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      Abstract 

Dance and morals   

A study about moral panic and Jönköpingspostens rethoric regarding dance between 

1921-1926  

                                                                                                                            Pages: 33 

 

The purpose of this study is to analyze the debate about dancing and the effects it have 

on its consumers during the 1920:s. The main source material is the local newspaper 

Jönköpingsposten (between 1921-1926), but other cases of moral panics are examined 

for comparative purposes. The study uses a version of Stanley Cohens theory about 

moral panics as theoretical starting point and aim to identify moral entrepreneurs, folk 

devils, victims/abusers, disproportionality, calls for social control and arguments based 

on hearsay in the debate in the newspaper. It also aims to identify differences and 

similarities in comparison to other moral panics. The main goal for the study is to decide 

whether you can call the debate in Jönköping about dancing during this time period a 

“moral panic” and the results implies that you can, even though it is tough to get 

information about whether or not the information some of the moral entrepreneurs have 

were based on hearsay. It also identifies some notable differences between this debate 

and other moral panics, especially in how the arguments against dancing are framed and 

how they seem to stem from what dancing implies about its consumers’ character, 

instead of concern of their well-being. This is shallowly explained by connecting it to the 

moral philosophy of virtue ethics. 
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Inledning 

De flesta har vid något tillfälle stött på eller yttrat sig om något som kan anses ”farligt” 

för samhället. Idag är det inte sällan man talar om datorspelens inverkan på ungdomen 

och farorna som dessa spel förebådar. I dagstidningar kan man läsa om hotfulla 

religioner, ideologier eller vetenskapliga framgångar. På facebook finner man grupper 

och evenemang som ivrigt hyllar respektive ratar beslut om att ta bort vissa stötande 

benämningar ur Astrid Lindgrens verk och karikatyrer ur julaftons Kalle Anka.  

Om vi tittar liknande fenomen ur ett historiskt perspektiv så tar det inte lång tid innan vi 

stöter på ordet ”moralpanik”. Detta värdeladdade ord kan användas för att beskriva 

många obefogade samhällsdebatter genom vår historia, men kan också utgöra grund för 

en trivialisering av seriös och berättigad kritik. Så var ligger skiljelinjen mellan en 

obefogad debatt och berättigad kritik? Det är i någon mån vad moralpanisk teoribildning 

handlar om. Genom att använda fallet om dansens utslag i Sverige, och 

Jönköpingspostens reaktioner mot detta under 1920-talet så kommer vi att undersöka 

vad som definierar en moralpanik, i vilka former dessa kan ge utslag och vilken retorik 

karaktäriserar dem.  

Syfte 

Denna studies syfte är att redovisa för reaktionerna och retoriken gentemot 1920-talets 

dansutbrott med Jönköpingsposten som primärkälla och Stanley Cohens arbete kring 

moralpanik som teoretisk utgångspunkt. 

Frågeställningar 

• Hur står sig debatten kring dansen och jazzen i 1920-talets Jönköpingsposten 

mot Cohens teori kring moralpanik? 

• Vilka huvudsakliga argument förs fram angående dansens påverkan på dess 

brukare? 

• Vilka likheter och skillnader kan vi finna kring ovannämnda debatt och övriga 

utbrott av moralpanik? 
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Disposition 

Då Stanley Cohens teoribildning väger tungt i den här studien så kommer den att 

introduceras först, följd av modifierade versionen av Gustafsson och Arnberg som jag 

kommer använda i min analys, samt en liten diskussion om begreppet ”moralpanik” och 

dess värderande natur. Ett kort avsnitt kommer att granska moralbegreppet utifrån etisk 

teori, och då främst hur moral kan relatera till de fenomen som studien undersöker 

innan vi når min metod och mitt material. Avsnittet före själva undersökningen kommer 

att ge er en liten överblick angående hur jazz och dansen påverkade Sverige utifrån ett 

bredare perspektiv innan vi snavar av till ett lokalperspektiv i undersökningen. 

Resultatredovisningen består utav en redogörelse av det material som jag har granskat, 

med start i The Sorrows of Young Werther, vidare till Nick Carter och sedan den 

moralpaniska tumulten kring videovåldet på 1980-talet, innan vi hoppar in till dansen 

och Jönköping, med Jönköpingsposten som primärkälla. Besvarandet av 

frågeställningarna, analys och metadiskussion kommer att ske i följande avsnitt, - 

Analys och diskussion. 

Teori och tidigare forskning 

Stanley Cohen och moralpanik 

Teoribildning kring moralpanik kretsar främst kring sociologen Stanley Cohen och hans 

studier om ämnet, då främst genom verket Social devils and moral panics som utgavs 

1972.  

I första upplagan beskrevs moralpanik på ett översiktligt vis med följande, välanvända 

passage: 

Societies appear to be subject, every now and then, to periods of moral panic. (1) A condition, 

episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and 

interests; (2) its nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media; (3) 

the moral barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; 

(4) socially accredited experts pronounce their diagnoses and solutions; (5) ways of coping are 

evolved or (more often) resorted to; (6) the condition then disappears, submerges or deteriorates 

and become more visible. Sometimes the object of panic is quite novel and at other times it is 

something which has been in existence long enough, but suddenly appears in the limelight. 

Sometimes the panic passes over and is forgotten, except in folklore and collective memory; at 
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other times it has more serious and long lasting repercussions and might produce such changes 

as those in legal and social policy or even in the way society conceives itself.1 

Från detta hoppar vi till hans senare, reviderade upplaga där han menar att man kan 

placera in objekten för moralisk panik i sju olika kategorier: 

1. Unga, våldsamma män från arbetarklassen. 

2. Skolvåld, mobbning och masskjutningar. 

3. Fel droger som används av fel människor på fel platser. 

4. Barnmisshandel, satanistiska ritualer och pedofilregister. 

5. Sex, våld och att skylla på media.  

6. Välfärdsfusk och singelmödrar.  

7. Flyktingar och asylsökare som överflödar våra länder och översvämmar våra 

tjänster.2 

Cohens teori är i mycket baserad på forskning om katastrofer och hur dessa utspelar sig. 

Han för fram en sekvens av sju punkter som representerar mänsklig reaktion inför en 

intågande, pågående och förbigången katastrof: 

1. Varning: Fara närmar sig och folket måste varnas. Det är viktigt att varningen är 

formulerad (Cohen använder uttrycket ”kodad”) så att folket förstår den, samt 

imponerande nog så att folk förstår att det nuvarande lugnet kommer upphöra.  

2. Hot: Människor börjar nu kommunicera med varandra och ser tecken på den 

inkommande katastrofen. Både denna och den förra punkten kan vara 

frånvarande om katastrofen sker plötsligt. 

3. Nedslag: Katastrofen slår ned och en oorganiserad, omedelbar respons på 

förstörelsen, skadorna och döden sker. 

4. Inventering: En bild börjar formas av vad som hänt och hur tillståndet är för de 

drabbade. 

5. Räddningsinsats: Omedelbar hjälp för de drabbade skickas ut, utöver hjälpen 

som redan sker mellan folket i nedslagsområdet. 

6. Hjälp:3 Insatserna mot de drabbade blir mer utförliga och formella och många av 

nödsystemets insatser övertas av högre, mer vidsträckande system. 

                                                           
1Cohen, Stanley. Folk devils and moral panics. 1972. New York: Routledge. s. 9.   
2Cohen, Stanley. Folk devils and moral panics. 2002. Tredje uppl. New York: Routledge.  
3Cohen använder uttrycket ”remedy”, vilket kan översättas till ett flertal svenska ord som passar 
sammanhanget, men inte på ett lika träffande sätt som det engelska ursprungsordet. Ordet ”hjälp” var 
det närmaste jag hittade originalbetydelsen.  
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7. Återhämtning: En period då samhället antingen återvänder till sitt tidigare 

tillstånd, eller anpassar sig till förändringarna som katastrofen orsakat.4  

Dessa sju punkter låter han kondensera till enbart fyra – varning, nedslag, inventering 

och återhämtning – som han sedan använder som analog till det moralpaniska fallet han 

undersöker. Hans tankar om ämnet har främst använts inom sociologi och kriminologi, 

men en aningen modifierad version används av Tommy Gustafsson och Klara Arnberg i 

deras bok Moralpanik och lågkultur (2013) som studerar fenomenet moralpanik utefter 

ett historiskt perspektiv. 

De delar upp Cohens teori i två kategorier: moralpanikens aktörer och moralpanikens 

mekanismer. Bland aktörerna finner vi:  

Moralentreprenörerna vilka består av ”experter” av både mediet och de som brukar 

mediet. Deras roll som experter är skapad antingen av dem själva eller andra och är de 

som oftast har tolkningsföreträdet i den offentliga debatten.5  

Missbrukarna och offren som använder sig av produkten/mediet som kritiseras i 

debatten. De är ofta barn eller ungdomar och är offer på grund av sitt bruk av det 

”farliga” mediet. 

Folkdjävlarna kan vara grupper, individer eller produkter (även den kritiserade 

produkten själv) som genom en stereotypiseringsprocess utses till en fara för samhället. 

Och mekanismerna består av: 

Aktivt ingripande och social kontroll: Förslag eller krav på lagförslag eller ändringar 

som kan stoppa det pågående fenomenet. 

Disproportionalitet: Fenomenets vidsträckhet överdrivs, liksom konsekvenserna och 

antalet människor som blivit påverkade.  

Hörsägen: Kan kopplas till disproportionalitet då få av kritikerna har mer än ytligt läst 

eller brukat produkterna som de kritiserar, utan agerar i mångt och mycket på hörsägen.  

                                                           
4Cohen, Stanley. Folk devils and moral panics. 2002. Tredje uppl. s. 12-13. 
5Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. 2013. s. 20. 
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Objektivism: Bakomliggande sociala problem ignoreras i förmån för symptomen från de 

”lågkulturella” medierna som kritiseras. 

