar om funktionalitet, 

estetik och komfort. Paula tycker till exempel inte att bomull är bra, 

eftersom plagget torkar långsamt om det blir vått.  Samtidigt tycker 

hon att bomull är bra eftersom det är ”naturligt”. Hon nämner att 

knapparna kan vara irriterande när hon har bråttom.  

Stina tycker att gamla skjortor är skönare, eftersom de är tunnare. 

Lennart menar att skjortan är gjord i ett bra material. Han har haft 

samma sedan 1973. Han påpekar att plagget saknar krage och att den 

översta knappen inte sitter ända upp i halsen. Han nämner även att 

knapphålen varit dåliga sydda i dotterns skjorta.  

Stefan påpekar att den nedersta knappen sitter tjugo centimeter upp 

och att det är ”konstigt”.  Han tycker att skjortans proportioner är fel, 

att en skjorta som är lagom i midjan, samtidigt kan vara för kort i är-

marna. Lisa säger också att storlekarna är konstiga och att skjortorna 

är gjorda för ”feta personer”. Hon påstår att de små storlekarna är väl-

digt stora och att det är svårt att hitta rätt storlek. Jacob tycker att det 

skulle vara bra att ha en knapp som man kan fästa ärmarna på när de 

är uppkavlade.  
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Samtliga är överens om att skjortan ska vara blå, men Paula, Stina 

och Lisa tycker att det skulle kunna vara en ljusare blå nyans. Lennart 

säger att det finns vissa symboler som scouterna tyr sig till och att 

svenska flaggan är en av dem. Han tycker att skjortans blå färg hör 

ihop med flaggan på något vis.  

 

Lennart vill att något av den nuvarande skjortan ska vara kvar även i 

framtiden.  

 

När vi pratar visar det sig att alla ville ha ett gemensamt plagg, en 

skjorta, även i framtiden. Flera önskar att skjortan ska se likadan ut i 

framtiden som den gör idag. Några vill ha förändringar och justering-

ar. Ledarna föreslår att man skulle kunna ha två plagg, ett för officiel-

la tillfällen och ett som är mer praktiskt i vardagen. 

 

”Nej den var ful. Den är ju grön. Då ser man ju ut som de där religiö-

sa scouterna.” (Paula) 

 

Intervjuerna avslutades med att vi diskuterade ett förslag till en ny 

scoutskjorta som hade publicerats i Redo för scouting, scoutrörelsens 

tidning. De flesta reagerade på att plaggen på bilderna var gröna. De 

framhöll att de vill att skjortan ska vara blå. Ingen visade någon större 

entusiasm, men några skulle kunna tänka sig att bära plagget.  
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Kapitel 5. Scoutkår Norrland 

Norrland, som funnits i drygt 70 år, ligger i en stad i norra Sverige. 

Kåren har en miniorscoutavdelning, två juniorscoutavdelningar och en 

patrullscoutavdelning, men inga seniorscouter. Totalt är det cirka 40 

till 50 medlemmar. Man brukar försöka rekrytera medlemmar och le-

dare, till exempel genom att be föräldrar att engagera sig, men kåren 

har ingen föräldraförening. Norrland brukar engagera sig i aktiviteter 

som deras distrikt anordnar, till exempel hajker. På ett läger för några 

år sedan knöts kontakter med två närliggande kårer. Tillsammans med 

dem brukar man också ordna hajker och aktiviteter.  
 

Resultat av intervjuerna 

Jeanette säger att några alltid har på sig skjortan och att andra ald-

rig har den.  

 

När informanterna får frågan om scoutskjortan används i kåren, svarar 

de att den används ibland. Några använder den mer och andra mindre. 

Främst bärs den på läger, hajker och Sankt Georg. Inga åldersgrupper 

tycks bruka den mer än andra. De yngre scouterna väntar dock med att 

köpa skjorta tills de har varit medlemmar en tid enligt Lena. Hon 

tycker att det är ganska bra eftersom det utgör en kostnad. Man behö-

ver inte ha skjorta på mötena. Mikael, åtta år gammal, berättar att de 

andra miniorerna inte hade haft scoutskjorta på det första mötet. Han 

hade träffat kårens äldre scouter på ett annat möte och de hade haft 

vanliga kläder på sig.  
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Patricia säger att man använder scoutskjorta, men inte på träffarna. 

Det är mest vid högtider som Sankt Georg och en del hajker och lä-

ger.  

 

År 1988 biföll förbundsstämman en motion om att bära scoutdräkt på 

Sankt Georgsdagen. ”Det innebär att vi gör den 23 april till en dag då 

alla scouter visar sig i korrekt och välvårdad scoutdräkt.” (Svenskt 

Scoutliv, 1989, s. 63).  I Norrland beskriver flera av scouterna högti-

den.  

Sankt Georg, eller Sankt Göran som han också kallas, är scouternas 

skyddshelgon. Det är samme Göran som i legenden om Sankt Göran 

och draken. En dag i april varje år firas Sankt Georg-dagen i scoutkår 

Norrland, men den firas också i andra kårer och även i andra länder. 

Petra berättar att olika kårer brukar samlas i en kyrka på kvällen och 

så har man en ceremoni där man får märken. Man får olika märken 

beroende på om man är minior-, junior- eller patrullscout. Varje år får 

man också ett Sankt Georg-märke, som har olika färg från år till år. 

Kyrkor växlar också. Det hela inleds med att alla samlas i scoutstugan 

och att man sedan gemensamt går i ett tåg till kyrkan. 

 

”Någon annan ska också vara först.” (Mikael) 

 

När de intervjuade tillfrågas om när de själva använder skjortan svarar 

några av dem jämt eller ofta. En del nämner särskilda tillfällen och 

sammanhang, som hajker, läger, Sankt Göran och föräldramöten. 

Mikael som är miniorscout har inte börjat använda skjorta än. Han har 

en hemma, men vill inte vara först med att använda den.  

Petra berättar att hon har haft den i skolan på Sankt Georg. Det är 

bara tre personer i skolan som är scouter och den dagen går de klädda 
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i scoutskjortor. Tillsammans med sin kompis så brukar hon bestämma 

om hon ska ha den eller inte. Lärarna brukar be henne att berätta om 

varför hon har skjorta och killarna i klassen brukar retas på skoj.  

Pelle använder inte skjorta så mycket just nu, eftersom den han har 

är för liten. Han har fått en ny, men har inte hunnit sy på märken än. 

När jag träffar honom är han ändå klädd i scoutskjorta (den som är för 

liten). Han säger att han har tagit på sig den eftersom det är en speciell 

dag, då han ska bli intervjuad. Han brukar mest använda plagget på 

läger och på lägerbål och menar att den är som gjord för det. Man ska 

ha skjortan när det är något speciellt. 

Lena har skjortan på de flesta mötena, 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”. Den visar också att hon 

är scouten Lena i förhållande till den vanliga Lena. Hon har den på 

”representationsgrejer” som till exempel föräldramöten. Då kan det 

till och med hända att hon tar ”snyggskjortan” istället. (Hon äger två 

scoutskjortor). Leif berättar att han använder den privat när han är ute 

i skogen. Halsduken har han aldrig, inte ens i scoutsammanhang. Han 

tycker att den är ivägen. ”Jag har inte förstått vitsen med han, så den 

har jag aldrig.” 

 

Jan säger att det är viktigt att ha skjortan på Sankt Georg-dagen, lä-

ger och hajker. 

 

När de uppmanas att svara på frågan om det finns tillfällen då det är 

extra viktigt att ha scoutskjorta nämner juniorerna och patrullscouter-

na Sankt Georg, läger och lägerbål. Ingen av dem säger att det är vik-

tigt att ha skjortan på möten.  
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Lena menar att det kan vara viktigt att ha skjortan när man träffar 

föräldrar på upptaktskvällen. Leif tycker att det är viktigt att ha skjor-

tan på möten. Han menar att grundtanken med plagget är att det är 

praktiskt att ha utomhus. Han pekar på betydelsen av att alla är lika-

dant klädda och att man därmed slipper använda märkeskläder. Det 

tycker han är viktigt och därför bär han själv skjortan. Han menar att 

man inte kan säga åt någon annan att ha den på sig om man inte själv 

har den, man kan bara visa genom sitt eget handlande. Han tycker inte 

att det finns några tillfällen som är viktigare än andra.  

 

Patricia brukar ha en scouttröja istället för skjortan på mötena, men 

ibland har hon någonting varmare.  

 

Som alternativ till scoutskjortan nämns vanliga kläder, oömma kläder 

och varmare eller kallare kläder. Scoutlokalen är kall och scouterna 

vistas ofta utomhus. Flera betonar viken av att klä sig varmt. Jan säger 

till exempel han ibland har fleecetröja. Han berättar att det brukar vara 

ganska kallt vid halv åtta på kvällen när de slutar sina möten.  

 

Petra ”älskar” scoutskjortan. Den är ”jätteskön att ha på sig” och är 

nästan ett av hennes ”favoritplagg”.  

 

Samtliga scouter uppger att de trivs i scoutskjorta. Juniorscouterna 

och två av patrullscouterna nämner vardagliga eller speciella tillfällen, 

då de känt sig stolta över att vara scouter och över att vara klädda i 

scoutskjorta. De har aldrig skämts. 

Petra berättar att hon till och med älskar plagget! På skolan är hon 

”jättestolt” när hon får uppmärksamhet över att bära plagget. Hon me-

nar att det inte finns någonting att skämmas över. ”Jag kan inte förstå 
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att det finns personer som tycker att det är jättetråkigt och världens 

tråkigaste sak, men dom 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 det. Då har hon sagt emot: ”det är 

världens roligaste sak”.  

Patricia kände sig stolt när hon hade scoutskjortan i skolan på Sankt 

Georg. 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 

fånigt”, men hon ”skiter i det nu”. När hon var yngre tyckte hon att 

det var ”pinsamt, hemskt”. Jag frågar henne om hon någon gång 

skämts för plagget eller för att vara scout. Patricia säger att det har 

hon inte, men det finns folk som tycker att det är fånigt, så ibland vill 

hon inte berätta att hon är medlem. Patricia menar att det främst var 

förut. Nu så har hon bättre självförtroende, så hon ”skiter i vad folk 

tycker”.  

Lena berättar att det var en period under högstadiet som hon tyckte 

att skjortan verkligen skrek ut ”du är en scout” och då tyckte hon att 

det var 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 så gav det mer en känsla av 

att ”här kommer vi”. Lena tycker att man kan vara stolt över att vara 

scout i det vardagliga när någon till exempel lyckas få ihop en perfekt 

surrning. Det känns bra ”överallt egentligen”. Det är häftigt att vara 

scout!  

Leif ser scoutskjortan som ett ”arbetsplagg”. Han tänker inte så 

mycket på den utan har den bara. Han menar att det här med att vara 

scout hela tiden finns latent och att det följer med i allting man gör. 

Man är scout med eller utan skjorta. När man håller på med scouterna 
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tar man på sig skjortan. Jag frågar honom om han någon gång skämts 

och får svaret att det var lite känsligare med skjortan när han var yng-

re, i patrullscoutsåldern. Då skulle man se ut som alla andra. Nu ”ski-

ter han i det”.  

 

 Skjortan symboliserar att ”det här är jag, jag är scout” säger Pelle.  

 

Vad symboliserar en scoutskjorta enligt Norrlandsscouterna? Den vi-

sar att man är scout, men man är scout även utan plagget. Patricia på-

pekar att det är svårt att säga vad skjortan som helhet symboliserar. 

Märkena betyder olika saker och detta framhålls av junior- och pa-

trullscouterna. Jeanette säger till exempel att det syns hur många mär-

ken man har klarat när man har scoutskjorta. Hon visar bland annat ett 

samlarmärke som hon fått eftersom hon har samlat på någonting, 

städmärket, eftersom hon har hjälpt till hemma, simmärket, flickmär-

ket, lägermärket och Sankt Georg-märket. Pelle berättar att man kan 

vara jättestolt över sig själv om man fått ett märke och sedan sytt fast 

det. ”Kolla jag har fått det där märket! Å kunde du det där!” Han be-

rättar att han varit på hajk och på den hade allt handlat om att man 

skulle lära sig att hålla en kniv och hugga ved. På slutet fick han mär-

ket och då hade han blivit ”jätteglad”.  

Lena tycker att skjortan symboliserar gemenskap. Den visar också 

att man är scout. Är man det kan omgivningen förvänta sig vissa sa-

ker, bland annat att det är en person som verkligen försöker att göra 

sitt bästa, som man kan lita på, som förhoppningsvis klarar att ta sig 

från punkt a till punkt b (för att han eller hon tränat på det) och att det 

är en person som vet att hantera en kniv. ”Så att folk utifrån ser att just 

det, det där är en scout, men då är det såhär.”  
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Leif menar att skjortan symboliserar en grupp och en ideologi. Han 

frågar sig hur många som känner till ideologin, som han anser kort 

kan beskrivas som barnuppfostran. I och med att man har på sig skjor-

tan har man ett mål som ledare. Man är scout och ”ställer man upp på 

hela paketet” där slutmålet är att ”fostra goda medborgare”. Enligt 

Leif märker inte scouterna något av detta, eftersom det smygs in i pla-

neringen. 

 

Petra har scoutskjorta för att visa att hon är med i scouterna, i scout-

kår Norrland, i Sverige.  

 

Varför har de scoutskjorta? De mest nämnda anledningarna är att man 

har den om man är scout och att den visar att man är det. Andra skäl är 

att den är varm, praktiskt och snygg, att man trivs i den, har märken 

på den och att alla blir likadana när man har den. 

Lena säger att hon är scout även utan skjortan, men att det blir tyd-

ligare om hon har den. Hon påpekar att det inte är nödvändigt att ha 

en skjorta för att ha märken. Man kan sätta dem på anslagstavlor, eller 

på märkessköldar istället. Några som inte har köpt skjortor har gjort 

lägerbålsfiltar. Lena menar att det är häftigt att kunna visa att ”det här 

har jag gjort, alla dom här märkena har jag gjort” när man väl har en 

skjorta.   

Leif svarar att han har skjortan för att det är ett praktiskt klädes-

plagg, alla blir likadana och så visar den att man är scout. Han säger 

att man får ”… vara mer barn i scoutskjortan, det är helt legalt att leka 

herre på täppan och kasta ner ungarna i en snöhög…” Skjortan visar 

att han är scoutledare och ”då får man busa mer”.  
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”Jag vill liksom ha den när det är scouterna.”  (Jeanette) 

 

I scoutkår Norrland tycks det finnas få regler om när scoutskjortan ska 

användas. Av informanterna får man intrycket att det mest är upp till 

individerna själva. Det är för det mesta frivilligt. I tre olika samman-

hang ska dock skjortan alltid användas: läger, hajker och Sankt Georg 

med märkesutdelning. Enligt Jeanette finns det en bestämmelse om att 

man ska ha skjortan på Sankt Georg. Om man inte har skjorta så får 

man inte något märke på märkesutdelningen.  

