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Title: Gypsy or an inhibitor of Jönköping? 

Subtitle: A qualitative text analysis of three newspapers during the riots of Jönköping 1948 

 

Abstract 

This assignment is a study of three Swedish newspapers and how they reflected on the gypsy 

riots that took place during twenty-third of June to the second of July 1948.  The chosen 

newspapers are Dagens Nyheter, Jönköpings-posten and Smålands Folkblad. Dagens Nyheter 

is a regional newspaper and the other two is local newspapers. In this qualitative study that 

focus on the anthropology and postcolonial theories to find out if the newspapers at the time 

had a neutral attitude towards the event. And also, how they portrayed the event. The study 

covers the entire year (1948) of the publication of the newspapers to get a more accurate view 

of the matter. 

 

The result coming to that two of the newspapers had an impartial attitude towards the riots 

however the last newspaper (Smålands Folkblad) took a turn against the gypsies in the city. 

Showing a negative approach to the matter involving the gypsies even though they were 

victims of the riots and innocent people. Also shown is that all of the newspapers saw the 

gypsies as not a part of the Swedish population. In some matters the newspapers even mention 

that it’s the gypsies against the inhibitors of Jönköping, they are somehow not the same thing. 

The incident was a personal argument that got out of hand and turned out to witch-hunt to 

catch the so-called gypsies, but none of the newspapers find it that way. They explain it like a 

commotion with all people involved.  

  

Nyckelord 

Jönköpingskravaller, tattarkravallerna, kvalitativ textanalys, tattare, Jönköping, Jönköpings-

posten, Smålands Folkblad, Dagens Nyheter 
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1. Inledning 
 

Men tidningen ska inte läsas okritiskt. Den ger en bild av världen, en av många möjliga.1 

 

1948 var Sverige i tumult gällande ”tattarfrågan”, eller den så kallade ”tattarplågan”. Många 

tog saken i egna händer och försökte göra sig av med ”tattare”, romer och resande folk. Deras 

kultur och livsstil skrämde människor som levde i närheten av dem. Romer, som folksgrupp i 

dagsläget kallas, har haft en lång väg innan de räknades in som en av minoritetsgrupperna i 

Sverige. De har blivit förnedrade, utstötta och illa behandlade av sina medmänniskor sen de 

kom till Sverige under 1500-talet.2 Ute på gatan, på jobbet, på uteställena –men i media då? 

Har samma antiziganism (rasism mot folk med romsk bakgrund) funnits i Sveriges tidningar. 

Har fördomarna tagit över även i journalistikens och demokratins arbete. I boken Nyheter – 

att läsa tidningstext av Kristina Lundgren tas det upp hur tidningar och tidningstexter ska 

granskas. När granskning av media sker måste observatören förstå att bakom varje text finns 

en tidning med ett mål att producera mycket information med begränsade resurser, hon 

betecknar dem som nyhetsfabriker. Bakom dessa ofta enorma företag med ett mål om 

försäljning och överskott i budgeten finns det människor. Det är människor som skriver 

texterna, det är människor som skapar och arbetar för tidningen. Människor med åsikter och 

känslor som gör sitt bästa varje dag för sitt levebröd. Därför måste tidningar läsas kritiskt.3 

  

 1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur tre svenska dagstidningar rapporterade kring 

Jönköpingskravallerna 1948. Det kommer även undersökas om rapporteringen var neutral, 

med neutral menas om tidningarna var värderingsfria och opartiska i sin rapportering. 

Dessutom studeras eftermälet av kravallarena. Detta kommer göras med hjälp av en kvalitativ 

textanalys. Frågeställningarna till denna uppsats blir därmed: 

 

- Hur framställdes händelsen i svenska tidningar vid den aktuella tidpunkten? 

- Hade tidningarna en neutral nyhetsrapportering? 

 

                                                      

 
1 Lundgren, Kristina, Ney & Thurén, 1999. Nyheter: att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront, sid 2. 
2 Hazell, Bo (2011). Resandefolket: från tattare till traveller. 2., [uppdaterade] uppl. Stockholm: 

Ordfront, sid 21 ff. 
3 Lundgren, Kristina, sid 2–8. 
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 1.2 Avgränsningar  

Avgränsningar som kommer göras i uppsatsen är att det enbart kommer användas tre olika 

tidningar. Jönköpings-posten, Smålands Folkblad och Dagens Nyheter. Jönköpings-posten 

och Smålands Folkblad är lokaltidningar i området där tattarkravallerna skedde, nämligen 

Jönköping i Småland. Dagens Nyheter är däremot en större nyhetstidning i Sverige som utgår 

från Stockholm.  För att inte missa någon viktig artikel kommer hela 1948 års artiklar från 

samtliga undersökta tidningar undersökas, detta för att hitta händelser kopplade till incidenten 

under midsommarhelgen 1948, men även för att hitta domar eller dylikt vilket visar eftermälet 

av kravallerna. Under raskravaller är det lätt att täcka över flera olika folkgrupper såsom 

zigenare, tattare, och resande. Nu år 2018 hör alla dessa ord ihop och inräknar människor av 

romsk bakgrund, men under 1940-talet var alla dess ord åtskilda med sina egna speciella 

betydelser. I denna uppsats kommer det bara läggas fokus på begreppet ”tattare” och 

nyhetsskildringen av denna folkgrupp. ”Tattare” är ett negativ laddat utryck mot människor 

som är utanför samhället, oftast med romsk bakgrund eller resande livsstil. För att enkelt 

förklara uttryckets negativa innebörd är nutidens synonymer till ordet bland annat tjuv, 

knarkare eller luffare.4 Angående användningen av begreppet ”tattare”, kommer jag härma 

den senaste forskningen av Martin Ericssons5 användning av ordet. ”Tattare” är ett 

nedvärderande begrepp och har en individuell betydelse som gör det unikt i sin användning 

och den nutida rätta benämningen är rom. Det går däremot att diskutera om det är moraliskt 

rätt att använda begreppet i en uppsats. Ericsson skriver om problemet med begreppet:  

 

Under den tid som jag undersöker gjorde också myndigheterna åtskillnad mellan de 

grupper som de betecknade som tattare respektive zigenare. Att i efterhand benämna 

båda dessa utpekade grupper med en enda, nutida etnisk term, gör att vi förlorar ett 

analytiskt verktyg…6 

 

Ericssons hantering av detta ord kommer tas efter i denna uppsats, ordet rom kommer inte 

användas. Detta för att ordet ”tattares” betydelse inte ska försvinna. Tiden som analyseras har 

satt in begreppet i sitt egna fack och därmed har ordet ”tattare” en annan betydelse än till 

                                                      

 
4 www.ne.se,  svenska ordboken på nätet 

 https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tattare 2017-12-17. 
5 Ericsson, Martin (2015). Exkludering, assimilering eller utrotning? "tattarfrågan" i svensk politik 

1880–1955. Diss. Lund: Lunds universitet. 
6 Ericsson, Martin (2015), sid 18–19. 

http://www.ne.se/
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tattare
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exempel rom eller zigenare, konsekvensen av detta blir en svårighet att använda den nutida, 

etniska termen rom.  Därmed kommer jag inte skriva tattare inom citattecken längre.7 

 

Begreppet neutralt kommer användas i uppsatsen och med detta menas att tidningarnas texter 

bedöms efter hur opartiska och värderingsfria orden är. Med andra ord menas att tidningarna 

inte ska ha sympati för den ena parten mer än den andra, eller vinkla orden mot eller för dem. 

Med värderingsfria ord menas att ingen värdering, fördom eller förmenande åsikt finns som 

baktanke bakom orden. Förklarande ord kommer finnas med i artiklarna men det är skillnad 

på förklarande ord och förklarande ord med en fördömande mening bakom dem. 

Tidningsartiklar är alltid till en viss gräns icke neutrala men för att förklara begreppet neutral 

tydligare använder jag mig av detta exemplet av en fiktiv rubrik. Ett exempel på en neutral 

kommentar är: ”Man dömd och förd till fängelse.” En rubrik som inte är neutral är: 

”Samhällsnyltande tattare dömd till fängelse”. Anledningen till varför den sista kommentaren 

inte är neutral är då den tillskriver subjektet negativt attribut. Detta är ett tydligt exempel på 

hur artiklarna kommer klassificeras som neutrala eller icke neutrala i uppsatsen. Begreppet 

förklaras på NE som: ”utanförstående eller intagande en mellanställning; opartisk.”8 

 

 2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom det här området är glest och majoriteten av ny forskning kommer 

från Martin Ericsson som är forskare på historiska institutionen i Lund, där hans 

forskningsämne är rasism inom Sverige samt rasbiologi.9 Hans arbete ifrågasätter även 

trovärdigheten från tidigare forskning inom området tattare och Jönköpingskravallerna, såsom 

Birgitta Svenssons verk Bortom all ära och redlighet: tattarnas spel med rättvisan10 eller Bo 

Hazells Resandefolket: från tattare till kravaller.11 Han säger där att Birgitta Svenssons arbete 

”anses vara vetenskapligt utan värde” (Ericsson förklarar Svenssons källmaterial som oduglig 

till hennes frågeställning), medan Bo Hazells kommentarer och påstående om 

Tattarkravallerna i Jönköping 1948 förklaras otrovärdiga, då Ericsson lägger upp 

                                                      

 
7 Ericsson, Martin (2015), sid 18–19. 
8 www.ne.se,  svenska ordboken på nätet 

https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/neutral-(kemi) 2018-02-19. 
9 www.lu.se,  Officiella hemsidan för Lunds universitet 

http://www.hist.lu.se/person/MartinEricsson/ 30 december 2017. 
10 Svensson, Birgitta (1993). Bortom all ära och redlighet: tattarnas spel med rättvisan. Diss. Lund: 

