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Denna studie berör hur Fattigvårdsstyrelsens föreställningar om resande tog sig i uttryck i 

Tattarutredningen. Materialet består av Tattarutredningen och 36 monografier, ett 

opublicerat underlag till utredningen, som alla är inhämtade från Arkivhuset i Jönköping. 

Studiens syfte är att undersöka föreställningarna om resande och vilka egenskaper, 

utseenden och beteenden som tillskrevs dessa människor med utgångspunkt i den så 

kallade Tattarutredningen. Metoden som använts för att besvara detta är en CDA, kritisk 

diskursanalys. Studiens teoretiska ramverk är inspirerat av diskursanalysen, forskningen 

om ”bilden av den andre” och begrepp som etnicitet och ras.  

 

Materialet har analyserats med hjälp av Norman Faircloughs CDA, där studiens 

teoretiska ramverk har styrt analysen. Dessa analysverktyg har möjliggjort en kvalitativ 

kritisk studie av språket i materialet. I studien identifierades olika mönster i materialet 

som har delats in i fem olika teman. ”Tattare” är inte som svenskarna, ”Tattare” är 

mindre begåvade, ”Tattare” är våldsamma, ”Tattare” är lata och ”Tattare” är orena. 

Dessa teman går att koppla till de föreställningar som Fattigvårdsstyrelsen hade om 

resande utifrån studiens metod, teori och den tidigare forskningen. Studiens resultat visar 

att resande tillskrevs olika egenskaper, utseenden och beteenden som byggde på 

föreställningar och fördomar. Resultatet visar också att det fanns en önskan om att 

särskilja resande och svenskar från varandra.  

  

Sammanfattning 



 

 
 

 

 

This study views how Fattigvårdsstyrelsen conceptions about Travelers where expressed 

in Tattarutredningen. The material in this study is based on Tattarutredningen and 36 

monographs, all of which have been obtained from Arkivhuset in Jönköping. The 

purpose of this study is to investigate the conceptions about Travelers and the 

characteristics, appearances and behaviors that was attributed to these people on the basis 

of the so-called Tattarutredningen. The method used to answer this is CDA, critical 

discourse analysis. The theoretical framework is based on the CDA, the image of the 

other and concepts such as ethnicity and race.  

 

The material has been analyzed with the help of Norman Fairclough’s CDA, where the 

study’s framework has guided the analysis. These analytics tools have made it possible to 

do a qualitative critical study of the language of the material. In the study, various 

patterns have been identified in the material that have been divided into five different 

themes. “Tattare” are not as Swedes, “Tattare” are less talented, “Tattare” are violent, 

“Tattare” are lazy and “Tattare” are dirty. The most essential theme is that Travelers are 

not as Swedes, where Fattigvårdsstyrelsens conceptions about Travelers is exemplified 

trough out the study. The study’s results shows that the attributes characteristics, 

appearances and behaviors were based on beliefs and perceptions. The result also shows 

that there was an underlying desire to distinguish Travelers and Swedes from each other.  

  

Abstract  



 

 
 

  



 

 
 

Innehåll 

1. Inledning ...................................................................................................................... 7 

2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 8 

2.1 Syfte ..................................................................................................................... 8 

2.2 Frågeställningar .................................................................................................... 8 

3. Material ....................................................................................................................... 9 

3.1 Material ................................................................................................................ 9 

4. Teori och metod ......................................................................................................... 11 

4.1 Teori ................................................................................................................... 11 

4.1.1 Bilden av den andre ........................................................................................ 12 

4.1.2 Etnicitet .......................................................................................................... 14 

4.2 Metod ................................................................................................................. 16 

4.2.1 Tematisering ................................................................................................... 17 

5. Tidigare forskning ..................................................................................................... 19 

6. Bakgrund ................................................................................................................... 24 

6.1 Resandefolket ..................................................................................................... 24 

6.2 Tattarfrågan ........................................................................................................ 25 

6.3 Rasbiologi .......................................................................................................... 25 

7. Undersökning ............................................................................................................ 27 

7.1 ”Tattare” är inte som svenskarna ...................................................................... 27 

7.2 ”Tattare” är mindre begåvade ........................................................................... 31 

7.3 ”Tattare” är våldsamma .................................................................................... 33 

7.4 ”Tattare” är lata................................................................................................. 36 

7.5 ”Tattare” är orena ............................................................................................. 38 

8. Slutdiskussion ............................................................................................................ 41 

Referenslista ..................................................................................................................... 47 

Bilagor .............................................................................................................................. 49 



 

7 
 

Hel, halv eller kvart – hur mycket ”tattare” är du?
1
 Denna fråga möttes resande av i 

Jönköping när ”tattarinventeringarna” genomfördes. Med begreppet ”tattare” följde en 

rad olika egenskaper, beteenden och utseenden som kunde särskilja svenskarna från 

”tattarna”.
2
 Det fanns många olika föreställningar om hur en resande skulle se ut och 

vara, där föreställningarna var uppbyggda på rasbiologiska tankar och fördomar. Idag 

känner många av oss till tattarkravallerna som ägde rum i Jönköping 1948. Fördomarna 

och föreställningarna om resande var en bidragande orsak till varför dessa kravaller ägde 

rum, där många resande misshandlades och bostäder vandaliserades som ett resultat av 

detta folkliga uppror.
3
 Det vi vet desto mindre om är hur dessa fördomar och 

föreställningar spred sig i Jönköping. Fattigvårdsstyrelsen, som skulle hjälpa resande i 

samhället, publicerade 1944 Tattarutredningen. Denna utredning synliggör de 

föreställningar om resande som Fattigvårdsstyrelsen hade. Det är också detta som denna 

studie vill undersöka, vilka dessa föreställningar var och hur de tog sig i uttryck.  

 

Detta är ingen studie om den politik som riktades mot resande. Det har historikern Martin 

Eriksson utförligt utrett i sin doktorsavhandling: Exkludering, assimilering eller 

utrotning, där han använt sig av bland annat Tattarutredningen för att undersöka hur 

”Tattarfrågan” tog sig i uttryck i Jönköping.
4
 Denna studie kommer istället att undersöka 

hur Fattigvårdsstyrelsen, utifrån Tattarutredningen, beskrev gruppen resande och därmed 

bidrog till att skapa vad som i denna uppsats kommer kallas bilden av den andre. Detta 

kommer att undersökas genom Edwards Saids teorier om hur kunskapsproduktioner och 

föreställningar kunde bidra till att skapa bilden av den andre.  

 

Resandefolkets historia har behandlats sparsamt i den svenska historieskrivningen. 

Genom att belysa föreställningar om resande i Sverige under 1930- och 1940-talet, då 

utredningen pågick, ökar vi inte bara vår kunskap om denna minoritetsgrupp. Det kan 

också bidra till att öka kunskapen och förståelsen för hur det svenska samhället såg ut, 

samt hur detta påverkat oss och även påverkar oss idag. Studien kan också bidra med att 

öka förståelsen till varför Tattarkravallerna bröt ut i Jönköping 1948.   

                                                 
1
 Se bilaga fyra.  

2
 Bo Hazell. Resandefolket: Från tattare till traveller. Uppl. 2. Stockholm: Ordfront, 2011, 7. 

3
 Martin Eriksson. Tattarkravallerna i Jönköping 1948: En studie av arbetarkulturen och utanförskapet. 

Lund: Univ., 2006. 
4
 Martin Eriksson. Exkludering, assimilering eller utrotning? ”Tattarfrågan” i svensk politik 1880-1955. 

Studia Historica Lundensia, 2015. 

1. Inledning 
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2.1 Syfte 

Utifrån Edward Saids teorier om hur kunskapsproduktioner och föreställningar skapar 

bilden av ”den andre” ska denna uppsats undersöka hur bilden av resande framställs i den 

så kallade Tattarutredningen. Detta genom att lyfta fram vilka egenskaper, utseenden och 

beteenden som tillskrevs resande.  Syftet är att synliggöra vilka föreställningar som 

tillskrevs resande i denna utredning. Därmed bidrar uppsatsen till att visa hur en lokal 

myndighet i Jönköping beskrev och legitimerade en bild av denna grupp, bara några år 

före de så kallade tattarkravallerna i samma stad.  

2.2  Frågeställningar 

1. Vad för egenskaper tillskrevs resande i Jönköping? 

2. Vilka utseendefaktorer tillskrevs resande i Jönköping? 

3. Vilka olika beteenden tillskrevs resande i Jönköping?  

2. Syfte och frågeställningar 
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3.1 Material 

Studiens material bygger på den så kallade Tattarutredningen som sysslomannen och 

Fattigvårdsmedarbetaren Tor Jacobsson genomförde åt Fattigvårdsstyrelsen i Jönköping. 

Jacobsson var utsänd av Fattigvårdsstyrelsen för att undersöka hur många resande som 

fick stöd av Fattigvårdsstyrelsen, under perioden 1934-1944. Utöver Tattarutredningen 

har också 36 monografier använts som innehåller personbeskrivningar av total 105 

personer. Vem som har författat monografierna framkommer inte, dessa monografier 

publicerades aldrig men var en del av det material som Tattarutredningen byggde på. 

Monografierna innehöll utförliga beskrivningar om utpekade ”tattare” och ”icke-

tattare”
5
, där bland annat egenskaper, beteenden och utseenden redogjordes. Jacobsson 

använder sig av dessa monografier för att göra bedömningar och bekräfta olika 

föreställningar om resande. Dock är syftet i Tattarutredningen inte att synliggöra vad 

som tillskrevs resande, utan det förs endast kortare resonemang om dessa. Det som 

Jacobsson lyfter fram är hur mycket stöd resande fick av Fattigvårdsstyrelsen.
6
 

 

Källmaterialet till studien är hämtat från Arkivhuset i Jönköping. Anledningen till att 

valet föll på att vända mig till Arkivhuset är att jag i min studie vill undersöka 

föreställningarna om resande i Jönköping, med utgångspunkt från vilka egenskaper, 

utseende och beteende som tillskrevs resande. Hade studien haft som mål att undersöka 

bilden av hur alla i Sverige såg på resande skulle ett besök till Rasbiologiska institutet i 

Uppsala vara fördelaktigt. Detta är dock inte studiens syfte, vilket förklarar varför detta 

inte har gjorts. Det går dock att argumentera för att den syn som Jönköping hade på 

resande kan ha varit representativ för hela befolkningen. Detta med anledning av den 

stora andel resande som levde i Jönköping under 1930- och 1940-talet och att 

Fattigvårdsstyrelsen och Jacobsson troligtvis påverkats av andra svenska myndigheters 

attityder till resande.  

 

Det valda källmaterialet har valts ut efter dess relevans till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Därför krävdes det att allt material som återfanns i Arkivhuset 

                                                 
5
 Begreppet resande och ”tattare” kommer utredas under kapitel 4.1.2 Etnicitet och ras. 

6
 Tor Jacobsson. Om tattarna i Jönköping: Redogörelse för vissa, av Jönköpings Stads Fattigvårdsstyrelse 

företagna undersökningar. Jönköping, 1944. 

3. Material 
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genomlästes och att en urvalsprocess inleddes. En stor del av materialet blev utefter mitt 

syfte inte relevant för studien. Problematiken blev därför således att avgöra vad som inte 

skulle användas. Denna urvalsprocess följde efter att allt material hade bearbetats och de 

36 monografierna tillsammans med utvalda delarna av Tattarutredningen framstod därför 

att vara det mest relevanta materialet för denna studie. Om syftet hade varit annorlunda 

kunde mer material ha varit aktuellt för studien, i avgränsningssyfte föll dock valet på det 

tidigare nämnda materialet. Det valda källmaterialet har därför bidragit till att kunna 

urskilja de föreställningar om resande som Fattigvårdsstyrelsen hade.  