Det förefaller som att alla är nöjda med reglerna. Patricia anser att 

man kanske borde ha skjortan lite mer på träffar, men plagget är lite 

kallt på vintern och det är oftast då som de har möten. I scoutlokalen 

är det ofta kallt och man ska alltid vara klädd så att man kan vara 

utomhus. Ingen av minior-, junior- eller patrullscouterna känner till att 

Svenska Scoutförbundet har dräktbestämmelser, vilket ledarna där-

emot säger sig göra.  

Lena menar att kåren egentligen inte har några bestämmelser, men 

att det är sagt att man måste ha en scoutskjorta om man ska på läger. 

Annars är det helt upp till barnen själva. Hon menar att man kan göra 

allt på scouterna utan att ha en scoutskjorta. ”Det finns liksom inget 

egenvärde i att ha just den, för att man då täljer bättre eller lagar mat 

bättre eller nånting sånt där, så att nej det tycker jag inte.”  Hon tycker 

att bestämmelserna är bra och menar att man inte ska bli tvingad att 

köpa en scoutskjorta när man börjar. Det finns så mycket kostnader 

för föräldrarna ändå och tvåhundra kronor för skjorta, halsduk och 

sölja kan vara för mycket. Hon menar att det blir ganska naturligt att 

vilja ha scoutskjorta om man fortsätter i scouterna: ”alla andra nu, 

som har gått länge, har scoutskjortan, men då önskar jag också mig en 

scoutskjorta”. Hon känner till att SSF har dräktbestämmelser och 
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tycker att det är bra att man ska ha skjortan så mycket som möjligt, 

men att det är skillnad om det bara är avdelningen som träffas eller 

om scouterna på något sätt ska göra reklam för sig, till exempel ge-

nom att stå och sälja någonting på skyltsöndagen. Då tycker hon att 

det är viktigt att ha skjortan.  

Leif säger att den enda uttalade regeln är att man ska ha skjortan på 

Sankt Georg när det är märkesutdelning. Man 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. Jag frågar honom om han bru-

kar säga till scouterna, det vill säga de barn som han är ledare för, att 

ha scoutskjorta. Han menar att scouterna vill ha den själva och att man 

inte behöver prata om det. Han säger också att scouterna ser ”mer vad 

man gör och mindre vad man säger” och därför brukar han själv vara 

klädd i scoutskjorta. 

 Leif tycker inte om bestämmelser, eftersom han tror att de lätt kan 

kväva ideella rörelser. Det kan vara svårt att värva nya scouter om 

man bestämmer att man ska ha scoutskjorta, om den nye scouten inte 

riktigt vill, för att det är känsligt med kompisar eller i skolan.   

 

”Och du som är scout, kan inte du fixa det här?” (Lena)  

 

Vad har scouterna för tankar om omgivningens uppfattning om rörel-

sen och klädesplagget? Tre personer menar att det inte är säkert att 

yngre människor känner till scoutrörelsen. Pelle berättar att en del inte 

vet vad scouterna är och att han måste förklara det ibland. Övriga me-

nar att andra känner till att scouter har scoutskjortor. Flera menar att 

omgivningen inte har någon speciell åsikt om scoutskjortor eller scou-

ter. Några undantag finns, Patricia påstår till exempel att ungdomar i 

hennes ålder tycker att scouter är fåniga. På frågan vad Pelle tror att 
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människor, som inte är scouter, tycker om scouter och scoutskjortan, 

svarar han att han inte riktigt vet och att det ”beror på”. Om det är nå-

gon som har slutat för att de tyckte att det var ”supertråkigt” så kanske 

de säger: ”Uh där går en scout, att dom fortfarande går på det där ski-

tet, ska vi gå och mobba han typ”. Ifall det är någon som har slutat för 

att han inte hinner med då kanske personen går fram och säger ”Å går 

du fortfarande på scouterna, jag vill börja men jag har inte tid”.  Pelle 

menar att människors åsikter är olika, en del kan till exempel vara ny-

fikna på vad skjortan är för typ av dräkt, medan andra tycker att den är 

ful.  

Lena är övertygad om att andra människor känner igen scouter och 

scoutskjortor, men hon tror inte att de har några speciella åsikter om 

plagget annat än ”där går det en scout, punkt, liksom”. Hon tror att 

fler önskar att de vore scouter, ”att de tordes vara scouter”. Hon menar 

att scouter inte har så hög status; ”Men jaha är du scout, men jaha, 

okej, det kanske inte var så töntigt som dom sa att det var.” Hon miss-

tänker att andra tror att scouter kan väldigt mycket. ”Och du som är 

scout, kan inte du fixa det här?” Det kan hon också få höra ibland.  

 

 ”Dom kanske ser att å där går en annan scout som jag inte känner, 

så går dom fram och hälsar och pratar att jag går också i scouterna.” 

(Pelle)  

 

Vad har informanterna för föreställning om vad scouter tycker om 

scoutskjortan? Minior-, junior- och patrullscouterna tror att andra 

scouter tycker att skjortan är bra. Vad man tycker om scoutskjortan, 

beror lite på hur gammal man är, tror Lena. På högstadiet finns det en 

”pinsamhetsfaktor”. Själv skulle hon aldrig ha haft skjortan om hon 

gått ensam över torget när hon var i den åldern. Hade det däremot  
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varit några andra scouter med, hade den åkt på. Då hade hon också 

velat visa att hon var scout. Hon tror att många ser skjortan som ett 

praktiskt klädesplagg.  

Lena säger att det finns några som har kämpat för att det skulle fin-

nas byxor också. Ett tag diskuterades om man kunde ha militärbyxor 

till skjortan eller inte. Här kan kommenteras att förbundsstämman är 

1993 innehöll en motion om att kamouflagefärgade militärbyxor skul-

le förbjudas i scoutverksamhet. Förbundsstyrelsen menade att dräkt-

ordningens rekommendationer var vägledande och motionen avslogs 

(Svenskt Scoutliv, 1994).  

 

”Man kan knöla ihop den och ha den i ryggsäcken och packa upp den 

och den är väl lite skrynklig, men det duger att ha liksom.” (Lena)  

 

I intervjuerna ställdes frågor om skjortans material, detaljer och färg. 

Alla svarar att skjortans material är bra utom Leif som tycker att mate-

rialet är för tunt, eftersom det slits ned på ett par år. Mikael och Jan 

irriteras över knapparna. Mikael säger det vore bättre med dragkedja 

istället för skjortans knappar, eftersom han tycker att det är jobbigt 

”att knäppa, knäppa, knäppa, knäppa hela tiden”. Lena nämner att 

knapparna på hennes skjorta har scoutliljan på sig och att det är fint.  

Leif påpekar att plagget är en ”uteskjorta” och att man reglerar 

värmen i halsen genom att öppna eller stänga. Idag kan man inte 

stänga den ordentligt eftersom det saknas en knapp överst. I den 

aspekten tycker han inte att plagget är gjort för friluftslivet.  

Alla utom Patricia och Pelle tycker att färgen ska vara som den är, 

varken ljusare eller mörkare. Enligt Patricia skulle den kanske kunna 

vara lite mörkare. Pelle tycker att det skulle vara kul om skjortan är 
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grön. Då kan man kamouflera sig, smyga på folk och gömma sig och 

det tycker han är roligt.  

 

 Leif vill behålla skjortan som den är i framtiden, för den är ”jäkligt 

bra”. 

 

Under intervjuerna diskuterade vi skjortans framtid. Samtliga vill ha 

kvar scoutskjortan. Några kan tänka sig förändringar och justeringar 

av detaljer och andra inte. Jan tror att man kanske kan ha något som 

ersätter knappar, någonting enklare, kanske kardborre? Det är svårt att 

få in knapparna i knapphålen och han brukar behöva ta hjälp av sina 

föräldrar och kompisar.  

Några kan tänka sig kompletterande och/eller alternerande plagg, 

medan andra tycker att de är onödiga eller att de redan finns. Det finns 

ingen anledning att ändra på den nuvarande skjortan tycker Lena till 

exempel. Det är bra med fickor fram och att den är knäppt och finns 

med lång och kort ärm. Båda sorterna har man användning av enligt 

henne. Någon egentlig anledning till att ha ytterliggare plagg finns 

inte.  

Leif brukar använda ett underställ under skjortan när han är ute och 

tror inte alls på debatten om att den är dålig i friluftslivet. Om den blir 

blöt så låter man den bara torka. Det enda som är negativt är egentli-

gen att det saknas en knapp överst. Man kan inte knäppa skjortan om 

det är kallt. Jag frågar honom om skjortan skulle kunna kompletteras 

med andra plagg. Han nämner då att det redan finns en scoutbyxa, 

men att han inte gillar den eftersom den inte uppfyller de krav som 

han ställer på utrustning, till exempel har byxan dragkedjor och de 

fryser när det är kallt. Jag frågar honom om man skulle kunna ha 

andra plagg att byta med. Han svarar att det redan finns idag och att 
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han inte tycker att det behövs fler. Han frågar sig hur mycket saker 

man ska ha och ser en risk i att ”det kanske börjar sväva iväg”.  

 

Pelle tycker att det föreslagna plagget är snyggt och kan tänka sig att 

ha det. 

 

Intervjuerna avslutades med att vi diskuterade ett förslag till en ny 

scoutskjorta. Mikael och Pelle tycker att förslaget ser bra ut. Det tyck-

er Jeanette också, men för henne spelar det inte så stor roll vad det är 

för plagg man har. De övriga har olika invändningar mot förslaget och 

väljer hellre den nuvarande skjortan. Två personer reagerar mot att 

klädesplaggen är gröna. Den kvinnliga ledaren menar att förslaget inte 

föreställer skjortor. Hennes åsikt är att det är en poäng med att det är 

en skjorta. Den manlige ledaren menar att det är opraktiskt med drag-

kedjor, eftersom de fryser när det är kallt.  
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Kapitel 6. Scoutkår Götaland 

Götaland är en sjöscoutkår som ligger i en stad i södra Sverige. Den 

har funnits i drygt 60 år och har sina lokaler och båtar i stadens ytter-

områden.  I kåren finns en bäverscoutavdelning (barn i åldern sex till 

sju år), en miniorscoutavdelning, en juniorscoutavdelning, en patrull-

scoutavdelning, en seniorscoutavdelning och en roverscoutavdelning. 

Sammanlagt är det ca 140 medlemmar. Enligt kårordföranden är det 

precis vad man klarar av med ledare, båtar och lokaler. Kåren har köer 

till alla avdelningar. Tillgången på ledare är relativt god och en föräld-

raförening stöttar verksamheten.  

 

Resultat av intervjuerna 

Pernilla nämner att patrullscouterna har en tävlig, i vilken man får 

poäng om man har scoutskjorta.  

 

Informanterna menar att kårens scouter oftast använder scoutskjorta, 

men att det finns undantag. En del glömmer den, hinner inte byta om 

eller äger inte någon egen skjorta (eftersom de inte har varit scouter 

någon längre tid). Flera personer nämner att patrullscouterna har en 

tävling som går ut på att man får poäng om man bär scoutskjorta på 

mötet.  

 

Julia använder alltid klädesplagget när hon ”går på sjöscouterna”.  

När scouterna uppmanas att berätta om när de själva använder scout-

skjorta svarar några att de alltid använder den i scoutsammanhang. De 

som istället specificerar tillfällen räknar upp scoutings olika bestånds-

delar, såsom möten, läger, Kårens dag och seglingar med mera. De ger 
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på så sätt också ett intryck av att nästan alltid använda klädesplagget i 

scoutsammanhang. Signe har till exempel skjortan på ”scoutgrejer”, 

som till exempel möten, läger och olika arrangemang. På sommaren 

har hon den inte hela tiden, eftersom den är varm.  På vintern är den 

däremot mer praktisk.  Louise använder alltid skjortan i scoutsam-

manhang, eftersom hon tycker att det är praktiskt. Ett exempel på ett 

sådant sammanhang är kårstyrelsens möten. 

 

Jesper bär skjortan på möten, läger, Kårens dag och andra scouttill-

fällen. 

 

Kårens dag återkommer i flera av informanternas utsagor, därför följer 

här en beskrivning: Louise berättar att kåren har en födelsedag. Den 

har firats samma datum varje år sedan slutet av 1930-talet och kallas 

för Kårens dag. Då samlas alla avdelningar och föräldrar och 

släktingar bjuds in. Tillsammans gör man gemensamma aktiviteter 

som varierar från år till år. Den första gången en medlem deltar så blir 

han eller hon ”invigd i scouterna”.  

 

Peter tycker att det är viktigt att använda scoutskjorta på scouterna 

men nämner inga särskilda tillfällen.   

 

En annan fråga som ställdes under intervjuerna var om det finns några 

tillfällen då det är extra viktigt att bära scoutskjorta. Magnus svarade 

att det inte finns några tillfällen då det är extra viktigt. Av de övriga 

påstår en del att det alltid är lika viktigt och andra räknar upp olika 

tillfällen. Exemplen är talrika, och ger ett samlat intryck av att scout-

skjortan uppfattas som betydelsefull i många sammanhang, för att inte 

säga alltid. Sune anser till exempel att det är viktigt att ha scoutskjorta 
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på läger där det är många scouter från andra länder. Då kan man visa 

vilken kår man är medlem i. Han tycker också att det är viktigt att ha 

den när man hissar den svenska flaggan. 

 

Magnus vet inte vad han har istället för skjortan. Han använder den 

jämnt.  

 

Götalandsscouterna tillfrågades också om vilka kläder de använder 

om de inte har scoutskjorta. Svaren gav vid handen att de oftast an-

vänder skjortan, men att de ibland kan använda vanliga kläder, scout-

tröjor eller jobbkläder. Jesper berättar till exempel att det händer att 

han har scouttröja när skjortan ligger i tvätten. Louise sätter i princip 

alltid på sig scoutskjorta. Men på läger kan det hända att hon har 

”jobbkläder” istället. ”När man är på läger så måste man ju ha någon-

ting att byta med. Då använder man ju t-shirt i allmänhet som man 

smutsar ned då och så spar man på scoutskjortan tills att man ska vara 

fin i den.” 

 

Louise trivs i skjortan och tycker att den är praktisk och bekväm. 

 

Alla uppger att de i stort trivs med att ha scoutskjorta. Jesper är till 

exempel väldigt ”glad för” märken och för att ha dem på sin skjorta. 

Han säger att det är kul att visa att han har varit med på olika läger. 

Jag frågar vem han visar märkena för? Jesper svarar att han gör det för 

alla andra i kåren som inte har varit med på lägren. När han är på läger 

gör han det för scouter från andra kårer. Då kan de se om de har varit 

på samma läger. Jesper har aldrig skämts för att vara scout, men han 

tycker att det var lite pinsamt att han hade kvar ett märke från det att 
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han var bäverscout ända tills nyligen. Det skulle ha tagits bort för tre 

år sedan, men har suttit kvar på skjortan.  