Universitet. 
11 Hazell (2011). 

http://www.ne.se/
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/neutral-(kemi)
http://www.lu.se/
http://www.hist.lu.se/person/MartinEricsson/
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motargument från trovärdigt källmaterial som polisrapporter och tidningsartiklar från 

tidpunkten, samtidigt som Ericsson påpekar Hazells brist på hänvisningar till källor angående 

sina uppgifter angående kravallerna.12 Gällande nyhetsrapportering om tattarkravallerna finns 

det enbart en kort artikel på 8 sidor av Martin Klerung som publicerats i Gudmundsgillets 

årsbok 2016. 13 Forskningen han har utfört gäller de fyra stora dagstidningarna i Sveriges 

nyhetsrapportering (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet).14 

Klerung nämner att hans forskning blev en besvikelse när han bara hittar en omnämning i 

Aftonbladet den 28 juni, något värt att påpeka här att Klerung enbart studerar rapporteringen 

från den 22 juni till den 2 juli 1948 för att han tycker det är den mest aktuella tidpunkten.15  

 

Den enda som studerat lokaltidningarnas roll är Martin Ericsson, han har använt dessa som 

källmaterial och kort påpekat dem i sina arbeten. Lokaltidningarna har en viss koppling till 

hur Jönköpings tattarkravaller utspelades och kommenteras i all hast av Ericsson men har 

ingen djupare analys eftersom det inte är det som studeras i Ericssons forskning.16 Jan Selling 

nämner även nyhetsrapporteringen i Jönköpingskravallerna i sin bok Svensk Antiziganism17 

där han studerar antiziganismens samspel mellan polisen, befolkningen och pressen. Härefter 

kommer de tidigare forskningsverken förklaras kort med deras resultat om deras text har 

någon sådan, det kommer delas upp i två delar gällande tidigare forskning varav den ena 

kommer fokusera på arbeten kring Jönköpings tattarkravallerna och den andre kommer 

generellt gälla arbeten med mer fokus på ”tattare”. 18 

 

2006 skrev Martin Ericsson Tattarkravallerna i Jönköping 1948: en studie av arbetarkulturen 

och utanförskapet med målet att sprida ljus över händelsen och attityden som fanns mot de 

drabbade tattarna i händelsen. I denna uppsatsen skriver Ericsson en förklaring av händelsen 

och hur den uppstod och är en av de få forskare som har gjort detta om ämnet, han kommer 

fram till att händelsen inte var någon etnisk rensning utan privata bråk som satte igång en 

                                                      

 
12 Ericsson, Martin (2006). Tattarkravallerna i Jönköping 1948: en studie av arbetarkulturen och 

utanförskapet. Lund: Universitet, sid 36 & 42. 
13 Klerung, Martin (2016). Nyhetsrapporteringen om tattarkravallerna: en studie om kravallerna i 

Jönköping 1948 och den samtida nyhetsrapporteringen på riksnivå. Gudmundsgillets årsbok. 2016, sid 

40–48. 
14 Klerung (2016), sid 40. 
15 Klerung (2016), sid 44. 
16 Ericsson, Martin (2006), sid 66–67. 
17 Selling, Jan Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013) 

Ordfront Stockholm. 
18 Selling (2013), sid 77. 
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kedja av händelser som skulle leda fram till den aktuella händelsen i frågan, tattarkravallerna. 

Ericsson nämner också alla parter som borde räknas i kravallen, pressen, folkmassan, ”de 

vita”, rättssystemet, fattigvården och polisen. Alla dessa hade en roll att spela i händelsen med 

sina rasistiska åsikter och missnöje med tattarna. Även om polisen inte tog något parti eller 

skyddade ”de vita” bemötte dessa inte situationen som den hade behövts och gav därför dem 

chansen till att skapa en stor uppståndelse mot tattarna.19 I denna uppsats kommer det att 

fokuseras på pressens innehåll och från Ericsson har bl.a. Smålands Folkblad fått stort ansvar 

för kravallernas fortsatta gång, då de lade ut artiklar som stödde svenskarna som attackerade 

tattarna såsom dikten ”de vita” och även artiklar som satte tattarna i dåligt ljus.20 

 

Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år är ett manifesta utgivet av Sofia 

Holmlund & Annika Sandén där Martin Ericsson har fått skriva ett kapitel om 

Jönköpingskravallernas händelser och dess gärningsmän. I kapitlet tar han även här upp 

Smålands Folkblad och deras, enligt honom, part i händelsen. Ericsson förklarar även i sitt 

kapitel det samband mellan gärningsmännen och det som dessa tycker är tattare. 

Skrothandlare Fransson och Carlsson var tungt alkoholiserade samt tidigare dömda för 

misshandel och andra våldsbrott som tyngt ner Jönköping.21 Ericsson tar också upp Smålands 

Folkblads inblandning i bråken där de stödde skrothandlarna i deras upptåg mot tattarna i 

staden. T.ex. Smålands folkblad lade den 30 juni in en artikel i tidningen för att varna om att: 

 

Jönköpingstattarna uppges nu ha begärt hjälp av mera modiga släktingar på andra håll i 

landet. Bland annat lär medlemmarna av den beryktade tattarsläkten Torstensson 22 

 

Detta ryktet skulle leda till att kravallerna och jakten på familjen Torstensson (och deras 

släktingar som oturligt nog bodde utanför staden) skulle fortsätta. Ericsson menar att 

Smålands Folkblads uttalade stöd för ”Jönköpings frihetskämpar” och deras spridande av 

felaktig information var det som pådrev ”de vita” att fortsätta med sina handlingar, 

                                                      

 
19 Ericsson (2006), sid 64–68. 
20 Ericsson (2006), sid 64–65. 
21 Ericsson, Martin ”Ut med er tattare, vi ska döda er!” i Holmlund, Sofia & Sandén, Annika (red.) 

(2013). Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år. Stockholm: Natur & kultur, sid 325–

327. 
22 Ericsson (2011), sid 328. 
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kravallerna hade troligtvis stannat där om inte Smålands Folkblad hade publicerat detta. (Obs, 

Ericsson har använt andra namn i denna artikel för att skydda medverkarnas anonymitet)23 

 

Bo Hazell skrev boken Resandefolket: från tattare till traveller och har ett avsnitt om 

Jönköpings tattarkravaller under kapitlet ” Etnisk rensning i tre ’tattarstäder’ ”. Hazell skriver 

och jämför tattarkravallerna med Kristallnatten 1938. Detta visar hans attityd mot händelsen 

rätt distinkt.24 Hazell skriver om händelsen och försvarar sina åsikter med urklipp ur 

tidningarna för att stärka åsikterna i boken. Hazell intervjuar även två kvinnor som var med 

om händelsen som unga flickor, när dessa berättar om hur deras föräldrar kämpandes ringde 

efter polis men ingen polis kom till deras hjälp.25 Liksom Ericsson benämner även Hazell 

Smålands folkblads roll i berättelsen, om den våldsamma och hatfulla händelsen vars mål var 

att rensa ut alla tattare från Jönköping (enligt Hazell). Något värt att påpeka gällande Hazells 

verk är bristen på fotnoter och tydlig förklaring på var information kommer ifrån, samt under 

vilken period av 1948 informationen kommer ifrån.26 Boken sprider ljus över tattarnas 

situation i Sverige och vad dessa har fått uppleva och utstå. Den handlar alltså inte enbart om 

tattarkravallerna utan hela ”tattarnas” historia. 

 

 2.1 Tattare 

I Martin Ericsson doktorsavhandling Exkludering, assimilering eller utrotning ”Tattarfrågan” 

i svensk politik 1880–1955 tar han upp vilka tattarna var, eller mer riktigt förklarat vilka som 

var tattare i staten och samhällets ögon. Det viktigaste han tar upp i sin avhandling är dock 

hur staten såg på människorna som hade stämpeln tattare. Enligt Ericsson finns det tydliga 

bevis på att staten ville ”utrota” tattarna från samhället genom tvångssterilisering och 

övervakning. Begreppet utrota vill inte Ericsson gå djupare in på då det i dokumenten inte står 

om utrotningen är kulturell eller rasmässig.27 Synen på tattare var minst sagt mörk. Tattarna 

var utstötta av samhället och hade problem att komma in i det när kommunerna försökte 

förhindra dessa människor att bosätta sig. Ericsson förklarar hur tattarnas situation var i 40-

talets Sverige och hur den har byggts upp från 1800-talet, tills den till sist skulle vända i 

början av 60-talet. Därmed är hans verk relevant för detta arbete som behöver förstå 

                                                      

 
23 Ericsson (2013), sid 332–334. 
24 Hazell (2011), sid 250. 
25 Hazell (2011), sid 265–274. 
26 Hazell (2011), sid 249–260. 
27Ericsson, Martin (2015), sid 129. 
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situationen för tattare och vad som räknas innanför begreppets ramar. Hans arbete markerar 

att zigenare och tattare inte har räknats som samma i alla frågor i samhället, men att staten har 

lagt stor ansträngning i att försöka kontrollera tattare då de ansågs vara människor som 

utnyttjade fattigvårdsstyrelse och ärligt arbetande svenskar. Genom årtionden tas det upp 

tvångssterilisering, territoriell exkludering28 och i rapporter där myndigheterna ska kunna 

skilja ut ”rasen tattare”: 

 

Den utpekade gruppen gick att känna igen ”på långt håll” bland annat därför att de ”gå 

mycket utåt med tårna” – En särskiljningsgrund som definitivt hörde till de mer 

ovanliga.29 

 

Ett beslut staten tog var således att det skulle genomföras en inventering, där alla med 

stämpeln tattare skulle skrivas in hos staten för vidare övervakning. Staden som hade prövats 

gällande inventering var Jönköping som ansågs vara den svenska staden med flest tattare och 

även en av dem mest fientliga mot dem.30 Tattarfrågan upplevdes alltså som ett 

samhällsproblem av staten och det var högst aktuellt att motverka tattarna. 