 

Källmaterialet som använts i denna uppsats bygger på uppgifter som idag kan anses vara 

stötande och diskriminerande och ett alldeles för frikostigt hanterande av uppgifterna kan 

därför bli skadligt för människor som har kopplingar till de personer som figurerar i 

monografierna. Därför kommer alla uppgifter om resande vara anonymiserade, för att i 

största mån respektera de som varit föremål för utredningen. I det valda källmaterialet är 

också begreppet ”tattare” återkommande, vilket jag inte kommer använda mig utav. 

Istället kommer jag skriva resande, då detta är ett mer accepterat ord för att beskriva 

denna minoritetsgrupp i Sverige. Begreppet ”tattare” kommer dock att används under 

citering av materialet, för att inte ändra på materialets ursprung.   
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4.1 Teori 

Studiens teoretiska ansats utgörs dels av forskningen som behandlar ”bilden av den 

andre” och ett par sammanhängande begrepp, dels det grundläggande teoretiska 

perspektivet som uppsatsens diskursanalys är förknippat med. Det senare utgör också ett 

metodologiskt verktyg för uppsatsen för att synliggöra föreställningar i materialet. Inom 

en CDA
7
, kritisk diskursanalys, är begreppet diskurs väsentligt. Enligt Norman 

Fairclough kan en diskurs ses på två olika sätt. Det första är att språket bidrar till att 

skapa den sociala världen, det vill säga att språkbruket producerar identiteter, relationer 

och kunskaps- samt föreställningssystem. Det andra är att en diskurs bör förstås som ett 

avgränsande sätt att tala och skriva om ett visst fenomen. Detta gör att diskursen består 

av begrepp, kategorier och metaforer som har fått ett stort genomslag, vilket har medfört 

politiska och materiella effekter för enskilda individer eller grupper.
8
 

 

Detta kan sedermera kopplas till hur vi delar in människor i olika grupper beroende på 

etnicitet och maktrelationer. Gruppindelningar baserade på föreställningen om att det till 

exempel finns olika människoraser är inget nytt fenomen. Redan under antiken målades 

bilder av den andre, barbarer och främlingar, upp. Bilder som kom att påverka synen på 

dessa människor under en lång tid. Under medeltiden fortsatte befolkningen i Europa att 

måla upp bilder av den andre, då var det kristendomen som var referenspunkten om vad 

som ansågs vara normen. Dock uppkom det nya frågor som rörde människans ursprung, 

frågor som rörde hur det kunde komma sig att alla människor inte såg likadana ut.
9
  

 

Uppdelningen av människor fortsatte och konstruktionen av olika raser fick ett 

genomslag under 1800-talet och utgick allt som oftast från kolonialismens behov och 

förutfattade meningar. Hudfärg var därför länge den största bidragande faktorn till att 

dela in människor i olika raser. Över tid förändrades dock detta och rasidentiteten 

formades utifrån flera olika kategorier. Dessa kunde vara föreställningar om religion, 

                                                 
7
 Critical Discourse Analysis - CDA 

8
 Peter Svensson. Diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, 2019, 54-55. 

9
 Ania Lomba. Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält. Uppl 2. Stockholm: 

Tankekraft, 2008, 112. 
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etnicitet, språk och klass. Gruppindelningar baserade på etnicitet, klass och identitet var 

ofta en bidragande orsak till att människor utsattes för förtryck.
10

 Diskursen om resande i 

Tattarutredningen kan på ett liknande sätt visa hur en myndighets föreställningar om 

gruppen legitimerade förtryck och diskriminering.
11

  

4.1.1 Bilden av den andre 

Edward Saids teori om orientalism bygger på att Europa hade skapat bilder av hur 

Orienten skulle se ut och vara. Orienten ansågs vara något annorlunda och människorna 

där betraktades som de andra, Europa fick därför agera motpol mot det mystiska öst. 

Begreppet Orientalism skapades utifrån att Europa dominerande, omstrukturerade och 

utövade sin myndighet över Orienten. Maktförhållandet mellan Europa och Orienten 

kunde beskrivas som ett förhållande av dominans, av varierande grader av ett 

komplicerat herravälde.
12

 Orientalismen i sig kan vara problematiskt att applicera på 

materialet, dock är de bakomliggande tankarna om bilden av den andre samt 

maktperspektivet den del av orientalismen som kommer användas i denna studie. 

 

Arthur James Balfour var en brittisk politiker och premiärminister som 1910 höll en 

föreläsning för det brittiska underhuset om problemen som Storbritannien stod inför i 

Egypten. Balfour menade på att kunskap är makt, där makt och kunskap över andra 

människor rättfärdigar ett styre över dessa. Att äga denna kunskap innebar ett 

rättfärdigande att behärska och att ha en myndighet över dessa människor. Myndighet i 

detta fall innebar att vägra det orientaliska landet, Egypten, självständighet, vilket 

motiverades av den kunskap som kolonialisterna hade över människorna där. Detta tar 

sig också i uttryck genom att det orientaliska landet existerar så som den koloniala 

övermakten kände för. Denna teori innebar att Västerlandet hade kunskaper om att det 

orientaliska landet inte kunde styra sig själv, det krävde därför att en dominerande makt 

styrde över dem. Detta fastslog därmed att det fanns västerlänningar och orientaler, de 

andra, där västerlänningar dominerar och de andra domineras.
13

 

 

I ockupationen av Egypten var Lord Cromer den person som bidragit mest till att skapa 

det Egypten som Balfour ansåg vara underlägset Storbritannien. Cromer ansåg precis 

                                                 
10

 Loomba. Kolonialism/Postkolonialism, 115-125. 
11

 Den diskurs som har tillämpats i denna studie presenteras i kapitel 4.2 Metod. 
12

 Edward Said. Orientalism. Stockholm: Ordfront, 2000, 64-69. 
13

 Ibid, 101-107. 
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som Balfour att kunskap är makt. Där kunskaper om de underordnade raserna, 

orientalerna, gjorde det både enklare och lönsammare att hantera dem. Genom 

informationsinsamling och kunskapsproduktioner kunde därför denna dominansroll över 

orientalerna bibehållas och ökas. Detta visar sig i idéerna om att orientalerna inte hade 

förmågan att inse vad som var lyckosamt för dem. Föreställningarna om att orientalerna 

var annorlunda byggde på kunskaperna om att dessa människor var en direkt motsats till 

européerna. Där dessa föreställningar bekräftades genom den kunskap som fanns om 

dessa människor.
14

   

 

Föreställningar och kunskaper är bidragande orsaker till att vidmakthålla olika makt- och 

dominansrelationer i samhället. I Saids fall handlar denna dominansrelation om hur 

Västerlandet dominerande och styrde över Orienten via kunskapsproduktioner och 

föreställningar. Föreställningar likt de som Said diskuterar kommer till uttryck genom 

språket och visas genom antingen en normalisering eller naturalisering. Normalisering 

utgår från tanken att en representation får ett så pass stort genomslag att det anses vara 

norm, avvikelser från detta klassas som abnormt. Naturalisering innebär att något klassas 

som naturligt, enligt Fairclough är naturalisering svårförändrat då det är ett naturligt 

fenomen.
15

 I denna studie undersöks därför Fattigvårdsstyrelsens kunskapsproduktion 

och föreställningar om resande och hur dessa kunde motivera till bibehålla den 

dominansrelation som fanns mellan svenskarna och resande.  

 

De skillnader som kan finnas mellan olika kulturer kan beskrivas som en skapad idé, där 

Västerlandet uppmanas till kontroll och styre över de andra. Orientalismen får därför en 

viktig roll i hur Europa särskilde kulturer ifrån varandra. Genom att skapa grupperingar 

med redan fastställda egenskaper, som skiljde sig från de västerländska egenskaperna, 

skapades ett vi och dem perspektiv. Detta perspektiv bidrog till särskiljningen mellan 

olika folkgrupper. Egenskaperna som tillskrevs de andra byggde på de normer som 

präglade Europa under denna tid, samt föreställningen om dessa människor.
16

         

 

Genom att applicera Saids teorier på resandefolkets historia kan idéerna om hur bilden av 

den andre, här resandefolket, synliggörs och jämförs med Saids orientalism som studerar 

                                                 
14

 Said. Orientalism, 107-110. 
15

 Svensson. Diskursanalys, 55. 
16

 Said. Orientalism, 122-124. 
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hur västerländska ideal definierade ”orienten” på olika sätt och skapade därmed 

föreställningar om hur människorna var och betedde sig. Denna studie kommer 

undersöka hur en myndighet agerade på ett liknande sätt gentemot en minoritetsgrupp, 

resandefolket, i Sverige. Saids teorier kan därför ge oss en förståelse för hur 

majoritetsgrupper utefter sina normer skapar olika grupperingar i samhället, där de 

nyskapade grupperingarna kan liknas vid ”de andra”. Saids tankegångar kan bidra till en 

fördjupad förståelse av materialet i kombination med den CDA som kommer att 

användas. Vi kan genom dessa två teorier öka förståelsen för hur föreställningarna om 

resande skildrats och hur detta kunde bidra till att vidmakthålla den dominans som 

utfärdades över resandefolket.  

 

Utifrån min studie kommer jag undersöka huruvida de egenskaper, beteenden och 

utseenden som tillskrevs resande normaliserades eller naturaliserades. Ansågs dessa 

därför som förändringsbara eller naturliga. Begreppet ”tattare” tillskrevs resande och 

med detta följde en rad olika egenskaper, beteenden och utseenden. Avvikelser från dessa 

normer kunde därför ifrågasätta de föreställningar om resande som myndigheter hade. 

Saids teorier kan därför bidra med att öka förståelsen för hur detta tog sig i uttryck, samt 

ge en indikation på om synen av resande var en homogen bild.  

4.1.2 Etnicitet och ras 

Två viktiga begrepp som hänger samman med min teoretiska ansats är etnicitet och ras. 

Etnicitet är ett relativt ungt begrepp som har kommit att ersätta begreppen ras, 

nationalitet och folkslag. Begreppet etnicitet kan genom analytiska verktyg klassificera 

människor och grupper. Etnicitet kan därför dela resandefolket och svenskar i två olika 

grupper, där resandefolket delas in som en minoritetsgrupp och svenskarna som en 

majoritetsgrupp. Den största faran med att dela in människor i olika grupper är att det kan 

bildas en homogen identitet som tillämpas på alla inom gruppen. Detta medför att 

olikheter inom gruppen, även likheter med andra grupper, hamnar i skymundan. Etnicitet 

kan också liknas vid en pågående konstruktion, det är därför inte något nedärvt. Istället 

ligger fokus på rörelser, formationer och identifikationer i samtiden.
17

  

 

                                                 
17

 Hanna Wikström. Etnicitet. Malmö: Liber, 2009, 27-29. 
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Ras är ett gammalt begrepp som med tiden fått nya innebörder. Begreppet ras, som 

kommer vara återkommande i denna studie, är allt som oftast förknippat med rasism. I 

föreställningarna om att det fanns olika raser lyftes utmärkande särdrag fram för att 

poängtera detta.
18

 Det finns dock flera olika perspektiv i diskussionerna kring raser. Min 

studie kommer fokusera på de biologiska beskrivningarna av olika raser. Sverige var 

först i världen med att ha en vetenskapligt förankrad rasbiologi, som sedan spred sig runt 

om Europa. Under den första halvan av 1900-talet var det svenska Rasbiologiska 

institutet i Uppsala världsledande på frågor som rörde olika raser. Syftet med institutet 

var att särskilja svenskarna från andra grupper såsom samer och romer. Denna 

särskiljning skulle bidra till att förbättra den svenska rasen, en förbättring som endast 

kunde ske genom en utrensning av svaga, kriminella och imbecilla människor.
19

  

 

Begreppet ras har tillämpats för att skapa skillnader och hierarkier mellan människor. 