Jag frågar Signe om Götalandsscouterna brukar ha skjortan i skolan 

på Sankt Georg (vilket några av scouterna i Norrland har). Signe sva-

rar att hon inte har haft den på Sankt Georg, men att hon hade den på 

klassfotot i nian. Hon och en kompis hade bestämt sig för det, efter-

som det var en tjej i deras klass som också var scout och som sagt att 

hon aldrig skulle ha en scoutskjorta på sig utanför scouterna. För Sig-

ne är det inte pinsamt att ha den. Hon tycker inte att skjortan är ”värl-

dens snyggaste plagg precis”, men över att vara scout är hon alltid 

stolt. Hon har aldrig skämts vare sig för plagget eller för att vara 

scout.  

Louise trivs i skjortan och tycker att den är praktisk och bekväm. 

Det finns skjortor i olika årsmodeller. Hon har en ”gammal sliten äls-

kad” som hon inte vill göra sig av med. Louise menar att det har varit 

lite olika kvalitéer genom åren, men att de nuvarande verkar vara bra.  

Ingen Götalandsscout uppger att har skämts för att bära klädesplag-

get. Peter säger att han inte skulle vilja bära skjortan i skolan. ”Nej, 

men man är väl inte scout i skolan precis”, menar han när jag frågar 

honom om orsaken. Min tolkning av hans svar är att det inte har att 

göra med om det skulle vara pinsamt eller inte.  

 

Lotta tycker att skjortan symboliserar gemenskap. Den hör till när 

man är scout. 

 

När informanterna ska beskriva vad en scoutskjorta symboliserar 

nämns bland annat att man inte riktigt vet, att den visar vilken kår man 

kommer ifrån, vilka läger man har varit på, vad man har gjort inom 
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scouterna, om man är kille eller tjej, men den vanligaste beskrivning-

en är att den visar att man är med i en grupp, i scouterna.  

 

”… mest är det väl för att ledarna har tjatat på en sen man var liksom 

hur liten som helst, att man skulle ha scoutskjortan på scouterna.” 

(Signe).   

 

Informanterna berättar att man bär klädesplagget för att man är med-

lem, men även andra skäl nämns. Halsduken kan till exempel använ-

das som en mitella om någon skadas enligt Julia. Hon har övat att göra 

det på något möte, men aldrig behövt göra det i verkligheten. Peter har 

skjortan för att inte få minuspoäng i protokollet (patrullscouternas täv-

ling). Magnus säger: ”Jag vet inte, jag har den.” Han menar att ledarna 

har sagt att man ska scoutskjortan.  

Louise tycker att det är praktiskt, eftersom man slipper tänka på vad 

man ska ha på sig när man går till scouterna. Lotta säger att man inte 

spelar fotboll i balettskor som svar på min fråga varför hon använder 

scoutskjorta. Det är så hon brukar säga till de miniorscouter hon är 

ledare för. ”Man har scoutskjortan för att man är scout.” Den hör till. 

Anmärkningsvärt är att ingen framhåller att scoutskjortan är ett prak-

tiskt friluftsplagg.  

 

Jesper säger att man ska ha skjortan på möten, och på läger när man 

går utanför det egna lägerområdet.  

 

Vad finns det då för regler och bestämmelser i kåren? Signe säger att 

man måste ha skjortan när man seglar. Gör man det en gång utan 

scoutskjorta får man inte segla något mer under resten av säsongen. 

Man har den för att visa att man är scout. Har man inte med sig skjor-
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tan måste man gå hem och hämta den. På sommaren är det varmt och 

då behöver man bara ha skjortan när man seglar in och ut ur hamnar, 

för då ska det synas att man är scout. Ute på havet kan man ta av sig 

den och ha någonting annat istället. Signe tycker att bestämmelserna 

är bra men upplever snibben (halsduken) som besvärlig. ”Det är i 

princip en snibb som blir borttappad per läger.” 

Intervjuerna ger ett intryck av att kårens ledare kommit överens om 

att skjortan ska användas på möten, när man seglar (in och ut ur ham-

nar) och när man är på läger (utanför det egna lägerområdet). Det ver-

kar som om alla är tillfreds med reglerna. Nästan ingen känner till att 

SSF har bestämmelser. Signe är den enda som har läst dem. Hon me-

nar att de liknar kårens bestämmelser.  

Louise påpekar att man inte får driva reglerna in absurdum. 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. Enligt Louise uppfattar barn ofta saker 

bokstavligt, men det hade inte varit avsikten med bestämmelsen.  

 

Andra människor känner igen scouter menar Matilda. 

 

Götalandsscouterna menar att de allra flesta känner till scouterna och 

scoutskjortor. Några saknar uppfattning om vad andra kan tycka om 

klädesplagget. Louise säger till exempel att scoutskjortan är ett ”inar-

betat varumärke” och att människor inte tycker någonting speciellt om 

plagget. Skjortan är bara ett ”igenkänningsmärke”. Matilda påpekar 

att man är bland andra scouter när man har scoutskjorta på sig.  

En juniorscout, en patrullscout och en seniorscout ger en bild av att 

omgivningen ställer sig lite frågande till scoutrörelsen. Den uppfattas 
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inte som populär och en del människor vet inte vad scouter gör. Jesper 

säger att vissa i hans klass tycker att det är ”fjöntigt” att ha scoutskjor-

ta så fort man går på ett möte.  

Peter antar att ganska många känner till scouting.  I skolan är det 

ungefär hälften som känner till rörelsen, men det är inte så ”jättepopu-

lärt” att vara scout, det är mer fotboll som gäller för killar och ridning 

för tjejer. Han vet inte riktigt vad andra tycker om scoutskjortor.  

Signe tror att de flesta känner igen scoutskjortan, men hon vet inte 

vad de egentligen tror om scouter. ”Vissa” tycker att scouter är töntiga 

och att scouter bara knyter knopar, ”… folk har liksom frågat mig om 

jag äter kottar och grejer”.  

 

Peter säger att vissa tycker att det är bekvämt, och att andra tycker att 

det är obekvämt.  

 

När det gäller andra scouters uppfattningar om scoutskjortan, så tror 

Götalandscouterna att en del tycker att det är en nackdel att plagget är 

varmt om sommaren. Miniorernas uppfattning är att andra scouter 

tycker att scoutskjortan är bra.  Signe tror att man använder skjortan 

mer i hennes kår än vad man gör i andra kårer och att patrullscouter-

nas tävling kan vara en bakomliggande orsak. Louise säger sig aldrig 

ha mött något motstånd mot scoutskjortan. Enligt Lotta delar kårens 

vuxna samma uppfattning, att man ska ha skjorta på sig. När hon var 

på distriktsstämma deltog en representant från förbundsstyrelsen, som 

var klädd i tröja med förbundsmärke. Hon tyckte det kändes konstigt 

att han som representerade det ”högsta” inte var scoutklädd. Lotta tror 

att det är lite olika vad man tycker i kårerna. Hon nämner att det finns 

en period när man är patrull- och seniorscout, då man tycker att det är 

lite ”pinigt” att ha scoutskjorta. Man tar inte på sig den förrän man 
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kommer till scoutlokalen. Hon menar att det är en åldersgrej som går 

över. De andra scouterna nämner dock ingenting om detta. De påpekar 

endast att vissa tycker att det är en nackdel att plagget är varmt om 

sommaren.  

 

Signe tycker att skjortan är för tjock på sommaren, men bra på vin-

tern.  

 

Flera av informanterna är nöjda med skjortans material. Det missnöje 

som förekommer handlar om att det är lite för hårt eller att det är för 

varmt om sommaren. Detaljerna är alla nöjda med. Pennfickan är ett 

exempel på en detalj som framhålls som bra. Peter brukar använda en 

t-shirt under skjortan, eftersom han tycker att det känns bättre. Ibland 

är det så kallt så att det behövs. När han blir varm, till exempel genom 

att leka, så är det bara att ta av skjortan och då är han ändå klädd.  Han 

tycker att plaggets detaljer är bra, men knapparna går sönder ibland. 

När han drar av sig skjortan hastigt så kan de åka av. Han påpekar att 

skjortorna har lite olika färger beroende på hur länge man har haft 

dem.  

Alla är nöjda med att skjortan är blå. Pernilla tycker inte att den ska 

vara ljusare eftersom den ändå bleks av solen, och Signe att den inte 

ska vara mörkare, eftersom den då upplevs som varmare på somma-

ren. Av samma skäl uppskattar Louise sin ljusa skjorta. Signe tycker 

att skjortan är rätt skön och mjuk. Det har den blivit av många års an-

vändande. Hon har sin farmors skjorta och den är ”hur gammal som 

helst”. De andras skjortor är mycket blåare än hennes. Sune nämner 

att en del tycker att det är bättre med ljusare skjortor. Han tycker att 

färgen är ”rätt”, ”det är svenska flaggans färg.” 
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Lotta har en gammal skjorta och en lite nyare. Skjortorna håller så 

länge att man inte behöver köpa nya. Hon berättar att det blir någon-

ting speciellt med en scoutskjorta som man har haft under många år. 

Hon gillar inte sin nya som är kortärmad, eftersom hon tycker att den 

är hård, och beskriver sig själv som känslig för vad hon har på krop-

pen.  

Louise säger att en del skjortor har varit ”tjocka och styva”, medan 

andra har varit ”följsamma och trevliga”. Det har växlat genom åren. 

Hon påpekar att det är ett ”året-runt-plagg” och att det överlag inte ska 

vara för mycket detaljer, eftersom det är jobbigt att stryka skjortan då.  

 

 Sune påpekar att skjortan alltid har sett likadan ut och att man inte 

kan ändra på någonting som har hållit så länge.  

 

I framtiden vill alla ha kvar scoutskjortan. Pernilla och Signe är dock 

inte övertygade om att de vill ha den vid alla tillfällen. Några av Göta-

landsscouterna kan tänka sig vissa förändringar. Matilda säger att det 

skulle kunna finnas olika scoutskjortor, så att alla kan få välja den 

som han eller hon tycker bäst om. Hon påpekar att det i så fall skulle 

vara samma tyg i alla.  

Jesper tycker att skjortan ska behållas som den är, men att det kan-

ske är lite onödigt med två bröstfickor, eftersom han aldrig har använt 

dem. För honom räcker det med skjortan och scouttröjan och det be-

hövs inte några fler plagg. Däremot skulle det kunna vara kul med 

plagg att byta med ibland, att man kan ha nånting annat istället, som 

också visar att man är scout.  

Signe tror att fler skulle använda plagget om det var en tjocktröja 

eller en collegetröja som hade ett tryck med ”scout” eller kårens namn 

på. Det skulle inte vara lika formellt. Det är också lättare att ta på sig 
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en tröja än en skjorta som man måste knäppa. Till en skjorta måste 

man dessutom ”ha snibben rätt”. Hon tycker att det känns speciellt att 

ha en scoutskjorta på sig och att det är fint eftersom den har funnits så 

länge. Hon är kluven till hur det ska vara i framtiden. Enligt henne 

finns det både för- och nackdelar med scoutskjortan. Hon skulle kun-

na tänka sig att ha den vid speciella och formella tillfällen som Sankt 

Georg, Kårens dag, invigningar av läger och andra tillfällen som är 

mer ”fina” och ha en tröja på vanliga möten. Alla som är där vet ända 

att man är scout, enligt Signe. Hon skulle även kunna tänka sig att an-

vända skjortan utan snibben. 

Louise har flera argument för att scoutskjortan ska vara likadan i 

framtiden: Scoutskjortan är en vanlig enkel skjorta som passar båda 

könen och den har enkla detaljer. Man kan kavla upp ärmarna om man 

vill ha den kort när man arbetar eller är varm. Om man är kall kan den 

bli långärmad. Till växande barn kan man köpa en större storlek. Det 

är oftast ärmarna som blir för korta, men om man köper en större stor-

lek så kan manschetten till en början knäppas dubbel och därefter som 

vanligt. På så sätt slipper man göra några ”ingrepp” i plagget och det 

får en längre livslängd. Louise tycker att skjortan är bra som den är. 

Det enda förbehåll hon har är att skjortan inte ska vara så lång så att 

det är som en klänning. Det har den varit i några ”upplagor”.  

 

Lotta säger att SMU har grönt och ”det går inte”. 

 

Det är inte någon i Götaland som ställer sig särskilt positiv till försla-

get till ny scoutskjorta. Matilda tycker att det är bra med gröna kläder 

för då kan man leka kurra gömma i gräset, då ser man inte varandra, 

men hon anser att grönt inte är ”vidare snyggt”. Har man ett grönt 

plagg kan det också hända att man tappar bort varandra i skogen. Om 
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hon fick välja mellan förslagets plagg och det hon har idag, så skulle 

hon välja den nuvarande blå skjortan.  Pernilla säger att det verkar 

smart att ha dragkedjor på fickorna istället för ficklock. Då behöver 

man inte vara orolig för att något ska trilla ur. Hon kan tänka sig att 

använda kläderna som beskrivs i förslaget, men om hon skulle välja 

mellan förslaget och den nuvarande skjortan, skulle hon välja den se-

nare. Den är bra och hon har vant sig vid den.  

Signe påpekar att man inte kan ha snibben till en tröja (så ser det ut 

på förslaget). ”Det är ju som att ha slips utan att ha skjorta på sig. Det 

funkar liksom inte.” Snibben har man till skjorta. Om hon skulle stäl-

las inför ett val skulle även hon välja sin nuvarande skjorta.  

Jacka med blixtlås skulle kunna ersätta de tröjor som kåren själv 

trycker upp anser Louise. En öppningsbar tröja är bättre eftersom den 

kan knäppas upp om man blir varm. Det är inte snyggt att ha snibben 

utanpå en jacka och det saknas en krage, påpekar hon. Louise vill inte 

ha ett grönt klädesplagg, eftersom det är ”militärt”. Hon ställer också 

frågan varför man ska ändra på något som är bra? Enligt henne är den 

blå scoutfärgen ”snygg, inarbetad och svensk” och kårens snibb pas-

sar ihop med skjortan. Om man är utomlands passar den svenska 

snibben, som är gul och blå, till skjortan. Lotta säger SMU (Svenska 

Missionskyrkans Ungdoms scoutförbund) har grönt och ”det går 

inte”. I blått skulle det föreslagna plagget vara okej 
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Kapitel 7. Diskussion och analys 

Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen har varit att kartlägga 

några medlemmars uppfattningar och erfarenheter av scoutskjortan 

som klädesplagg och symbol. Sammanlagt har 28 flickor, pojkar, 

kvinnor och män från tre scoutkårer intervjuats.  

I det här kapitlet, som är det sista, kommer kårerna att jämföras 

med varandra och samtidigt fokuseras individernas utsagor. Ett antal 

teman som har utkristalliserats i det empiriska materialet diskuteras 

och analyseras i relation till tidigare studier och teorier om kläder och 

symboler.  Här bör kommenteras att komplexiteten i de enskilda indi-

vidernas svar inte kommer att kunna synliggöras i någon större ut-

sträckning. Patrik i Svealand berättade till exempel att han tycker det 

är skönare att använda andra plagg än scoutskjortan. Den är onödig att 

ta med enligt honom. Samtidigt tycker han att skjortan ska se likadan 

ut i framtiden och att den inte ska ändras. 