Överdrivna exempel: De grövsta exemplen generaliseras och framförs som 

representativa för fenomenet.6 

Då denna studie tar formen av en lokalhistorisk undersökning, snarare än en av 

sociologiskt slag, så finner jag att Gustafssons och Arnbergs framställning av teorin är 

fördelaktig framför Cohens ursprungliga. Detta är på grund av att jag finner ovanstående 

aktörer och mekanismer är enklare att plocka ut från källmaterial bestående av 

presstryck från tidigt 1900-tal. Cohens teori i sin helhet ämnar sig bra för att undersöka 

väldokumenterade debatter som pågått länge och väl, då den inte bara nämner aktörer 

och mekanismer, utan även den kronologiska processen som brukar prägla 

moralpaniker. Gustafsson och Arnberg däremot lägger större fokus på aktörerna och 

mekanismerna då det är fullt möjligt att analysera både fullt utvecklade moralpaniker, 

samt dispyter som falnat strax efter start.7 Detta lämpar sig väl till en lokalhistorisk 

studie där vi närmar oss källmaterialet utan några direkta föreställningar. Det sagt så är 

det viktigt att hålla i minnet att Gustafsson och Arnberg inte gör någon åtskillnad mellan 

sin och Cohens teoribildning, utan snarare ser det som en komprimerad version av 

samma material.8 Om vi skulle jämföra Gustafssons och Arnbergs aktörer och 

mekanismer med citatet från Cohen som jag tidigt i detta kapitel använde för att 

beskriva moralpaniker, så ser vi att det är i mångt och mycket har samma innehåll. 

Moralpanik som begrepp 

Begreppet ”moralpanik” brukar oftast kopplas till sociologen Stanley Cohen och hans 

studie Folk devils and moral panics som utgavs 1972. Även om begreppet existerade före 

det (det myntades på 1960-talet av Marshall McLuhan) så var det först genom detta verk 

som en genomgående teoribildning formulerades runt fenomenet.9 Sedan dess har 

uttrycket använts flitigt för att beskriva reaktionerna till många historiska företeelser.  

Utöver för att beskriva företeelser så har moralpaniksteori även använts som 

analysmetod för att ”förstå hur avvikande företeelser, människor och beteenden 

                                                           
6Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. 2013. s. 21. 
7Ibid. s. 20. 
8Ibid. 
9Ibid. s. 12. 
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konstruerats som ett hot mot majoritetssamhällets moraliska värderingar och strävan att 

återupprätta dessa och den sociala ordningen”.10  

Dock har kritik förts fram mot begreppet, då ordet ”moralpanik” kan missbrukas och 

användas för att avfärda rättfärdig kritik mot en produkt eller ett fenomen. Till sin natur 

är sammansättningen av orden ”moral” och ”panik” värdeladdat och ordet kan därför 

aldrig användas neutralt. Till exempel kan seriösa och nödvändiga diskussioner om 

rasism och sexism avfärdas genom ett vårdslöst användande av detta begrepp.11 Det är 

därför viktigt att ha en välformulerad teori kring vad som definieras som en moralpanik 

och analysera fenomenet utefter det innan man kommer med moralpaniska anklagelser. 

Stanley Cohens teoribildning – och då kanske främst Gustafssons och Arnbergs 

applicering av den - uppnår i min mening detta krav och kommer därför att användas i 

denna studie. 

Karaktär som moraliskt rättesnöre 

Vad Stanley Cohens teori lyckas väldigt väl med är att beskriva och kategorisera vad en 

”moralpanik” består utav. Vad den däremot inte täcker är underliggande orsaker till 

varför de uppstår och varför de ter sig så lika ut, oavsett vilket ämne de behandlar eller 

vilken historisk tidpunkt de sker i. I min studie av moralpaniker så har jag tyckt mig 

skönja vissa återkommande nämnare i form av argument som förs fram och 

fokuspunkter för de inblandade. Många av ”moralentreprenörerna” för fram argument 

som har att göra med karaktär, nämligen hur den berörda produkten eller det gällande 

ämnet förstör ungdomarnas moraliska karaktär. Det är inte enskilda handlingar eller 

moraliska lagar som ligger i centrum av entreprenörernas diskurs, utan vilka 

karaktärsegenskaper som ligger i farozonen. Detta tycker jag bär stora likheter med en 

moralfilosofisk inriktning som kallas dygdetik. Dygdetiken gör inga anspråk på att 

försöka avgöra vilka handlingar som är goda eller onda (moraliskt korrekta), utan vilka 

karaktärsdrag som utgör en god människa.12 För mig tycker det sig som att detta 

koncept ligger i centrum för en moralpaniks potentiella utbrott. Att det inte är vad vi gör 

som avgör vår moraliska person, utan vad vi är.   

Aristoteles definierade dygd som ett karaktärsdrag som visar sig genom ett vanemässigt 

handlande och formulerade de åtråvärda dygderna som en mellanväg mellan två 

extrema punkter. Som exempel kan vi lyfta fram ”mod”. Enligt Aristoteles är mod 

                                                           
10Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. s. 14. 
11Ibid. s. 15. 
12Rachel, James. Rachel, Stuart. Rätt och fel – introduktion till moralfilosofin. 2008. s. 187. 
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mittpunkten mellan feghet och dumdristighet. På samma vis står generositet mellan 

snålhet och slösaktighet.13 Kondenserad till en grundläggande princip kan vi säga att de 

åtråvärda dygderna enligt Aristoteles handlade om en balansgång mellan att ge efter för 

sina impulser och ren apati. En dygdig människa hade kontroll över sina impulser och 

över sin karaktär, och det är denna princip som vi kommer att finna i våra 

moralentreprenörers argument i fråga om dans. 

Dygdetiken har sedan 1600-talet till relativ nutid fallit ur moralfilosofins tycke. Den har 

upplevt något av en renässans under de senaste decennierna, men under 1920-talet var 

det få moralfilosofer som ville påstå att dygder var ett bra mått av moral.14 Men poängen 

jag vill föra fram är att, emedan den akademiskt moralfilosofiska världen lade stor vikt 

på vilka handlingar som är goda, så verkar det som att det fanns en viss uppfattning 

bland Jönköpingpostens läsare som ändå kopplade moral till karaktär.  

Metod och material 

Undersökningen är kvalitativ till formen och av induktiv karaktär. Med Gustafsson och 

Arnbergs applicering av Cohens teori som grund kommer jag att undersöka en 

moralpaniks olika beståndsdelar, inte dess kronologiska utformning. Jag vill se om det 

är möjligt att föra in begreppen moralentreprenörer, folkdjävlar, offer/missbrukare 

bland människorna och produkterna som framkommer i källmaterialet. Utöver detta 

kommer jag att söka efter krav på aktivt ingripande eller social kontroll, undersöka om 

fenomenet överdrivs så att det framställs som disproportionellt till den faktiska 

verkligheten och studera huruvida de grövsta exemplen förs fram som representativa, 

samt undersöka tendenser till åsikter baserade på hörsägen. Vad jag nog inte kommer 

att gå in särskilt djupt på är att se ifall andra sociala problem ignoreras i förmån för det 

kritiserade objektets påstådda symptom (objektivism). Dessa faktorer tillsammans vill 

Gustafsson och Arnberg mena utgör en moralpanik.  

Mitt källmaterial kommer till i undersökningen av dans- och jazzutbrottet till mesta del 

bestå utav presstryck och vad som går att utläsa från det. Jönköpingslokala källor från 

tidigt 1900-tal utgörs till största delen av just dagspress och den tidningen som har 

längst historia är Jönköpingsposten, som har varit i tryck sedan sent 1800-tal fram tills 

nu (2016). Därför utgör den en utmärkt startpunkt för denna studie, och det faktum att 

                                                           
13Rachel, James. Rachel, Stuart. Rätt och fel – introduktion till moralfilosofin. 2008. s. 191-192. 
14Ibid. s. 188. 
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den var borgerlig stjälper inte heller då det i mångt och mycket var borgerligheten som 

protesterade mot dansen och jazzen. 

Då debatten kring detta ämne varade under en relativt lång tidsperiod så är det 

nödvändigt att göra vissa avgränsningar angående läsningen av källmaterialet. För att 

kunna täcka så lång tidsperiod som möjligt så kommer jag bara studera en månad av 

tryck från de valda dagstidningarna för varje årtal. Ett argument kan föras fram att det 

kanske är mer lämpligt att då korta av tidsperioden som granskas, men då jag inte har 

någon information om när (eller om) debatten om jazz och dans träffade Jönköping så 

tvingas jag att (åtminstone till en början) mer översiktligt undersöka ett bredare 

material. Men det öppnar också upp en möjlighet för att jag missar något, vilket är värt 

att hålla i minnet. 

Arkivet som har använts för att få tillgång till presstryck från 1920-talet är Jönköpings 

stadsarkiv. Jag har valt att sätta utgångspunkten vid september 1921 av den anledningen 

att det var då Hjalmar Meissner publicerade sin text ”Varning för Jazz!”, som fick 

vidsträckande uppmärksamhet. Det sagt så fick jazzen inte sitt egentliga genombrott 

förrän 1923, så det är kanske där en mer realistisk gräns borde dras.  

Bakgrund 

Jazzen, dansen och Sverige 

Enligt Johan Fornäs bok Moderna människor - Folkhemmet och Jazzen så började 

jazzen sprida sig i Sverige runt 1923 som en ”symbol för den nya tidens strävan att söka 

annorlunda framtidsvägar än de som lett till det katastrofala kriget”.15 Termen ”jazz” 

fungerade som ett samlingsbegrepp för ”afroamerikansk influerad musik med rötter i 

USA” och fungerade för många som en symbol för den moderna tiden.16 Även om 

genomslaget började ske vid 1923 så hade den nått svensk mark före det och 1921 

publicerades en artikel vid namn ”Varning för jazz!” i tidskriften Scenen. ”Varning för 

Jazz” skrevs av dirigenten Hjalmar Meissner och beskrev musikstilen som en 

infektionssjukdom som närmade sig våra ”friska kuster”.17 1922 redogjorde Musikern, 

                                                           
15Fornäs, Johan. Moderna människor – Folkhemmet och jazzen. 2004. s. 20.  
16Ibid. 
17Ibid.  
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Svenska Musikerförbundets medlemstidning, att jazzbanden utgjorde ett lika stort hot 

som bolsjevikiska konspiratörer.18   

Ordet ”jazz” var ett vagt begrepp under 20-talet. Jazzen beskrevs av kritikerna mer som 

en vild, svängig dansstil än någon musikalisk form.19 Om vi ska koppla detta till vår 

teoribildning så finner vi redan här en tendens till hörsägen, då kritikerna inte verkade 

ha en god förståelse för vad jazz faktiskt var. Det sagt så fanns det en grupp av 

jazzälskare som strävade efter större kontakt med den äkta, ”svarta” jazzen från USA.20 

Det var först under 1930-talet som jazzen spreds i större utsträckning, samt hamnade på 

stabilare grund. Importen av jazzskivor tog fart på riktigt 1930 och gjorde det möjligt för 

en bredare publik att få tillgång till musiken.  Den första svenska jazztidningen, Orkester 

Journalen, lanserades 1933 och samma år gav Louis Armstrong konserter i Stockholm 

och Göteborg. Jazztävlingar och korrespondenskurser formades 1936. Ett danspalats i 

Stockholm vid namn Nalen blev populärt och runt denna tid började swingen få fart. 