 

I boken Svensk Antiziganism av författaren Jan Selling tas antiziganism (rasism mot resande 

folk, såsom tattare och romer) i Sverige upp från ett tidigt stadium till idag. Han tar upp 1900-

talets tattarfråga samt hantering av idéerna såsom sterilisering och exkludering. Allt det som 

tidigare har nämnts i denna uppsats gällande Martin Ericsson finner stöd i Sellings verk.31 

Selling tar även upp händelseförloppet av Jönköpings tattarkravaller för att ställa Bo Hazell 

och Martin Ericssons fakta mot väggen med undersökningar i deras material. Selling använder 

polisens undersökning tillsammans med tidningsartiklarna, bland annat tidningarna 

Jönköpings-Posten och Smålands Folkblad, för att konstatera händelseförloppet.32 Selling ser 

den problematiska tolkningen av föregående forskning då alla går vilt isär men inte ser 

händelsen som en etnisk utrensning. Det rasistiska i händelsen menar han inte ska tonas ner 

och förklarar händelsens ursprung med ”Ett rykte, en enstaka missgärning kan under visa 

förutsättningar räcka för att sätta igång en kedja av rasistiskt våld.” Med detta menar Selling 

                                                      

 
28 Ericsson (2015), sid 48. 
29 Ericsson (2015), sid 165. 
30 Ericsson (2015), sid 171–201. 
31 Selling (2013), sid 50–57. 
32 Selling (2013), sid 76–99. 
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att händelsen skapades utifrån rasism och personlig heder. I detta fallet behövde den bara en 

händelse för att sätta bollen i rullning till att urarta i ett redan laddat samhälle.33 

3. Teori  

Denna uppsats kommer använda ett antropologiskt teoriperspektiv i analysen av 

mediematerialet. Detta med hjälp av postkolonialism för att urskilja rasism eller eventuella 

meningsskiljande mellan folkgrupperna inblandade i händelsen.   

 

3.1 Antropologi 

I denna uppsats kommer materialet undersökas från ett antropologiskt perspektiv taget från 

Stellan Dahlgren och Anders Floréns bok Fråga det förflutna.34 Tanken bakom detta 

perspektiv, även kallad New Culture History, är att bedöma materialet och människorna 

utifrån deras förutsättningar. Att gå in på deras vardagshistoria och bygga upp bedömningen 

efter hur deras kulturella och materiella värld såg ut. Det är menat att en människas 

handlingar eller förståelse är enbart anpassat efter vad dennes omvärld presenterar för den. En 

slags mentalitetshistorisk frågeställning. Dahlberg och Floréns förklarar det på följande vis:  

 

Människans kropp och sättet att producera liksom hennes materiella omgivning och 

sättet att tänka, allt skulle finnas med i angreppssättet.35 

 

Vid analys av kulturhistoria och dess material är detta ett aktuellt sätt att ”angripa” texten. 

Människornas handlingar (i detta fall den skrivna artikeln) bedöms efter deras vardagsliv för 

att få en bredare förståelse, alltså enligt de förutsättningar deras materiella och kulturella 

samtid kunde erbjuda. Förutsättning för att detta teoretiska perspektivet ska kunna användas 

måste det finnas upplägg för den ”djupa beskrivningen”. Materialet måste ge betraktaren en 

detaljerad förklaring av tankesättet och handlingssammanhanget blir förståeligt. Detta uppnås 

genom att både tidningarna under en längre period kommer analyseras (tidningarna kommer 

studeras över hela år 1948) och även tidigare forskning om händelsen. Tidningarnas bakgrund 

kommer också undersökas för att ha med i analysen för att kunna uppnå den djupa 

beskrivningen. Även John Tosh skriver om antropologins teori som förmågan att inte bara 

                                                      

 
33 Selling (2013), sid 100–101, citat på sidan 101. 
34 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders (1996) Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna 

historieforskningen, Lund: Studentlitteratur. 
35 Florén (1996), sid 165. 
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läsa historia som strukturer vilket studeras utifrån, utan också förmågan att ha kunnig respekt 

för forna människors kulturer och deras historia utifrån deras ögon. Historia är alltså mer än 

att stå utanför och följa ett skeende, utan också att förstå människorna bakom och se på denne 

som ens like. Det finns självklart begränsningar även i den antropologiska teorin. I detta fall 

måste forskaren inse källans begränsningar innan denne hoppar in i materialet för att lösa alla 

frågeställningar. Det är lätt att övertolka källans värde och tolka dess innehåll med fler svar än 

vad den verkligen ger. Forskaren ska begrunda källan genom insikten av dess verkliga värde 

och förmåga.36 Med andra ord kommer jag vid analys av materialet inte bedöma det efter 

2000-talets dömande nedåtblick på den rasistiska historia som förknippas med 1940-talets 

raskravaller, utan jag kommer bedöma materialet utifrån vad den skrivande tidningarnas 

materiella och kulturella omvärld var.  

 

3.2 Postkolonialism  

Det som framförallt kommer reflekteras i analysen är postkolonialism, attityden med vi och 

dem. Boken Historisk teori och metod förklarar att postkolonialismen teori uppstod när 

forskare ville ändra begreppen mot forskning i tredje världen. Som exemplet i boken, har det 

brittiska imperiets erövringar alltid varit ”där ute”. De människor som blivit drabbade i 

erövringarna har varit ”de där borta”, medan ”vi” är här är äkta britter. Postkolonialism 

kritiserar detta begreppet med ”vi” är här borta och tittar ner på dem.37 Till exempel: hur dålig 

materiell utvecklingsplan ett u-land än har ska deras kulturella historia inte ses ner på, utan 

begrundas på en likvärdig nivå som västvärldens kultur.  Till exempel i boken Orientalism av 

Edward Said38 förklaras att uppbyggnaden av västvärlden existerar genom Orienten (Asien). 

Det har alltid funnits en mot idé till vad ”vi” (västvärlden) inte är. Medan de där borta (i 

tidigare västkolonier) inte är på de viset, utan är det ”vi” inte är. Västvärlden och orientalism 

är enligt Edward Said begrepp som inte finns, dessa är enbart idéer som uppstått för att bli 

varandras spegelbild och för att skapa ett maktförhållande.39 Det Edward Said vill fastställa 

här är att den maktfulla, idealet västvärlden inte hade kunnat skapas om den inte hade en 

motsatts sida, som hade föreställts som föråldrad och svagare. Dessa begrepp som teoretiskt 

sätt inte finns, har skapats för att ge västvärlden en maktposition. Föreställningen om de 

                                                      

 
36 Tosh, John & Sandin, Gunnar, 2011. Historisk teori och metod 3. uppl.., Lund: Studentlitteratur, sid 

276–277. 
37 Tosh (2011), sid 302–303. 
38 Said, Edward & Sjöström Hans, 2000. Orientalism Ny utg.], Stockholm: Ordfront. 
39 Said, Edward, sid 63–70. 
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obildade eller exotiska där borta bidrar till att stärka västervärldens föreställning om att ”vi” 

är överlägsna. Detta är något som kommer att begrundas i analysen. Skillnaden som framstår 

mellan tattarna och svenskarna, om det nu finns någon sådana i tidningarnas artiklar. Tattarna 

som anses enligt tiden som ett annat folkslag som inte tillhör samhället för sin bakgrund som 

är uppbyggd på fördomar. Skapade i samma anda som orientalismen. För att skapa ett 

maktförhållande mellan folken och därav troligtvis gav många tankarna att de kunde behandla 

tattarna illa. Hade inte detta begrepp funnits skulle till exempel inte Bo Hazell haft en 

anledning till att kalla händelserna i Jönköping för etnisk utrensning. Hazell har haft 

hypotesen att de svenska ”vita” haft förutsättningen att se ner på tattarna (de andra) på grund 

av dessa uppfattningar om vi och dem. Det skapade maktförhållanden av människor för att 

stärka sin egen position. Därför är det högst aktuellt att undersöka postkolonialismen i 

tidningarnas artiklar för analysen.40 

 

         4. Metod 

Till denna uppsats kommer det användas en kvalitativ textanalys, vilket med andra ord 

innebär en innehållsanalys som inte räknas eller mäts.41 Den kvalitativa metoden har både 

fördelar och nackdelar. En fördel är att metoden bidrar till en öppen syn på materialet, det blir 

inget räknande eller mätande utan innehållet analyseras som det är. Nackdelen med metoden 

är att betraktarens egna personliga perspektiv kommer att väga tyngre och, om denne är 

oerfaren inom det som studeras, att materialet tolkas enligt felaktiga referensramar. Därmed är 

denna metod bra för denna typ av analys för den ger chansen att hitta saker betraktaren inte 

letade efter från början. Med en öppen kvalitativ textanalys räknar inte betraktaren eller har 

något bestämt att leta efter och har således möjligheten att hitta mer svar på frågeställningen. 

Dessutom ger det även forskaren chansen att vara öppensinnad för nya perspektiv och 

utvecklande frågor till sin frågeställning.42 Nackdelarna med metoden kan förhindras med att 

forskaren går djupt in i forskningen och utvecklar sitt perspektiv. I detta fallet kommer 

missförstånd av materialet försöka förhindras genom att inte bara undersöka de tidigare 

registrerade artiklarna om tattarkravallerna, utan hela året av tidning kommer undersökas. 