 

Några ord om studien 

I efterhand kan jag konstatera att det är svårt att analysera många in-

tervjuer, att ha överblick och samtidigt se alla detaljer (jmf Trost, 

1997). Det har ändå varit möjligt eftersom de har varit relativt korta 

och jämförbara. En intervjuguide hade använts. Därmed hade alla in-

formanter mött likartade teman (jmf Krag Jacobsen, 1993). Skulle jag 

göra om studien så skulle jag arbeta med ett färre antal intervjuer och 

följa upp dem. Jag skulle även välja att arbeta med deltagande obser-

vation för att se hur scouterna gör – och inte som nu bara höra hur de 

säger att de gör.  
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Intervjuerna genomfördes i olika sammanhang och under olika tider 

på året, vilket kan ha påverkat informanternas utsagor. Scouterna i 

Svealand kunde till exempel relatera till en verksamhet som samtidigt 

pågick. Under deras sommarläger var det flera som inte hade scout-

skjorta, eftersom det var varmt. Alla uppmanades dock att klä sig i 

plagget till flagghissning. Kanske föll det sig då naturligt att nämna 

flagghissningen som ett tillfälle då det är viktigt att ha scoutskjorta?  

I Norrland kunde scouterna också relatera till en pågående verk-

samhet. I huvudsak intervjuades de under sina ordinarie möten. Flera 

påpekade att scoutlokalen var kall och att de ofta hade möten utom-

hus. Det var viktigt för dem att klä sig varmt och då räckte inte alltid 

scoutskjortan till. Kanske hade de nämnt andra saker om intervjuerna 

genomförts sommartid?  

I Götaland var det skollov. Informanterna kom till en tom scoutlo-

kal. Några av dem hade klätt sig i scoutskjorta. Flera kom i följe med 

kamrater, syskon eller föräldrar. Till skillnad från övriga kunde de 

inte relatera till en pågående scoutverksamhet. 

 

Diskussionens upplägg  

Diskussionen börjar med konkreta spörsmål såsom scoutskjortans ma-

terial, detaljer, färg, form och informanternas uppfattningar om detta. 

Denna del av diskussionen har närmast en karaktär av utvärdering. 

Därefter diskuteras bruket av klädesplagget i scoutvardagen och vid 

”viktiga tillfällen”. Hur är scouterna klädda om de inte bär skjorta? 

Sedan diskuteras känslan av att bära plagget. Efter det behandlas be-

tydelse och symbolik. Sedan följer en beskrivning av kårernas känne-

dom om dräktordningen. Avsnittet tar även upp kårernas bestämmel-

ser. Därefter följer ett avsnitt om retorik, hur symbolik och bestäm-
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melser kommuniceras. Till sist avslutas rapporten med en mer över-

gripande diskussion om ”dräktfrågan” och scoutskjortans framtid.  

 

Klädesplagget  

Den empiriska studien var ursprungligen en undersökning på beställ-

ning av Svenska Scoutförbundet. Scoutvaror, som är deras försälj-

ningsavdelning, hade som önskemål att frågor om plaggets material, 

detaljer och färg skulle ställas under intervjuerna.  

Bogatyrev (1971) menar att en folkdräkt är ett objekt och ibland 

även en symbol. I en tidigare studie (Westberg, 2000) har jag konsta-

terat att scoutskjortans konkreta och abstrakta egenskaper diskutera-

des i en intern debatt på SSF:s hemsida. Föreliggande undersökning 

syftar till att undersöka båda aspekterna. I det här avsnittet diskuteras 

resultatet som handlar om det konkreta klädesplagget. Det är främst 

kritiska röster som hörs. Beror det på att man inte tänker på ett klä-

desplagg som man är nöjd med?  

 

Tyget 

I Svealand uttrycker en patrullscout ett visst missnöje över att skjortan 

är sydd i bomull. Den torkar inte så lätt om den blir våt. Ändå tycker 

hon att bomull är bra, eftersom det är ”naturligt”.  En seniorscout på-

pekar att gamla skjortor är skönare, eftersom de är tunnare. Övriga 

informanter i kåren är nöjda. En ledare nämner att han har haft sin 

skjorta sedan 1973, och att den fortfarande håller. Han tycker att det är 

bra material i plagget.  

I Norrland är alla nöjda med materialet utom en ledare. Han anser 

att materialet är för tunt och att det slits ned på ett par år (här bör 
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kommenteras att ledaren uppger att han alltid använder sin scoutskjor-

ta i scoutsammanhang och dessutom privat i friluftslivet). Den kvinn-

liga ledaren påpekar att hon tycker att skjortan är slitstark och bra. 

”Man kan liksom knöla ihop den och ha den i ryggsäcken och plocka 

upp den och den är väl lite skrynklig, men det duger att ha liksom.”  

I Götaland påpekar de kvinnliga ledarna att några modeller varit lite 

tjocka och styva genom åren. Seniorscouterna menar att plagget är för 

varmt om sommaren.  

Generellt tycks det som att det stora flertalet scouter i kårerna Svea-

land, Norrland och Götaland är nöjda med materialet i skjortan. Resul-

tatet indikerar att plagget är funktionellt. 

 

Detaljerna  

Många fickor, ärmar som går att kavla upp, extra knappar och knappar 

med scoutliljan är exempel på detaljer som framhålls som bra av de 

intervjuade scouterna. Pennfickan är den detalj som beskrivs som 

praktisk och användbar av flest personer. Några menar att det är en 

fördel att skjortan är enkel och att den inte har för många detaljer.  

I fall då det uttrycks missnöje handlar det om att knappar är jobbiga 

att knäppa när man har bråttom och att knapphålen kan vara dåligt 

sydda eller för trånga. Leif i Norrland menar att det saknas en knapp 

överst på skjortan. Den går inte att stänga igen ordentligt i halsen, vil-

ket är önskvärt om det är kallt ute. I det avseendet tycker han inte att 

plagget är anpassat för friluftsbruk. Lennart i Svealand påpekar också 

att den översta knappen saknas, men det stör honom inte nämnvärt. 

Han anser dessutom att skjortan saknar krage. Stefan i Svealand påpe-

kar att den understa knappen sitter 20 centimeter upp och tycker det är 

”konstigt”.  
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Några personer föreslår förändringar. Jacob i Svealand framför 

åsikten att det vore bra med en knapp som man kan fästa ärmarna på 

när de är uppkavlade. Mikael i Norrland har uppfattningen att det vore 

bättre att ha dragkedja istället för knappar. 
 

Färgen 

I Svealand vill alla att scoutskjortans färg ska vara blå. En kvinnlig 

patrullscout, en kvinnlig seniorscout och en kvinnlig ledare tycker att 

skjortan skulle kunna vara i en ljusare blå nyans, men övriga är nöjda 

med dagens kulör. En manlig ledare påpekar att det finns vissa sym-

boler som scouterna tyr sig till och att svenska flaggan är en av dem. 

Han menar att skjortans blå färg hör ihop med flaggan ”på något vis”. 

En koppling som även Ternström gör. Han menar att den blå färgen 

tog över 1914 och att det kanske kan kopplas till ”de fosterländska 

känslor som första världskriget framkallade” (Ternström, 1991, s. 8). 

Den blå färgen har följaktligen lång tradition.  

Alla i Norrland, utom en kvinnlig och en manlig patrullscout, anser 

att färgen ska vara som den är, varken ljusare eller mörkare. Patricia 

vill kanske ha den ”lite mörkare”. Pelle tycker att det skulle vara kul 

om skjortan var grön för landscouter. I grönt kan man kamouflera sig 

och det tycker han är roligt. Den manliga ledaren påpekar att blått är 

ett ”inkört varumärke”. 

I Götaland är alla nöjda med att scoutskjortan är blå. Pernilla tycker 

inte att den ska vara ljusare, eftersom den ändå bleks. Hon menar att 

blått är en neutral färg som passar till allt. Signe vill att skjortan ska 

vara ljusare, eftersom ljusare kläder upplevs som mindre varma på 

sommaren. Av den anledningen tycker Louise att det är bra att hennes 
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egen skjorta är ljusare än andras. Sune nämner att en del tycker att det 

är bättre med ljusare skjortor. 

Sammanfattningsvis kan utsagorna tolkas som att det råder en sam-

stämmig syn i kårerna. Alla utom en person vill att scoutskjortan ska 

vara blå. De menar att blått är praktiskt, symboliskt och något som 

man är van vid. I de fall då scouterna vill att skjortan ska vara ljusare 

eller mörkare handlar det om funktion eller estetik.  

 

Formen 

I intervjuerna ställdes inga direkta frågor om scoutskjortans form. 

Ändå dök sådana tankar upp. Stefan, som är seniorscout i Svealands 

scoutkår, påpekar till exempel att klädesplaggets proportioner är fel, 

att en skjorta som är lagom i midjan, samtidigt kan vara för kort i är-

marna. Lisa, även hon medlem i Svealands scoutkår, säger att storle-

karna är konstiga och att skjortorna är gjorda för ”feta personer”. Hon 

påstår att de små storlekarna är väldigt stora och att det är svårt att 

hitta rätt storlek. Louise i Götalands sjöscoutkår berättar att vissa mo-

deller genom åren varit så långa att de har sett ut som klänningar. Det 

tyckte hon inte var bra, men annars tycker hon att skjortan är enkel 

och att den passar båda könen. Hon säger att man kan kavla upp är-

marna om man vill ha skjortan kort när man arbetar eller är varm. Om 

man är kall kan den bli långärmad. Till växande barn kan man köpa en 

större storlek. Det är oftast ärmarna som blir för korta, men om man 

köper en större storlek så kan manschetten till en början knäppas dub-

bel och därefter som vanligt. På så sätt slipper man göra några ”in-

grepp” i plagget och det får en längre livslängd.  
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Bruket  

”I scoutvardagen” 

”I all scoutverksamhet bär vi scoutdräkt”, står det att läsa i SSF:s 

dräktordning som med vissa ändringar gäller sedan den 1 januari 1985 

(Kårhandboken, 1998, elektronisk publikation; Kårhandboken, 2004, 

elektronisk publikation). I intervjuerna uppmanades informanterna att 

svara på frågan om man använder scoutskjorta i deras scoutkår. De 

fick också uppge när de själva använder klädesplagget.  

Informanterna i Svealand berättar att skjortan inte används i all 

verksamhet i kåren. De har tankar om vilka som har den, när och var-

för plagget används, och hur det känns att vara klädd i skjortan. De 

yngre scouterna använder skjortan mest. Användandet avtar ju äldre 

man blir. När man är äldre används plagget huvudsakligen i specifika 

sammanhang som till exempel på flagghissningar. En del av infor-

manterna ger en bild av att det finns tillfällen då man behöver, ska 

eller måste ha scoutskjorta. De tycks uppleva scoutskjortan som en 

tidvis obligatorisk uniform. Några av scouterna beskriver tillfällen och 

sammanhang utan att använda sig av dessa verb. Detta kan tolkas som 

att de bär plagget av egen fri vilja och att de inte upplever något 

tvång. De tänker inte i termer av att man måste eller inte måste.  

I Norrlands scoutkår uppger informanterna att några använder 

scoutskjortan medan andra inte gör det och att inga åldersgrupper har 

den mer än andra. De yngre scouterna väntar dock med att inhandla 

klädesplagget tills de har varit medlemmar ett tag. Av några informan-

ters utsagor kan man utläsa att användandet intensifieras under läger, 

hajker och Sankt Georg. När informanterna ska beskriva hur de själva 

använder skjortan framgår det att några använder den jämt eller ofta, 

medan andra har den vid särskilda tillfällen. Juniorscouterna och två 
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av de tre patrullscouterna nämner Sankt Georg som exempel på ett 

tillfälle då de använder scoutskjorta. Svaren på frågan överensstäm-

mer väl med informanternas bild av hur scoutskjortan används i kåren 

som helhet.  

Götalands sjöscoutkår är den kår där scoutskjortan används fliti-

gast. Undantagen är om man glömmer plagget, inte hinner byta om 

eller inte har hunnit skaffa någon skjorta. Några informanter ger in-

tryck av att själva alltid använda plagget i scoutsammanhang.  De som 

istället specificerar tillfällen räknar upp olika beståndsdelar i scouting 

såsom möten, läger och seglingar och ger på detta sätt också ett in-

tryck av att nästan alltid använda klädesplagget.  

I det här avseendet verkar det som om scoutkårerna Svealand och 

Norrland liknar varandra. De använder inte alltid skjortan. Tidigare 

har jag analyserat en debatt om scoutskjortor på SSF:s hemsida 

(Westberg, 2000). Jag menade att scoutskjortan stod i begrepp att för-

ändras. Det föreföll som om den användes allt mindre i det vardagliga, 

utan främst i högtidliga sammanhang. Svealands och Norrlands bruk 

av scoutskjortan förstärker intrycket av att detta är en tänkbar utveck-

ling. Götaland använder alltid scoutdräkten i all scoutverksamhet till 

skillnad från de övriga. Kåren tycks följa SSF:s dräktordning. Det 

finns följaktligen inga tydliga tendenser. Scoutkårerna har helt enkelt 

olika praxis. 

 

Tillfällen då det är extra viktigt att bära scoutskjorta 

I Svealand nämner scouterna högtidligheter, ceremonier och flagg-

hissning som tillfällen då det är extra viktigt att bära scoutskjorta. Ste-

fan beskriver att skjortan kan kännas annorlunda vid viktiga tillfällen. 

När han konfirmerade sig var skjortan nystruken, halsduken välrullad 
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och ärmarna uppkavlade. Han kände sig uppklädd. En patrullscout 

menar att det är viktigt att visa var man kommer ifrån för andra scou-

ter. Det visar man genom att bära scoutskjorta. Några säger att det är 

viktigt att visa att man är scout för allmänheten. Paula och Stina påpe-

kar att det kan få konsekvenser. Allmänheten kan tro att scouter har 

scoutskjortor jämnt. Stina säger att scouter går omkring i vanliga klä-

der när andra inte ser det.  

Av junior- och patrullscouterna i Norrland får man intrycket att det 

är viktigt att ha klädesplagget på Sankt Georg, hajker, läger och läger-

bål. Ingen av dem nämner det som viktigt att ha skjortan på möten. 

Ledarna svarar annorlunda. Lena tycker att det är viktigt att vara klädd 

i skjortan när man träffar föräldrarna på upptaktskvällen och Leif att 

det är viktigt att ha den på möten. Lena nämner att det är skillnad på 

om det bara är avdelningen som träffas eller om det till exempel är 

skyltsöndag och scouterna ska visa upp och göra reklam för sig.  