Jazzen grupperades och definierades tydligare i två grupper: swingpjattar och 

nalensnajdare. Detta gav fyr åt moralentreprenörerna som betecknade det moraliska 

hotet som dansen och jazzen utgjorde till ”dansbaneeländet”. 21  

Resultatredovisning 

Moralpanik som fenomen 

Det finns många exempel på moralpanik genom historien det här avsnittet kommer bara 

att lyfta fram några få. Det kommer att börja med ett tidigt exempel som kan anses som 

den första moralpaniken med media som aktör, för att sedan gå vidare till några 

passande, svenska fall, tagna från Ulf Boëthius avhandling om Nick Carter-litteraturen 

och Gustafsson och Arnbergs antologi. 

The Sorrows of Young Werther 

I en text författad 2015 av sociologen Frank Furedi med titeln The media’s first moral 

panik beskrivs, som titeln antyder, ett tidigt exempel på en moralisk panik. I denna 

behandlas reaktionerna mot Johann Wolfgang von Goethe's roman The sorrows of 

Young Werther som utgavs 1774. Då den skönlitterära romanen så som vi idag känner 

                                                           
18Fornäs, Johan. Moderna människor – Folkhemmet och jazzen. 2004. s. 20. 
19Ibid. s. 21.  
20Ibid. s. 22. 
21Ibid. s. 26-27. 
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den var relativt ny på denna tid så uttrycktes stor oro över konsekvenserna av denna typ 

av läsning. Många var rädda för att romanerna kunde ha för stor påverkan på läsarnas 

fantasi och att skiljelinjerna mellan romankaraktärernas beteende och tankar och 

läsarnas beteende och tankar skulle suddas ut. Då huvudkaraktären i ovan nämnda 

roman – Werther – begick självmord av kärleksvånda så tog det inte lång tid innan 

romanens popularitet kopplades till ytterligare självmord bland dåtidens ungdomar. 

Tidningar rapporterade flitigt om män och kvinnor som avslutat sina egna liv med 

Goethe’s bok i händerna, och försök att förbjuda bokens försäljning var ständigt 

återkommande. Trots detta (eller på grund av?) fortsatte boken vara en bästsäljare långt 

in på 1800-talet. 

När det kommer till empiriska bevis för en koppling mellan självmord och romanen så 

är de idag bristfälliga. Då många av offren som media refererade till var namnlösa, och 

att beskrivningarna av självmorden var arrangerade på likartade vis så vill Furedi säga 

att påståendet av en Wertherorsakad självmordsepidemi var baserad på ytterst lite fakta. 

Begreppet ”Werthereffekten” används dock idag för beskriva imitation av 

självmordsbenäget beteende inspirerat av media.22   

Nick Carter 

I Sverige brukar man ofta tala om reaktionerna mot Nick Carter-litteraturen som tidigt 

exempel på en svensk moralpanik. Den fiktiva karaktären Nick Carter var en detektiv 

från New York och hans äventyr nådde Sverige under 1900-talets första decennium i 

form av relativt billiga och sidokorta häften som gick att köpa i vilken tobakshandel som 

helst. Det tog inte lång tid innan en aktiv kampanj mot denna litteratur slagit ut och vid 

1909 hade tobakskioskerna helt upphört med sin försäljning Carter-litteraturen. 

Kritiken som riktades mot litteraturen formulerades genom en oro för dess påverkan på 

barn och ungdomar. De äldre generationerna oroade sig för att de yngre skulle kopiera 

vad de lärt sig av Nick Carter och förvandlas till råa förbrytare, trots att detta var helt 

tvärtemot vad Nick Carter faktiskt var, då han bäst kan beskrivas som en klassisk hjälte 

som vars yrke handlar om att lösa brott i överklassen.23 I sin avhandling När Nick Carter 

drevs på flykten: kampen mot "smutslitteraturen" i Sverige 1908-1909 vill Ulf Boëthius 

framhålla att kritikerna mot Nick Carter-häftena som högst ytligt läst objektet för deras 

protester, då deras beskrivningar sällan stämde överens med litteraturen i sig. Till 

exempel ville kritikerna hävda att häftena översvämmade av blod och stank av lik, vilket 

                                                           
22Furedi, Frank. History today. ”The media’s first moral panic.” November 2015. Vol. 65, Issue 11. s. 46-

48. 
23Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. 2013. s. 22-23. 

http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/myAccountLoan.do?command=details&loanID=JUL50001068578&type=active&pagingActivated=false&partialResult=false
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/myAccountLoan.do?command=details&loanID=JUL50001068578&type=active&pagingActivated=false&partialResult=false
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är något som Boëthius vill ha sagt inte stämmer. Detta fenomen där kritiken mot mediet 

i stort baseras på hörsägen eller grova överdrifter är något som har stor betydelse inom 

teoribildningen kring moralpanik. Svenska Morgonbladet var den första 

moralentreprenören som riktade sig mot Nick Carter och sade att de våldsamma och 

blodiga speglingarna som yttrades i Nick Carter-litteraturen skulle göra stor skada mot 

barnen om de läste den. Efter detta följde Nya Dagligt Allehanda genom en serie 

artiklar i slutet av november och början av december 1908, och kritiken riktades även 

den mot den grafiska aspekten av Nick Carter-litteraturens framsidor, beskrev den som 

en ”smutsflod” som genomsyrar ungdomen med ”gift och osundhet”. Åke Sundborg, en 

journalist för Nya Dagligt Allehanda, som formulerade detta sentiment, sade att Nick 

Carter-litteraturen utgjorde en verklig samhällsfara, och Robert Brandel, en fil.dr. som 

arbetade som lärare, berättade att en av hans elever hade brustit ut i gråt efter 

rövarhistorier baserade på Nick Carter-litteraturen. Argumenten angående Nick Carter 

följer ett mönster där barn och ungdomar framställs som offer i den mån att 

moralentreprenörerna genuint verkar oroa sig för deras hälsa och psykiska välmående, 

och Nick Carterlitteraturen sågs som något kulturellt smutsigt, som en ”andlig smitta”.24 

Vi finner här drag av att det inte bara är oro för moraliska handlingar som ligger till 

grund för moralentreprenörernas kritik, utan missbrukarnas (eller ungdomarnas) 

karaktär (eller andlighet), något som vi kommer återvända till när vi når 

Jönköpingsposten och dansen.  

Filmcensur och videovåldet 

Den 2 december 1980 sändes ett avsnitt på TV1:s debattprogram Studio S. Detta avsnitt 

behandlade en oro över våld i filmer och videotekniken som gjorde filmer av detta slag 

lättillgängliga för barn så väl som vuxna. Avsnittet sändes under rubriken ”Vem behöver 

video?” och dess upplägg bestod utav förinspelade intervjuer med barn som förklarade 

hur lätt det var att hyra videofilmer av våldsam sort, ytterligare förinspelade reportage 

där videodistributörer konfronterades, en debatt i studion mellan tio föräldrar och två 

politiker, nio klipp från sju filmer som skulle representera utbudet av videos som fanns 

att hyra i vilken videobutik som helt.25 

Bakgrunden till detta avsnitt var en del av en långt gående debatt angående film, våld 

och censur. En oro för filmer som visade olämpligt material, så som våld, snusk och 

dylikt, hade existerat sedan biografens tidiga dagar och redan 1908 – mitt under Nick 

                                                           
24Boëthius, Ulf. När Nick Carter drevs på flykten. 1989. s. 142-165. 
25Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. 2013. s. 67-70. 
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Carterpaniken – formades en kommitté av Pedagogiska sällskapet för att på ett mer 

organiserat sätt bedriva ”kriget” mot de dåliga biograferna.26 

Kommittén skulle få ett visst inflytande, och genom deras verksamhet kom ett flertal 

filmer att plockas bort från biografrepertoaren. Trots att kommitténs expertis 

ifrågasattes så växte deras inflytande och med bränsle från Nick Carter-debatten så 

skulle en mer organiserad form av censur att sättas till verket. Den 1 december 1911 

grundades statens biografbyrå och censurarbetet blev därmed statligt anordnat.27 

Censuren hade grund i en paragraf i den nyligen antagna Biografförordningen som löd:  

Granksningsman må ej godkänna biografbilder, vilkas förevisande skulle strida mot allmän lag eller goda 

seder eller eljest kunna verka förråande, upphetsande eller till förvillande av rättsbegreppen. Bilder som 

framställa skräckscener, självmord eller grova förbrytelser på sådant sätt eller sådant sammanhang, att 

dylika verkan kan åstadkommas, må sålunda icke godkännas.28 

I likhet med Nick Carterkritiken – och fallet med The Sorrows of Young Werther – 

försvarades biografcensuren genom att hänvisa till oro för den yngre generationen. Våld 

och sex ansågs skadligt och hade potential att fördärva barnen och ungdomarna.29 

Om vi hoppar tillbaka till Studio S och videovåldets hot så finner vi hur en debatt 

uppstår över en natt. Dagen efter att Studio S sände sitt avsnitt om videon, våldet och 

dess lättillgänglighet för ungdomarna så utfördes ett antal polisrazzior mot videobutiker 

runtom i Sverige. En utredning tillsattes för att avgöra huruvida förhandsgranskning av 

filmerna, eller förbud mot försäljning av videos, borde införas. Mellan åren 1981 till 1991 

fördes 89 motioner som behandlade ämnet fram i riksdagen.30 1981 infördes ett förbud 

mot olaga våldsskildring, vilket inkluderade filmer med grovt och sadistiskt våld.31  

Men vad är det som definierar detta exempel som en moralpanik?  