Skillnaden mellan begreppen ras och etnicitet finner vi i deras olika innebörder. Ras 

användes för att tillskriva människor olika egenskaper, utseenden och beteenden, vilket 

användes för att kategorisera människor. Etnicitet å sin sida handlar istället om gruppens 

eller individens egen identifikation, inte någon annans.
20

  Dessa båda begrepp är 

väsentliga för denna studie för att öka kunskaperna om de olika grupperingarna som 

återfanns i det svenska samhället. Etnicitet och ras är, som nämnt ovan, två byggstenar i 

skapandet av vi och dem perspektivet.  

 

I denna studie har begreppen resande och ”tattare” varit en stor del av både 

undersökningen och resultatet. Begreppet ”tattare” har använts som ett samlingsbegrepp 

för olika folkgrupper som enligt rasbiologin varit annorlunda svenskarna. ”Tattare” har 

därför kunnat placeras under begreppet ras. För att kunna kategorisera människorna i 

Sverige tillskrevs därför människor olika egenskaper, beteenden och utseenden som 

kunde placeras in under begreppet ”tattare”. Begreppet resande handlar därför istället 

om begreppet etnicitet, som tillskillnad från ras fokuserar på kulturella rörelser och 

gruppens egen identifikation.  

                                                 
18

 Wikström. Etnicitet , 29. 
19

 Ibid, 40. 
20
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4.2 Metod  

I studien har en kritisk diskursanalys, CDA, använts för att analysera materialet. Valet av 

metod faller på att en CDA kritiskt granskar språkets roll i skapandet och återskapandet 

av ojämlikheter och orättvisor i samhället. CDA möjliggör för forskaren att få verktyg att 

identifiera förtryck, begränsningar och illegitima maktutövanden genom språket.
21

 I 

denna studie ligger fokus inte på den så kallade diskursiva praktiken utan snarare på vilka 

föreställningar som skapas och reproduceras och kan ligga till grund för maktutövning 

och förtryck. En CDA kan bidra till att försöka förklara hur resande blev tillskrivna vissa 

egenskaper, utseendefaktorer och beteenden. Kunskapsproduktionen och 

föreställningarna om resande lyfts fram genom den teoretiska ansatsen. För att kunna 

analysera resultatet av detta blir därför en CDA nödvändig. Det är genom denna CDA 

som studiens frågeställningar och syfte kan besvaras och synliggöras i undersökningen 

och slutdiskussionen.  Frågeställningarna som tillämpats i studien är valda för att kunna 

besvara hur föreställningarna om resande i Jönköping konstruerades utifrån 

Tattarutredningen. En CDA kan därför genom språket påvisa hur en myndighet i 

Jönköping genom kunskapsproduktioner och föreställningar om resande kunde 

rättfärdiga myndighetsövande och förtryck av gruppen.  

 

Faircloughs synsätt på diskurser och hur arbetet med dessa kan se ut stämmer väl överens 

med vad denna studie har ämnat att göra. Det är genom språket i materialet som jag har 

undersökt hur människor tillskrevs begreppet ”tattare”, vilket byggde på föreställningar 

om att det fanns olika raser bland människor. En CDA kan därför synliggöra diskursen 

rörande om resande ansågs vara de andra, där egenskaperna, utseendefaktorerna och 

beteendena i diskursen rörande resande blir väsentlig i besvarandet av studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

En CDA använder sig av bakgrundsinformation, BGK
22

, och hur denna sammanfattar 

naturaliserade ideologiska representationer. CDA syftar därför till att belysa dessa 

naturalisationer och klargöra dess bestämningar och effekter. BGK kan synliggöra de 

bakomliggande faktorerna till att något anses vara naturaliserande.
23

 Naturalisering 

                                                 
21

 Svensson, Diskursanalys, 54. 
22

 Background Knowledge - BGK 
23

 Norman Fairclough. Critical discourse analysis: The critical study of language. Uppl. 2. Harlow: 

Longman, 2010, 31. 
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innebär att något uppfattas som naturligt och blir därför svår förändrat.
24

 Detta kan därför 

synliggöra huruvida de egenskaper och beteenden som tillskrevs resande var naturliga. 

Sätter vi detta i relation till den så kallade ”tattarplågan”, fanns lösningen inom 

rasbiologin. Denna studie kan därför synliggöra huruvida dessa egenskaper och 

beteenden ansågs vara naturliga och därför svår förändrade. 

 

I studien har det också förekommit kvantitativa inslag i form av diagram. Dessa diagram 

är framställda utifrån de monografier som varit en del av undersökningen. Syftet med 

diagrammen är att på ett övergripande sätt synliggöra föreställningarna om resande. 

Genom en inläsning av de 36 monografierna har dessa diagram framställts för att kunna 

besvara de teman som varit till grund för undersökningen.
25

 Dock har det krävts ett urval 

av de 36 monografierna för att kunna urskilja vilka monografier som har varit relevanta 

för respektive diagram.  

4.2.1 Tematisering 

För att underlätta läsningen av denna studie och arbetet med diskursen har 

undersökningen tematiserats. Denna tematisering har bidragit till att fem olika teman har 

skapats, som ska bidra till att studiens frågeställningar besvaras. Genom en tematisering 

skapas olika teman som sammanfattar det som har upptäckts i källmaterialet. 

Tematisering kan liknas vid en aktivitet, vilket innebär att temana inte ursprungligen 

återfinns i materialet. Dessa teman måste skapas av forskaren och är beroende av 

forskarens bakgrund och intressen samt de frågor som ska besvaras. Tematisering 

innebär att kategorisera och etikettera det empiriska material som är kopplat till studien. 

Genom en kategori kan forskaren sortera de uppgifter som materialet visar utifrån 

likheter och skillnader.
26

   

 

När en kategorisering utförs av material är det viktigt att denna är specifik och särskiljer 

sig från de andra kategorierna. Det kan dock vara svårt att särskilja dem fullt ut och ett 

överlappande mellan kategorier kan därför vara välkommet. Först när kategorin blir 

tilldelad en etikett blir denna ett tema, etiketten bör vara ett kärnfullt namn som beskriver 

                                                 
24

 Svensson, Diskursanalys, 55. 
25

 Tematiseringen presenteras i kapitel 4.2.1 Tematisering. 
26

 Svensson, Diskursanalys, 142. 
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kategorins innehåll. Tematiseringen blir sedermera ett resultat av forskarens kreativitet, 

under disciplinerade former, som kräver både tid och eftertänksamhet.
27

 

 

I denna studie har fem teman identifierats utefter det källmaterial som har använts. Dessa 

teman är ”Tattare” är inte som svenskarna, ”Tattare” är mindre begåvade, ”Tattare” är 

våldsamma, ”Tattare” är lata och ”Tattare” är orena. Dessa teman är skapade för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. De teman som är presenterade i undersökningen 

återfinns därmed inte i det undersökta materialet utan har skapats för att underlätta 

inläsningen och framställandet av undersökningen. Anledningen till varför teman har 

skapats istället för att följa studiens frågeställningar är för att både Tattarutredningen och 

monografierna ska kunna granskas på ett desto mer utförligt sätt. Genom tematiseringen 

blev det därför möjligt att identifiera de föreställningar om resande som återspeglades i 

både Tattarutredningen och monografierna.   

 

 

  

                                                 
27

 Svensson. Diskursanalys, 142-144. 
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Forskningen om resande är relativt begränsad, dock omnämns resande i studier om 

”tattare”, ”zigenare” och romer. En av dessa som berör resande är Martin Eriksson som 

i sin avhandling Exkludering, assimilering eller utrotning? ”Tattarfrågan” i svensk 

politik 1880-1955 undersöker den politik som riktades mot den grupp människor som 

definierades som ”tattare”. Eriksson använder sig av en maktanalys, med inspiration 

från Michel Foucault, i sin undersökning av politiken som riktades mot ”tattarna”. Detta 

synliggörs via begreppen makt och vetande som Eriksson binder samman med hjälp av 

begreppet särskiljning, vilket innebär en indelning av människor i olika grupper beroende 

på egenskaper eller handlingar. Eriksson fastställer att det Rasbiologiska institutet inte 

kunde fastställa att ”tattare” var en egen ras. Dock förhöll sig Socialstyrelsen till att det 

faktiskt fanns olika raser och särskilde svenskarna från ”tattarna”. 
28

  

 

Jan Selling diskuterar också bildandet av olika grupperingar i sin bok Antiziganismen. 

Där undersöker Selling den politik som riktades mot romer, resande och ”zigenare” och 

hur den påverkade dessa människor. Begreppen ”zigenare” och ”tattare” är en väsentlig 

del i Sellings bok och han vill undersöka hur dessa begrepp kunde påverka vår 

verklighetsuppfattning. Selling anser att begreppen ”zigenare” och ”tattare” är 

uppbyggda av historiskt rotade fördomar och fantasier. Utifrån en kritisk diskursanalys 

ämnar Selling undersöka de identitetsskapande verklighetsuppfattningar och ramar för 

vad som ansågs vara normalt och rimligt. Genom att identifiera olika mönster i texterna 

försöker Selling besvara sina hypoteser som rör bland annat identitetsskapandet av 

”zigenare” och ”tattare”. Selling intresserar sig också för hur kollektivssymbolen 

”zigenare” tar sig i uttryck i texterna. Resultatet som Selling presenterar visar att 

”tattare” inte kunde accepteras av samhället. Antiziganismen tog sig i uttryck genom 

olika former av diskriminering och fientlighet som kunde leda till öppet våld mot både 

”zigenare” och ”tattare”.
29

  

 

En annan typ av forskning utgörs av vitboken Den mörka och okända historien som 

Arbetsmarknadsdepartementet gav ut 2014. Syftet med utredningen var att belysa de 

                                                 
28

 Eriksson. Exkludering, assimilering eller utrotning, 35-36, 250. 
29

 Jan Selling. Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. Malmö, 

Sekel, 2013, 12-17. 
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övergrepp och kränkningar som romerna utsattes för under 1900-talet. Vitboken var 

också en del av den långsiktiga strategin för att inkludera romerna i den svenska 

historieskrivningen och även att på sikt förbättra romers levnadsförhållanden. Ett 

bakomliggande syfte var även att ge ett erkännande till de personer som har påverkats av 

den politik som fördes mot romerna i Sverige. Utredningen belyser både polisdistriktens 

och Socialstyrelsens syn på de människor som tilldelades begreppen ”zigenare” och 

”tattare”. Polisdistrikten kunde beskriva dessa människor som smutsiga, oärliga och 

opålitliga och presenterade olika insatser på hur ”tattarfrågan” skulle lösas. 