Götalands scouter svarar på två olika sätt. Antingen beskriver de 

olika tillfällen då de uppfattar det som extra viktigt att bära scout-

skjorta eller så säger de att det alltid är lika viktigt. En miniorscout 

utgör ett undantag. Han menar att det inte finns några tillfällen då det 

är extra viktigt. Exemplen som Götalandscouterna räknar upp är talri-

ka, vilket ger ett samlat intryck av att scoutskjortan i denna kår upp-

fattas som betydelsefull i många olika sammanhang, för att inte säga 

alla.  

Återigen förefaller det som att Svealands och Norrlands scoutkårer 

liknar varandra. Enligt informanterna från dessa kårer finns det vissa 

tillfällen då det är extra viktigt att ha scoutskjorta, medan man i sjö-

scoutkåren Götaland menar att det alltid är lika viktigt att vara klädd i 

plagget när man är scout. Samtliga tycks vara överens om att det är 

viktigt att ha scoutskjorta när man representerar scouterna. Pelle tyck-
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er till och med att det är så viktigt så att han tar på sig en för liten 

skjorta när han ska träffa mig.   

 

Alternativ till scoutdräkten 

Flugel (1951) påpekar att det är vanligt med speciella plagg eller de-

korationer istället för hela dräkter som kännetecken för föreningar. 

Svealands scouter berättar att man kan använda ”vanliga kläder” istäl-

let för scoutskjorta. Till det kan man bära halsduk (vilket signalerar att 

man är scout). Man kan även bära scouttröja istället för skjortan. Vad 

man har på sig beror bland annat på vädret. På lägret där vi befann oss 

var det så varmt att de flesta hade t-shirt.  

I Norrlands scoutkår nämner informanterna vanliga kläder, oömma 

kläder och varmare eller kallare kläder som exempel på plagg de an-

vänder om de inte har scoutskjorta. Flera betonar vikten av att klä sig 

varmt eftersom scoutlokalen är kall och man ofta ärr utomhus på mö-

ten. När intervjuerna genomförs är det höst och klimatet gör sig på-

mint.  

I Götalands sjöscoutkår använder man oftast scoutskjorta, men 

ibland kan man ha vanliga kläder, scouttröjor eller arbetskläder istäl-

let.  

Sammantaget tycks det viktigt att vara praktiskt klädd. Man klär sig 

efter aktivitet och väderlek. Att klädseln alltid ska vara ändamålsenlig 

är också något som påpekas i Svenska Scoutförbundets dräktordning 

(Kårhandboken, 1998, elektronisk publikation; Kårhandboken, 2004, 

elektronisk publikation). Ursprungligen infördes scoutdräkten för att 

vanliga kläder inte var lämpliga för ”rörliga lekar och friluftsliv” (Vad 

är scouting?, odaterad elektronisk publikation). Idag finns det en upp-

sjö av kläder som är anpassade för ändamålet, vilket tycks leda till att 
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scoutskjortan inte längre är självskriven för att ”scouta”. I dräktord-

ningen står också att collegetröjor och t-shirts får användas som kom-

plement, men att de inte får ersätta scoutdräkten. Det verkar vara en 

bestämmelse som kårerna tummar på.  

 

Känslan  

Trivs du? 

I intervjuerna tillfrågades alla scouter om de trivs med att ha scout-

skjorta. I Svealands scoutkår nämner informanterna många fördelar 

med scoutskjortan. Den är skön, har fickor som man kan ha saker i, är 

bra som mellantröja, man behöver inte vara rädd om den, den för 

samman gruppen och det syns vilken kår man kommer ifrån. Även 

nackdelar nämndes, som att skjortan kan kännas stel för att man har 

saker i fickorna och märken på ärmarna, det kan vara jobbigt att 

knäppa alla knapparna, plagget kan vara varmt sommartid, det kan ta 

lång tid att torka skjortan om den har blivit blöt, den kan vara obe-

kväm, inga storlekar passar eftersom klädesplagget har fel proportio-

ner och den är inte anpassad för friluftsbruk.  

En skönjbar tendens är att juniorscouter, patrullscouter, seniorer 

och ledare i kåren har ett kritiskt förhållningssätt till scoutskjortan. De 

äldre scouterna funderar över olika detaljer och plaggets funktionali-

tet. De har skaffat sig erfarenhet och ser därmed att det skulle kunna 

göras förändringar och justeringar. 

I Norrlands scoutkår tycks informanterna trivas med plagget. En 

juniorscout har en skjorta som är för liten, men annars tycker han att 

den är bra. Leif tycker att det kan bli hysteriskt med märken ibland. 

De övriga trivs utan reservationer eller till och med älskar plagget!   
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Alla i Götalands sjöscoutkår uppger att de trivs med att ha scout-

skjorta. Patrullscouten Peter säger dock att han inte skulle vilja bära 

skjortan i skolan. ”Nej, men man är väl inte scout i skolan precis” sva-

rar han när jag frågar honom om orsaken. Signe trivs med skjortan 

men ”inte helt med snibben”.  

Svaren kan tolkas som att scouterna i Svealand är mest kritiska till 

klädesplagget. Kanske hade de störst anledning till att fundera över 

scoutskjortan, eftersom jag intervjuade dem under ett sommarläger. 

Till skillnad från övriga informanter skulle de tillbringa cirka en 

vecka som scouter. Då förväntades det också av dem att de skulle vara 

klädda i scoutskjorta vid ett flertal tillfällen. Scouterna i Norrland och 

Götaland hade möjlighet att kliva ur sin ”scoutverklighet” efter att 

scoutmötet eller intervjun avslutades.  

 

Pinsamhetsproblematiken  

År 1985 skriver Ek: ”Lojaliteten mot scoutdräkten, glädjen och stolt-

heten över scoutskjortan har under åren varierat, vilket nog speglat 

scoutings ställning i ungdomsvärlden.” (s. 93) Knappt 20 år har passe-

rat sedan dess och man kan fråga sig vilken status rörelsen har idag? 

Om Eks antagande är riktigt borde vi kunna utläsa det ur scouternas 

inställning till scoutskjortan. I en tidigare undersökning (Westberg, 

2000) har jag konstaterat att det är en vanlig uppfattning inom rörel-

sen att det finns scouter som skäms för skjortan. Man kan fråga sig 

hur sådana skamkänslor ser ut? Handlar de om vad scoutskjortan sig-

nalerar, hur den gör det, eller både och? Hur känner informanterna 

inför detta att vara scout och inför att ha scoutskjorta? 

I intervjuerna förekom de som uppgav att de kände sig stolta över 

att vara scouter och över att ha scoutskjorta, de som hade neutrala för-
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hållningssätt, som varken känt sig stolta eller skämts för det ena eller 

det andra och några som någon gång upplevt det som pinsamt att vara 

scout eller att ha scoutskjorta. Läsaren bör vara observant på att alla 

dessa inställningar skulle kunna diskuteras. Jesper i Götaland berättar 

till exempel hur kul han tycker det är att bära skjorta och att få mär-

ken. Pryke (1998) menar att uniformen var en anledning till att scou-

ting lockade pojkar i Storbritannien i början av 1900-talet. Eftersom 

”pinsamheten” är något som upplevs som ett problem kommer jag 

dock att fördjupa mig i det. 

Tre ledare berättar att det var pinsamt och känsligt att ha scout-

skjorta när de var yngre. De förknippar sådana känslor med högsta-

dieåldern. Lena i Norrland förklarar att känslorna hade att göra med 

”högstadiets stora pinsamhet i allting”. Ledarna upplever att pinsam-

heten gått över när de blivit äldre. Man kan fråga sig om det hade varit 

mindre pinsamt för dem att vara scouter, om de hade haft ett annat 

klädesplagg eller en annan symbol? Jag menar att det är en hypotes 

som drivs inom Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet. 

Strid och Hägerdahl (2003-03-06, elektronisk publikation) berättar att 

Svenska Scoutrådet (SSR) vill utveckla verksamheten, så att fler vill 

vara med. Utvecklingsarbetet har delats in i åtta huvudområden.  Ett 

område är scoutrörelsens image. Strid och Hägerdahl menar att myck-

et 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” (ibid.). I Svenska Scout-

förbundets vision och strategi för år 2001- 2004 står som en punkt att 

ha en tydligare ungdomsprofil. Man menar att ett av sätten för att 

uppnå det är att modernisera scoutings yttre kännetecken och attribut 

(Vision och strategi, odaterad elektronisk publikation). Dokumenten 

kan tolkas som att SSR och SSF menar att scoutrörelsen skulle uppfat-
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tas annorlunda med andra attribut, att de nuvarande attributen utgör en 

belastning och att nya attribut skulle påverka verksamheten i en posi-

tiv riktning.  

Men vet vi vad det finns för bild av scouting? I en tidigare studie 

har jag bland annat funnit berättelser som speglar att scoutrörelsen är 

en organisation vars syfte är att fostra barn och ungdomar, berättelser 

som beskriver scouter som goda förebilder och berättelser där scou-

ting beskrivs som lite töntigt. Rörelsens status var både hög och låg 

och jag menade att det kunde leda till att ambivalenta förhållningssätt 

utvecklades hos medlemmarna (Westberg, 2003a). En annan studie 

visade på en tendens. Scoutrörelsens omgivning har en viss med-

vetenhet om rörelsens historik, innehåll och omfattning. Några har 

egna erfarenheter och andra inte. Genomgående fanns en underton av 

ointresse. Resultatet föranledde en ny fråga: hur påverkas scouterna 

av omgivningens brist på intresse? (Westberg, 2003b).  

Vad säger informanterna? Har de skämts för att vara scouter? Jessi-

ca i Svealand berättar att hon ibland skäms för att vara scout, eftersom 

några av hennes kompisar tycker att det är fånigt, men hon har aldrig 

skämts för att ha scoutskjorta.  Det ena hör inte ihop med det andra 

enligt henne.  

Stina i Svealand säger att man ”inte precis sätter på sig skjortan om 

man inte är med andra scouter”. Hon skulle aldrig ha plagget i skolan. 

Hon menar att hon skulle kunna ha det om det var en tröja som det 

står scout på.  

Peter i Götaland vill inte heller bära skjortan i skolan. ”Nej, men 

man är väl inte scout i skolan precis”, svarar han när jag frågar honom 

om orsaken. Min tolkning av hans svar är att det inte har att göra med 

om det skulle vara pinsamt eller inte och att det inte heller har att göra 

med plaggets utseende. För honom tycks bruket av plagget innebära 
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att han går in i en roll. Lotta nämner att finns en period när man är pa-

trull- och seniorscout, då man tycker att det är lite ”pinigt” att ha 

scoutskjorta. Man tar inte på sig den förrän man kommer till scoutlo-

kalen. Hon menar att det är en åldersgrej som går över. 

Tjejerna som går i patrullscouterna i Norrland har aldrig skämts för 

att ha scoutskjorta. De påpekar dock att det finns personer i deras om-

givning som tycker det är fånigt att vara scout. Ibland har Patricia känt 

att hon inte vill berätta att hon är med i scouterna, men nu har hon så 

gott självförtroende så hon ”skiter i det”. Båda har haft scoutskjorta i 

skolan på Sankt Georg. Då kände de sig stolta. Man får en känsla av 

de gjorde det som en manifestation. ’Vi vågar ha den i skolan! Vi är 

scouter och det är bra och kul!’  

Signe berättar att hon hade scoutskjortan på klassfotot i nian. Hon 

och en kompis hade bestämt sig för det, eftersom det var en tjej i deras 

klass som också var scout och som sagt att hon aldrig skulle ha en 

scoutskjorta på sig utanför scouterna. För Signe är det inte pinsamt att 

ha den.  

Patricia, Petra och Signe har så att säga kommit ut ur garderoben 

och klätt sig i plagget utanför scoutsfären.  Men varför blir det en ma-

nifestation? En möjlig förklaring kan vara plaggets formella karaktär. 

Skjortan förflyttas inte så lätt till sammanhang utan scoutanknytning. I 

de fall då den används utanför scouterna är det för att markera och 

förtydliga att personen i fråga är scout. Bland andra scouter blir man 

en i mängden, men när man klär sig i plagget och träffar människor 

som inte är scouter sticker man ut och blir först och främst - en scout. 

Man träder in i en roll. Hellspong (1991) påpekar att idrottskläder un-

der senare decennier blivit fritidskläder i vid mening, ”även hos 

många som inte formellt tillhör idrottsrörelsen” (s. 117). Samma sak 

kan inte sägas om scoutskjortor. De har inte samma informella fram-
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toning. Människor som inte är scouter använder sig inte av scoutskjor-

tan. Återigen frågar man sig om det hade varit annorlunda med ett an-

nat plagg och om det nuvarande plagget utgör ett problem? Kanske 

skulle ett mindre formellt plagg underlätta? Eller så skulle det inte 

spela någon roll. Problemet kanske är att det är pinsamt att vara scout 

och att scoutskjortan signalerar att man är det? 

Visa scouter upplever att andra personer tycker att rörelsen är töntig 

och att man driver med scouter. Scouterna ”vet” att andra har fel (eller 

så håller de med). De lär sig att hantera andras förhållningssätt och 

blir tvungna att reflektera över vad de håller på med, hitta argument 

för verksamheten och på så sätt överväga om de vill vara scouter – 

eller inte. I den egna gruppen slipper de omgivningens gliringar. De 

kan känna en viss frihet. Stefan har till exempel känt sig lite uttittad 

någon gång när han åkt själv i scoutskjorta på bussen. Det har aldrig 

känts konstigt när han varit tillsammans med andra scouter.  

Har scouten väl bestämt sig för att vara scout blir han/hon det ut i 

fingerspetsarna. Då kan han/hon också leka med töntigheten. Det blir 

så att säga ”tufft att vara tönt”. Känslan inför plagget stärks av att det 

har upplevts som pinsamt att vara scout, svagheten vänds till en styr-

ka, men i samma takt minskar kanske också förståelsen för andra 

scouter som inte känner likadant inför scoutskjortan, som tycker att 

plagget utgör ett problem. Jag anser att ”pinsamhetsproblematiken” 

fungerar som en initiationsrit till att bli scout (jämför Olwig, 1985, 

som liknar scouting vid en initiationsrit till vuxenlivet). Uniformen 

fungerar som ett medel för socialisation. Jag menar att det här är en 

orsak till varför frågan om scoutskjortan är laddad. Det är en förklar-

ing till att en scout kan tycka att det är självklart att scouter ska ha 

scoutskjorta, även om många scouter skäms för plagget, medan en an-
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nan kan tycka att det inte är ett självändamål att tvinga barn och 

ungdomar att acceptera ett töntigt plagg (jämför Westberg, 2000).  

 

Betydelse och symbolik  

Informanterna i föreliggande undersökning uppger att de bär skjortan 

för att visa att de är medlemmar i scoutrörelsen. Det stora flertalet tror 

att allmänheten känner till att scouter har scoutskjortor, men några 

menar att det inte är säkert att yngre människor känner till scouterna. 

Av detta kan man ändå dra slutsatsen att scoutskjortan kan klassifice-

ras som en officiell och igenkänd symbol. 