Först och främst finner vi klar tendens till överdrifter och generalisering. Exemplen på 

filmer som lyftes fram under Studio S var lågbudgetfilmer så som Motorsågsmassakern 

(1974) och The Boogeyman (1980), alltså skräckfilmer som innehöll osedvanligt mycket 

grafiska våldsskildringar. Även om filmerna kunde ha spelats in och gått på bio sedan 

långt tillbaka så var videotekniken så pass ny vid den här tiden att den bredare publiken 

                                                           
26Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. 2013. s. 53. 
27Ibid. S. 54-56. 
28Ibid. s. 55. 
29Ibid. s. 65. 
30Ibid. s. 67. 
31Ibid. s. 89. 
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aldrig sett bilder som dessa.32 Utöver det faktum att programledarna i Studio S 

framställde dessa filmer som representativa av videofilmerna som fanns att hyra, så 

gjordes även en ytterst tveksam koppling mellan dessa filmer och barn. Förinspelade 

klipp där barn under tonårsålder går in i videobutiker och intervjuas efteråt visades för 

den upprörda publiken, men däremot visades aldrig när de faktiskt hyrde filmerna så 

som det påstods. Gustafsson för fram argumentet att då man aldrig ser barnen hyra 

något så är det fullt möjligt att någon ur tv-teamet var de som faktiskt ordnade själva 

hyrandet. Han styrker detta genom att hänvisa till de polisrazzior som utfördes dagen 

efter Studio S sändes, där uthyrningsavtalen som polisen fick tag på visade att enbart 

några få procent (3) av all uthyrning av videofilmer utgick till minderåriga. Detta var på 

grund av att det behövdes legitimation för att teckna ett avtal, vilket gjorde att målsman 

var tvungen att närvara om en minderårig ville hyra en video. Samma razzior visade att 

nästan alla av de filmer som faktiskt hyrdes ut till minderåriga var med en närvarande 

målsman och utgjordes av barnfilmer.33 Utöver detta framgick det vid 2002 att barnen 

som blivit intervjuade för Studio S hade hämtats från skolan utan föräldrarnas vetskap, 

blivit visade klipp ur Motorsågsmassakern och instruerade i vad de skulle säga under 

intervjun. I utbyte mot detta fick de pengar till ett värde av 200kr och bjudits på 

McDonalds. Även förvriden statistik presenterades under avsnittet.34 

Vi finner moralentreprenörer i programledaren (Göran Elwin) för Studio S, missbrukare 

och offer i barnen som förvillas till att hyra dessa skadliga filmer, folkdjävlar i videon 

som produkt och videohandlarna som gjorde de tillgängliga för våra offer. Sedan finner 

vi även generalisering i vilka filmer som framställs som representativa och 

disproportionalitet angående i vilket utsträckning barn faktiskt hyr dessa videos. Även 

krav på aktiva åtgärder – till och med grundlagsförändringar – fördes fram både under 

Studio S samt den rikstäckande debatten som följde.35 Då lämnas hörsägen och 

objektivism kvar. Det är svårt att avgöra huruvida våra moralentreprenörer faktiskt sett 

filmerna som de visade som exempel, men frågan är om det behövs när det inte är 

filmerna i sig de kritiserar, utan mediet som gör dess spridning möjligt. Att mycket av 

kritiken som fördes fram under debatten som följde var baserad på hörsägen är omöjligt 

att förneka. 

 

                                                           
32Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur. 2013. s. 71-72. 
33Ibid. s. 74. 
34Ibid. s. 75. 
35Ibid. s. 77. 
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Sammanfattning – Young Werther, Nick Carter och Videovåldet 

I de tre ovanstående exemplen kan vi finna några gemensamma nämnare som kan 

kategorisera dem som moralpaniker. Dels så finner vi att ”paniken” är riktad gentemot 

ungdomar och en oro för en ökad dekadens eller oförmåga att skilja fantasi från 

verklighet. I Young Werthers fall så handlade det om en rädsla att spridningen av 

skönlitterära böcker skulle sudda ut skiljelinjen mellan karaktärernas tankar och 

handlingar, och läsarnas. I The Sorrows of Young Werther fall så beskylldes boken för 

att ha orsakat en epidemi av självmord och detta argument kopplade de till att 

karaktären i boken själv tog sitt liv. I Nick Carters fall så var den främsta kritiken 

baserad på samma oro om ungdomarnas välbefinnande, deras andliga karaktär och att 

ungdomarna skulle imitera huvudpersonens beteende, även om deras uppfattning om 

vad Nick Carter som litterär karaktär verkligen gjorde, verkade vara baserad på hörsägen 

eller missförstånd. Det fördes även fram en missriktad kritik mot Nick Carter-böckernas 

framsidor, som felaktigt beskrevs som blodiga.  

I fråga om videovåldet så låg det likt Nick Carter det grafiska som kritiseras, men oron 

för ungdomarna är fortfarande i centrum. I samband med att Studio S sände ett avsnitt 

om videovåldet så spred sig oron över ungdomarnas videokonsumtion, i mycket baserad 

på överdrift och generalisering. I samstämmighet med Cohens teori så utsågs barn och 

ungdomar till missbrukare och offer, videon kan definieras till en folkdjävul, 

tillsammans med butikerna som hyrde ut dem, samt människorna som arbetade där. Vi 

kan finna en moralentreprenör hos programledaren Göran Elwin och aktivt ingripande 

och social kontroll i de efterföljande polisrazziorna efter Studio S hade sänts.  

Dans och Jönköping 

Jönköpingsposten 1921-1926 

Under september 1921 så har jag inte funnit någon omnämning av jazz eller dans i 

Jönköpingsposten. När man väl sätter sig in i källmaterialet så kommer inte detta som 

en överraskning då det är en omvälvande tid för Sverige och världen. Efterskalven av 

första världskriget gör sig fortfarande påminda, ett val närmar sig – det första valet som 

även kvinnorna fick rösta i – och nykterhetsfrågan är stor. Ett flertal artiklar och 

insändare uppmanar folket till att rösta och ytterligare en mängd för jämförelser mellan 

alkoholförbudet i USA och situationen här i Sverige. Utöver detta så är det oroligt i det 

dåvarande Ryssland, och Lenin och bolsjevikerna nämns upprepade gånger. Med detta 

som bakgrund så är det inte allt för underligt att jazzhotet ännu inte blivit 
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uppmärksammat. Inte heller finner vi något omnämnande under 1922, utan den första 

protesten som denna undersökning har funnit uppenbarar sig 1 september 1923. I en 

artikel vid namn Danskulturen – en samhällsfara. Förflackning och intresselösheten 

griper ungdomen finner vi en text av moralisk härkomst skriven av Bernhard 

Johansson. Vid detta laget har protesterna och oron mot dansen och jazzen (kom ihåg 

att det är svårt att särskilja dessa två vid denna tid) yttrats på många ställen över Sverige 

och han förklarar hur farligt det är att förkasta denna kritik som enbart en konflikt 

mellan de äldre och de yngre. 

Vad skall man säga om ”dansflugan i vår tid? Är det bara ”förtal och ensidighet och osund 

asketism” som tar sig uttryck i kritiken mot danskulturen? Är det bara ålderdomens ”vanliga 

oförståelse” för de unga och deras synpunkter? Man skall knappast kunna svara ja på dessa 

frågor. Från så många håll, vitt skilda, höras klagomålen över dansraseriets förstörelseverk i 

dessa dagar, att man näppeligen skall kunna avvisa dem såsom obefogade och värdelösa. 

Han går vidare med att förklara hur danskulturen är ett tydligt dekadenssymptom. Med 

många paragrafer beskriver han hur ”steppandet och jazzandet” tar över ungdomarnas 

intressen.  

Kväll efter kväll, söndag efter söndag, är det likadant. Dansen uppslukar alla andra intressen. Den 

och den allena kan samla in och entusiasmera de stora skarorna av vår svenska ungdom. Det ser 

verkligen ut som inga andra samlande faktorer funnes till för denna ungdom.  

I denna paragraf kan vi göra drogliknelser mellan Johanssons beskrivningar ungdomars 

konsumtion av dansen och jazzen. Han framställer dansen och jazzen som något som 

helt tar över deras liv och orsakar skada för både de inomstående såväl som de 

utomstående. 

Några paragrafer senare riktar han sig mot föräldrarna. 

Man frågar sig verkligen: ”Men var äro hemmen: vad menar föräldrarna?” Skall det uppväxande 

släktet få växa upp i otyglad frihet – i ytlighetens och det moraliska förfallets atmosfär?  

Och lite senare: 

Må föräldrar och målsmän vara vaksamma mot farorna i tiden! De har all anledning att fråga sig 

vad som bör göras. Ty att något bör göras, är tydligt. Försök ej förneka att den offentliga dansen i 

vår tid är en hävstång nedåt i sedligt hänseende. Erfarenheten slår obarmhärtigt ned alla 

skönmålade teorier om motsatsen. I den mån dansfebern utbreder sig, skall också folkets 

moraliska nivå sjunka. 
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Här ser vi första vädjan till aktivt ingripande och social kontroll. Johansson är tydligt 

orolig för det moraliska förfallet och förespråkar att något måste göras.  

Så här långt har han fokuserat på ungdomarna och moralens förfall. I de nästkommande 

raderna går han vidare till att beskriva det kulturella förfallet som dansandet leder till.  

Men det är inte bara moralen som sjunker, utan även kulturen, fattad i vedertagen bemärkelse. 

Förflackning och intresselöshet breder ut sig som en öken människosjälarna. För ideella 

strävanden, för allmänbildning, för religion blir ingenting över hos danskulturens människor. Allt 

står stilla  - utom benen, som sprattla i mer eller mindre regelbundna takter efter de underligaste 

melodierna. 

Han går efter det vidare med att ställa frågan om vilket värde dansen kan ha? Han frågar 

hur ungdomen kan finna nöje i denna vad han kallar ”niggerkultur” och tillgodoser själv 

ett svar. 

Frågan är inte omotiverad, men svaret ligger i öppen dag: man kopplar av allt sunt förnuft och 

åsidosätter alla estetiska synpunkter. Ju fåddare, dummare, plattare, enformigare, desto bättre. 

Han förfäras även över överklassens nyttjande av denna kultur och han framhåller 

bestämt att danskulturen inte drivs av makter som man inte kan bestämma över. 