Socialstyrelsen kunde via inventeringar av dessa människor skapa olika grupperingar, 

syftet med dessa var särskilja svenskarna från ”zigenarna” och ”tattarna”.
30

  

 

Martin Eriksson undersöker också Socialstyrelsens ”tattarinventeringar” i sin rapport 

Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige, som publicerades 2016 

i Forum för levande historia. Eriksson genomför i rapporten en analys av rasismens och 

främlingsfientlighetens historia i Sverige. Denna ska sedermera fungera som en översikt 

av det forskningsläge som rör forskningen om rasism eller främlingsfientlighet, vilket ska 

bidra till att studier om detta kan fortlöpa. Eriksson belyser hur Socialstyrelsen tillskrev 

människor begreppet ”tattare” och hur denna tillskrivning gick tillväga. Socialstyrelsen 

hade en klar bild av hur människor som klassades som ”tattare” skulle vara och se ut. 

Socialstyrelsen hade en önskan om att det Rasbiologiska institutet, med hjälp av 

rasbiologin, skulle underlätta arbetet med att särskilja svenskarna och ”tattarna”. Dock 

kunde inte institutet fastslå vem som var svensk eller ”tattare”, detta hindrade dock inte 

Socialstyrelsen från att klassa 7668 människor som ”tattare”.
31

     

 

Bo Hazell är en svensk journalist som har publicerat boken Från tattare till traveller som 

handlar om resandefolkets historia i Sverige och övriga Europa. Denna bok kan placeras 

inom det populärvetenskapliga fältet. Boken är dock uppbyggd på ett stort 

intervjumaterial, vilket gör boken intressant i forskningen om resande. Syftet med boken 

är att belysa resandefolkets historia och ett bakomliggande syfte är att stärka 

resandefolkets självbild. Hazell är av uppfattningen att det är myndigheternas 

assimilationspolitik som är den bidragande orsaken till avsaknaden av resandefolket i 

                                                 
30

 Arbetsmarknadsdepartementet. Den mörka och okända historien: Vitboken om övergrepp och 

kränkningar av romer under 1900-talet. Stockholm: Elanders Sverige AB, 2014, 11-12, 34-59. 
31

 Martin Eriksson. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige: En analyserande 

kunskapsöversikt. Stockholm: Elanders tryckeri, 2016, 7-8, 106-108. 
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svensk historieskrivning. Genom intervjuer med personer som definierar sig som resande 

vill Hazell undersöka resandefolkets kultur och historia. Han redogör också för den syn 

som massmedier, författare och andra inflytelserika personer hade på resande och hur 

denna syn skildrats i både skönlitteratur och forskning. Hazell visar hur media och 

myndigheter utmålade ”tattare” som kostsamma för det svenska samhället. Detta liknar 

Hazell till tyskt nazistiskt tänkande under 1930-talet. Dock poängterar Hazell att tankarna 

på att utrota ”tattarna” troligtvis inte delades av majoriteten av befolkningen.
32

  

 

Även om Jönköping spelar en central roll i resandefolkets historia, framför allt på grund 

av Tattarkravallerna som utspelade sig 1948 finns det ett fåtal studier som belyser denna 

fråga ur ett lokalt perspektiv i Jönköping. Detta gör dock Martin Eriksson i 

Tattarkravallerna i Jönköping 1948, där han undersöker hur föreställningarna om 

”tattarna” såg ut på lokal nivå, närmare bestämt i Jönköping. För att besvara denna fråga 

jämför Eriksson ”tattarna” med arbetarklassen och gör detta med hjälp av begreppen 

skötsamhet och egensinne. En av de frågor som Eriksson vill besvara är huruvida 

aktörerna bakom kravallerna ställde sig bakom skötsamhetidealet eller om de ska 

betraktas som egensinnande. Eriksson uppger dock att ”tattarna”, utifrån den tidigare 

forskningen, befann sig långt borta från skötsamhetsidealet som hade konstruerats av 

arbetarklassen. Genom att lyfta fram Tattarutredningen som genomfördes av 

Fattigvårdsstyrelsen, 1944, belyser Eriksson den rasistiska diskurs som hade präglat 

myndigheten sedan utredningens publicering. I utredningen levde föreställningarna som 

rörde ”tattarna” kvar, inte bara hos Fattigvårdsstyrelsen utan också bland befolkningen i 

Jönköping.
33

 Tillskillnad från Eriksson har denna studie undersökt hur föreställningar om 

resande tog sig i uttryck i Tattarutredningen, genom tillskrivningen av olika egenskaper, 

beteenden och utseenden till resande. Eriksson använder sig av Tattarutredningen i sin 

bakgrundsförteckning för att sedermera kunna använda denna för att för att belysa hur 

Jönköpings officiella föreställningar om ”tattarna” var under Tattarkravallerna. Detta 

visar sig genom att Eriksson använder delar av Tattarutredningen för att lyfta fram hur 

aktörernas fördomar om ”tattare” kunde motiveras.
34
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Den tidigare forskningen om resandefolket har som visats ovan, allt som oftast berört den 

politik som riktades mot människor som klassades som ”tattare”. Martin Eriksson är den 

forskare som, utifrån mina efterforskningar, bidragit mest till att belysa resandefolkets 

historia. Dock med en klar inriktning på den politik som riktades gentemot resande, med 

undantag från studien om Tattarkravallerna. Jan Selling är också ofta omnämnd i dessa 

forskningsfält och även han undersöker politiken som riktades mot ”tattare” och 

”zigenare”. Skillnaderna mellan Eriksson och Selling är att den förstnämnda har 

fokuserat på Tattarfrågan medan Selling undersöker Antiziganismen. Den tolkning som 

jag har gjort är att Tattarfrågan och antiziganismen förhåller sig tämligen lika, dock med 

fokus på två olika folkgrupper. Båda forskarna har i någon mån undersökt 

kollektivsymbolerna ”zigenare” och ”tattare”. Denna studie ämnar också att undersöka 

kollektivsymbolen ”tattare”, utifrån hur denna tar sig i uttryck i Tattarutredningen. 

Detta görs genom att specifikt undersöka Fattigvårdsstyrelsen föreställningar om resande 

och vilka egenskaper, utseenden och beteenden som tillskrevs dessa människor. Genom 

en djupdykning i Tattarutredning och monografierna har denna studie därför undersökt 

hur kollektivsymbolen ”tattare” skapades genom kunskapsproduktioner och 

föreställningar. Som tidigare nämnt använder sig Eriksson av Tattarutredningen som en 

bakgrundsförteckning till Tattarkravallerna. Eriksson har därför inte haft som syfte att 

undersöka det valda materialet, utan använder sig av denna för att belysa de 

föreställningar som aktörerna under Tattarkravallerna hade om ”tattare”.  Eriksson 

nämner också att det agerande som Fattigvårdsstyrelsen hade gentemot ”tattare” är ett 

forskningsfält som skulle bidra till att ge ny kunskap om hur rasistiska föreställningar 

skapades.
35

 Det är detta forskningsfält som denna studie har ämnat att undersöka. 

 

I forskningen kring tillskrivandet av egenskaper, utseenden och beteenden är det 

framförallt Arbetsmarknadsdepartementet som har bidragit mest till detta forskningsfält. 

Vitboken återger de övergrepp och kränkningar som romer har utsatts för, där framgår 

redogörelser av vad Socialstyrelsen tillskrev ”tattare” för egenskaper, beteenden och 

utseenden, vilka lyfts fram som ett försök till att skapa en homogen bild av ”tattarna”. 

Likheterna med denna studie finner vi i vilka föreställningar som fanns om de resande.  

Skillnaderna återfinns i omfånget av det geografiska läget samt vilka år som undersökts. 
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Denna studie undersöker endast synen på resande i Jönköping medan Vitboken tar flera 

olika kommuners syn i beaktning.  

 

Bo Hazell liknar myndigheternas assimilering av resandefolket som ett kulturellt 

folkmord.
36

 Hazell gör också nedslag i Jönköpings lokala historia, samt även på andra 

platser där resande utsatts för rasism och främlingsfientlighet. Han genomför intervjuer 

med två resande som var med under tattarkravallerna i Jönköping och där redogörs för 

hur bilden av resande kunde se ut och ta sig uttryck. Hazell är av uppfattningen att 

resandefolket är okänt för allmänheten, vilket kan anses vara konstigt då valloner och 

samer är desto kändare.
37

 

 

Till skillnad från tidigare forskning vill denna studie undersöka hur föreställningarna av 

resande tog sig i uttryck hos myndigheterna i Jönköping utifrån Tattarutredningen. Min 

önskan är därför att synliggöra den bild av resande som Fattigvårdsstyrelsen i Jönköping 

hade och hur Tattarutredningen försökte skapa en homogen bild av hur en resande skulle 

vara. Denna studie handlar därför inte konkret om den politik som riktades mot resande, 

den handlar inte heller om resandefolkets kultur eller historia. Detta är en studie som vill 

belysa hur särskiljningar av människor kan konstruera bilder av den andre. 
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6.1 Resandefolket 

Resandefolket är en folkgrupp med delvis samma, även om frågan är omdiskuterad, 

ursprung som romerna. I Sverige ingår därför resande i minoritetsgruppen romer, dock 

anser sig några resande ha ett annat ursprung. Rent historiskt har resande kallats för 

”tattare”, detta upplevs idag som kränkande. Resande är dock ingen homogen grupp 

även om språket och kulturen är likartade. Anledningen är de skilda uppfattningarna om 

både ursprung och historia. Det finns resande som anser att det är livsstilen som är 

avgörande för att benämnas som en äkta resande, medan andra poängterar att minst en 

förälder måste vara av resandesläkt.
38

 

 

Länge har det varit ovisst om resandefolkets ursprung. Tidigare benämndes resande som 

en social grupp, numera är resande en etnisk grupp. Resande kan i vissa fall påvisa sitt 

släktskap med romerna och går då benämningen resanderomer. Detta för att betona de 

blodsband som återfinns mellan dem, där resandefolkets språk, kultur och traditioner har 

införlivats med romernas. Resande kan också ta avstånd från detta släktband och hänvisar 

då till att de båda grupperna är separata nationella minoriteter. I Sverige är resandefolkets 

officiella språk svensk romani, rotepa kan också användas för att beskriva de resandes 

språk.
39

   

 

Rent historiskt har resande haft flera olika yrkeskategorier. Gårdfarihandel, förtennare, 

rackare eller hästhandlare var några av de yrken som resande sökte sig till. Än idag ägnar 

sig många resande åt någon form av handel, samtidigt som det också finns resande 

representerade inom alla yrkesgrupper. I Sverige har resande utsatts för diskriminering 

under flera århundranden. Lösdriverilagen från 1303, förbudet mot att döpa och viga 

resande från 1506, tvångsförflyttningslagen från 1637 och den nya lösdriverilagen från 

1885 är alla olika lagförslag som både förtryckte och försvårade livet för många 

människor och framförallt resande. Förutom lagarna som förtryckte många resande, 

fördrevs dem också från sina hem. I Snarsmon, Finneröjda och Jönköping tvingades 
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resande att lämna sina bosättningar. Myndigheterna i Sverige har också utfört 

diskriminerande behandling av resande, när de vid minst tre tillfällen har uppfört olika 

”tattarregister” som skulle samla in information om resande. Alla de förföljelser och 

förtryck som har drabbat resande i Sverige har gjort att många resande dolt sitt ursprung, 

vilket har medfört att mycket av resandefolkets historia, kultur och språk har gått 

förlorat.
40

  