Jacobson (1994) säger att symboler kan vara mer eller mindre offi-

ciella. Officiella symboler är allmänt kända och fungerar utåt, men 

också inom en grupp. Hon beskriver i sin undersökning hur hennes 

informants samedräkt både sänder interna och utåtriktade budskap. 

Dräkten ger mer information till samer än till icke-samer. Jag menar 

att det är rimligt att anta att det är på samma sätt med scoutskjortan. 

En scoutskjorta ger mer information till en scout än till en person som 

inte är scout och det finns en intern kod. Till exempel visar en hals-

duks färger vilken kår scouten kommer ifrån. För att kunna tyda vil-

ken kår det handlar om måste man känna till de olika kårernas färger, 

man måste kunna koden. 

Joseph (1986) menar att det finns två sorters tecken; signaler och 

symboler. En signal är en enkel kognitiv länk, medan en symbol är ett 

mer komplext och abstrakt tecken. Om ett tecken är en signal eller en 

symbol beror delvis på social och kulturell kontext. Vem som varse-

blir och hur det varseblivs kan också påverka om tecknet vid en given 

tidpunkt är en signal eller en symbol.   
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Man kan fråga sig om scoutskjortan är en symbol eller en signal för 

de intervjuade scouterna? Följande avsnitt fokuserar på hur scout-

skjortan fungerar inom och utom scoutrörelsen. Vad ger den för signa-

ler?  

 

Inom gruppen  

Fornäs (1992) menar att symboler oftast har att göra med fenomen 

”som för interagerande människor på ett eller annat sätt representerar 

eller står för någonting annat” (ibid., s. 41). Cohen (1985/2000) skri-

ver att vi själva har möjlighet att fylla symbolerna med mening. Cen-

tergran (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, dvs. ges ett symboliskt innehåll. 

Vilka dessa betydelser är bestäms både av den kulturella erfarenheten 

och av den sociala situationen. Vad symboliserar då en scoutskjorta 

för de som är medlemmar? Signalerar den något mer än att individen 

som bär den är scout?  

Informanternas svar varierar från Mattias som inte vet om scout-

skjortan betyder något särskilt, till Leif som menar att skjortan symbo-

liserar en grupp och en ideologi. Ideologin anser han kort kan beskri-

vas som barnuppfostran. I och med att man har på sig skjortan har 

man ett mål som ledare. Man är scout och ”ställer man upp på hela 

paketet” där slutmålet är att ”fostra goda medborgare”. Enligt Leif 

märker inte scouterna något av detta, eftersom det smygs in i plane-

ringen. 

Enninger (1992) menar att kläder kan ses som ett signalsystem, vil-

ket kan visualisera kulturella, regionala, sociala, funktionella, könsre-

laterade och personliga variationer.  Det är tydligt att scoutskjortan 
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besitter liknande möjligheter till att uttrycka variationer. Svenska 

Scoutförbundet skriver till exempel att scoutskjortans olika märken 

”talar om för andra scouter vem du är” (Vad är scouting?, odaterad 

elektronisk publikation). Vilket också bekräftas av informanternas 

utsagor. Skjortorna (med märken och halsduk) visar enligt dessa om 

scouten är flicka eller pojke, vilken kår han eller hon är medlem i, vad 

han eller hon kan, har gjort, har varit och hur gammal han eller hon är. 

Budskapen kan troligtvis inte förstås av någon som inte är eller har 

varit scout.  

Vilken del/vilka delar av plagget är det då som är betydelsebäran-

de? Informanternas utsagor ger intrycket att det är halsduken och 

märkena som ger mest information. Min tolkning är att en scoutskjor-

ta kan liknas vid en berättelse över scoutens egen historia inom rörel-

sen. Till en början är skjortan som ett oskrivet blad och efter hand 

fylls den med märken. Ju längre man har den, desto mer fylls den med 

ett symboliskt innehåll och desto mer socialiseras scouten till att vara 

scout, det vill säga till att bli en del av scoutkulturen. Den nöts och tas 

i besittning av sin bärare och byts bara ut om den är urvuxen eller ut-

sliten (jämför Joseph, 1986, som skriver att scoutskjortan används 

som ett medel för socialisation).  

Den blå färgen tycks också ha betydelse. Av några informanter får 

man intrycket att det är viktigt att distansera sig från SMU som har 

gröna skjortor. Alla utom en person vill att scoutskjortan även fort-

sättningsvis ska vara blå. Något den har varit sedan 1914 (Ternström, 

1991). Någon nämner att scoutskjortan hör ihop med den svenska 

flaggan. Louise tycker att den blå scoutfärgen är ”snygg, inarbetad 

och svensk”. Ternström (1991) nämner att färgen kanske kan kopplas 

till ”de fosterländska känslor som första världskriget framkallade” (s. 

8). Sidebäck (1992) skriver att scoutdräkten fick bli blå för att likna 
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arbetarnas blå överdragkläder. Ternström för också fram det som en 

alternativ tolkning. Ingen av informanterna gör samma koppling. 

 

I omvärlden  

Mechling (1987) menar att det är vanligt att pojkscouter i uniform ger 

ett negativt gensvar hos vuxna. De kommer att tänka på Hitler Jugend. 

Olwig (1985) beskriver scoutdräkten som en magisk kappa som skaf-

far tillträde till scoutlägren för dem som genomgått initiationsriten. 

För oinvigda liknar dräkten mest ”spejarens nya kläder” (s. 189). De 

saknar inblick i scoutverksamheten.  

Av Mechling och Olwig kan man dra slutsatsen att scoutskjortan 

inte förstås på ”rätt sätt”, det vill säga scouternas sätt, av människor 

som inte är medlemmar i rörelsen. I en tidigare undersökning har jag 

kunnat konstatera att en del människor associerar till uniform, blå 

scarves och blå skjorta när de hör ordet scout. Tio lärarutbildare fick 

associera utifrån ordet scoutskjorta. Sex personer kom att tänka på 

blått. Övriga sa ”uniform”, ”militär och negativt”, ”fickor” eller ”trev-

ligt” (Westberg, 2003b). Hur människor som inte är scouter ser på 

scoutdräkten är en viktig fråga. Tyvärr har den inte undersökts inom 

ramen för föreliggande studie. I Intervjuerna tillfrågades dock scou-

terna vad de tror att andra människor, som inte är scouter, har för in-

ställning till scoutskjortan.  

Juniorerna i Svealand tror att människor inte tänker så mycket på 

scoutskjortor. Patrullscouterna tror att andra människor tycker att 

skjortan är ”fjantig” och ”inte så himla snygg”. Paula säger att andra 

tror att scouterna har på sig scoutskjorta hela tiden, men så är det inte 

enligt henne. Stina påpekar, precis som Paula, att andra tror att scouter 

har scoutskjortor jämt. Enligt henne är man lika mycket scout utan 
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plagget. Lennart förmodar att andra tycker det är positivt med scout-

skjortor. Lisa tror att skjortan kan upplevas som ”präktig och småmili-

tärisk”.  

Flera scouter i Norrland har uppfattningen att andra inte tycker nå-

got speciellt om scoutskjortan. Några undantag finns. Pelle uppger till 

exempel att människors åsikter är olika, att en del kan vara nyfikna på 

vad skjortan är för typ av dräkt, medan andra tycker att den är ful.  

Götalandsscouterna menar att de allra flesta känner till scouterna 

och scoutskjortor. Louise säger till exempel att scoutskjortan är ett 

”inarbetat varumärke” och att människor inte tycker någonting speci-

ellt om plagget. Skjortan är bara ett ”igenkänningsmärke”. Matilda 

påpekar att man är bland andra scouter när man har scoutskjorta på 

sig.  

En juniorscout, en patrullscout och en seniorscout ger en bild av att 

omgivningen ställer sig lite frågande till scoutrörelsen. Den uppfattas 

inte som populär och en del människor vet inte vad scouter gör. 

Scouternas intryck av omgivningens inställning är följaktligen 

blandade. Patrullscouternas utsagor ger en bild av att det är deras om-

givning som ställer sig mest frågande och oförstående till klädesplag-

get (och rörelsen). 

Dräktordningen och kårernas bestämmelser  

SSF:s dräktordning 

”I all scoutverksamhet bär vi scoutdräkt” står det i SSF:s dräktord-

ning, som med vissa ändringar gäller sedan den 1 januari 1985 (Kår-

handboken, 1998, elektronisk publikation, Kårhandboken, 2004, elek-

tronisk publikation). SSF påpekar att dräktordningen är beslutad i de-
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mokratisk ordning och att den inte kan röstas bort av enskild avdel-

ning, kår eller distrikt (ibid.).  

SSF berättar att scoutdräkten består av mellanblå skjorta med rätt 

påsydda märken och en halsduk. Halsduken är gul med blå kant eller 

har en färg som kåren bestämt. Den ska rullas hårt och läggas under 

kragen och hållas ihop med en ”halsdukssölja”. Förbundet har tagit 

fram en sådan, men patruller, avdelningar, kårer och enskilda scouter 

kan ersätta den med ”egen scoutmässig sölja” (ibid.). I dräktordningen 

står att övriga plagg som fullbordar klädseln är valfria för varje med-

lem. Mellan- till mörkblått rekommenderas som enhetlig färg. Det på-

pekas också att färggranna, rutiga eller randiga kläder bör undvikas 

och att klädseln alltid ska vara ändamålsenlig. Vidare står att läsa att 

collegetröjor och t-shirts är avsedda för att göra PR för scouting utåt 

och att de kan användas som komplement, men att de inte får ersätta 

scoutdräkten. Rekommendationer för hur dessa plagg ska se ut finns 

också med i dräktordningen, liksom en uppräkning av vad det finns 

för olika sorters märken. Med uniform menas enligt Nationalencyklo-

pedin (NE) ”enhetlig klädedräkt som bärs för att visa tillhörighet till 

och ställning inom viss organisation och som har i detalj reglerat utse-

ende” (Nationalencyklopedin, 2003-08-06, elektronisk publikation). 

Scoutskjortan kan följaktligen sägas vara en uniform, men den be-

skrivs inte som sådan i SSF:s dräktordning. Den omnämns istället som 

dräkt. I andra länder är det dock vanligt att man beskriver plagget som 

en ”uniform” (se exempel i stycket om debatt i andra länder).  

Ehn (1996) menar att motsättningen mellan centraldirigering och 

folkkultur har varit ett huvudproblem i svensk etnologi. I den här stu-

dien har scouter tillfrågats om de känner till SSF:s dräktbestämmelser. 

Att ”den lilla människan” kommer till tals är ett klassiskt tema inom 
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såväl barn- och ungdomsvetenskap som etnologi. Man försöker att se 

saker och ting ur de intervjuades perspektiv. 

Nästan ingen av de intervjuade scouterna uppger att de känner till 

att SSF har dräktbestämmelser (i intervjuerna användes denna termi-

nologi, men sett i efterhand hade det formellt varit mer korrekt att 

säga att SSF har en dräktordning). Undantag finns. En juniorscout i 

Svealand tror att det kanske kan finnas någon regel om att man ska ha 

skjortan på flagghissningarna och en seniorscout i samma kår tror att 

förbundets regler kan vara ungefär som i Svealand fast striktare. En 

ledare i Svealand har ett svagt minne av att det finns bestämmelser, 

medan ledarna i Norrland känner till bestämmelserna. I Götaland är 

det bara Signe som har läst SSF:s dräktbestämmelser. Hon tror att det 

var någon kår hon besökt som hade dem uppsatta på en dörr. Hon 

upplever att SSF:s bestämmelser är likadana som den egna kårens.  
 

Kårernas bestämmelser 

I intervjuerna ställdes också frågor om kårerna har egna bestämmelser 

om hur och när scoutskjorta ska användas Ett intryck av Svealands-

scouternas utsagor är att de yngre scouterna använder skjorta mer än 

vad de äldre gör. De äldre scouterna bär andra kläder på mötena. Ett 

annat intryck är att denna kårs regler är oskrivna och att de bestäms 

avdelning för avdelning och åldersgrupp för åldersgrupp, eftersom 

bestämmelserna inte är lika för alla. Nästan alla intervjuade nämner att 

man ska ha scoutskjorta på sig vid flagghissning och flagghalning, att 

det är tradition. Kanske uppmärksammar informanterna detta på grund 

av att intervjuerna genomfördes under ett läger? Där inleddes och av-

slutades varje dag med att flaggan hissades respektive halades. Scou-
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terna tycker att de oskrivna reglerna är bra, ganska bra eller okej och 

ingen uttrycker något missnöje.  

Av Norrlandsscouterna får man intrycket att det oftast är upp till 

individerna själva att bestämma när de vill använda skjortan. Det är 

frivilligt, men i tre sammanhang ska skjortan alltid användas; läger, 

hajker och Sankt Georg med märkesutdelning. Det förefaller som att 

alla är nöjda med det. Några menar att scouting inte handlar om att ha 

regler. Leif tycker till exempel inte om bestämmelser eftersom han 

tror att de lätt kan kväva ideella rörelser. Lena menar att man kan göra 

allt på scouterna utan att ha en scoutskjorta. ”Det finns liksom inget 

egenvärde i att ha just den, för att man då täljer bättre eller lagar mat 

bättre eller nånting sånt där, så att nej det tycker jag inte.”  Hon tycker 

att bestämmelserna är bra och menar att man inte ska bli tvingad att 

köpa en scoutskjorta när man börjar. Det finns så mycket kostnader 

för föräldrarna ändå och tvåhundra kronor för skjorta, halsduk och 

sölja kan vara för mycket. Hon menar att det blir ganska naturligt att 

vilja ha scoutskjorta om man fortsätter i scouterna: ”alla andra nu, 

som har gått länge, har scoutskjortan, men då önskar jag också mig en 

scoutskjorta”.  

Intervjuerna med scouterna i Götaland ger ett intryck av att kåren 

bestämt att skjortan ska användas på möten, när man seglar (in och ut 

ur hamnar) och när man är på läger (utanför det egna lägerområdet). 

Alla verkar tillfreds med reglerna.  

Hur kan man tolka kårernas bestämmelser om hur och när scout-

skjortan ska användas? Det tycks som att reglerna är oskrivna och oli-

ka för varje kår. Petersson (2003) har beskrivit två flygbolags uni-

formsreglementen, vilka var detaljerade i olika hög utsträckning. De 

anställda hade olika förhållningssätt till sina regler och uniformer. 

SAS regler behövde inte uttalas lika tydligt som AirHolidays, efter-
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som SAS personal ville följa reglerna. I linje med det kan man fråga 

sig om kårernas bestämmelser om dräkten inte behöver uttalas efter-

som scouterna ändå vill följa dem? På denna fråga har jag inget svar.  

Bruket av scoutskjortan är differentierat. Mot bakgrund av att det 

finns en dräktordning kan man anta att det skulle vara mer likartat. 

Svealands och Norrlands scoutkårer liknar varandra. Där menar man 

att det finns vissa tillfällen då det är extra viktigt att ha scoutskjorta, 

medan man i sjöscoutkåren Götaland hyser uppfattningen att det näs-

tan alltid är lika viktigt att vara klädd i plagget (vilket också hävdas i 

dräktordningen). Gemensamt för kårerna är att medlemmarna använ-

der scoutskjorta.  