Återigen så finner vi hur han hänvisar till en större och mer aktiv kontroll över 

fenomenet. 

Han fortsätter vidare med att beskriva hur dansen kan te sig på olika platser, och de 

förfärade reaktionerna som den bemöts av från de utomstående, för att slutligen avsluta 

med passagen: ”Vad månne bliva av vår tids dansanta ungdomsskaror?”36 

Efter detta kommer nästa närliggande inlägg i frågan 1924. Då finner vi en text med 

titeln ”Det ständiga festandet”. Där citeras pastor Ivan Sjögrens insändare i 

Söderköpings-posten. Sjögren frågar om vad som hände med ungdomen som ”vi trodde 

så stort på”: 

När hindren röjdes undan, fördomarna brötes ned och religionen blev en så ”privat” sak att den 

inte märktes, då skulle den nya tidens ungdom växa fram, stark, strålande, modig, ösande med 

fröjd ur bildningens och kulturens källor.  

                                                           
36Bernhard Johansson. Jönköpingsposten. ”Danskulturen – En samhällsfara. Förflackning och 
intresselösheten griper ungdomen”. 1923, 1 september.  
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Han talar om ungdomen som sålde sin rock och köpte Nietzche och Schopenhaner och 

hade en ”röd längtan” i sitt bröst.  

På en sådan yngling trodde man. Han ägde anden. Han skulle bygga framtiden. Han var betydligt 

härligare i sitt hat mot allt och alla, än den intetstägande flin-ollen av idag. 

Med denna paragraf vill Sjögren visa hur långt förfallna dåtidens ungdom var då till och 

med den föregående, röda generationen, med ”sitt hat mot allt och alla”, var att föredra 

framför den nuvarande. Han fortsätter vidare med att beskriva hur människorna nu var 

”övergödda av ’fester’ och helt och hållet i avsaknad av helgd, av högtid”. Texten har en 

stark religiös prägel, då den i regel är riktad till hur festanden och dansandet påverkar 

ungdomarnas religiösa utövande. Framförallt oroar han sig för att de unga inte kan 

undgå från att få sina starkaste intryck från dansbanan och festen.37 

Dansen nämns kortfattat i ett anonymt stycke vid namn ”Idrotten som förströelse”. I 

detta stycke uppmanar författaren ungdomen att vända sig till träning och fysisk 

aktivitet framför mindre ”mindre goda nöjen”. Dans nämns bara kort i en paragraf som 

beskriver att det en gång ”fanns en mängd ungdomar som tyckte bättre om att röra på 

sig ute i det fria eller i gymnastiksalen än att spela kort, dricka öl, gå på 

danstillställningar etc”.38  

Det står inte att finna fler inlägg angående dansen och jazzen i september 1924 så vi 

hoppar fram ett år och tidigt i september 1925 en insändare med titeln 

”Nykterhetsarbetet på avvägar, - svar till J.A. N--n”. Den är formulerad som ett svar till 

en mängd tidigare inlägg av en viss J.A. N—n med titeln ”Nykterhetsarbetet på avvägar”, 

som utifrån kontexten av ovan nämnda text har förespråkat stängande av dansbanorna. 

Författaren till detta svarsinlägg, någon som skriver under namnet V.K.  förklarar sitt 

ogillande angående att J.A. N—n fördömer ungdomarna som nyttjar dansbanorna.  

Dansen i 20:de århundrandet är ingen uppfostringsfaktor, det har ni all rätt i, ja, jag vill för min 

del påstå att de moderna danserna numera moraliskt sett göra större skada än rusdryckerna. Det 

äro vi ense om alltså, men vad jag ej kan gå med på, det är eder hänsynslösa dömande av 

föreningen och de ungdomar som äro med.  

Med ”föreningen” så förmodar jag att författaren hänvisar N.O.V, som nämns flera 

gånger i texten. N.O.V var en nykterhetsförening (Nykterhetsorganisationen Verdandi) 

                                                           
37Ivan Sjögren. Jönköpingsposten (ursprungligen Söderköpings-posten). ”Det ständiga festandet”. 1924, 9 
september. 
38Anonym. Jönköpingsposten. ”Idrotten som förströelse”. 1924, 10 september. 
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och det verkar som att föreningen på något vis var inblandad i uthyrningen eller 

användandet av dansbanorna. V.K. förespråkar en retorisk förändring där istället för att 

fördöma de som besöker dansbanorna så borde de förse alternativ underhållning.  

Tillåt mig då fråga! Om dansbanan nu med detsamma komma bort, vad vill ni då ge ungdomen i 

stället, så att den ej går till andra dansbanor och kastar ut de pengar, som nu stanna i samhället? 

Vidare: kan det ju tänkas att det ginge att reformera nöjeslivet, så att det kunde uppfylla en 

uppgift, eller fördömer ni alla nöjen? 

Efter detta går V.K. in i ett par paragrafer som ifrågasätter dåtidens religiösa arbete. Hen 

tycker att religionen har spårat ur då det mer handlar om vinning än uppoffringar och 

risker. I referens till skillnaderna mellan vad Jesus predikade och vad som yttras i 

dåtidens missionshus och kyrkor har V.K. följande att säga: 

Tiderna ha förändrats, det är sant, men bevekelsegrunden är dock en annan; ty den dag då 

religionen blev en makt i samhället och ett levebröd för sina förkunnare blev kristendomen 

avpolleterad och Jesus ställd i skymundan. 

Det är lite oklart hur han vill koppla detta till J.A. N—n:s fördömande av ungdomarna 

som nyttjar dansbanorna, men en tolkning är att han helt enkelt motsätter sig allmänt 

fördömande av syndare.39  

Det är tydligt att J.A. N—n har orsakat viss uppståndelse då det inte bara är V.K. som har 

reagerat på hans inlägg, utan även andra. När jag anländer vid september 1925 så 

hamnar jag i mitten av en debatt med många deltagare. Efter V.K:s svar till J.A. N—n 

den fjärde september så stöter jag vid tolfte september på ett svar från J.A. N—n till ett 

annat inlägg riktat mot hans insändarserie ”Nykterhetsarbetet på avvägar”. Detta svar är 

riktat mot någon med skrivnamnet ”Arbetare”, som tydligen ska ha anklagat J.A. N—n 

för att ha ”smutskastat ledningen av N.O.V.”, något som J.A. N—n starkt förnekar. I 

detta inlägg framkommer det att det är N.O.V. som är ägare av dansbanan och anordnar 

tillställningarna där. Det är alltså ett nykterhetsförbund som anordnar danserna i 

Jönköping, och det är detta som J.A. N—n motsätter sig. I övrigt framgår det även att 

dansbanan ligger på Hovslätt.  

J.A. N—n är noga med att understryka att hans kritik är riktad mot nöjestillställningarna 

och dansen i sig, inte N.O.V. som organisation eller arbetarungdomen i Hovslätt, så som 

”Arbetare” anklagat hans kritik för. För J.A. N—n är det nödvändigt att ta avstånd från 

dylika tillställningar som nämns ovan för att nykterhetsarbetet ska ha framgång. Om 

                                                           
39V.K. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar – till J.A. N—n.”. 4 september, 1925. 
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man granskar J.A. N—n:s ståndpunkt hittills så är det tydligt att det är 

alkoholkonsumtionen som utgör huvudargumentet till varför dansen inte är en god 

sysselsättning.40 

Ett par veckor senare stöter vi på ett svar från ”Arbetare” där författaren ifrågasätter 

vissa anklagelser som J.A. N—n har kommit med. Bland annat ska J.A. N—n ha påstått 

att det har pågått dans mellan 18:00 till 02-03:00 varje kväll under sommaren. Enligt 

”Arbetare” är detta något som styrelsen för N.O.V. har förnekat och som J.A. N—n själv 

inte har framfört några bevis för. Om ”Arbetare” talar sanning och J.A. N—n har 

överdrivit dansens vidsträckthet så passar det väl in i vår teori om moralpanikens 

mekanismer, då disproportionalitet är en del av dessa. Det framgår även i detta svar att 

J.A. N—n har begärt extra polisbevakning för dessa tillställningar (något som ”Arbetare” 

motsätter sig), vilket kan ligga i linje med aktiv kontroll-delen av moralpanikens 

mekanismer. Det nämns också att J.A. N—n har kallat ungdomarna som besöker 

danstillställningarna för ”nattvandrare”.41 

Efter det här hittar jag bara ett till inlägg i serien ”Nykterhetsarbete på avvägar”. 

Insändaren är skriven under namnet ”Förbudsman” och han nyanserar lite kring vad 

debatten verkligen handlar om. Han följer i J.A. N—n:s spår och kritiserar verksamheten 

som pågår på dansbanan och som styrs av N.O.V och vill jämföra deras försök att ersätta 

alkohol med dans som att offra få istället för många: 

Och att sedan försvara sig med att spriten gjort mera ont än dansen det är verkligen så nedrigt, 

att man saknar ord! Om man offrar tio människor, betyder således intet, blott man ej offrar 

femton.  

Han vill mena att dansen i sig är farlig nog och jämförbar med spritintag. Han förvirras 

över syftet med själva dansarrangemanget och ställer frågan om du kan dansa dig till ett 

nykterhetsintresse? Dansa sig till en motståndskraft? Eller om det kommer att hjälpa 

ungdomarna med sin bildning? Han refererar också till ett föredrag om ”brott och straff” 

mellan danserna och kallar detta för gyckel. Detta antyder att N.O.V:s dansarrangemang 

gjorde insatser i form av föredrag mellan danserna, även om ”Förbudsman” tyckte att 

detta var ett fåfängt försök och anklagar det för att ”smaka betänkligt av partipolitik!”. 