Både i syftet att inte något material om händelsen undgås men även för att få en förståelse om 

                                                      

 
40 Hazell (2011), sid 249 ff. 
41 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, sid 50. 
42 Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur, sid 83. 
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tidningen. Böcker om tidningarnas historia kommer också att undersökas, deras politiska 

åsikter och hur de reagerat mot händelser i historiens gång. Allt detta som har betydelse i 

deras nyhetsrapportering måste begrundas innan analysen börjas för att få en säker 

referensram. Därför kommer jag använda mig av just den kvalitativa metoden, för att ha en 

bred och öppen syn på materialet vilket medför mer förståelse och chansen till ett tillförlitligt 

resultat av uppsatsen. 

 

Ett problem gällande undersökningar av denna omfattning, att undersöka ett år i mikrofilmer, 

är saker som undgår undersökarens ögon. Denna är enbart människa och det finns därmed risk 

att någon artikel kan slinka undan. För att förhindra detta i denna undersökning har dagarna 

kring utnämnda datum dubbelkollats samt om en artikel hittats på ett datum i en tidning men 

inte i de andra har även detta dubbelkollats. Även bidrag från tidigare forskning som lagt ut 

att de hittat information om kravallerna på specifika datum har jämförts och haft i åtanke för 

att inget ska undgå. Dagarna som har varit mest aktuella (23 juni- 3 juli) har även kollats 

igenom tre gånger för ökad säkerhet att allt med värde har kommit med i uppsatsen. Väl att 

påpeka är att namnet tattare kommer användas i uppsatsen, för att om ordet hade bytts ut hade 

det fått en annan innebörd som hade skadat mer än gjort nytta. 

 

 4.1 Tidningar 

Materialet som kommer studeras i uppsatsen kommer vara från Jönköpings-posten, Smålands 

Folkblad och Dagens nyheter. Dagens Nyheter och Jönköpings-posten är liberala 

dagstidningar och Smålands folkblad är socialdemokratisk. Anledning till att dessa tidningar 

har blivit valda till uppsatsen är för att använda både lokaltidningar och en rikstäckande 

tidning. Den politiska inriktningen har inte begrundats i åtanke av valet. Jönköpings-posten 

och Smålands Folkblad har valts som lokaltidningar. Det finns även en tredje för tiden 

rådande lokaltidning i området, Smålands Allehanda, men denna har inte kunnat användas i 

uppsatsen på grund av bristande tillgänglighet. Tidigare forskning inom området har dock 

fastställt att Smålands Folkblad och Jönköpings-posten är de aktuella tidningarna gällande 

artiklar om ämnet. Dagens Nyheter som är den rikstäckande tidningen har valts på grund av 

sin position som en av de största dagstidningarna i Sverige än idag. En kort förklaring om 

varje tidning kommer finnas med i metodkapitlet för en ökad förståelse för läsaren om 

tidningens politiska och materiella historia. 
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4.1.1 Jönköpings-posten 

Jönköpings-posten grundades 1861 av Herman Hall och utvecklades till ett familjeföretag. 

Jönköpings-posten blev politiskt aktivt under början av 1900-talet, och var aktivt inom flera 

rörelser såsom nykteriströrelsen och missionsföreningen. Jönköpings-posten under första 

halvan av 1900-talet skulle bli liberal och nästan anti-socialistiskt.43 Tidningen skulle 

förespråka nykterhet och kyrkans position i samhället och många i ledarfamiljen var politiskt 

aktiva i folkpartiet och Jönköpings läns styre. Under 1940-talet, som denna uppsats 

källmaterial fokuserar på, var tidningen aktivt liberal och aktivt inom folkpartiet. Carl-Olof 

Hamrin som var direktör och ansvarig utgivare för tidningen var ledamot i stadens styrelse. 

Hans bror Yngve Hamrin som var chefredaktör blev 1946 landstingsledamot och senare 1952 

steg han in i riksdagen (andra kammare) för folkpartiet.44  

 

4.1.2 Smålands Folkblad 

Smålands Folkblad grundades 1901 och skulle ha sitt sista år 1991. Och i boken Smålands 

Folkblad: en bok om en tidning skriver författarna att tidningen alltid hade ekonomiska 

problem och hade kämpat sig igenom åren.451951 släpptes en bok om tidningen av 

chefredaktör Erik Ståhl där han benämner tidningen som en ”småländsk arbetstidning”.46 

Tidningen var från starten socialdemokratisk och fortsatte i det mönstret genom 1940-talet. På 

grund av brister i arkiveringen finns det inte mycket fakta om tidningens tidiga år och inget 

märks ut förutom deras ekonomiska kamp igenom 1900-talet.47 En av de första ledande 

figurer kopplas till Ernst Hallin, som var chefredaktör en period över tidningen men ingen 

grundare av tidningen nämns i böckerna. Tidningen var inte ett familjeföretag som 

Jönköpings-posten.48 

 

                                                      

 
43 Sandberg, Peter (2010). Ett tidningshus i Jönköping: ursprung, tillkomst, framväxt 1861–2008. 

Göteborg: NORDICOM-Sverige, sid 17–20. 
44 Oredsson, Sverker, 2010. Familjen Hamrin och Jönköpings-posten: de första 41 åren, Stockholm: 

Atlantis, sid 12 ff. 
45 Edgren, Anders & Pettersson, Lennart (2015). Smålands Folkblad: en bok om en tidning. 

Stockholm: Ed Greene Communication, sid 28–29. 
46 Ståhl, Erik (1951). Smålands Folkblad femtio år: [1901–1951]: historik över en arbetartidnings 50-

åriga tillvaro. Jönköping: Tr.-ab Småland, sid 9–10. 
47 Edgren & Pettersson (2015), sid 26–29. 
48 Ståhl (1951), sid 117. 
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4.1.3 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter första nummer kom ut julen 1864 med Rudolf Wall som grundare och ledare. 

Tidningen skulle grundas med åtanke till det ”vanliga folkets” chans att ha tillgång till en 

daglig tidning, samtidigt som Wall ville ge affärsmän chansen till ett billigt annonsalternativ 

och därmed kunna finansiera tidningen.49 Rudolf Wall stod det för liberala och var kritisk mot 

kungahuset, militären och byråkratin. Detta skulle leda till att tidningen gjorde angrepp mot 

folk inom prästståndet och riddarhuset som satte sig emot den aktuella politiska reformen 

under slutet av 1800-talet.50 Under 1940-talet skulle Herbert Tingsten ta över som 

chefredaktör för tidningen med sina politiska åsikter. Tidningen skulle fortsätta vara liberal 

under 1940-talet trots den skiftande politiska kampen i Sverige efter andra världskriget.51 

 

 4.2 Källmaterial 

Materialet är hämtat från mikrofilmer från de ovanstående nämnda tidningarna. Artiklarna 

som är med i studien är direkt kopplade till kravallerna i Jönköping, gällande tattare, 

Jönköping, öster och ”de vita”. Alla sorts tidningspublikationer kommer räknas in i studien 

även insändare, notiser och dylikt kommer vara med. Detta betyder att artiklar som handlar 

om tattare, fylleslag, våld eller andra kravaller som inte angränsar till Jönköpingskravallerna 

inte kommer räknas med. Det måste vara ett samband mellan artikeln och tattarkravallerna 

under slutet av juni 1948. Detta gör att uppsatsen resultat kommer bli annorlunda från tidigare 

forskning angående tidningsartiklarnas statistik. Händelseförloppet under året har delats in i 

tre olika perioder före, under och efter. Med uträkningen att ”under” är från 

midsommarhelgen 22 juni fram till 3 juli, för de flesta forskare anser att den första etappen av 

kravallerna avslutades. Händelser som skedde före är händelser som bevisats haft en koppling 

till raskravallerna (genom människor och platser) likaså med händelserna efter. 

 

 

 

 

 

                                                      

 
49 Hadenius, Stig & Dagens nyheter, 2002. Dagens nyheters historia: tidningen och makten 1864–

2000, Stockholm: Bokförl. DN, Sid 13–18. 
50 Hadenius (2002), sid 26. 
51 Hadenius (2002), sid 175 ff. 
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4.3 Källmaterial statistik  
 
Tidning/Antal 

Artiklar 

Före: Under: Efter: Summa: 

Jönköpings-Posten 1 1 3(+1*) 6 

Smålands Folkblad 1 10 (+ 1 dikt) 8(+1 dikt) 21 

Dagens Nyheter 0 1 1 2 

*Artikel om tattare som varit i våldsamheter på öster, osäkert om det är en effekt av 

tattarkravallerna eller ej. 