6.2 Tattarfrågan 

I slutet på 1800-talet och framtill mitten av 1900-talet fördes det en debatt om ”tattarna” 

i Sverige, denna debatt benämndes som ”tattarfrågan”. De människor som pekades ut 

som ”tattare” ansågs av vissa vara ett samhällsproblem, ett problem som myndigheterna 

skulle ansvara för. Genom att utforma en politik som skulle ingripa mot ”tattarna” 

skulle problemen med dessa människor förhindras.
41

 

 

Martin Eriksson hänvisar till Birgitta Svenssons avhandling Bortom all ära och 

redlighet: Tattarnas spel med rättvisan när han ska förklara ”tattarfrågan”. Svensson 

ansåg att ”tattarfrågan” samspelade med projektet ”folkhemmet”. Detta 

socialdemokratiska projekt skulle etablera vissa normer och skötsamhetsideal i det nya 

svenska samhället. Personer som pekades ut som ”tattare” kunde därför användas som 

motpol för att påvisa vad som inte var acceptabelt i det svenska samhället. ”Tattarfrågan” 

beskrevs därför som ett problem som endast kunde lösas genom att förverkliga bilden av 

”folkhemmet”. Thom Axelsson, som Eriksson också hänvisar till, ansåg att 

”folkhemmet” ställde nya krav på medborgarna och de utpekade ”tattarna” drabbades 

extra hårt av denna nya bild.
42

 

6.3 Rasbiologi 

Begreppet rasbiologi är en äldre benämning på forskningen kring människans olika 

arvsförhållanden. Med tankar från antropologin, anatomin och arkeologin utvecklades 

rasbiologin till att fungera som ärftlighetsforskning kring människan. Denna forskning 

var allt som oftast inriktad på rashygieniska tankar. För att utreda dessa tankar inrättades 

därför Statens institut för rasbiologi i Uppsala 1921.
43

 Rasbiologin har inte någon 
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vetenskaplig grund, de rashygieniska tankarna utgjorde det teoretiska ramverk som 

rasbiologin stödde sig på. Rashygieniska tankar har en teori om att folkgrupper och 

människorasen kan förbättra sina egenskaper genom rasförädling och selektiva urval vid 

fortplantning.
44

    

 

Statens institut för rasbiologi, tidigare statligt institut för studiet av eugenik och 

människans genetik, inrättades efter ett riksdagsbeslut 1921. Syftet med institutet var att 

försöka motverka den svenska folkstammens degenering. Herman Lundborg, läkare och 

rasbiolog, fick uppdraget att leda institutet. Statens institut för rasbiologi var en 

bidragande orsak till att det svenska steriliseringssystemet byggdes upp under 1930-talet. 

Den pronazistiska linjen som anfördes av Lundborg gjorde att regeringen tvingades vidta 

åtgärder mot institutet.  Genom att inrätta Gunnar Dahlberg, läkare, som ny chef för 

institutet övergavs de rasistiska tankarna som tidigare hade präglat institutet. En ny linje 

där statistisk och medicinsk inriktning fick ett större genomslag infördes. När Dahlberg 

sedermera lämnade institutet, 1956, ändrades också namnet till Institutionen för 

medicinsk genetik.
45
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I följande kapitel kommer undersökningen i studien att presenteras utifrån fem olika 

teman. I det källmaterial som har tillämpats i studien är begreppet ”tattare” 

återkommande, för att göra materialet mer autentiskt ändrar jag inte begreppet där det 

kan bidra till studiens fortlöpande.  

 

Då studien bygger på en CDA har olika teman identifierats i texterna. Dessa teman har 

sedan analyserats utifrån den teoretiska ansatsen, för att kunna besvara frågorna kring 

vilka egenskaper, beteenden och utseendefaktorer som tillskrevs resande i Jönköping. 

Det mest återkommande temat som går att utläsa är ”Tattare” är inte som svenskarna, 

vilket visar sig genomgående i materialet. De andra temana utgörs av ”Tattare” är 

mindre begåvade, ”Tattare” är våldsamma, ”Tattare” är lata och ”Tattare” är orena. 

7.1 ”Tattare” är inte som svenskarna 

Temat ”Tattare” är inte som svenskarna är det som framgår tydligast i analysen av 

materialet. Genom flera olika egenskaper, beteenden och utseendefaktorer skapades en 

bild av hur en resande uppfattades och hur dessa kunde bidra till att distansera resande 

från svenskarna både på ett explicit och implicit sätt. Det första temat utgörs av att 

identifiera de budskap som ansågs vara utmärkande för en resande. Resultatet av detta 

tema går att urskilja i de föreställningar som skulle beskriva resande, samt vad som lyftes 

fram för att beskriva dessa människor.  

 

I det undersökta materialet kan resandefolket i Jönköping utifrån Saids tankegångar 

beskrivas som ”de andra”, där svenskarna fick agera motpol. Genom att påvisa skillnader 

mellan resande och svenskar gjordes därför försök att särskilja de olika grupperna. En 

sådan särskiljning finner vi i beskrivningarna över resandes familj- och 

släktkonstellationer. Resande hade ofta stora familjer där släktbanden ansågs vara väldigt 

viktiga. Samhörigheten i släktskapen bland resande beskrevs som något annorlunda och 

att släktskapen var starkt känslobetonade.
46

 För att synliggöra hur synen på resandes 

familjer kunde beskrivas, återges nedan ett utdrag från en monografi.  
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I maj året därpå avvek K
47

 tillsammans med den avlidne mannens 

styvfader… Ett år senare blev mannen inkallad till militärtjänst och därefter 

kom han tillbaka till hustrun, som villigt tog emot honom, trots att hon 

tidigare begärt hemskillnad. Emellertid fick han ett barn med K och 

sedermera ett barn till. Tidvis bodde mannen hos hustrun och K. Hustrun 

förklarade att hon ämnade skiljas från sin man på allvar och begärde även 

hemskillnad. Då mannen hotades med arbetshem, ångrade sig hustrun 

emellertid och tog honom till nåder igen.
48

 

 

Denna familjekonsultation är inte representativ för alla resande. Det som gör citatet 

intressant är Fattigvårdsstyrelsens val att återge mannens två olika förhållanden med dels 

sin fru och med sin styvsons fru. De frågor som uppkommer i inläsningen av detta citat är 

vad Fattigvårdsstyrelsens önskade att göra med denna information. Denna form av 

familjekonsultation återges inte i några andra familjer, vilket medför att denna händelse i 

sig förfaller att vara unik. Dock görs valet att återberätta händelseförloppet, vars syfte vi 

endast kan spekulera i. Vi kan emellertid inte frångå att dessa typer av 

informationsinsamling bidrog till att skapa föreställningarna om att resande inte var som 

svenskar.  

    

Inom familjerna skiljde sig också beskrivningarna, en ”icke-tattare” som var gift med en 

”tattare” blev kallad för kontrahent och barnen till dessa fick benämningen 

”halvtattare”.
49

 Detta visar på ett tydligt och övergripande sätt hur resande ansågs vara 

annorlunda än svenskar, eftersom barn i sådana äktenskap kunde definieras som 

”halvtattare”.  Ett annat mönster som går att utläsa i Tattarutredningen är att resandes 

familj- och släktband kan beskrivs på följande vis. ”Ej inavel, men några är kusiner”.
50

 

Detta synsätt på resande kan vi hänvisa till idén om den kunskap svenskarna ansågs sig 

ha om de resande. Det fanns en uppfattning om att alla var släkt med varandra, vilket 

kunde spåras tillbaka till Åldermodern, den första medlemmen i tattarfamiljen L, från 

”Tattarsläkten” L.
51
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Det var inte endast resandes familj- och släktkonstellationer som särskilde resande och 

svenskar från varandra. Resandefolket började också klassificeras utefter specifika 

egenskaper, utseenden och beteenden. Bilden av ”den andre” förstärktes genom 

resandefolkets etnicitet. När Tattarutredningen utfärdades pratades det dock istället om 

ras. ”Tattarna” fick beskrivningar som ”de svarta” och ”blåingar”. ”De svarta” skulle 

hänvisa till hudfärgen, där svenskens vita hy utgjorde vad som ansågs vara norm. 

Begreppet ”blåingar” syftade till ”tattarnas” blåsvarta hår som också är ett 

generaliserande attribut som kan kopplas till hur gruppen ser ut.
52

 Hanna Wikström 

beskriver i sin bok Etnicitet farligheten med att dela in människor i olika grupper 

eftersom det kan bilda en homogen bild av gruppen, vilken kanske inte stämmer överens 

med verkligheten.
53

  

 

Wikströms teori blir intressant i det avseende att resandefolket i Jönköping tilldelades 

dessa utseenden. Dock förekom det också avvikelser från dessa då alla inte hade blåsvart 

hår eller mörk hy. För att bemöta denna typ av avvikelser kunde människor tilldelas 

”tattarhyn”. Detta hänvisade till de ”tattare” som hade en gråblek och glåmig hy.
54

 

Utifrån de ideologiska strömningarna som fanns i Sverige under denna period, blir det 

tydligare vad syftet med denna indelning var. Detta syfte var att särskilja svenskarna från 

resandefolket genom att påvisa de särdrag som resande hade. Det Rasbiologiska institutet 

i Uppsala skulle med sin forskning bidra till att denna särskiljning bestod genom att 

påvisa att det fanns olika raser.
55

 

 

Det fanns också andra utmärkande särdrag än den hy och hårfärg resande uppvisade. De 

kunde beskrivas som långa, magra och gängliga, vilket uttrycktes på följande vis i 

Tattarutredningen: ”Tattarna uppvisar ofta en astenisk kroppskonstitution”.
56

 Detta 

kunde också syfta till att resande beskrevs som degenererade och nervöst belastade, 

vilket menas med att de var anfrätta, försämrade, och fördärvade även på insidan.
57

 

Genom en tillämpning av Faircloughs naturalisering kan en förståelse för vad lösningen 

på hur dessa egenskaper inte skulle sprida sig till den svenska befolkningen var. Det var 
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utifrån rasbiologin som dessa degenerationsfenomen kunde förklaras.
58

 Utifrån hur 

resande tillskrevs dessa särdrag i utseenden, kunde därför en homogen bild av gruppen 

skapas. En bild som hade i syfte att särskilja svenskarna från resandefolket.  

 

I Tattarutredningen går det också att läsa om ljusa ”tattare” dessa människor var inte 

utpräglade ”tattare”.
59

 Här ges det därför en tydlig indikation på hur den homogena 

bilden av resande var i Jönköping under denna tid. Det fanns därför en uppfattning om 

hur en resande skulle se ut, dock fanns det också en medvetenhet om att det kunde 

förekomma avvikelser från dessa särdrag. Genom att tillskriva människor som ”tattare” 

medföljde det därför typiska särdrag som ansågs vara utmärkande för gruppen. Detta 

medförde i sin tur att bilden av den andre blev desto tydligare, det fanns olika 

människoraser där den ena hade rätt att utöva sin myndighet över den andra.  