Överhuvudtaget protesterar han mot ett uppfattat hyckleri hos N.O.V då de i sitt försvar 

att dansen är bättre än sprit, fortfarande medger att dansen har sina egna faror. Han 

ställer frågan om de flickor som går hem från dansbanan har blivit ”förädlade av att gå 

                                                           
40J.A. N—n. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar – svar till Arbetare”. 12 september, 1925.  
41Arbetare. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar – svar till J.A. N—n”. 21 september, 1925. 
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från man till man” och männens intresse för folkbildning har ökat genom att dansa till 

1:30-2:00. Han avslutar med att konstatera att de (N.O.V) aldrig har varit några riktiga 

nykterhetsvänner och att en ”hänförd” människa, med en inre glädje och ett hopp om att 

göra andra lyckliga, varken behöver sprit, dans eller stimulantia.42 

Jag har inte funnit några fler inlägg från september 1925 och när jag då hoppade till 

samma månad 1926 så tyckte jag att debatten verkade ha dött ut lite. Jag kunde avläsa 

några få hänvisningar till dans, bland annat ett som handlar om ett en man från Halland 

som åtalades för hembränning. I den korta ledaren läser vi att han sålt spriten och själv 

anordnat danstillställningar. Han hade tagit inträde till sina danstillställningar till ett 

belopp av 2,5 kr, men förnekar att han ska ha sålt sin egentillverkade sprit där, utan 

istället använt sig av sprit han skaffat från bekanta. I jämförelse med många av de övriga 

inläggen vi läst så är den här inte lika negativt värderande gentemot dans som 

sysselsättning, även om ledaren avslutar med ett tillägg om att danserna ibland dragits 

ut till klockan 12 nästa dag och att de kvarvarande då ofta sysselsatt sig med kortspel om 

pengar.43 

Det andra inlägget som jag kunde finna som nämnde dans var i ett försvarstal till 

landslivet skrivet av en viss K. J—n.44 Dans nämns bara i förbigående som en av 

aktiviteterna som möjligen lockar ungdomar från landsbygden till stadslivet, något som 

författaren protesterar mot då naturens lockelser räcker för ett gott liv.45 

Efter att ha sökt genom hela september 1926 utan att finna några fler referenser till dans 

så bestämde jag mig nu för att bryta lite mot min metod, hoppa tillbaka i tiden och 

granska insändarserien ”Nykterhetsarbete på avvägar” mer ingående, då det verkade 

som att den innehöll både mycket information och många värderande element gentemot 

dansen på 1920-talet. Jag fann att den påbörjades sent i augusti av J.A. N—n. 

Öppningsinsändaren ställer frågan om N.O.V:s nykterhetsarbete verkligen har gynnats 

av att sommarens danstillställningar och J.A. N—n vill ha sagt att deras ansvarskänsla 

borde säga dem att deras arbete är på avvägar. 

Icke fostrar man ungdomen till ädla, nyktra och goda karaktärer genom dans om nätterna. Borde 

ej en dylik förening bedriva sitt arbete genom goda föredrag samt god sång och musik, förlagt till 

                                                           
42Förbudsman. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar ”. 23 september, 1925. 
43Jönköpingsposten. ”Dans med kaffegök – Hemmason i Halland åtalad för hembränning”. 3 september, 
1925. 
44Att använda insändarnamn som avslutas med ”—N.” verkar ha varit något återkommande till denna tid. 
Utan mer kunskap så kan jag inte låta bli att undra om det var något som präglade tiden eller om det var 
en lokal företeelse.  
45K. J—n. Jönköpingsposten. ”Tråkigheterna på landsbygden och dess avhjälpande”. 9 september, 1926. 
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dagen och ej nätterna? Den ungdom som fostras å dylika nöjesplatser som ”Sommarsol” i 

Hovslätt, blir fattig i sin ande. Icke odlas där det sanna och ädla i människan. Icke gives genom 

dessa tillställningar impulser och kraft till stor och ädel gärning i livet.46 

Vad vi lär oss av detta, utöver att J.A. N—n finner det omöjligt att kombinera 

dansaktiviteter med en ”ädel, nykter och god” karaktär, är att danstillställningarna i 

Hovslätt löd under namnet ”Sommarsol”. Det gör det också tydligare att N.O.V 

anordnade dansen i ett försök att nå ut till ungdomar och ge dem ett alternativ till 

spritintag, vilket J.A. N—n finner som lönlöst. Vi kan avläsa en protest mot ungdomars 

generella eftergivenhet för ”nöje”, både i ovanstående stycke och i resten av insändaren. 

Bland annat så anklagas danstillställningarna för att bara ”endast lägga mer eld på 

nöjesaltaret hos de unga”, vilket kommer göra dem oförmögna att ”fullgöra sina 

medborgerliga och övriga plikter” när de sedan kommer ut i verkliga livet.47 

Han fortsätter med att lägga fram en protest åt samhällets vägnar, då fridfullheten och 

lugnet som brukat råda nu förvunnit, i och med att lördags- och söndagsnätterna nu 

störs av ”skrik, sång och visselkonserter”. Han ifrågasätter om N.O.V verklighet har rätt 

att anordna danstillställningar till så sent på natten och vädjar för polisbevakning om 

dansen ska fortgå, då dansarna kan vara en fara för både sig själva och andra. Men det 

verkligt sorgliga, enligt J.A. N—n, är att nöjes- och danstillställningarna anordnas av en 

nykterhetsorden och han vill att föräldrar ska ta avstånd från detta nykterhetsförbund, 

för att försäkra att deras barn och ungdomar inte dras in i detta ”osunda nöjesliv”.48 

Några dagar senare läser vi ett svar från just N.O.V. I detta svar läser vi att de visst kan 

erkänna att en del av de punkter som J.A. N—n för fram är beaktansvärda, så vill de att 

han ska bevisa några av sina påståenden. Framförallt protesterar de mot att dansen har 

pågått hela sommaren mellan 6 på eftermiddagen till 2-3 på natten, vilket inte är något 

som de känner igen. Sedan kan de erkänna att danns i sig inte fostrar några goda 

människor och att det fanns ett visst motstånd inom organisationen mot 

dansanordnandet av just denna anledning. De bemöter J.A. N—n:s argument om att de 

borde inkludera föredrag i sina tillställningar med att de visst har haft det, bland annat 

med generalsekreteraren i Förbudsvännernas landsförbund som talare, och de 

rekommenderar att J.A. N—n själv besöker någon av deras tillställningar för att med 

större träffsäkerhet kunna föra fram sina argument.  

                                                           
46J.A. N—n. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar”. 22 augusti, 1925. 
47J.A. N—n. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar”. 22 augusti, 1925. 
48Ibid.  
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I övrigt bemöter de J.A. N—n:s förfrågan om de verkligen har rätt att anordna dessa 

tillställningar till så sent på natten, främst genom att återigen ställa frågan om dansen 

verkligen har pågått till så sent som J.A. N—n vill påstå, och kräver återigen att han ska 

bevisa det. De säger sig också ha talat med närliggande invånare och frågat dem om 

deras tillställningar har orsakat oro, på vilket de svarat att det inte gjorts. Därför drar de 

slutsatsen att ingen polisbevakning är nödvändig för tillfället. De tillägger dock att om 

det i framtiden skulle behövas polisbevakning för vad J.A. N—n kallar ”Sommarsols 

nattvandrare”, så är de villiga att ordna med det, om samhällets invånare vill anmäla en 

önskan om detta. De säger sig däremot ha pratat med en ”polisman Hansson”, som inte 

hade hört några klagomål från samhällsborna. De avslutar med att försäkra att de står 

till J.A. N—n:s tjänst om han önskar fler upplysningar om ämnet.49 

Jag hoppade efter detta fram till oktober 1925 för att se om debatten fortsatte efter 

september, men hittade inga insändare som syftade på varken ”Nykterhetsarbete på 

avvägar”, eller dans generellt. Jag drog därför slutsatsen att denna debatt avtog vid slutet 

av september, 1925.  

Så hur kan vi placera in det här i Stanley Cohens teori? 

Det är lätt att finna en folkdjävul i dansen som aktivitet. Den beskrivs av många som en 

bidragande faktor till ungdomens moraliska förfall, ett uttryck för lusta, ett 

störselmoment för de som står vid sidolinjen och en ingångsport för alkoholkonsumtion. 

Utöver dansen som aktivitet kan vi även definiera dansbanan, ”Sommarsol”, som en 

folkdjävul. N.O.V, som anordnade den, anklagas av framförallt J.A. N—n för att vandra 

på villovägar i sitt försök att nå ungdomar genom sitt upprättande och organiserande av 

nämnda dansbana. I J.A. N—n finner vi vår första moralentreprenör och han uttalar sig 

med självutnämnd auktoritet när han för samman dansandet och ungdomens moraliska 

förfall, något som han kopplar till karaktär, och hur den påverkas negativt av att ge efter 

för de nöjen som dansen kan föra med sig. Han ställer frågan om polis kan behövas för 

att övervaka danstillställningarna, vilket faller under kategorin av aktivt ingripande eller 

social kontroll. Förbudsman följer J.A. N—n:s spår och kritiserar tanken att dansen, om 

än mindre ond än alkohol, skulle vara ett godtagbart alternativ till nämnda 

sysselsättning. Också han kan kategoriseras som en moralentreprenör. En till 

moralentreprenör kan vi finna i Bernard Johansson, som i sin text förutspår ett 

moraliskt förfall i takt med att ”dansfebern” sprider sig. Han försvarar tidigare kritik mot 

dansen och vill inte jämföra den nuvarande oron med tidigare exempel av äldres 

                                                           
49N.O.V.-logens styrelse. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbete på avvägar”. 26 augusti, 1925. 
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oförmåga att förstå sig på ungdomen. Han uppmanar föräldrar till att ha större kontroll 

över sina barn och antyder att en viss social kontroll kan komma att behövas. Bland 

missbrukarna och offren finner vi som vanligt ungdomarna, vars moraliska karaktär 

eller status ifrågasätts av både moralentreprenörerna och de som kommer till N.O.V:s 

försvar, och vi kan också urskönja en möjlig tendens till generalisering och 

disproportionalitet i J.A. N—n redovisning av bekymren som dansen för med sig, samt 

hur danstillställningarna går till. Utan mer information så verkar det som att ord står 

mot ord, men åtminstone N.O.V vill ha sagt att deras tillställningar aldrig har pågått till 

så tidigt på morgonen som J.A. N—n anklagat dem för, samt att inga närboende har fört 

fram klagomål eller visat tecken på att störas, vilket J.A. N—n också vill argumentera för.  