 

Tidning/Datum: Före: Under: Efter: Summa: 

Jönköpings- Posten 27/3 2/7 27/7, 23/9, 18/12, 

(11/10*) 

6 

Smålands Folkblad 27/3 23/6 ,25/6, 28/6, 

28/6, 28/6, 29/6, 

30/6, 2/7, 3/7, 3/7, 

(3/7) 

5/7, 6/7, 26/7, 4/8, 

13/8, 30/8, 23/9, 

18/12, (16/7) 

21 

Dagens Nyheter - 2/7 14/8 2 

 

5. Bakgrund  

De första resande finns betecknade i början av 1500-talet i en av Stockholms tänkeböcker och 

redan där fick de betäckningen ”tattare”.52 Sedan dess skulle de bli förföljda och känna hatet 

från den svenska befolkningen. Tattare var ett begrepp som gavs till människor, det var inget 

de valda själva att vara. Det som definierade en tattare var inte bara det biologiska (mörkare 

hy, utseende och speciella drag), utan även det sociala beteende (ljög ofta, inget arbete eller 

hade ett visst yrke) men enligt rapporten brukar det kort och gott sägas att en tattare är en 

blandning av en resande och en ”problematisk” svensk.53 Under 1900-talet var Jönköping 

ansedd som den staden med mest tattare i hela Sverige, och dessa skulle residera i den östra 

delen av staden. Tillsammans med andra människor som hade en sämre lott i livet och platsen 

anses än idag som en förort. Tattarna i området ansågs som ett problem, enligt de ”äkta” 

                                                      

 
52 Svensson (1993), sid 13. 
53 Ericsson (2015), sid 192. 
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Jönköpingsborna ville de inte jobba och bidra till samhället, utan de var lata och levde på 

fattigvården. Flera klagobrev skickades in till fattigvårdsförvaltningen och konstatera det 

tunga oket som var tattarplågan som inte bara fanns i Jönköping utan hela Sverige. För den 

svenska staten och allmänheten sågs tattare som parasiter som levde på att lura och bidra 

ärliga människor.54 Studier från 1940-talet och framåt har dock visat att detta inte var fallet, 

då människor som fått stämpeln tattare hade svårare att få bidrag och när dessa väl fick 

bidrag, var inte summan lika stor som vanliga svenskar fick.55 

 

Under 1948 när Sverige var mitt i den brinnande tattarfrågan för att hantera hur tattarna skulle 

hanteras av samhället skulle en rad händelser äga rum från mars-oktober 1948.56 En grupp 

Jönköpingsbor kom i konflikt med ”tattare” i staden och bestämde sig under en längre period, 

medan de drack brännvin, hitta dessa människor för att ta lagen i egna händer. Beväpnade 

med egengjorda vapen (som tyder på en viss planering av dådet) åkte de runt i Jönköping i en 

jakt på tattare. De tattarbröder Jönköpingsborna hade det ursprungliga bråket med hade 

lämnat staden blev det ett vilt tumult i jakten på dem. Fler druckna dagar skulle samla mer 

och mer folk mot tattarna och skulle till sist leda till midsommarhelgen 1948.57 Från den 22 

juni till den 3 juli påbörjades en hatmission mot stadens tattare där de blev attackerade och 

misshandlade av Jönköpingsbor medan en folksamling på 1000 personer beskådade och 

hejade på sina ”vita” kämpar. Jönköpingsborna som gick på personer som de tyckte var tattare 

var enbart en handfull men gjorde fortfarande stor skada när de bröt sig in i deras hem, 

misshandla dem och slog sönder deras hushåll/bosättningar. Poliserna gjorde sitt bästa att 

kontrollera omständigheterna men var maktlösa att kontrollera de stora folksamlingarna. 

Poliserna i staden skulle till sist få tag på våldsbrottsmännen men skulle låta dem gå igen efter 

en uppmaning och ett löfte om att dessa skulle låta bli stadens tattare i fortsättningen.58 

 

6.  Huvudstudie 

Skillnaden mellan tidningarna är märkbar. Både med volymen på innehållet och sättet 

artiklarna är skrivna på. Dagens Nyheter är den tidning som har minst artiklar om händelsen 

medan Smålands Folkblad hade mest innehåll. Ord som tattare eller icke-tattare finns med i 

                                                      

 
54 Ericsson (2015), sid 171–182. 
55 Ericsson (2015), sid 183–185. 
56 Hazell (2011), sid 77. 
57 Ericsson (2006), sid 40–43. 
58 Ericsson (2006), sid 49–53. 
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alla tidningar på grund av denna sortens ord användes på 40-talet på ett helt annat sätt än idag. 

Ordet har fortfarande samma negativa landning som då men användes mer i officiella 

sammanhang än nu.   

 

6.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter har inte många artiklar om händelsen. Tidningen har enbart två artiklar. Den 

ena under kravallerna, vad som skedde och händelseförlopp, samt en efter när domen delas ut. 

DN förklarar parterna i skedandet som tattare och icke-tattare eller ”de vita”: 

 

 Jönköpingstattarna fick förstärkning, stort polisuppbåd stoppade upplopp 

Hela Jönköpings polisstyrka plus statspolisen ryckte på torsdagskvällen ut för att stävja 

ett elakartat folkupplopp… Det var den länge väntade drabbningen mellan tattare i 

staden och icke-tattarna även kallade ”de vita”.59 

 

Det enda namnet som tas upp är namnet på en tattare och hela händelsen förklaras som ett 

folkupplopp. Deras artikel som är skriven efter förklarar kortfattat vad som hände under 

överläggningen, inga namn nämns och ingen part utpekas som mer skyldigt än det andra. De 

nio personer som blir dömda förblir anonyma inklusive vilken part de slogs för. Det enda som 

skrivs om tyngden av brottet är följande: ”Åklagaren framhöll att tattarbråket var mycket 

allvarligt ur allmän säkerhetssynpunkt”.60  

 

6.2 Jönköpings-posten 

Jönköpings-posten benämner oftast händelsen som kravaller men vid ett tillfälle betecknas det 

som tattarbråken.61 Jönköpings-posten tar upp namn på både tattare såväl som icke tattare. 

Den enda dömande artikeln är om händelsen i mars. Jönköpings-posten pekar ut de 

handlingarna som tattarna utförde men pekar inte ut motpartens handlingar och benämner 

tyngden i tattarnas del. Även att journalisten som skrivit artikeln påpekar förundran över att 

tattarna inte har druckit sprit: ”enligt vad som hittills framgått torde inte tattarna ha druckit 

sprit men däremot några av de övriga.”62 Ett exempel på Jönköpings-posten neutralitet till 

händelsen i fråga: 

                                                      

 
59 Dagens Nyheter 2/7 1948. 
60 Dagens nyheter 14/8 1948. 
61 Jönköpings-posten 23/9 1948. 
62 Jönköpings-posten 27/3 1948. 
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Icke-tattare lägga hela skulden för det inträffade på tattarna. Enligt deras mening är det 

tattarna, som satt igång bråket, och chauffören och hans män ha handlat som 

vedergällare. De erkänna att de varit utrustade med blydaggar och andra slagvapen, 

vilka dock inte använda utan medförts för att tas i bruk om det blev nödvändigt med så 

hårda metoder, eller om tattarna började dra kniv. Tattarna-det är tre av de tolv åtalade-

ha en annan uppfattning om deras skuld till slagsmålet. De anse de blivit regelrätt 

överfallna, och i de mån de slagits har varit för att skydda sig själv.63 

 

Här visas neutraliteten genom att båda parternas röst finns med i artikeln men också vem som 

anses skyldig. Inget utpekande sker utan enbart en förklarande artikel om målet och dess två 

olika sidor av händelsen. 

 

6.3 Smålands Folkblad 

Smålands folkblad var den mest märkbara av tidningarna. Deras fokus på tattarna och det 

materiella omfånget är på en annan nivå än de andra tidningarna i denna studien. Till att börja 

med märks tidningens förändrande åsikt. Under händelsen är Smålands folkblad något av en 

hejande åskådare medan i slutet övergår de till den mer prövande åskådaren mot ”de vita”. Ett 

tydligt exempel är på deras ledarsida. Två dikter som blivit publicerade i deras dagliga dikt 

del av tidningen så kallad ”Dagens Ekooers”. Här kommer de två publikationer visas, den 

första precis vid kravallerna och den andra efter händelserna: 

 

 Kämpar  

 De har mod i barm, de har muskler av järn 

 De är tattarnas skräck, som sig bör 

 De har blivit vår östra stadsdels värn 

 Fast den främste är blott en chaufför. 

 

 De är kvinnornas skydd, de har must i s- arm 

 De betalar sin dagsbot direkt 

 De har vikingablod, de har mod uti barm 

 Det är grabbar med färg och med fläkt. 
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 De placerar en näve i tattarnas trut 

 Utan spisning och vidare prut 

 De bär ej uniform som en vanlig snut 

 Men på tattarebråk de gjort slut. 

 Ess 64 

 

 Vita mot vita 

 I brist på tattare slår vita vita 

 I tändssticksstaden på dess östra torg. 

 Det syns att ingen kan på någon lita 

 Det måste sägas till vår stora sorg. 

 

Nu har man väl i alla fall bevisat 

Att inte någon var i själen vit 

De tappra män som folk har prisat 

Har tappat lagerkransen bit för bit. 

Ivar 65 

  

Det är bara dikter som någon människa har skickat in. Beslutet tidningen har gjort att 

publicera, för att visa dessa tydliga åsikter, är ändå ett beslut att tillåta/förstärka denna sortens 

tankar om händelsen. Alla artiklar i tidningen har olika ståndpunkter. Visa artiklar och notiser 

är skrivna för att utpeka tattarna som dåliga varelser men tidningen har också artiklar för att få 

slut på kravallerna. Samtidigt har tidningen neutrala förklaringar på händelserna, där ingen 

blir utpekad utan bägge sidors handlingar tas upp, framförallt i slutet av kravallerna. Här 

nedan följer några olika artiklar för att visa alla de olika sidorna av Smålands Folkblad. 

 

Den första märkbara artikeln är en som heter ”Tattarna i Jönköping” och beskriver det 

problem som tattarna var, och ställer en öppen fråga hur det blev såhär och refererar tattarna 

till ett svartmuskigt folk. Denna artikel utmärker sig då den även från ett antropologiskt 

perspektiv är en attackerande artikel. Artikeln attackerar tattare med ord som är menade att 

vara nedvärderade, och även med att utpeka att anledningen att tattarna finns kvar i staden är 

för att de utnyttjar de kristna hjälpverksamheterna i staden. Artikeln nämner fördomar som är 

vanliga för tiden, men den är fortfarande en attackerande artikel i sitt formulerande: 
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Av någon anledning har Jönköping blivit ett centrum för detta svartmuskiga folk. 