 

”Tattarna var långt mänskligare och långt mer civiliserande än förr. De hade folkat sig.”
60

 

Detta citat från Tattarutredningen indikerar att den allmänna uppfattningen om resande 

hade förändrats. Det går därför att urskilja en positiv bild av resande. Detta till trots 

befann sig resande fortsatt ofta på resande fot, vilket inte var något som civiliserade 

människor gjorde. Anledningen tordes vara den allmänna skräck, skrock, vidskepelse och 

rädsla som svenskarna hade om ”tattare” som bodde i socknen. Genom att beskriva 

resande som atavismer
61

 gjordes försök i att förklara varför resande ofta befann sig på 

resande fot. ”Tattarnas” egna inneboende oro och obeständighet går att läsa om i 

Tattarutredningen, vilket ska hänvisa till att dessa egenskaper är ärvda i nedåtgående led 

från tidigare släktingar.
62

  

 

Utifrån Tattarutredningen kunde därför resande beskrivas som primitiva vilket blir en 

direkt särskiljning mellan svenskar och resande. Saids teori om att kulturella skillnader är 

en skapad idé, där den grupp som skapat dessa idéer har legitimitet att utöva sin makt 

över den andra gruppen, blir intressant i det avseendet om vi utgår från konstruktionen av 

resande. Genom att hänvisa till att resande är primitiva människor, motiveras därför att 

bibehålla det maktövertag som fanns över resandefolket. Genom att utgå från vad som 
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ansågs vara avvikande från de svenska normerna och värderingarna, konstruerades därför 

bilden av resande som de andra. Resandefolket var inte som svenskarna, enligt 

Fattigvårdsstyrelsen, vilket har visat sig i materialet. Om denna bild var konstruerad av 

rasbiologiska uppfattningar eller tidigare föreställningar är svårt att avgöra. Det som går 

att fastställa är att kunskapsökningen om resande bidrog till att bibehålla och öka det 

maktövertag som fanns över de resande. Denna kunskapsproduktion kan också ha 

motiverat till varför Tattarutredningen gjordes. Det har också framgått i materialet att 

Fattigvårdsstyrelsen genom denna kunskapsinsamling kunde rättfärdiga 

myndighetsutövandet och förtrycket av resande. Vi kan därför utefter materialet ställa 

upp svenskar och resande som två skilda grupper, där normen inom majoritetsgrupp 

kunde anses vara det som skulle representera normerna i samhället. 

7.2 ”Tattare” är mindre begåvade 

Det andra temat som går att utläsa finner vi i beskrivningarna om resandes prestationer i 

skolan. Det som är slående i detta tema är den syn som lärarna hade på de elever som 

pekades ut som ”tattare”. För att synliggöra detta tema ytterligare presenteras här nedan 

en tabell om de barnen som beskrivits i monografierna. Totalt är det tio barn som klassas 

som ”halvtattare” och tio barn som klassas som ”tattare”. 

63
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Utifrån tabellen kan vi utläsa att av 20 barn omnämns 16 som begåvade under medel och 

att 4 anses vara medelbegåvade. Denna bild av barn till resande förmedlades av de lärare 

som kom i kontakt med dessa barn. En lärare uttrycker följande om en elev. ”Han är en 

riktig odåga. Lat och dålig i skolan.”
64

 Denna syn som läraren förmedlade kan därför 

likställas med det som presenterats i tabellen ovan. Där det framkommit att av 20 barn 

ansågs 16 av dessa vara begåvade under medel. Lärarnas allmänna uppfattning om 

resandes begåvning kan därför ansetts vara att resande var begåvade under medel. 

 

Synen på resande i skolan var utifrån lärarnas perspektiv, i störst utsträckning negativ. 

Detta visar sig också i tabellen i form av att sju uppgavs skolka, fem ansågs vara 

misskötsamma och fyra ansågs vara slöa.
65

 Resandes skolsituation kan därför beskrivas 

som dålig, där lärarnas bild av resandes begåvning kan ha ansetts vara representativ för 

alla resande. Fairclough ansåg att det var språkbruket som skapade olika identitets- och 

föreställningssystem, vilket kan appliceras på synsättet som lärarna hade gentemot 

resande.
66

 Huruvida bilden av resandes begåvning är föreställningar skapade av läraren 

eller om resande faktiskt hade svårigheter i skolan, framgår inte av materialet. Dock går 

det att utläsa diskursen om resandes begåvning som ett avgränsat sätt utifrån hur lärarna 

talade om resande i skolan. Lärarna uttryckte sig allt som oftast negativt om barnen till 

resande och hänvisade skolprestationerna till dels beteendet i skolan samt även hur 

situationen i hemmet såg ut. 

  

En lärare beskriver barnen i en resandefamilj på följande sätt i en monografi, för att 

förklara elevernas skolsituation. ”Samtliga barn är på ett eller annat sätt defekta. Alla är 

smutsiga och ovårdade.”
67

 Av de barn som gick i skolan uppges det att elva av dessa har 

det smutsigt hemma, fem har det relativt välstädat och hos fyra finns det inga uppgifter. 

Utifrån de uppgifter som framgår kan barnens situation i hemmet uppfattats som att de 

har haft en inverkan på resandes skolprestationer. Detta kan vi sätta i relation till de 

resande som inte var svaga i skolan. Hemmen beskrevs välvårdade och barnen beskrevs 

som över medel i begåvning och skötsamma.
68

 Diskursen rörande resandes begåvning 

kan också tillämpas på Wikströms tes om att gruppbildningar kan bidra till att skapa 
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homogena bilder av olika grupper. Något som blir intressant är huruvida de resande som 

skötte sig bra i skolan ansågs vara abnorma utifrån det föreställningssystem som kan ha 

tillskrivits resande. Utifrån monografierna kan vi dock fastställa att resande som ansågs 

vara svaga i skolan var en majoritet. Huruvida detta ansågs vara norm är svårt att 

fastställa, dock kan vi anta att detta var den genomsyrade bilden som lärare hade av 

resande.  

 

Bilden om resandes prestationer i skolan diskuterar också Jacobsson i Tattarutredningen, 

dock är han av en annan uppfattning. Genom att inte låta elevens resandebakgrund stå i 

centrum för avgörandet av intelligensen, försöker Jacobsson förklara detta ur andra 

perspektiv. Genom att belysa att hemförhållanden och andra faktorer påverkade 

intelligensen i större utsträckning än vad ursprunget gjorde. Denna bild gentemot 

resande, kan därför ses som ett positivt inslag i beskrivandet av resande. Dock 

ifrågasätter inte Jacobsson de svaga skolprestationerna, utan försöker istället förklara 

dem ur andra perspektiv.
69

 Det blir därför intressant i relation till den bild som lärarna 

hade gentemot resande. Resandes skolprestationer beskrivs dock allt jämt som dåliga, 

dock försökte Jacobsson nyansera frågan. Bilden av resande i skolan tycks dock inte ha 

förändrats på grund av Jacobssons uttalande, vi kan dock utläsa att bilden av resande inte 

alltid var negativ.  

7.3 ”Tattare” är våldsamma 

Bilden av den våldsamma ”tattaren” både förstärks och exemplifieras i 

Tattarutredningen. Genom att beskriva resande som våldsamma kunde myndigheter 

särskilja svenskarna från resandefolket. För att exemplifiera detta beskrevs resande som 

labila människor, där resande hade olika personlighetsdrag beroende på om de fick 

förmåner eller motarbetades. Vid förmåner beskrevs resande som inställsamma, 

svassande och krypande. Dock förändrades beteendet om en resande drabbades av 

motgångar. Deras beteende beskrevs då istället som fräckt, överväldigande och 

pockande, vilket menas med att de var påträngande och hotande.
70

 Begreppet ras blir i 

detta sammanhang intressant i kombination med kunskapsproduktionen. Denna 

kunskapsproduktion kunde därmed bidra till att tillskriva dessa egenskaper till 

människor, som sedan möjliggjorde för att kategorisera dessa som ”tattare”. Innebörden 
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blev således att det skapades olika hierarkier i samhället, där skillnader mellan människor 

poängterades i stora drag.  

  

Resandefolkets stora familje- och släktkonstellationer beskrevs som starkt 

känslobetonade. När familjerna träffades för festligheter avslutades dessa med 

våldsamma aktioner. ”Samkväm avslutas med knivslagsmål och polisingripande.”
71

 

Huruvida detta beteende kunde placeras in under normalisering eller naturalisering går 

inte att utläsa av materialet. Dock ges det en indikation på hur Fattigvårdsstyrelsen såg på 

hur resande betedde sig gentemot varandra. Genom att tillämpa normalisering på 

påståendet om att samkväm avslutades med våldsaktioner kan vi utgå från att 

Fattigvårdsstyrelsen ansåg att detta beteende var en del av bilden av den våldsamma 

”tattaren”.  

 

Utifrån de ”Tattarinventeringar” som utfördes i Jönköping går det också att urskilja hur 

bilden av den våldsamma ”tattaren” fick genomslag i hur synen på resande var bland 

olika myndigheter. Det som är återkommande är de misshandelsdomar som är utfärdade 

mot människor som pekades ut som ”tattare”, där ett flertal av de personer som är en del 

av ”Tattarinventeringarna” hade blivit dömda för misshandel. I kombination med att 

begreppet fylleri är återkommande, kan vi också utgå från att bilden av den våldsamma 

”tattaren” också innebar att hen hade problem med alkoholen.
72

  

 

Hetsigt humör är också återkommande i beskrivningarna av människorna som figurerar i 

”Tattarinventeringen”. ”Hustrun är av allt att döma av tattarsläkt. Fruktansvärt humör 

och blir ovettig om hon ej får som hon vill.”
73

 I detta citat synliggörs 

Fattigvårdsstyrelsens syn på resande, då kvinnans ursprung inte är utrett. Dock fastställer 

Fattigvårdsstyrelsens att kvinnan är av ”tattarsläkt” då hon har ett fruktansvärt humör. Vi 

kan därför utgå från att de föreställningar som Fattigvårdsstyrelsen hade gentemot 

resande bidrog till att tillskriva begreppet ”tattare” till människor. Genom att utgå från 

beteenden som ansågs vara typiskt för ”tattare” kunde Fattigvårdsstyrelsen fastställa 

vem som var resande även om ursprunget var okänt.   
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Balfours teorier om kunskap och makt kan tillämpas för att försöka synliggöra 

”Tattarinventeringarnas” syfte. Inventeringarna skulle bidra till att skapa olika 

grupperingar i samhället, som sedan skulle särskiljas utifrån olika egenskaper och 

beteenden. Önskan om ett ökat maktövertag gentemot resande eftersökte därför mer 

kunskaper om dessa människor. Tar vi detta i relation till syftet med det Rasbiologiska 

institutet, stärks Balfours teori. Institutet ville genom ett insamlande av fakta särskilja 

svenskarna från andra grupper, vilket skulle användas till att försöka förhindra den 

svenska folkstammens degenering.  

 

I monografierna om resande i Jönköping är begreppet våld ofta förekommande, det 

omnämns allt som oftast i relation till alkohol. Här nedan presenteras en tabell över vilka 

egenskaper och beteenden som tillskrevs resande utifrån diskursen om att ”tattare” är 

våldsamma. 

 

74
 

 

Enligt Jacobsson var det svårt att särskilja ”tattarna” från andra, dock fanns det 

utpräglade ”tattartyper”. Jacobsson har tidigare hävdat att samkväm avslutades med 

knivslagsmål var ett karakteristiskt uppträdande.
75

 Utgår vi från detta kan både Jacobsson 

och Fattigvårdsstyrelsen haft en homogen bild om att resande var våldsamma. 
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Föreställningarna om att resande var våldsamma kan vi utläsa i tabellen ovan. Totalt är 

det 20 personer som har brukat våld mot andra, 17 ”tattare” och 3 ”icke-tattare”. 