Så gott som alla som uttalat sig i Jönköpingsposten i hänvisning till dans har uttalat sig 

negativt om dess effekt på ungdomarna. Därför kan dansen ganska enkelt kategoriseras 

som en folkdjävul. Vad det råder lite mer meningsskiljaktighet kring är huruvida man 

kan säga detsamma om anordnarna (N.O.V). J.A. N—n vill ju gärna klassificera dem som 

bovarna i dramat, men han möter ett visst motstånd där, inte minst från Arbetare och 

V.K, som båda tycker att skulden inte borde läggas på varken ungdomarna eller N.O.V, 

men att däremot bättre försök ska göras att entusiasmera ungdomen utanför dansens 

värld. Hur mycket av vad som baseras på hörsägen är däremot svårt att avgöra utefter 

källmaterialet jag har. Vi har etablerat att det är möjligt att en del av åtminstone J.A. N—

n:s påståenden kan definieras som överdrivna, men det är svårare att avgöra huruvida 

de skapade utifrån hörsägen, då det är fullt möjligt att han bara framför sina selektiva 

intryck av aktiviteten.   

Sammanfattning – Jönköpingsposten 1921-1926 

Första omnämnandet av jazzen eller dansen i Jönköpingsposten hittar jag första 

september 1923 i en text skriven av Bernhard Johansson, där han vill göra det klart att 

oron över ”dansflugan” inte kan ses som ytterligare ett symptom på de äldres förmåga 

att relatera till de yngre, utan att dansen utgör en verklig fara som hotar att ta över 

ungdomarnas liv. Han undrar var föräldrarna håller hus och antyder ett behov av social 

kontroll för att hindra att dekadensnivån sjunker ytterligare. Han kopplar dansen till ett 

kulturellt förfall. Ett år senare finner vi liknande kommentarer från en pastor Ivar 

Sjögren, vars insändare i en annan tidning citeras i Jönköpingsposten, och där han för 

fram en besvikelse över dåtidens ungdom och jämför den negativt med föregående 

”röda” generation, som läste Nietzche och Schopenhaner och åtminstone visade på en 

viss framåtanda. Senare finner vi ett kort inlägg om hur idrott är en bättre och mer 

hälsosam förströelse än dans.  
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Efter detta kommer vi till insändarserien ”Nykterhetsarbete på avvägar”, som inleds av 

J.A N—N:s oro över hur nykterhetsorden N.O.V:s anordnar en dansbana vid namn 

”Sommarsolen” i Hovslätt. Han protesterar mot försöket att styra ungdomar undan från 

alkohol genom att istället erbjuda dem danstillställningar och ser de två som jämförbara 

faror för ungdomens karaktär. Han påstår att dansen pågår till sent på natten, orsakar 

stort obehag för de som bor i närheten, ifrågasätter N.O.V:s rätt att hålla i dansen och 

ställer frågan om det kan vara nödvändigt att ha polisbevakning i anslutande till 

danstillställningarna. N.O.V svarar att hans påstående om att dansen varar så sent inte 

stämmer och att de inte har hört några klagomål vare sig från närliggande grannar eller 

polisen, men erkänner att dansen självt kan ses som en kontroversiell lösning. Andra 

svarar på J.AN—n, med både positiva och negativa och negativa gensvar. V.K, även om 

han håller med om att dansen är en farlig företeelse, önskar att J.AN—n kunde skifta sin 

kritik från ungdomarna och föreningen och komma med konstruktiva förslag i hur 

ungdomarna kan hitta övriga nöjen att sysselsätta sig med. Andra för fram kritik mot 

J.A. N—n, protesterar mot att han smutskastar ledningen av N.O.V och ungdomen, men 

de flesta verkar ändå hålla med honom om dansens bekymmersamma natur.  

Så som jag kunnat avläsa utifrån insändare och ledare på Jönköpingsposten, så går det 

att åtminstone urskilja de flesta av Cohens viktigaste signalement för en moralpanik. Vi 

har funnit en folkdjävul i dansen, ytterligare en möjlig folkdjävul i N.O.V, 

moralentreprenörer i J.A. N—n, Förbudsman, Ivar Sjögren och Bernard Johansson, 

missbrukare och offer bland ungdomarna som nyttjar dansen, tendens till 

disproportionalitet, samt en viss begäran av social kontroll och aktivt ingripande. Vad 

som har varit svårare att etablera är hur mycket som härstammar från hörsägen och hur 

mycket som kommer från förstahandskällor.  

Vad jag däremot tycker att vi nästan kan etablera är att åtminstone J.A. N—n för fram de 

grövsta exemplen som representativa. Även om det stämmer som J.A. N—n säger, att 

dansen har pågått till sent på natten och orsakat stor tumult för de som bott i närheten, 

så måste väl N.O.V:s protester och de övriga insändarnas ifrågasättande om detta 

påstående antyda att det åtminstone inte tillhörde vardagen. Kanske var det så att J.A. 

N—n verkligen upplevt dansens konsekvenser så som han beskrev den, men då så många 

andra upplever hans beskrivning som främmande så är det med största sannolikhet så 

att han lyft fram de grövsta exemplen, antingen medvetet med en selektiv urvalsprocess, 

eller i okunskap om hur dansen i regel går till.  
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Analys och diskussion 

Svar på mina frågeställningar 

Hur står sig debatten kring dansen och jazzen i 1920-talets Jönköpingsposten mot 

Cohens teori kring moralpanik? 

Den första frågeställningen handlade om hur debatten angående dans i 

Jönköpingsposten mellan 1921-1926 stod sig gentemot Cohens teori kring moralpanik. 

På detta kan vi finna att det absolut har varit möjligt att kategorisera debatten som en 

moralpanik enligt Cohens standarder. Vi har funnit både moralentreprenörer, 

missbrukare och offer, folkdjävlar, begäran av aktivt ingripande eller social kontroll 

och antydan till disproportionalitet och tecken på att de grövsta exemplen har lyfts fram 

som representativa. Vad som har varit svårare att få verifiera är till vilken grad kritiken 

mot dansen är baserad på hörsägen och jag har inte heller gjort några försök att ta reda 

på om andra bakomliggande, sociala problem (objektivism) har ignorerats till dansens 

förmån. Detta gör det svårt att med full säkerhet kategorisera detta som en moralpanik, i 

min mening. Om vi kritiskt granskar de olika faktorerna som ska utgöra en moralpanik 

så tycks det mig som att disproportionalitet, grövsta exemplen som representativa, 

hörsägen och objektivism är de viktigaste faktorerna om vi följer den normativa 

värderingen som säger att moralpaniker är baserade på överdrifter. Att finna människor 

som uttalar sig om vad som är rätt eller fel (moralentreprenörer), det gör vi även i de fall 

när kritik av ett fenomen är berättigad. På samma vis kan vi – nog – alltid finna 

missbrukare/offer och folkdjävlar. Vad som borde definiera en moralpanik som ett en 

överdriven oro för ett trivialt problem är just att fenomenet framställs disproportionellt 

till sanningen, att kritiken är baserad på hörsägen och att det beskylls för problem som 

nog kan ha andra orsaker - objektivism. Olika insändare lägger fram olika uppgifter, 

vilket antyder att någon form av disproportionalitet är faktum, men det är omöjligt att 

med säkerhet etablera från vilken sida denna den härstammar från. På samma vis är det 

omöjligt att avgöra var till exempel J.A. N—n:s uppgifter kommer ifrån utan att intervjua 

honom själv, något som är omöjligt av uppenbara själv. Därför är det svårt att med 

säkerhet etablera till vilken grad hörsägen har påverkat honom. I och med dessa brister i 

mitt valda källmaterial så kan jag inte göra mer än att kategorisera debatten i 

Jönköpingsposten som en tänkbar moralpanik enligt Stanley Cohens standarder.  
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Vilka huvudsakliga argument förs fram angående dansens påverkan på dess 

brukare? 

Argumenten som förs fram angående hur dansen påverkar dess (miss)brukare kan 

kopplas till två huvudsakliga linjer enligt mig – den moraliska och den kulturella. I den 

kulturella linjen så är dansen ond genom dess effekt på vår kultur. Exempel på detta är 

Bernard Johansson, som vill mena att dansen leder till en intresselöshet för allt som har 

med förnuft och estetik att göra. Enligt honom står allt stilla för de som hänger sig åt 

dansen, förutom deras ben. Han antyder här dansen antingen leder till, eller är ett 

symptom av, en nedåtgående trend angående människors intellekt och förnuft.  

Liknande argument förs fram av pastor Ivar Sjögren, som finner sig besviken på den nya 

generationens besatthet av dans då föregående generation ägnade så stor hängivenhet 

till kulturella uttryck, så som filosofi och politik.  

Den andra linjen, som fokuserar på dess effekter på vår kollektiva moral, gör anknytning 

till vad dansen säger om ungdomens karaktär. J.A. N—n är ledande i det här spåret, då 

han påstår att dansen inte är kompatibel med en god, nykter och ädel karaktär och att 

det inte bådar gott när man ger efter för dessa typer av impulser som dansen innebär. 

Hans argument bygger på ungdomens framtida oförmåga att utföra sina samhälleliga 

plikter, då dansen enbart tränar dem att ge efter för sina nöjesimpulser. Även Johansson 

visar liknande sentiment, då han beskriver dansen som en ”hävstång nedåt i sedligt 

avseende” och vill definitivt säga att det dansen leder till en moralisk nedgång.  

Ett par gånger så förs även religiösa argument fram, vilket nog går att koppla till den 

moraliska linjen. Men i huvudsak så verkar det som våra moralentreprenörer ser på 

dansen som ett resultat av minskad religiositet, istället för tvärtom. Ivar Sjögren, som 

bär titeln pastor, säger att när religionen blev en ”privatsak” så kom en lovande, ”röd” 

generation som läste filosofi och ville förändra världen. När man läser hans text får man 

intrycket att han menar detta med en gnutta ironi, men inte desto mindre föredrog han 

denna generation framför den dansande och det ter sig lite som att han vill skylla 

dansens framkomst på religionens tillbakagång. Vad som är viktigt att poängtera är att 

han inte verkar beskylla dansen för denna religiösa tillbakadragning, utan ser dansen 

som ett symptom av detta.   

Ett lite annorlunda perspektiv kommer från V.K. som uttalar sig kritiskt mot religion och 

vill säga att när religion började användas för att säkerställa makt så placerade man 

Jesus i skymundan. Han verkar använda detta som ett försvar av dåtidens ungdom, och 
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även om han inte verkar fullt stödja dansen som underhållning, så finner han att 

kritikerna inte borde klaga utan att erbjuda något bättre alternativ. Det är möjligt att 

tolka hans inställning som att det åtminstone är bättre att dansa än att göra mycket 

annat, och han verkar tycka att dansbanan på Hovslätt är en säkrare form av 

danstillställning än många andra, då han ställer frågan om vad det är som hindrar 

ungdomarna från att gå och besöka andra om de nu prompt skulle stänga ned 

”Sommarsol”.  