Många menar att det beror på att blivit särskilt omhuldade här och något ligger det väl i 

denna uppfattningen. Men de många religiösa och ideella organisationer följer gärna en 

omfattande frivillig hjälpverksamhet, och tattarna kan bättre än andra konsten att 

utnyttja denna i för sig mycket nödvändigt.66 

 

Vilket leder vidare till nästa valda artikel som publicerades samma dag som den övre, med 

rubriken ”Endast tre tattare får fattigvård i Jönköping”. Här tas det upp myten om att tattarna i 

Jönköping levde på fattigvårdens bidrag, och även att de har lättare att få bidrag än 

svenskarna i samhället. Detta visar en tydlig reflektion över att tattarna ansågs som en annan 

del av samhället. (Det kan nästan kallas hypotesen att de inte tillhörde det svenska systemet 

utan utnyttjar systemet och arbetande svenskar.) I denna artikel har fattigvårdsstyrelsen 

ordförande intervjuats för att få reda på mer om de här ryktena. Fattigvårdens ordförande som 

hette Ernst Gustafsson hänvisar till en statlig undersökning som gjordes i början av 1940-talet, 

att det inte fanns någon sanning i ryktena och att det till och med är svårare för de med 

stämpeln tattare att få bidrag (troligtvis på grund av dessa fördomar). Två andra saker 

konstateras under intervjun, ryktet om att det fanns tattarblod bland fattigvårdsstyrelsen 

(vilket även detta ska vara felaktigt enligt Ernst Gustafsson) och även hur renrasiga tattare 

beter sig jämfört med de så kallade korsningsprodukterna: 

 

Utredningen visade, att tattarna inte är mindre intelligenta än andra svenskar. 

Däremot framgick det tydligt, att de rasrena tattarna i allmänhet är arbetsovilliga och 

helst vill försörja sig på köpenskap… Vad korsningsprodukterna beträffar visade 

utredningen, att de i allmänhet är arbetsvilliga och oftast hyggliga och skötsamma 

individer.67 

 

Detta visar en väldigt tydlig gräns mellan svenskarna och tattarna, hur tattarna sågs ner på och 

även den stora betydelsen med ras, samt hur personer betedde sig utifrån det.  I denna artikel 

som är utformad för ett utbildande syfte, att sprida kunskap i Jönköping, är den neutralt 

utformad, till skillnad från förra artikeln där tattarna attackeras. Utifrån det antropologiska 

perspektivet är ordvalen och informationen normala yttrande under 1940-talet angående 
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tattare. Här efter kommer det nämnas artiklar som visar en annan sida av Smålands Folkblad 

och deras åsikter.68 

 

Efter en vis punkt i nyhetsrapporteringen känns Smålands Folkblad mer neutralt inriktade till 

offren, även om de var tattare, och mer utpekande mot Bengtsson och hans mannar.  Deras 

handlingar och upplopp verkar inte lika uppskattat längre, kanske på grund av kaosen de 

skapade och de oskyldiga som drabbades i deras bråk.  Två exempel på detta är artiklarna ”Nu 

kan det vara nog” samt ”Chauffören Bengtsson slog vännen Malmberg utanför polishuset”.69 

Varav den första av dem skrevs dagen efter den så kallade sista dagen av kravallerna.  I 

artikeln markeras bestämt att händelserna måste nå sitt slut. Även om den skänker en vis 

förståelse till att ”de vita” tar problemet i egna händer, för tålamodet hos de som råkat ut för 

tattarna måste ha runnit ut. Sen tar den upp något lite oväntat:  

 

Tattarna är människor, de som andra, och samma rättskydd gäller för dem som för ”de 

vita”. Tattarna bör vid det här laget vara på det klara med att det blir värst för dem 

själva, om de försöker mäla sig ut från de lagar, som gäller för alla medborgare … 

tattarproblemet löses inte på detta sättet.70 

 

Artikeln predikar om att tattarna är medmänniskor och är stadens medborgare, vilket betyder 

att alla står under samma lagar. Denna artikel visar inte bara på ett stöd för tattarna utan även 

det motsatta, författaren känner ett behov att visa att tattarna är medborgare i staden som 

resten av Jönköpingsborna. Detta tyder på att tattarna, i enighet med det postkolonialistiska 

begreppet särskiljs från Jönköpingsborna. I artikeln syns emellertid en antydan att 

tillhörigheten av att staden faktiskt räknar tattarna som medborgare. Då Jönköpingsborna 

behöver upplysas om tattarnas medborgerliga rättigheter påvisas det att ”de”- tattarna inte är 

jämställda ”oss” -Jönköpingsbor.71 Den andra artikeln har något helt annat i frågan, och 

förövrigt något som bara Smålands Folkblad tar upp vilket är ett slagsmål som uppstår utanför 

polishuset mellan Bengtsson och Malmberg (ledaren för ”de vita” och hans kompanjon). Av 

någon okänd anledning hade Jönköpings frihetskämpar vänt sig emot varandra, mitt utanför 

polishuset på råge av allt. Artikeln är inte lång utan konstaterar enbart vad som hänt och 
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avslutar med att påpeka deras utdömda fängelsestraff för kravallerna och hur även deras 

drickande bidrog till slagsmålet. Här visar tidningen Bengtsson och hans kamrater för de 

spritpåverkade bråkmakare de är. De skriver även hur polisen med en gång fångade in dem, 

vilket på ett sätt visar hur lagen har tagit hand om dem. Det intressanta här är hur Smålands 

Folkblad är den enda tidning som tar upp detta. Där de framförallt skildrar Bengtsson som 

bråkstaken, något de aldrig gjorde under kravallerna. Artikeln är utformad för att visa polisens 

rättmätiga makt gällande sådana här problem och människorna bakom dem. 72 

 

Den sista artikeln som kommer tas upp var nog även den längsta. Denna artikeln med 

rubriken ”Polisutredningen slutförd, tolv personer blir åtalade”, handlar om följderna av 

händelserna, ryktena, de anklagade och offren. Artikeln börjar med att konstatera allvaret av 

brotten som försiggått under sommardagarna, alla tolv personer har tidigare varit i problem 

med rättvisan och påpekar att följderna av dessa allvarliga brott blir strängare straff med deras 

bakgrund. Till följd av detta skriver de om händelserna från början till slut. De första 

slagsmålen 22 juni till de sista 1–2 juli. Texten beskriver de vita som inkräktare som bröt sig 

in i folks hem och offren, beskrivs just som offer, men stämpeln som tattare försvinner inte. 

Förutom detta är nyhetsrapporteringen neutral genom att förklara vad som hänt i detaljerad 

form, utifrån vad tidningen vet. Tattarnas tillflykt beskrivs, hur de desperat försökte få skydd 

av polisen och hur de gömde sig på polisstationen finns med i beskrivningen. Till sist avslutas 

artikeln med en kort sammanfattning om vem som parterna tycker är ansvarig, vilket 

självklart alltid är motparten. 

 

Tisdagen den 29 och onsdagen den 30 juni var det lugnt. Chauffören och hans vänner 

hade då inställt sökandet. Det började emellertid ryktas om att tattarna från andra håll 

kommit för att hjälpa tattarna i Jönköping.  

… 

Torsdagen den 1 juli kom utlösning på den senaste veckans spänning. Klockan 18 

meddaldes till polisen att en tattare misshandlats på Västra Holmgatan utanför 

fastigheten nr 37. Det var en tattare från Västerås och han måste föras till lasarettet för 

vård. Detta överfall hade gjorts av ”de vitas” ledare, som hoppade ur en taxibil och 

tilldelat tattaren de våldsamma slagen, varefter chauffören stack iväg tillsammans med 

sina kamrater.73 
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Majoriteten av artiklarna är som den sist nämnda ”Tolv personer blir åtalade”. Båda parternas 

händelser och handlingar beskrivs. Båda parterna får förstärkande ord till sina handlingar, 

tattarna kallas såklart tattare men ”de vita” får ibland namn som inkräktare.74 Denna tidning 

har 19 artiklar (ej inräknat dikterna) om händelsen var av hälften av dessa är vinklade eller 

sätter någon av parterna i mörkt ljus även utifrån det antropologiska perspektivet. Till 

exempel skriver de inte bara om tattarebråk utan även när de vita har slagsmål med 

varandra.75 Däremot har de en enormt betydande artikel som finns med i tidigare forskning.76 

Nämligen den 30 juni på första sidan: 

  

 Beryktad tattarfamilj till släktens i Jönköping hjälp 

Jönköpingstattarna uppges nu ha begärt hjälp av mera modiga släktingar på andra håll i 

landet. Bland lär medlemmar av den beryktade släkten Lindgren – ökänd för sina 

slagsmål och knivskärningsdåd – att vänta till Jönköping för att bistå de hårt ansatta 

rasfränderna här. Ett rykte påstår t.o.m. att en lindgrenare redan iakttagits i Jönköping.77 

 

Som tidningen själv har skrivit lugnade händelserna sig under 29–30 juni och de skriver att 

”de vita” t.o.m. ställt in sökandet. Detta rykte skulle dock spinna igång bollen ännu en gång. 