Enligt min uppfattning är kårerna till viss del präglade av de lokala 

omständigheter som råder i de områden där de är belägna (har sin kår-

lokal) och bedriver verksamhet (till exempel läger och seglingar). I 

scoutkår Norrland var till exempel kårlokalen så pass kall att scout-

skjortan behövde kompletteras med varmare klädesplagg. I Götaland 

upplevde flera scouter att skjortan var varm på sommaren. När de seg-

lar händer det att de tar av sig klädesplagget ute på sjön.  

Kårens storlek kanske också kan inverka på hur man förhåller sig 

till om scoutskjortan ska vara ett obligatorium eller inte?  Leif i Norr-

land påstår till exempel att det kan vara svårt att värva nya scouter om 

man bestämmer att man ska ha scoutskjorta, om den nye scouten av 

olika orsaker inte vill ha den. Han använder dock gärna scoutskjorta 

själv och är övertygad om att scouterna ser mer till vad man gör och 

mindre till vad man säger.  

Som tidigare nämnts av Lena finns även en ekonomisk faktor. Alla 

föräldrar har inte råd att köpa scoutskjorta. Leif påpekar att en del 

barn bor ena veckan hos mamma och andra veckan hos pappa. Det 

kan också påverka vilka bestämmelser man kan ha. Sammanfattnings-
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vis tycks alla intervjuade scouter i stort vara nöjda med sina kårers 

förhållningssätt och praxis.  

Hur ska man tolka okunskapen om SSF:s dräktbestämmelser? Det 

är bara några få av de intervjuade som känner till dräktordningen.  En 

tolkning är att kårerna inte bryr sig så mycket om förbundet, att det är 

den enskilda kåren som kommer i första hand. Medlemmarna formar 

sin verksamhet utifrån vad de är vana vid och vad de själva har för 

intentioner. Det kan ses som positivt – ”makten” är decentraliserad 

och det finns utrymme för variation och lokal anpassning, och/eller 

som negativt – det finns ingen enhetlighet och verksamheten är svår 

att forma och styra av förbundet. 

 

Retorik  

Den officiella bilden av varför scouter bär scoutskjorta 

SSF skriver  att scoutrörelsen startade i början av 1900-talet och att 

scoutdräkten då infördes av flera anledningar (Vad är scouting?, 

odaterad elektronisk publikation).  En var att vanliga kläder inte var 

lämpliga för ”rörliga lekar och friluftsliv”. En annan att scoutrörelsens 

grundare, Robert Baden-Powell, ansåg att en enhetlig dräkt skulle 

minska skillnader ”som kan finnas genom olika sociala grupperingar i 

samhället”. Det senare argumentet är också ett argument som framförs 

för att motivera skoluniformer (Kaiser, 1997). SSF anser att det är 

giltigt idag, men påpekar att det förs diskussioner om plagget (Vad är 

scouting?, odaterad elektronisk publikation).  

Robert Baden-Powell skrev: 

 
Scoutdräkten liknar mycket den uniform mina män bar, 

när jag var chef för den sydafrikanska poliskåren. De 
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visste vad som var bekvämt och praktiskt och utgjorde 

ett gott skydd mot väder och vind. Av samma anledning 

bär scouterna en liknande dräkt (Baden-Powell of Gil-

well, 1911/1983, s. 36). 

 

Han fortsätter att beskriva dräkten och nämner till exempel att halsdu-

ken kan användas vid förbandsläggning och att scouterna har ärmarna 

uppkavlade som ett tecken på att de alltid är beredda att handla efter 

valspråket ”Var redo” (ibid.)  

SSF skriver också om praktiska egenskaper. De påpekar att dagens 

skjorta är av kraftigt bomullstyg och att plagget ”tål hårda tag ute i 

skog och mark”. Det är skönt att ha på sig. De menar, precis som Ba-

den-Powell, att halsduken kan användas som bandage eller stödför-

band om man råkar göra sig själv illa eller om någon annan gör sig 

illa. SSF påpekar att skjortans fickor kan fyllas med saker som kan 

vara bra att ha, till exempel papper och penna. På skjortan kan ett 

knivbevis bäras som visar att scouten klarar av att hantera, använda 

och sköta en kniv (Vad är scouting?, odaterad elektronisk publika-

tion).  

 

Scouters uppfattningar om varför de bär scoutskjorta  

Informanterna fick en fråga om varför de bär scoutskjorta. Svaren vi-

sar hur de motiverar att plagget används. Under utskriften av en inter-

vju upptäckte jag att jag hade förutsatt att scouterna bar scoutskjorta 

på grund av att de var tvungna. Jag hade frågat en miniorscout vad 

hon har på sig om hon inte har scoutskjorta, när hon ”får göra vad hon 

vill” och när hon ”inte behöver” (ha scoutskjorta). Jag förbisåg helt att 

hon faktiskt lika gärna kan använda scoutskjorta för att hon själv vill 

det. Miniorscouten ingick i den första omgången informanter som in-
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tervjuades. Utskriften färdigställdes innan de följande två intervjuom-

gångarna hade påbörjats. Detta gjorde mig mer observant på min egen 

förförståelse och att jag behövde lyssna bättre och särskilt koncentrera 

mig på saker som inte stämde med min egen uppfattning. Det är det 

enda sättet att se och få förståelse för andra människors uppfattningar.  

Mechling (1987) nämner att scoutskjortan visar att man delar scout-

rörelsens ideal och gemenskapen med andra scouter. Flera av scouter-

na i Svealand, Norrland och Götaland uppger att de inte vet varför de 

har scoutskjorta. De flesta svarar att de bär den för att de är scouter 

och för att skjortan visar att de är det för andra scouter och för all-

mänheten. Den ”hör till” när man är scout och är gemensam. Lönn-

qvist (1979) påpekar att kläder bidrar till att en roll kan kommunice-

ras. Två ledare säger också att scoutskjortan visar att de träder in i en 

roll. Leif säger till exempel att han har skjortan för att det är ett prak-

tiskt klädesplagg, alla blir likadana och så visar den att man är scout. 

Han säger att man får ”… vara mer barn i scoutskjortan, det är helt 

legalt att leka herre på täppan och kasta ner ungarna i en snöhög…”.  

Skjortan visar att han är scoutledare och ”då får man busa mer”.  

Även andra skäl till att bära plagget angavs. Julia i Götaland berät-

tar till exempel att halsduken kan användas som en mitella. Lennart i 

Svealand menar att det var någonting som man sa när han var yngre, 

men att det inte är någon som säger så idag. Tvärtemot vad han tror så 

omnämns det faktiskt av SSF (Vad är scouting?, odaterad elektronisk 

publikation). I Lennarts kår nämns främst symboliska och kommuni-

kativa skäl till att bära scoutskjorta, samt att de är tvungna till att göra 

det. Ingen nämner att det är ett praktiskt och funktionellt plagg, men 

Lennart påpekar att man inte behöver vara rädd om skjortan.  

Flugel (1951) påstår att en fördel med en fixerad typ av dräkt är att 

den utesluter det socialt splittrande tävlingsmomentet.  Den spar tid 
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och besvär vid valet av kläder och är ”ägnad att tillhandahålla en 

vackrare klädedräkt åt dem som har föga utvecklad personlig smak 

eller talang att själva välja sina kläder” och: 

 
… att den genom att eliminera all hastig förändring av-

skaffar de onödiga utgifter för bäraren som ofta följer med 

hastiga ombyten av ”modebetonade” kläder – utgifter som 

mycket beror på den kommersiella exploateringen av de 

motiv som ligger bakom modeskapandet (Flugel, 1951, s. 

204-205). 

 

Liknande typer av resonemang förs också om scoutskjortan av några 

av informanterna. En ledare i Svealand menar att det är viktigt att inte 

behöva använda ”modekläder” på scouterna, eftersom man gör det 

varje dag när man går till skolan. Enligt henne ska man inte behöva 

fundera över sina kläder på scouterna. En ledare i Götaland berättar att 

en anledning till att bära scoutskjorta är att man inte behöver tänka på 

vad man ska ha på sig när man går till scouterna. Med skjortan blir 

ingen finare och ingen sämre enligt henne.  

Jag menar att ”solidaritetsanledningen” kan ifrågasättas. Lena näm-

ner att tvåhundra kronor för skjorta, halsduk och sölja kan vara för 

mycket för en del. Det finns så mycket kostnader för föräldrar ändå. 

Förr fanns det inte lämpliga kläder. Idag finns det en uppsjö av kläder 

och scoutskjortan kan bli ytterliggare en sak som måste införskaffas. 

Vad är mest solidariskt?  

SSF:s och scouternas respektive uppfattningar om varför man har 

scoutskjorta liknar varandra. Skillnader finns dock. Några scouter be-

rättar att de har skjorta för att ledarna har sagt det och för att man 

måste det. Signe i Götaland menar till exempel att hon har den för att 

ledarna har ”tjatat” på henne ända sedan hon var liten. Peter i samma 
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kår berättar att han har skjorta för att inte få minuspoäng i protokollet 

(i en tävling, där det gäller att ha plagget varje möte). Detta är anled-

ningar som inte nämns av SSF. I Svealand och Götaland var det ingen 

som framhöll att scoutskjortan är ett praktiskt friluftsplagg, vilket för-

bundet hävdar. I Norrland var det däremot några som påpekade att 

skjortan är varm och praktisk.  

 

”Dräktfrågan”  

Man kan konstatera att ”dräktfrågan” inte är ny och att den inte är 

unik för SSF. Diskussioner och debatter om klädesplagget finns även 

inom den svenska scoutrörelsen i stort och i scoutförbund i andra län-

der (jämför kapitel 1). Vad handlar frågan om?  

En rapport från programsamverkansprojektet (Rapport 5, 1978) ger 

ett intryck av att den handlar om hur ofta klädesplagget används samt 

om man ska ha skjorta eller inte. Ek (1985) antyder att estetik har dis-

kuterats på många förbundsstämmor. Carlstedt (2003) skriver att någ-

ra tycker att skjortan ”borde lämna plats för ett mera praktiskt plagg” 

och att en ”omodern skjorta förstör scoutings image utåt” s. 8). ”Frå-

gan” är med andra ord inte en utan flera. 

Är scoutskjortan omodern? Lurie (1992) visar en bild på ameri-

kanska flickscouter från slutet av 1960-talet klädda i scoutdräkt och i 

olika minikjolar. Hon skriver: 

 
Though the uniform is supposed to transform individu-

als into homogeneous members of a group, it can never 

do so completely- especially when there is a conflict be-

tween the requirements of the organization and those of 

fashion (Lurie, 1992, s. 18).  
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Wilson (1985) menar att alla kläder är underkastade modet i den mo-

derna västvärlden:  
 

Modet bestämmer villkoren för allt klädbeteende – till 

och med uniformer är ofta designade av parisiska mode-

hus; till och med nunnor ändrar på kjollängden; inte ens 

de fattiga går klädda i trasor – de klär sig i billiga ver-

sioner av de kläder som var moderna några år tidigare 

och som kan hittas i secondhandaffärer och på lopp-

marknader (ibid., s. 9). 
  

Wilson hävdar att de som vänder modet ryggen ”bär kläder som klart 

manifesterar en reaktion mot det som är modernt” (s. 10). Man kan 

inte fly modet utan är tvungen att förhålla sig till det.  

Scoutskjortan kan definieras som en fixerad typ av kläder enligt 

Flugels terminologi (jämför Flugel, 1951). Den har funnits i knappt 

hundra år och den utmärker scouterna som en grupp. Skjortan beteck-

nar medlemskap i gruppen och är likformig för olika individer. Scou-

terna är knutna till olika världsorganisationer, nationella organisatio-

ner, regioner, distrikt och kårer. Alla ”indelningar” är geografiskt av-

gränsade. När frågor om förändringar av klädesplagget väcks uppstår 

debatter och diskussioner. En anledning kan vara att förändringarna 

bryter mot traditionen. Att bära plagget är ett privilegium för scouter.  

Flugel (1951) skriver följande om en fixerad typ av dräkt: ”… dess 

beroende av traditionen hindrar den från att tillräckligt anpassa sig till 

skiftande behov, normer och ideal” (s. 205). Detta känns igen som ett 

argument i debatten om scoutskjortor.  Man menar att några upplever 

skjortan som gammaldags (jmf till exempel Strid och Hägerdahl, 

2003, elektronisk publikation).  

Redan 1978 var det 26 % som instämde i påståendet om att scout-

dräkten är gammaldags och inte hör hemma i en modern organisation 
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(Rapport 2, 1978).  Sedan dess har scoutdräkten i princip varit oför-

ändrad (Ek, 1985; Kårhandboken, 2004, elektronisk publikation).  

Dräktfrågan rymmer olika aspekter av scoutskjortan. Ibland blir det 

därför oklart vad som diskuteras. Bogatyrev (1971) skriver om olika 

funktioner hos folkdräkter:  

 
A function may relate to the costume itself (as an ob-

ject) or to the various aspects of life which the costume 

(as a sign) is indicative of. Thus the costume is some-

times an object, sometimes a sign (s. 80). 

 

På samma sätt är det med scoutskjortan. Den är både ett plagg och en 

symbol. Detta har observerats i en tidigare studie (Westberg, 2000). 

Studien visade att konkreta och abstrakta egenskaper diskuterades i en 

intern debatt om scoutskjortor på SSF: s hemsida.  

Man kan fråga sig var diskussionerna förs, vilka det är som diskute-

rar och vad det handlar om för typ av frågor? För vem är scoutskjortan 

en angelägenhet? Diskuteras skjortan i kårerna, eller är det en fråga 

som främst debatteras på andra arenor inom Svenska Scoutförbundet 

och inom den svenska scoutrörelsen i stort? Sporrong och Westberg 

(2001) märkte att det var många som hade en åsikt om scoutskjortan. 

Hela 211 av 385 scouter, som deltog i en enkätundersökning, marke-

rade att de tyckte att det var viktigt att behålla eller förändra scout-

skjortan.  

I föreliggande undersökning förekom ingen direkt fråga huruvida 

skjortan diskuteras i kårerna, men scouterna tillfrågades om vad de 

tror att andra scouter tycker om plagget. 

Miniorscouterna i Svealand tror att andra scouter tycker att skjortan 

är bra eller jättebra, medan övriga informanter i kåren uppger att scou-

ter kan ha olika åsikter om plagget, att en del scouter tycker om skjor-
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tan och andra inte. En ledare menar att många tycker att skjortan är 

opraktisk, en annan att många tycker att det är jätteviktigt att ha skjor-

tan.  

Minior-, junior- och patrullscouterna i Norrland antar att andra 

scouter tycker att skjortan är bra, den kvinnliga ledaren däremot att 

scouters åsikter om plagget har att göra med hur gamla de är. På hög-

stadiet anser hon att det finns en ”pinsamhetsfaktor”. Hon tror att 

scouter själva tycker att plagget är praktiskt.  