Genom att sätta det i relation till hur många som faktiskt är omnämnda i monografierna, 

kan vi försöka utläsa om denna diskurs var en skapad idé. Totalt är det 95 personer som 

omnämns, barnen borträknade, 79 klassas som ”tattare” och 16 som ”icke-tattare”. Av 

dessa 95 är det därför endast 20 som brukat fysiskt våld mot andra människor, vilket 

motsvarar ungefär 21 %.
76

  

 

Fairclough diskuterar hur föreställningar kommer till uttryck genom språket och att dessa 

sedan visas som en normalisering eller naturalisering. Detta gör att föreställningarna om 

att resande var våldsamma, kan ha fått ett så pass stort genomslag att det ansågs vara 

norm för gruppen. Anledningen till att föreställningar likt dessa får spridning är för att 

bibehålla olika makt- och dominansrelationer. Genom att skapa en idé om att resande var 

våldsamma, kunde olika insatser som kunde påverka resande motiveras.  

7.4 ”Tattare” är lata 

”Hemmet var smutsigt och tråkigt, vilket kan tillskrivas lättjans konto.”
77

 Citat likt detta 

figurerar ett flertal gånger i monografierna, i beskrivningarna om vilka egenskaper 

resande hade. Detta fjärde tema hänvisar därför till föreställningen om att resande var 

lata. Här nedan presenteras därför en tabell som ska synliggöra hur bilden av resande 

rörande arbetsvilja förmedlades i monografierna. 
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78
 

Totalt är det 34 personer som omnämns, 5 ”icke-tattare” och 29 ”tattare”, när det 

kommer till arbetsvilja eller lathet. Av dessa 34 personer är det endast 6 som beskrivs 

som arbetsvilliga. Dock saknas det uppgifter om övriga 61 personer, barnen inte 

medräknande, vilket kan medföra en svårighet att få en indikation om resande kunde 

beskrivas som lata. Trots detta påpekar Jacobsson att ”tattare” är orörliga och slappa.
79

 

Jacobssons påstående kan därför ha ansetts vara representativt för hur bilden av resandes 

lathet och arbetsvilja framställdes. Avsaknaden om de övriga 61 personerna tycks inte 

spela någon roll i tillskrivandet av detta beteende till resande. Genom att utgå från de 28 

personer som anses vara lata, slöa och arbetsovilliga framställs därför bilden av den lata 

”tattaren”.
80

 

 

Fattigvårdens syn på resandes arbetsovilja exemplifieras i en monografi. Där beskrivs en 

kontrahent, som tidigare var skötsam, nu som arbetsovillig. ”Har nu tagit intryck från 

mannens släktingar. Är numera arbetsovillig.”
81

 Detta är intressant i det avseende att 

Fattigvårdsstyrelsen utgår från att kontrahenten blivit arbetsovillig på grund av mannens 

släktingar, vilket visar den bild om resande som Fattigvårdsstyrelsen hade. Genom att 

tillämpa Saids teorier, om hur fastställda egenskaper bidrar till att särskilja olika grupper, 
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på påståendet om att resande var lata, kan vi försöka urskilja hur denna bild skapades. De 

fastställda egenskaperna, arbetsovilja och lathet i detta avseende, kunde byggas på de 

normer som återspeglade sig i samhället. Huruvida normen i det svenska samhället var 

att vara arbetsvilliga framgår inte i materialet, vilket kan göra det svårt att försöka 

urskilja diskursen. Dock går det att urskilja de föreställningar om resande som 

Fattigvårdsstyrelsen hade, där resande ansågs vara arbetsovilliga.  

 

Gruppen resande kunde därför tillskrivas egenskaper som byggde på föreställningarna 

om hur en resande var. En homogen bild av resande kunde därför skapas, även om 

tabellen ovan faktiskt visar att de arbetsovilliga och lata inte utgör en majoritet av alla 

resande. Diskussionen som Wikström för om farligheten med att skapa homogena 

grupper blir därför applicerbar på dessa påståenden, där olikheter inom gruppen resande 

och likheter med de ”svenska normerna” hamnar i skymundan.  

 

7.5 ”Tattare” är orena 

Det sista temat som har kunnat urskiljas är bilden av den smutsige ”tattaren”. Denna bild 

synliggörs i Tattarutredningen i form av att resande tillskrevs dåliga kostvanor och 

hygien.
82

 Utgångspunkten i denna diskurs åligger därför i föreställningarna om att 

resande var orena. En kvinna med resande bakgrund beskrivs på följande vis. ”Hon är ej 

överdrivet ordentlig.”
83

 Begreppet överdrivet ordentlig är intressant att bryta ner då detta 

kan ge en indikation på hur bilden av ett hem skulle anses vara.  Utifrån citatet kan därför 

Fattigvårdsstyrelsen syn på hur ett hem skulle se ut synliggöras. Fattigvården var av 

uppfattningen om att hemmet skulle vara välvårdat och städat och de som levde där 

skulle vara ordentliga.    

 

”Hemmet är vanvårdat, det luktar unket och sängkläderna äro obeskrivligt smutsigt.”
84

 

Detta är en tydlig beskrivning av hur ett hem för en resandefamilj kunde uppfattas i 

Jönköping. Ytterligare exempel ges hos följande familj, ”Hustrun är frisk och arbetsför, 

men saknar förmåga att hålla ordning i hemmet.”
85

 Beskrivningar likt dessa är 

återkommande i de monografier som finns över de resande i Jönköping. Huruvida om 
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bilden av att resandes hem som smutsiga och ovårdade kan anses vara representativ för 

hur den undersökta gruppen beskrivs presenteras i tabellen här nedan. Tabellen bygger på 

den information som återges i de monografier där begreppen smutsigt eller ovårdat och 

ordentlig förekommer. 
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Totalt är det 36 monografier, där hemförhållandena beskrivs i 25 av dessa. 15 

hemförhållanden ansågs vara smutsiga eller ovårdade och 10 som städade och ordentliga. 

Den homogena bilden som Fattigvårdsstyrelsen har över resandes hemförhållanden kan 

därför ifrågasättas. I utredningen anser Fattigvårdsstyrelsen att dåliga hemförhållanden 

kan vara trivsamt för ”tattare.”
87

 Detta påstående byggde på de kunskaper som 

Fattigvårdsstyrelsen ansåg sig ha över resande. Resande existerade såsom 

Fattigvårdsstyrelsen kände för, med andra ord var det de föreställningar som 

Fattigvårdsstyrelsen hade som ansågs vara den rätta bilden av resande. Detta synliggörs 

om vi utgår från Balfours teorier om kunskap och makt. De som ägde kunskapen hade 

därför rätten att utöva myndighet över de andra och de existerande endast utefter de 

kunskaper som fanns om dem.
88
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”Bostaden såsom varande hälsovådlig, enär den var full av ohyra.”
89

 Detta citat beskriver 

en resandefamiljs hem, vilket också bekräftar den bild som Jacobsson återgav i 

Tattarutredningen om att dåliga hemförhållanden är trivsamt för ”tattare”. Dock såg inte 

alla resandes hem ut som det beskrivs här ovan, en resandefamiljs hem beskrivs på 

följande vis. ”Hon är mycket vårdad och håller verkligen snygg och rent i hemmet.”
90

 

Det intressanta med detta är att det välvårdade hemmet inte omnämns i 

Tattarutredningen, vilket visar sig i avsaknaden av fakta om att resande kunde ha 

ordentliga hemförhållanden. Genom att tillämpa begreppet normalisering på dessa 

påståenden, kan vi försöka synliggöra de bakomliggande orsakerna till avsaknaden av 

positiva beskrivningar av resandes hemförhållanden. Den norm som Fattigvårdsstyrelsen 

ville synliggöra var att resande var smutsiga. Resande som inte var smutsiga kan därför 

ha ansetts vara annorlunda, enligt Fattigvårdsstyrelsen. Utgångspunkten blir därför 

således att de resande som faktiskt var ordentliga ansågs bara vara annorlunda i 

jämförelse till andra resande. Snarare än att de faktiskt också kunde representera 

minoritetsgruppen.  
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Studien har haft som syfte att synliggöra vilka egenskaper, utseenden och beteenden som 

tillskrevs resande i Jönköping utifrån Fattigvårdsstyrelsens Tattarutredning. Utifrån 

studien går det att urskilja flera olika egenskaper som tillskrevs resande i Jönköping. Det 

som har framgått tydligast är tillskrivandet av resande som hel- eller halvtattare, vilket 

ger en tydlig indikation på att resande ansågs vara annorlunda gentemot svenskarna. 

Egenskaperna som tillskrevs människor som hade stämplats som ”tattare” fungerade 

som en särskiljning mellan, vad man då ansåg, två olika raser. Resande ansågs ha stora 

familjer där släktbanden var viktiga, vilket skulle uppfattades som att samhörigheten 

inom gruppen resande var stark. Utifrån materialet går det utläsa att detta ansågs vara 

något annorlunda, vilket också visar sig i föreställningarna om att alla resande var släkt 

med varandra.  

Det som också går att utläsa är synen på resande som arbetsovilliga och lata, vilket också 

stärks utifrån de monografier som finns om resande i Jönköping. Bilden som framställdes 

byggde på föreställningarna om att resande var mindre arbetsvilliga än svenskarna. 

Denna bild kan också anses vara representativ för hur Fattigvårdsstyrelsen beskrev 

resande i förhållande till deras arbetsmoral. Eriksson fastställer i sin studie om 

Tattarkravallerna att synen på ”tattarnas” levnadssätt inte stämde överens med det 

skötsamhetsideal som hade tillkommit genom arbetarklassen. Genom begreppen 

skötsamhet och egensinne undersöker Eriksson huruvida aktörerna under kravallerna 

stämmer in på skötsamhetsidealet eller inte. Det som framgår i denna studie är att resande 

kunde beskrivas som arbetsovilliga, vilket medför att gruppen särskiljer sig från den 

svenska arbetarklassen.
91

 Erikssons tes om att ”tattarnas” levnadssätt i Sverige inte 

ansågs stämma överens med skötsamhetsidealet ligger således i linje med resultaten i 

denna studie som också visar hur resande beskrevs som arbetsovilliga och lata. Detta 

framställs också som ett osvenskt beteende.  

Resande i Jönköping kunde också beskrivas som primitiva för att förklara gruppens 

benägenhet att befinna sig på resande fot. Fattigvårdsstyrelsen hade därför 

föreställningen om att resande var atavismer, vilket skulle förklara varför resande inte 
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ansågs var lika civiliserade som svenskarna. De resande som var bofasta kunde därför 

också tillskrivas denna egenskap, vilken fungerade som en kollektivssymbol för hela 

gruppen. Uppfattningen var därför att resande uppvisade egenskaper som var förlegade i 

tiden. Dock framkommer det i Tattarutredningen att resande hade ”folkat” sig och blivit 

allt mer mänskligare och civiliserade. Detta kan vi härleda till att många resande nu hade 

bofasta hem. Selling har i sin studie undersökt hur kollektivsymbolerna ”zigenare” och 

”tattare” uttrycktes i texterna, där han är av uppfattningen att dessa begrepp är 

uppbyggda på historiskt rotade fördomar och fantasier.
92

 Tillämpar vi Sellings tes om 

fördomar och fantasier ser vi en likhet med den föreställning om resande som 

Fattigvårdsstyrelsen hade. Föreställningarna om att resande inte var som svenskarna 

synliggörs när Tattarutredningen fastställer att resande hade börjat ”folkat” sig. 