Ett rykte som inte var riktigt och skulle leda till att en annan tattare med namnet Lindgren på 

60 år blev misshandlad. Deras publikation häller bensin på elden, dock är det oklart om 

skrothandlare Bengtsson och hans mannar hade fått höra ryktet på annat hål eller om de fick 

reda på det genom tidningens första sida. Artikeln har inga källor på vart ryktet kommer ifrån 

utan adresserar det hela som ett rykte.78 En annan artikel de har med lite tyngre värde är en 

intervju med Bengtsson själv som även är den enda källan direkt från ”de vita” (Bengtsson). I 

detta fallet är det svårt att säga om det är för en ”good story” som tidningen skrivit artikeln 

eller ett sätt att stödja Bengtsson och sprida hans skräck. I artikeln kommenterar Bengtsson 

händelsen: 

 

-Orsaken till att vi igångsatte demonstrationen var att vi flerfaldiga gånger blivit 

överfallna av tattarna, som alltid uppträder i flockar av 7–10 man. Efter överfallen är 
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det svårt att skaffa bevis mot dem. De nekar nämligen kategoriskt och överfaller aldrig 

någon i vittnes närvaro. Deras kvinnor är lika svåra som männen, och taktiken ör att 

smyga sig på offer bakifrån. För att få vara i fred kom vi på att idén att sätta skräck i 

dem. Nu har vi nått vårt mål, och i fortsättningen tänker vi nämnts, låta dem vara i 

fred.79 

 

Resten av artikeln övergår sedan till att likna ”Tolv personer blir åtalade”. Den förklarar 

nattens händelse och vad bägge sidorna har presenterat för polisen, samt vad polisen hade 

gjort: ”Om polisen bör sägas, att de utförde sin grannlaga uppgift, med all den takt 

omständigheterna medgav”.80 

 

7. Analys och diskussion 

Här nedanför kommer en analys av alla artiklar och notiser, de mest utpekande och märkvärda 

artiklarna har tagits upp i studien för att öka förståelsen för läsaren. Det som läggs tyngd på i 

analysen är vad som beskrivs som en neutral nyhetsrapportering, alltså att få positivt och 

negativt laddade ord eller att en sida får mer förståelse än den andra. 

 

Gällande skrivande som förväntas av en tidning var Dagens Nyheter den som skrev mest 

neutralt och opartiskt. Analyserat från 1940-talets kulturella omgivning skriver inte tidningen 

dömande mot den ena eller den andre, orden som används i artiklarna, är för tiden, normalt 

laddade och förklarande ord i en sådan här företeelse.81 Det enda värt att notera gällande dess 

skrivande är att i den sista artikeln benämns händelse som ”tattarbråken”. Kravallerna i 

Jönköping var många saker, men inte ett tattarbråk. ”Tattarbråk” anger att det var ett bråk 

skapat och utspelat av tattare men i själva verket var de bara en del i spelet precis som ”de 

vita”. Människorna som drabbades under kravallerna hade heller inte varit inblandade i 

tidigare bråk, vilket utgjorde att det blev en jakt på oskyldiga. Att därmed benämna historien 

som ett tattarbråk är missledande. 82 

 

Gällande bedömningen om ”vi” och ”dem” finns inga större anmärkningar. Tidningen har inte 

pekat ut någon som den mindervärdiga, självfallet finns det en uppfattning gällande att 
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tattarna inte tillhör svenskarna med orden som använts. Sålunda att de är normalt använda i 

dåtiden visar orden ändå att det finns en skillnad på parterna. Om inte detta hade funnits hade 

tidningen kallat människorna inblandade som Jönköpingsbor, därmed finns rasismen ändå 

där, behovet att benämna de inblandade som olika ”raser” även fast alla i grunden är 

Jönköpingsbor. 83 Anledningen till den begränsade rapportering är troligtvis p.g.a. DN är en 

rikstäckande tidning och har mycket mer olika rapporter att följa upp med olika 

intressegrader. 84 

 

Jönköpings-posten skriver om händelsen väldigt liknande Dagens nyheter. Nyheterna är 

skrivna neutralt och allsidigt. De följer både bråken innan, under och även hur domarna 

slutförs i december. Jönköpings-posten har därmed en bredare nyhetsrapportering än DN. I 

skildringen benämns händelserna i följd, ingen utpekas eller döms för händelserna utan de 

enbart förklaras och inga egna spekulationer av tidningen publiceras. Likaså skildrar 

tidningen, precis som den föregående, händelsen som tattarbråken. Tidningens bruk av 

begreppet ”tattarbråk” påvisar ett partiskt ställningstagande från tidningens sida. Detta för att 

det var Bengtsson och hans män som var de aktiva parterna meden tattarna flydde från dem, 

således är det inget bråk från tattarnas sida, utan snarare ett överfall från Bengtsson och hans 

män. Artikeln förbiser att tattarna inte var aktiva i konflikten utan enbart passiva offer.I den 

sista artikeln från 1948 om händelsen, skrivs om Bengtssons överklagande till hovrätten. Där 

skriver tidningen om hur åklagaren och försvarsadvokaten argumenterar över händelsen och 

hur oskyldiga blev drabbade av hans agerande. Denna händelse hade inte medtagits om 

tidningen inte strävade efter att visa upp hela rättsfallet oavsett vem av parterna som är i 

rätten, detta hade inte en partisk tidning gjort.85 Något Jönköpings-posten också visar är att de 

tycker att händelsen är en styggelse, när de skriver om händelsen i just dessa ord. Situationen 

med att ta saker i egna händer och skapa upplopp på gatan är något som tidningen verkat 

tycka är onödigt och ociviliserat och jämför händelsen med en boxningsmatch.86 

 

Ett annat fall som Jönköpings-posten liknar DN på är även inom det postkoloniala. 

Jönköpings-postens uppdelning av ”de” och ”oss” finns där, till och med tydligare än förra 

tidningen. Särskilt när icke-tattarna med jämna mellanrum får namnet Jönköpingsbor. 
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Tidningen skriver ingen nedlåtande artikel om tattarna eller benämner dem med elaka ord. 

Dock att icke-tattarna eller ”de vita” benämns som Jönköpingsbor och inte tattarna, är ett 

tydligt bevis på klyftan mellan svenskar och de utnämnda tattarna av staden.87  

 

Smålands Folkblad är en helt annan historia än de andra tidningarna. Hela arbetet hade kunnat 

ändrats till ”Smålands folkblads nyhetsrapportering på tattarkravallerna i Jönköping”. 

Tidningens partiska sida är svår att fastställa då den publicerade en bred variation av artiklar. 

På ena sidan publicerades en neutral nyhetsrapportering om kravallerna där båda sidorna fick 

sina röster hörda. Tidningen publicerade en intervju med ”de vitas” ledare men dagen efter 

publicerar tidningen en notis om hur det måste få ett slut (det finns ingen underskrift från 

författaren som de flesta andra artiklar från tidningarna).88 Å andra sidan publicerade de 

artiklar som utpekade tattarna som ett smutsigt folk som kommit in i Jönköping89 och allra 

viktigast, artikeln den 30 juni. Tidigare forskning diskuterar effekten som denna artikel hade 

på Bengtsson och hans vänner och menar att kravallerna kanske inte hade behövt gå såhär 

långt om inte Smålands folkblad valt att publicera oriktiga rykten.90 En annan tydlig punkt är 

dikterna som publicerat.91 Smålands Folkblads var positiva i skildring av Bengtsson, för att 

sedan ändras när insikten om att de drabbade av gärningarna inte var skyldiga till något ont. 

En sak är säker gällande tidningens publikationer, de är inte neutrala. Tattarna hamnar i ett 

dåligt ljus och Bengtsson förstärks som en hjälte. Framför allt är de mest utpekade artiklarna 

som dikterna och om hur tattarna är ett tjuvaktigt folk som skiner igenom de andra neutralt 

skildrade artiklarna. Tidningen skriver även om händelserna för Bengtsson efter och hans bråk 

med sina vänner, vilket förövrigt är den enda tidning som gör detta. Men även där skrivs 

artikeln i ett annat ljus än gällande mot tattarna. I artikeln från mars är det anmärkningsvärt att 

påpeka att tattarna inte har druckit92medan i bråket blir det en kort kommentar i slutet att 

spriten hade gjort sitt.  

 

Smålands Folkblad skriver även enligt det antropologiska teoriperspektivet en partisk 

nyhetsrapportering och föraktet mot tattarna märks i deras artiklar. Sedan händer det något, 

när kravallerna har lugnat sig och ryktena klargörs och sätter Bengtsson i hans vänner i ett 
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dåligt ljus. Detta då ingen av de tattare som var med i deras bråk blev drabbade under 

kravallerna utan enbart oskyldiga barnfamiljer som råkade vara där vid fel tidpunkt.93 Detta 

ändrar tidningens fokus från tattarna och nu istället påpekar de vartenda drag som Bengtsson 

gör. Smålands Folkblad stödjer inte längre Bengtsson barbariska handlingar utan påpekar 

honom i rätten medan tattarnas fall förblir tysta.94 

 

Deras förakt mot tattarna syns även i en annan aspekt. Artiklar som ”Nu kan det vara nog” 

och ”Endast tre tattare får fattigvården i Jönköping” visar en känsla av att tattarna är lägre 

varelser än resten som bor i Jönköping. Kommentarer som att tattare är människor, att det 

finns ett behov att markera detta, berättar en del. Även att i samma artikel om hur hemskt 

uppståndelsen än är, har författaren förståelse för att Bengtsson vill: ”slå upp tattare” och i 

artikeln ses de fortfarande som ett problem. ”Tattarproblemet löses inte på det sättet”.95 

Den andra artikeln visar ännu tydligare den rasistiska undertonen som funnits. När 

undersökningen tas upp finns även med en förklaring på hur människorna som var ”renrasiga 

tattare” var och hur de så kallade korsningsprodukterna underhöll och betedde sig. Återigen 

att inte framställa händelsen som en kravall med Jönköpingsbor är en del att fastställa att 

folkslagen inte hör ihop. Smålands folkblad är dock den enda av tidningarna ”som går hela 

vägen” och har den vetenskaplig undersökning med i en av sina artiklar,96 där de skrev om hur 

människor som är utpekade som tattare har en sämre arbetsmoral och hur de allmänt är sämre 

än övriga ”renrasiga” svenskar. Gällande Smålands Folkblad är markeringen mellan ”vi” och 

”dem” tydligt markerat. 97 

 

7.1 Diskussion 

Tidigare forskning har inte skrivit mycket om vad tidningarna från 1948 har publicerat om 

händelsen. Det som finns är bland annat från Martin Klerung som skrivit att han inte hittat 

något från Dagens Nyheter men vid själva verket fanns det en artikel om tattarkravallerna i 

Jönköping under hans valda tidsspann (23 juni-2 juli).98 En annan som nämnt händelserna är 

Martin Ericsson i sin uppsats, där han nämner pressens roll i kravallerna. Han menar också att 

Smålands Folkblad ringaktning mot tattarna lyser igenom i deras artiklar. Medan Dagens 
                                                      

 
93 Smålands Folkblad 26/7 1948. 
94 Smålands Folkblad 18/12 1948. 
95 Smålands Folkblad 3/7 1948. 
96 Smålands Folkblad 28/6 1948. 
97 Smålands Folkblad 28/6 1948. 
98 Klerung (2016), sid 40–44. 
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Nyheter och Jönköpings-posten är opartiska gällande förklaringen av kravallerna, genom att 

ha med varje parts kant i sina förklaringar, vad som ryktas och vad som har varit sant. 