Vilka likheter och skillnader kan vi finna kring ovannämnda debatt och övriga 

exempel på moralpanik? 

Grovt betraktat kan man finna många likheter mellan debatten i Jönköpingsposten och 

de övriga exemplen på moralpanik som jag har fört fram i den här undersökningen. I 

likhet med Videovåldet så kan man finna de flesta av Stanley Cohens teoretiska 

beståndsdelar, så som moralentreprenörer, missbrukare/offer, etc. Alla fyra som jag har 

lyft fram har oroat sig folkdjävulens effekt på ungdomarna – vi finnar alltså att våra 

missbrukare/offer är ungdomar i alla exempel. Vad som däremot skiljer sig lite från de 

övriga tre är retoriken kring dansen och hur den skadar ungdomen. I både Young 

Werthers, Nick Carters och Videovåldets fall så oroade sig moralentreprenörerna för 

ungdomarnas förmåga att skilja fantasi från verklighet. Young Werther beskylldes för en 

självmordsepidemi, i Nick Carters fall så var de rädda att de skulle imitera hans 

våldsamma beteende eller påverkas negativt av de grafiska skildringarna på litteraturens 

framsidor, och samma oro gällde angående de våldsamma videofilmerna och hur dess 

lättillgänglighet skulle påverka deras välbefinnande. Men i dansens (och i viss mån, Nick 

Carters) fall är argumenten annorlunda. Där grundar de sig på mer renodlad, moralisk 

eller kulturell oro. Det handlar mer om ”sedlighet” eller ”karaktär”. Det finns ingen oro 

för någon fysisk skada eller ens nödvändigtvis fysiska handlingar, utan protesten mot 

dans grundar sig i vad dansen representerar: en dekadent ungdom som inte kan annat 

än att ge efter för sina nöjesimpulser. Och detta är varför jag introducerade dygdetiken i 

mitt teoriavsnitt, då den bäst beskriver ett synsätt som kan förklara var dessa argument 

kommer ifrån. I debatten i Jönköpingsposten så verkar ingen beskriva det ”moraliska 

förfallet” i den mening att ungdomarna kommer att begå ondskefulla handlingar, utan 

vad det förlorat ur moralisk synpunkt är balans, den här mellanvägen mellan att inte bry 

sig och att ge efter för alla sina impulser. Jag fann detta särskilt intressant att upptäcka, 

då allt jag har lärt mig säger att det dygdetiska synsättet på moral var nere i en svacka 

under denna tidsperiod. Vad jag fått lära mig så var det antingen den kantianska 

uppfattningen om att vi har vissa allmängiltiga, moraliska plikter som vi måste följa, 

eller att det moraliskt korrekta grundade sig utifrån en handlings konsekvenser, men de 
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som har tagit illa upp av dansen verkar ha tillhört en falang som fortfarande definierade 

det moraliskt goda som någon av god karaktär med kontroll över sig själv. Dygdetiken 

och Aristoteles tankar har historiskt haft inflytande över kristendomen och det är möjligt 

att det är denna rest som speglas i mitt resultat, men oavsett anledning så är det ytterst 

intressant. Det antyder att det finns en diskrepans mellan den akademiska världen, som 

var utilitaristisk eller pliktetisk under denna tidpunkt, och vissa delar av den ”vanliga” 

befolkningen. Som jag nämnde innan så är det kanske ett yttrande av en religiös tolkning 

av moral, kanske är det något annat, men i vilket fall som helst så kan ett dygdetiskt 

perspektiv på denna debatt hjälpa med att förstå vart moralentreprenörernas kritik 

kommer ifrån.  

Diskussion om undersökningen 

Det finns ett par saker som jag skulle vilja diskutera angående genomförandet av denna 

studie, samt dess teoretiska utgångspunkter. Vad Stanley Cohens teori gör väldigt väl är 

att dela upp en moralpanik i diverse beståndsdelar och tillåta oss att generalisera i 

tillräcklig grad för att göra det förståeligt. Men vad jag kanske tycker mig sakna lite är 

kvantitetskriterium. Som det är nu så verkar det som att så länge jag kan finna en 

moralentreprenör, en missbrukare/offer, en folkdjävul, etc, så kan jag kategorisera det 

som en moralpanik. Även om jag följer Stanley Cohens ursprungliga teori, som grundar 

sig mer på kronologi och moralpanikens utlösande faktorer, så har jag inte riktigt hittat 

referenser till hur stora dessa faktorer måste bli innan det kan definieras som 

moralpanik. Detta skulle kunna ses som problematiskt, då ett så värdeladdat ord som 

”moralpanik” borde anspela på något ganska vidsträckande. Cohens definition av 

moralpanik har tillåtit mig att granska detta fenomen med ett ganska avgränsat 

källmaterial, men nu mot slutet så har jag fortfarande frågor gällande om jag kan 

definiera mitt resultat som en moralpanik. Kan en stad utgöra en moralpanik? Kanske. 

Men kan Jönköpingsposten sägas representera hela Jönköping? Definitivt inte. Men 

enligt min uppfattning så är detta inte ett problem enligt teorin jag följer, då i avsaknad 

av kvantitetskriterier så kan debatten i en dagstidning räcka för att kunna klassificera 

något som en moralpanik. Och kanske behöver det inte vara ett problem, kanske 

behöver inte en moralpanik vara nationsspridd eller ens täcka en hel stad, men inte 

desto mindre kan det nog vara nyttigt att inte se på mitt resultat som representativt för 

ett helt lands eller en hel stads attityd gentemot dans.  

Däremot så kan den ses som en pusselbit i fenomenet som kallas ”dansbaneeländet”, och 

som faktiskt var nationstäckande. Jag har valt att göra en studie i komparativ form, där 

jag jämför mitt resultat från Jönköpingsposten med andra utslag av moralpanik för att 
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försöka urskilja både likheter och skillnader, samt att försöka komma underfund med 

retoriken och argumenten som används i dessa väldigt olika exempel. Ett annat sätt att 

närma sig den här studien hade kunnat vara genom att jämföra det här resultatet med 

liknande studier som täcker moralpaniken kring dans under denna tidsperiod. Jag vill 

minnas att jag läst att den egentliga protesten kring dansbanorna handlade om hur den 

påverkade ungdomarnas alkoholkonsumtion, men detta är inte något som jag tyckte mig 

finna exempel på i mitt källmaterial, som verkade betrakta farorna hos dansen som 

jämförbara med alkoholintag. Detta trots att Jönköping historiskt har haft en uttalad 

nykterhetsprofil. Anledningen till detta kan vara att det var ett nykterhetsförbund som 

anordnade de berörda danstillställningarna, och att man därför kan anta att 

alkoholkonsumtionen hölls under kontroll. Men detta väcker ytterligare frågor om 

moralpanikens ursprung och huruvida alkoholhotet verkligen var den centrala faktorn i 

”dansbaneeländet”.  

En annan intressant ingångspunkt hade varit att undersöka fenomenet utifrån ett 

genusperspektiv och se om moralentreprenörernas retorik skiljer sig med pojkar som 

offer, jämfört med flickor. Och ett tredje, intressant perspektiv hade varit att fördjupa sig 

i de moralfilosofiska teorierna och placera in normativa modeller så som pliktetik, 

konsekvensetik och dygdetik i olika moralpaniska utbrott och se om man kan urskilja 

skillnader mellan vilka grupper som är inblandade i de olika fenomenen. Kanske kan 

man på så vis urskönja skillnader i tankar om moral mellan olika samhällsgrupper, så 

som religiositet och klass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Litteratur 

Cohen, Stanley. Folk devils and moral panics. 1972. New York: Routledge. 

Cohen, Stanley. Folk devils and moral panics. 2002. Tredje uppl. New York: Routledge 

Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur – Genus och  
mediehistoriska analyser 1900-2012. 2013. Stockholm: Bokförlaget Atlas. 

Rachels, James. Rachels, Stuart. Rätt och fel – Introduktion till moralfilosofi. 2011. 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Fornäs, Johan. Moderna människor – Folkhemmet och jazzen. 2004. Stockholm: 
Nordstedts Förlag. 

Källmaterial 

Furedi, Frank. History today. ”The media’s first moral panic.” November 2015. Vol. 65, 
Issue 11. s. 46-48. 

Boëthius, Ulf. När Nick Carter drevs på flykten. 1989. Södertälje: Ulf Boëthius och 
Gidlunds Bokförlag.  

Gustafsson, Tommy. Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur – Genus och  
mediehistoriska analyser 1900-2012. 2013. Stockholm: Bokförlaget Atlas. 

Jönköpingsposten: 

Alla septemberupplagor mellan 1921-1926.  

Alla augusti och oktoberupplagor 1925. 

De som citeras i studien: 

Bernhard Johansson. Jönköpingsposten. ”Danskulturen – En samhällsfara. 
Förflackning och intresselösheten griper ungdomen”. 1923, 1 september. 

Ivan Sjögren. Jönköpingsposten (ursprungligen Söderköpings-posten). ”Det ständiga 
festandet”. 1924, 9 september. 

Anonym. Jönköpingsposten. ”Idrotten som förströelse”. 1924, 10 september. 

V.K. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar – till J.A. N—n.”. 4 september, 
1925. 

J.A. N—n. Jönköpingsposten. ”Nyskterhetsarbetet på avvägar – svar till Arbetare”. 12 
september, 1925. 
 
Arbetare. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar – svar till J.A. N—n”. 21 
september, 1925.  



34 
 

 
Förbudsman. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar ”. 23 september, 1925. 
 
Jönköpingsposten. ”Dans med kaffegök – Hemmason i Halland åtalad för 
hembränning”. 3 september, 1925. 

K. J—n. Jönköpingsposten. ”Tråkigheterna på landsbygden och dess avhjälpande”. 9 
september, 1926. 

J.A. N—n. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbetet på avvägar”. 22 augusti, 1925. 

N.O.V.-logens styrelse. Jönköpingsposten. ”Nykterhetsarbete på avvägar”. 26 augusti, 
1925. 