I Götaland säger scouterna att vissa tycker det är en nackdel att 

plagget är varmt om sommaren. Miniorerna menar att andra scouter 

tycker att scoutskjorta är bra.  Signe tror att man använder skjortan 

mer i hennes kår än vad man gör i andra kårer och att patrullscouter-

nas tävling kan vara en bakomliggande orsak. Louise säger sig aldrig 

ha mött något motstånd mot scoutskjortan och Lotta berättar om en 

distriktstämma, där det hade varit med en representant från förbundet. 

Han hade inte haft scoutskjorta och det tyckte hon kändes konstigt. 

Hon tillägger att det finns en period när man är patrull- och senior-

scout, då det är pinsamt att ha scoutskjorta, men att det är en ”ålders-

grej” som går över. De andra scouterna som intervjuades i kåren näm-

ner inget om att det skulle vara pinsamt att ha scoutskjorta, men några 

påstår att rörelsen inte upplevs som populär av andra.  

Mitt intryck är att scoutskjortan inte diskuteras och debatteras i nå-

gon större utsträckning i Svealand, Norrland eller Götaland. Den ver-

kar inte utgöra ett problem. Det finns skjortförespråkare, ambivalenta 

och neutrala men inga direkta skjortmotståndare. Därmed inte sagt att 

informanterna inte reflekterar över scoutskjortan eller att det inte förs 

samtal. Dessa tycks dock inte ha någon formell form, som till exempel 

kårstyrelsemöten (ingen nämnde att något sådant förekom). Det 

förefaller som om scouterna har fler tankar och åsikter ju äldre de blir 

och desto fler erfarenheter de skaffat sig av att vara klädd i scout-
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desto fler erfarenheter de skaffat sig av att vara klädd i scoutskjorta. 

Undersökningen ger ett visst stöd till att relationen till allmänheten 

inte är tillfredsställande ut scouternas synvinkel.  

 

Framtiden  

Skoluniformer och scoutskjortor liknar på sätt och vis varandra. Båda 

motiveras med att uniforma plagg stärker gruppandan, att de är eko-

nomiskt fördelaktigare med ett färre antal ombyten och att sociala 

skillnader suddas ut eftersom alla är likadant klädda (jämför Kaiser, 

1997, s 377, om anledningar till att bära skoluniformer).  

Det finns nackdelar med uniforma plagg. För en del studenter re-

presenterar skoluniformer det auktoritära och opersonliga (Kaiser, 

1997). Flugel (1951) nämner att fixerade dräkter inte ger några möj-

ligheter till individuella uttryck. Mechling (1987) menar till exempel 

att det tycks finnas få möjligheter till variation av scoutklädseln, annat 

än de tillåtna sätten att variera hattar, halsdukar och individuella mär-

ken. Lurie (1992) anser att man mer eller mindre ger upp sina rättig-

heter att agera som en individ när man tar på sig en uniform. Vilket i 

och för sig kan ses som en fördel ur någon annans perspektiv. Joseph 

(1986) påpekar att uniformer allmänt har använts som ett medel för 

institutionell socialisation och kontroll.  

Vår samtid beskrivs ofta som individfokuserad, men trots detta vill 

alla intervjuade scouter ha ett gemensamt klädesplagg i framtiden. Ti-

digare har konstaterats att det råder en i stort sätt samstämmig syn i de 

tre kårerna om skjortans färg. Alla utom en person vill att scoutskjor-

tan fortsättningsvis ska vara blå.  

Det stora flertalet vill ha kvar dagens scoutskjorta, men undantag 

finns. Några kan tänka sig förändringar och justeringar. Stina och Ste-
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fan i Svealand tycker till exempel att scoutskjortan skulle kunna ha en 

bättre passform i framtiden. Ledarna i Svealand önskar att det skulle 

finnas två plagg; ett för vardagen och ett för officiella och högtidliga 

tillfällen. Pernilla och Signe i Götaland har liknande tankar. Signe tror 

att fler skulle använda plagget om det var en tjocktröja eller en colle-

getröja. En sådan skulle man kunna ha på möten, enligt henne, och 

sedan ha skjortan vid speciella och formella tillfällen. Hon kan också 

tänka sig att använda skjorta utan snibb. Matilda i Götaland tycker att 

det vore bra med kortärmade skjortor (de finns inte i hennes storlek). 

Hon tycker också att det skulle kunna finnas olika scoutskjortor, ”så 

att alla skulle kunna få välja den som han eller hon tycker bäst om”, 

men att det skulle vara likadant tyg i alla.  

Samtliga scouter fick se förslaget till ny scoutskjorta på bild (bilden 

fanns med i en artikel av Carlstedt, 2003). Det blev något konkret att 

samtala om. I Svealand reagerade de flesta på att plaggen på bilden 

var gröna och framhöll som sin åsikt att de vill att scoutskjortan ska 

vara blå. Ingen visade någon större entusiasm, men några kunde tänka 

sig att bära plagget.   

I Norrland tyckte Mikael och Pelle att förslaget såg bra ut. Det 

tyckte Jeanette också, men för henne spelar det inte så stor roll vad 

man har för klädesplagg. De övriga i kåren hade olika invändningar 

mot förslaget och väljer hellre den nuvarande skjortan. Två personer 

reagerade på att plaggen var gröna. Den kvinnliga ledaren menar att 

förslaget inte föreställer skjortor, vilket hon tycker att det ska vara. 

Den manliga ledaren upplever att det är opraktiskt med dragkedjor 

eftersom de fryser om det är kallt.  

Ingen i Götaland skulle välja förslaget framför den nuvarande 

scoutskjortan. Färgen vinner inte acceptans. En ledare associerar grönt 

med det militära, en annan påpekar att det är SMU som har gröna 
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scoutskjortor och ”det går inte”.  En seniorscout och en ledare reage-

rar på att man har halsduk till tröja. Det är som att ha slips utan skjorta 

enligt seniorscouten.  

Sammanfattningsvis ger informanternas reaktioner en bild av att 

scoutskjortan är ett klädesplagg 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 signalerna. Flugel 

(1951) skriver att uniformer och dräkter ofta är förknippade med tra-

ditioner och historia. Han påpekar att förnyelser ofta är ovälkomna 

eftersom de bryter mot traditionen. På samma sätt tror jag att det är 

med scoutskjortan. Eventuella förändringar och nyheter måste följakt-

ligen nogsamt förankras bland medlemmarna samt introduceras på ett 

smidigt sätt.  
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Epilog  
På scoutskjortan ställs stora krav. Den ska passa barn och vuxna, stor-

växta och smala, i vardag och högtid, och kyla och värme. Scoutskjor-

tan är samtidigt en symbol som representerar och materialiserar ge-

menskap, ideologi och historia. Den ska falla i god jord hos både 

scouter och människor som inte är medlemmar i rörelsen. Det är såle-

des inte särskilt märkligt att plagget kan betraktas och diskuteras ur en 

mängd olika perspektiv.  

En undersökning väcker ofta fler frågor än svar, så även i detta fall. 

Kvalitativ forskning kan beskriva tendenser och olika typer av upp-

fattningar. Forskningen kan problematisera och svara på hur spektru-

met av åsikter ser ut och den kan synliggöra gräsrötternas perspektiv. 

Men den kan inte svara på vilken uppfattning som är mest frekvent i 

SSF som helhet. Här vill jag ge min tolkning till hur resultatet av 

forskningen kan tolkas och användas, något som oftast lämnas i läsa-

rens händer. Jag vill presentera ett försök till svar på ”dräktfrågan” 

som i verkligheten inte är en fråga utan flera.  

Enligt min mening måste scoutskjortan vara i samklang med sin tid. 

Den kan inte bäras som en historisk relik över ”salig Baden Powell”. 

Scouterna måste känna att det är meningsfullt idag, här och nu. Jag 

menar att scouterna kontinuerligt måste diskutera varför och hur de 

använder scoutskjorta. Håller argumenten? Om de inte gör det så mås-

te scouterna hitta nya. En annan strategi är att scoutskjortan används 

på andra sätt. En tredje att ett nytt klädesplagg skapas. En fjärde att 

gemensam uniform avskaffas.  De enda som kan avgöra om argumen-

ten håller eller om man ska hitta en annan lösning är scouterna själva. 
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Carlings ”scoutskjorta” visas på den vänstra bilden. På den högra syns kläder 

av märket Triple5soul. Foto: författaren.  

 

Jag tror inte att frågan, eller rättare sagt frågorna, om scoutskjortan 

kan lösas centralt, eftersom många medlemmar har en åsikt och är en-

gagerade. Jag menar att varje kår måste hitta en lösning som bäst pas-

sar deras medlemmar och behov och jag tror att så redan sker idag. 

Kårerna skapar sina egna bestämmelser och praxis och tar till exempel 

initiativ till att trycka egna tröjor. Min uppfattning är således att frå-

gan kommer att lösa sig själv och att initiativen måste komma från 

gräsrotsnivå. Personligen tror jag att skjortans roll i att rörelsen har 

svårt att rekrytera och behålla medlemmar är starkt överdriven. Enligt 

min mening är det viktigare att diskutera retorik, symbolik och känsla 

av meningsfullhet än scoutskjortans ”reklamvärde” (det vill säga för-

måga till att locka andra människor, vara rätt i tiden). Jag tror inte att 

scouterna kan ta kontroll över reklamvärdet. Det lever efter sina egna 

lagar. Våren 2004 såldes till exempel kläder av märket  
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Triple5soul i ett flertal butiker i Stockholm. Det fanns skjortor, munk-

jackor och klänningar i scoutskjortstil. Priserna varierade från 749 till 

1049 kronor. Carlings med butiker över hela Sverige sålde ”kanaden-

siska scoutskjortor” i vitt och khaki (herr) för 399 kronor. Hur symbo-

ler laddas med nya betydelser och värden är emellertid en annan histo-

ria, en annan uppsats… 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide  

Bruket 

Använder scouterna scoutskjorta i din kår? 

När använder du skjortan? Vid vilka tillfällen?  

Finns det tillfällen då det är extra viktigt att bära scoutskjorta? 

Om du inte använder scoutskjorta när du är på scouterna, vad använ-

der 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 dräktbestämmelser? 

Vad tycker du om dem? 

 

Andras inställning 

Förstår andra människor att man är scout om man bär scoutskjorta? 

Vad tror du att människor, som inte är scouter, tycker om scoutskjor-

tor?  

Vad tror du att andra scouter tycker om plagget? 
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Symbolik 

Vad symboliserar scoutskjortan för dig? Vad har den för betydelse? 

 

Frågor från Scoutvaror 

1. Vad tycker du om materialet i scoutskjortan? 

2. Vad tycker du om detaljutformningen på scoutskjortan (krage, 

sömnad, 

knappar, knapplacering etc.) 

3. 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? dvs. ska den se ut som den gör 

idag även i framtiden? 

Ska den kompletteras med ytterliggare plagg?  

Eller ska den ändras? 

Eller tas bort? 

Vad tycker du om det nya förslaget på scoutskjorta som tagits fram på 

uppdrag av Peder Wallenberg? (Bild på förslaget visas) 

 

Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2. Intervjuer i scoutkår Svealand 

 

Person Kön Ålder Datum  Intervjuns längd Antal sidor 

Maria,  

Miniorscout 

F 9 år 2003-07-30 10 min 5 sidor 

Mattias,  

Miniorscout 

P 10 år 2003-07-27 12 min 4,5 sidor 

Jessica,  

Juniorscout 

F 12 år 2003-07-28 9 min 6 sidor 

Jacob,  

Juniorscout 

P 11 år 2003-07-28 12 min 5 sidor 

Paula,  

Patrullscout 

F 12 år 2003-07-28 12 min 6 sidor 

Patrik,  

Patrullscout 

P 14 år 2003-07-27 8 min 5 sidor 

Stina,  

Seniorscout 

F 17 år 2003-07-29 16 min 6 sidor 

Stefan,  

seniorscout 

P 16 år 2003-07-29 16 min 7,5 sidor 

Lisa,   

Ledare 

F 22 år 2003-07-28 12 min 6 sidor 

Lennart,  

Ledare 

P 46 år 2003-07-29 24 min 7 sidor 

 

Sammanfattning: 
Totalt intervjuades tio personer i åldrarna nio till 46 år. Det blev 131 

minuter med bandupptagningar, det vill säga drygt två timmar, i ut-

skriven text 58 sidor med normalt radavstånd. 
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Bilaga 3. Intervjuer i scoutkår Norrland 

 

Person Kön Ålder Datum  Intervjuns längd Antal sidor  

Mikael,  

Miniorscout 

P 8 år 2003-09-22 16 min 5 Sidor 

Jeanette,  

Juniorscout 

F 9 år 2003-09-23 10 min 6,5 sidor 

Jan,  

Juniorscout 

P 10 år 2003-09-23 14 min 6 sidor 

Patricia,  

Patrullscout 

F 14 år 2003-09-22 12 min 5 sidor 

Petra,  

Patrullscout 

F 13 år 2003-09-22 21 min  7 sidor 

Pelle,  

Patrullscout 

P 13 år 2003-09-22 17 min 7 sidor 

Lena,  

Ledare 

F 37 år 2003-09-23 22 min 8 sidor 

Leif,  

Ledare 

P 35 år 2003-09-23 24 min 8 sidor 

 

Sammanfattning: 
Totalt intervjuades åtta personer i åldrarna åtta till 37 år. Det blev 136 

minuter med bandupptagningar, det vill säga drygt två timmar, i ut-

skriven text cirka 52 sidor med normalt radavstånd. 
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Bilaga 4. Intervjuer i scoutkår Götaland 

 
Person Kön Ålder Datum  Intervjuns längd Antal sidor  

Matilda, 

Miniorscout 

F 9 år 2003-10-28 12 min 6 sidor 

Magnus, 

Miniorscout 

P 9 år 2003-10-27 8 min 5 sidor 

Julia, 

Juniorscout 

F 11 år 2003-10-28 8 min 5 sidor 

Jesper, 

Juniorscout 

P 10 år 2003-10-27 15 min 6 sidor 

Pernilla, 

Patrullscout 

F 13 år 2003-10-27 16 min 7 sidor 

Peter, 

Patrullscout 

P 12 år 2003-10-27 15 min 7 sidor 

Signe, 

Seniorscout 

F 16 år 2003-10-28 19 min 7 sidor 

Sune,  

Seniorscout 

P 15 år 2003-10-27 8 min 5 sidor 

Louise, 

Ledare 

F 54 år 2003-10-28  24 min 6,5 sidor 

Lotta,  

Ledare 

F 52 år 2003-10-28 17 min 6,5 sidor 

 

Sammanfattning: 
Totalt intervjuades tio personer i åldrarna nio till 54 år. Det blev 142 

minuter med bandupptagningar, det vill säga drygt två timmar och 

tjugo minuter, i utskriven text cirka 61 sidor med normalt radavstånd. 
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