Uppfattningen var därför således att resande fortfarande inte var lika civiliserade som 

svenskarna eftersom det är underförstått att denna civilisering innebär att bli som folk i 

allmänhet, det vill säga svenskar enligt Fattigvårdsstyrelsens syn.    

Vitboken, Den mörka och okända historien, som publicerades av 

Arbetsmarknadsdepartementet, 2014, synliggjorde de föreställningar som Socialstyrelsen 

hade om resande under 1900-talets första hälft. Socialstyrelsen hade en önskan om att 

dela in den svenska befolkningen i olika grupper. Genom att särskilja svenskarna från 

”zigenarna” och ”tattarna” skulle dessa grupperingar fastställas.
93

 Utgår vi från denna 

studie är det huvudsakliga syftet med Tattarutredningen att fastställa hur många resande 

som fick stöd av Fattigvårdsstyrelsen. Dock går det också att utläsa ett bakomliggande 

syfte, vilket kan liknas till att särskilja resande och svenskar. Utredningen fastställde 

bestämda egenskaper till resande, vilka kunde placeras in under kollektivsymbolen 

”tattare”. Tattarutredningen bidrog därför till att skapa olika grupperingar i Jönköping. 

De föreställningar om resande som Fattigvårdsstyrelsen hade kan vi också finna i 

Socialstyrelsens och polisdistriktens syn på resande. Polisdistrikten beskrev resande som 

smutsiga, vilket också framgår i Tattarutredningen där Jacobsson antyder att dåliga 

hemförhållanden är trivsamt för resande. Vi kan därför utgå från att föreställningen om 

att resande var smutsiga även gick att finna i andra myndigheter. Den homogena bilden 

om resande bidrog till att tillskriva fasta egenskaper som skulle vara representativa för 

hela gruppen, en bild som tycks ha delats av flera olika myndigheter.  
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När det kommer till utseende beskrevs resande ofta som ”de svarta” eller ”blåingar”, 

vilka skulle syfta på utmärkande utseendefaktorer kopplade till begreppet ”tattare”. 

Genom att tillskriva människor den så kallade ”tattarhyn” sammankopplades 

karaktärsegenskaper, som utredningen också beskriver, till en viss hudfärg och utseende. 

Även Eriksson diskuterar föreställningen om hur en resande skulle se ut, utifrån 

Socialstyrelsens beskrivningar. Socialstyrelsen skulle tillsammans med det Rasbiologiska 

institutet dela in den svenska befolkningen i olika grupperingar. Erikssons poängterar att 

det Rasbiologiska institutet inte kunde fastställa vem som var ”tattare” eller inte, detta 

hindrade dock inte Socialstyrelsen från att tillskriva 7668 människor som ”tattare”.
94

 

Fattigvårdsstyrelsen var också av uppfattningen att det var svårt att definiera vem som 

var ”tattare”, dock går det urskilja att det fanns en föreställning om vilket utseende en 

resande skulle ha. Detta kan vi härleda till när Tattarutredningen lyfter fram resande med 

ljus hy. Dessa människor ansågs inte vara utpräglade ”tattare”, vilket tydligt visar att 

Fattigvårdsstyrelsen hade en homogen bild om hur resande faktiskt skulle se ut.  

Andra typiska utseenden som tillskrevs resande är den asteniska kroppskonstitutionen 

som ansågs vara representativ för resande. Detta syftade till att resande allt som oftast 

beskrevs som långa, magra och gängliga samt även degenererade och nervöst belastade. 

Vi kan därför utläsa att Fattigvårdsstyrelsen tillskrev människor begreppet ”tattare” ifall 

personen ifråga uppvisade några av de utmärkande utseendefaktorerna. Hazell redogör 

utförligt hur resande beskrivs i både skönlitteratur och inom forskningen. Den syn som 

Fattigvårdsstyrelsen uppvisade överensstämmer med den bild som Hazell skildrar. Det 

fanns en utpräglad uppfattning om att resande var mörka, brunhyade och hade svarta 

ögon.
95

  

Hazell är också av uppfattningen att det var myndigheternas assimileringspolitik som 

varit den största bidragande orsaken till att resandefolket är frånvarande i den svenska 

historieskrivningen. Fattigvårdsstyrelsens Tattarutredning förespråkar också en sådan 

politik, även om det egentliga syftet inte var att frånta resande sin kultur och historia. 

Assimileringsidealen kan tyckas paradoxalt med tanke på att utredningen samtidigt 

pekade ut hur annorlunda de resande var gentemot svenskarna. Denna form av 

exkludering i beskrivningen av resande förstärktes också genom de kravaller som 

riktades mot ”tattare” i Jönköping under sommaren 1948. Eriksson är också inne på 
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detta spår när han uppger att den rasistiska diskurs som följde med Tattarutredningen 

fortfarande präglade Fattigvårdsstyrelsen och även den övriga befolkningen i staden.
96

 

De intervjuer som Hazell gör med resande som blev drabbade under Tattarkravallerna 

synliggör också hur resande fick förhålla sig efter att kravallerna hade lugnat ner sig. De 

svar som framkommer är att de tvingades dölja sin resandebakgrund, dock kunde detta 

vara problematiskt när det kom till utseendet. En kvinna som Hazell intervjuat har 

uppgett att lärarna tvingade alla barn med bruna ögon att ställa sig upp, syftet var att 

övriga i klassen skulle se vem som var ”tattare”.
97

 Denna studie visar hur sådana 

föreställningar fick officiell legitimitet från myndighetshåll genom Tattarutredningen där 

liknande beskrivningar fanns.  

De olika beteendena som tillskrivits resande i Jönköping har visat sig vara varierande. 

Det som har varit utmärkande är de våldshandlingar och brott som resande hade blivit 

dömda för. Bilden av den våldsamma ”tattaren” har därför nästan genomgående, 

exemplifierats i både monografierna och i Tattarutredningen. Jacobsson beskriver hur 

samkväm mellan ”tattare” allt som oftast slutar i knivslagsmål och polisingripande. 

Misshandel och fylleri är två begrepp som har kombinerat varandra i tillskrivandet av 

beteenden till resande. Föreställningarna om att resande var våldsamma blev genom 

Tattarutredningen representativ för hur synen på resande var. Det skötsamhetsideal som 

Eriksson undersöker blir därför intressant i detta avseende. Föreställningen om att alla 

resande var våldsamma bidrog därför till att särskilja resande från detta skötsamhetsideal.   

Eriksson lyfter fram begreppet egensinne för att försöka förklara hur antagonisterna 

under Tattarkravallerna kan ha handlat. Ledaren för kravallerna, Skrothandlare 

Bengtsson, ansågs vara stadens ”vita-riddare” som skulle rädda dem från ”tattarplågan”. 

Dock har det också genom forskningen framkommit att Bengtssons handlande inte bara 

möttes av hyllningar. De våldsaktioner som han tillsammans med andra antagonister 

utförde på resande, sågs också med förakt. Vi kan därför diskutera begreppet egensinne 

och sätta det i relation till hur resande beskrevs i monografierna. Det var långt ifrån alla 

resande som hade problem med alkohol eller som hade blivit dömda för våld mot andra, 

dock är det denna bild som blir representativ för gruppen. Faktum är att egensinne även 

kanske borde placeras in på de resande som blivit dömda eller hade problem med 

alkoholen. Gör vi denna indelning krävs det dock att vi även skapar ett skötsamhetsideal 
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hos resande, en sådan indelning skulle dock bara särskilja resande och svenskar än mer 

från varandra. Istället bör vi kanske se de resande som ställde sig utanför 

skötsamhetsidealet som egensinnade individer som inte representerade hela gruppen 

resande. Materialet har visat att det fanns flera resande som skulle kunna stämma överens 

med skötsamhetsidealet och därför även bilden av folkhemmet. Dock har dessa fallit 

mellan raderna, vilket också har visat sig i den homogena bilden av att resande var 

våldsamma.  

Misskötsamma, begåvning under medel och slöa är bara några av de begrepp som lärare 

använde för att beskriva resande i skolan. Lärare uppvisade allt som oftast en negativ 

inställning gentemot resande och sammankopplade ofta deras svaga prestationer i skolan 

med hur deras hemförhållanden var. Det ges tydliga exempel på elever, med resande 

bakgrund, och hur dessa beskrivs som misskötsamma. Denna bild synliggörs också av 

Hazell i de intervjuer som han har utfört med resande, där resande bekräftar denna 

negativa bild med egna erfarenheter. Det som är intressant med denna fråga är 

Fattigvårdsstyrelsens inställning till begåvning. Jacobsson uppgav att resandes svaga 

prestationer inte endast kunde likställas med deras intelligens, utan att även andra 

situationer spelade roll som till exempel hemförhållanden. Denna positiva inställning är 

intressant i det avseendet att det tycks ställa sig utanför den homogena bild som lärarna 

försökte förmedla. Dock tar Jacobsson inte avstånd från att resande ansågs vara svaga 

eller misskötsamma i skolan, utan försöker snarare förklara deras beteende utifrån andra 

omständigheter än deras ursprung.  

De fördomar om resandes egenskaper, utseenden och beteenden redogörs flitigt i 

Vitboken där polisdistrikt och Socialstyrelsen ger detaljerade beskrivningar om resandes 

beteenden. Likheterna kring hur andra kommuner såg på resande visar att bilden av 

resande tycktes vara homogen i hela landet. Denna studie visar på de föreställningar som 

fanns om resande i Jönköping, vilka sammanfaller med de föreställningar om resande 

som andra kommuner hade. Det som hade varit intressant är en jämförelse mellan olika 

kommuner i synen på resande, vilket skulle kunna ta avstamp i de kommuner som hade 

störst andel resande. En annan typ av forskning är att undersöka hur bilden av resande 

förändrats i Jönköping efter kravallerna 1948, vilket skulle kunna ge oss svar på frågor 

om varför resandes historia varit frånvarande i historieskrivningen i Jönköping. Dock har 

vi sett ett uppsving i att belysa deras historia idag, jag är ändå av uppfattningen att det 

fortfarande finns mycket outforskat om denna minoritetsgrupp.  
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Detta för oss in på varför studier likt denna är viktig. Jag anser att forskning om 

minoriteter är en viktig byggsten i att förstå hur både samhället har sett ut och även 

varför samhället ser ut som det gör idag. Jönköping var länge centrat för resande i 

Sverige, vilket visar sig i det stora antal resande som har levt här. Genom att belysa deras 

historia blir också Jönköpings historia desto mer nyanserad. Tattarkravallerna känner 

många idag till, P3-dokumentär kan ha varit en stark bidragande orsak till detta.
98

 Dock 

tycks historien bakom och efter denna händelse fortfarande vara något outredd, vilket 

också ger indikationer på att vi fortfarande har mycket att lära. Undervisningen i historia 

kan med fördel ha inslag av lokala händelser, som kravallerna 1948 och även 

Tattarutredningen för att belysa minoritetsrättigheter och frågor kring diskriminering. 

Eleverna blir upplysta om Jönköpings historia, av egna erfarenheter kan också elevers 

intresse öka något, om nedslag görs i den lokala historian. Jönköpings historia är enligt 

min utsago en bok som bara väntar på att öppnas, en bok som först har blivit känd för 

min egen del först på högskolan. Den kunskap som jag har samlat på mig vill jag därför 

förmedla till de elever jag kommer möta i framtiden, det är viktigt att vi aldrig glömmer 

vår lokala historia. Framförallt är det viktigt att vi lär oss av vår historia, frågan är: Har vi 

det?   
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