Smålands Folkblad däremot är föränderlig och som Ericsson nämner märks föraktet mot 

tattarna i deras artiklar. Tidningen har med artiklar som är liknande i de andra tidningar, till 

och med en där de klargör alla rykten efter händelserna, märks tattarföraktet i början och 

under händelserna och som Ericsson skriver förändras detta under tidens gång och i slutet av 

året skriver tidningen om hur det går för Bengtsson i rätten när åklagaren anklagar och lägger 

tyngden på att han attackerat oskyldiga.99 Det är som att tidningen har fått insikt om vad 

Bengtsson i själva verket har gjort, brutit sig in i folks hem och misshandlat människor som 

inte hade något med hans tidigare dispyter med ”tattare”. Som tidningen själv publicerat: ” De 

tappra män som folk har prisat, har tappat lagerkransen bit för bit”.100 Detta är intressant att 

Smålands Folkblad var en socialdemokratisk tidning men har minst förståelse för tattarna i 

samhället. Jan Selling har också kommenterat pressens roll i sin diskurs i rasism från pressen 

och polisledningen och påpekar Ericssons kommentarer om Smålands Folkblads roll i det 

hela.101 Selling menar att deras rasistiska inlägg kunde slå an i befolkningen att ta rättvisan i 

egna händer. Med andra ord påpekar Selling det rasistiska innehållet i Smålands Folkblad. 

Det är värt att påpeka att när detta studeras nu i 2010-talet är innehållet i framförallt Smålands 

Folkblad rasistiskt,102 med deras artiklar, som tidigare nämnts angående postkolonismen. 

Tidningen har artiklar som förklarar undersökningens slutsatser, skillnaden på renrasiga 

tattare och så kallade blandprodukter samt de negativt laddade orden som används i samband 

med tattarna. Då jag en 2000-tals människa som tittar tillbaka på deras artiklar kan jag inte 

annat än hålla med. Dock har jag valt att studera detta med ett antropologiskt perspektiv, 

vilket sätter artiklarna i en annan kulturell och materiell omvärld än när Jan Selling studerade 

dem. Dock är fortfarande Smålands Folkblad märkbara i deras skrivande även utifrån detta 

perspektiv, men på det sättet de skrev på gällande tattarna och händelserna är normala för 

tidpunkten. 

 

Att denna uppsats skulle få en annorlunda slutsats än tidigare forskning var självklar från 

början, all tidigare forskning har använt tidningarna som en del av deras diskurser och 

tillämpat detta med vittnen, polisrapporter och domar. Jag har däremot valt att enbart 

                                                      

 
99 Ericsson (2006), sid 66–67. 
100 Smålands Folkblad 16/7 1948. 
101 Selling (2013), sid 83–84. 
102 Selling (2013), sid 100–101. 
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analysera tidningarnas skildring i det hela, alltså har jag inte med missar som pressen har gjort 

som polisen har rapporterat på ett annat sätt eller annan bedömning av kravallerna i sin helhet. 

Anledningen till missar eller missbedömningar av en händelse vet ingen förutom den som 

publicerade, om det var medvetet eller otillräcklig information. Detta gör denna uppsats 

annorlunda från tidigare forskning för den ger insikt i hur enbart tidningarna hanterade 

händelsen utan att jämföra dem med rättsväsendet. Tidningarnas makt i händelsen svaras inte 

på i denna uppsats då detta redan diskuterats, men den ger svaret på om hur partisk och 

neutrala tidningarna var under händelsen. 103 

 

En annan punkt som är värt att påpeka är det tydliga att ”tattarna är inte en del av oss”. Detta 

som märks tydligt i texterna var något som inte var förväntat, självfallet misstänktes det att en 

viss markering skulle infinna sig i texterna men inte på den nivån att ”de vita” blir kallade för 

Jönköpingsbor medan tattarna som lever i samma stadsdel som de övriga aldrig blir kallade 

med detta namn. En annan sak som reflekterades över är att tidningarna kallade detta ett 

tattarbråk medan i själva verket var det en svensk man och hans vänner som hade en personlig 

dispyt mot ett par bröder som de ansåg vara tattare, vilket skulle leda till att de gick bärsärk i 

östra Jönköping och misshandla äldre försvarslösa människor och bryta sig in barnfamiljers 

hem. Att kalla detta ett tattarbråk är en stor fråga om varför, hur mycket information om 

händelserna hade tidningarna egentligen fått om händelsen? Var det enbart från polisrapporter 

eller var det från intervjuade medborgare? Svaret finns inte i tidningarna och inte heller denna 

uppsats. Vi kallar det i nuläget för Jönköpings raskravaller eller Jönköpingskravallerna 1948 

men inte för så länge sedan kallade vi det också för tattarkravallerna, vilket i princip betyder 

tattarnas upplopp. 104 

 

7.2 Resultat 

Dagens Nyheter är den tidning som hade minst artiklar men förhöll sig neutral till händelsen 

och förklarar det hela som ett folkupplopp. Jönköpings-posten var också neutral till händelsen 

och förklarar den som en styggelse. Smålands Folkblad var den enda partiska av tidningarna, 

med förklarande ord med en dömande mening bakom samt en partisk nyans av att förstärka 

”de vita” eller att nervärdera dem. Tidningen hade stundtals neutrala artiklar men med 19 

artiklar varav hälften av dessa är partiska (plus de två dikterna som är partiska), visar det att 

                                                      

 
103 Ericsson (2006) & Selling (2013). 
104 Dagens Nyheter 24/8 & Jönköpingsposten 18/12 1948. 
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tidningen inte var neutral. Däremot stod inte tidningen för samma part under hela året utan 

ändrar sig under årets gång. Tidningen förklarar händelsen som en revanschmatch mot 

tattarna, för att sedan övergås till att förklara den som en jakt på tattare. Den har förövrigt 

fördömande ord angående tattarna under hela nyhetsrapporteringen. 

 

Enligt det postkoloniala perspektivet ser ingen av tidningarna tattarna som en del av 

Jönköpings samhälle. Detta märks framförallt i lokaltidningarna där reportage om 

skillnaderna mellan tattare och vanliga svenskar finns med, eller att ”de vita” vid visa 

tillfällen kallas Jönköpingsbor, medan tattarna aldrig blir kallade nåt mer än tattare eller ett 

svartmuskigt folk. Även om orden som används i ett antropologiskt perspektiv inte har någon 

direkt speciell betydelse som påverkar förklaringen av händelsen, visar de istället hur 

tidningarna ser på människorna i staden. Tattarna och ”de vita” Jönköpingsborna har en klyfta 

emellan sig och de är inte av samma kvalitet. Även att artiklar har skrivits för att förklara att 

tattare är människor och står under samma lagar som resten av befolkningen visar på ett 

tankesätt att alla inte ser på dem på detta vis utan behöver upplysas om detta. 

 

Denna uppsats har satt texterna i ett antropologiskt perspektiv viket innebar att döma dem 

efter deras kulturella omvärld. Att läsa ett par texter och reagera på dess innehåll för att sedan 

gå djupt in i deras omvärld, ändrar synen på texterna. Majoriteten av texterna var skrivet utan 

några anmärkningar, de använde samma ord som en statlig rapport hade gjort på 40-talet. 

Vissa av artiklarna verkade laddade och dömande vid första anblick men vid närmare 

beskådning av den djupa historiebeskrivningen visade det sig att de var relativt neutrala i sin 

rapportering. Det fanns även artiklar som verkade neutrala men som vid djupare analys visade 

sig vara tydligt partiska. Den så kallade djupa beskrivningen som behövs till att kunna skriva 

utifrån ett antropologiskt perspektiv, visade sig tydligt i hela analysen. Att döma någons 

skapelse från ett överlägset perspektiv som vi brukar sätta oss själva i, gör mer skada än nytta. 

Detta gäller särskilt forskning. Vad gällande det postkoloniala i uppsatsen har den en annan 

betydelse än det antropologiska, ord som inte hade någon större betydelse i denna gav desto 

mer tyngd för det postkoloniala. Ordvalen visar på den stora klyfta som fanns mellan tattarna 

och de som ansågs sig vara svenskar, även fast visa av dem hade levt lika länge i staden som 

dess motpart. 

 

Sammanfattningsvis: ur ett antropologiskt perspektiv har två av tidningarna gjort en neutral 

nyhetspublicering om händelsen medan Smålands Folkblad var dömande och partitagandet i 
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sin nyhetsrapportering (med 19 artiklar varav hälften inte är neutrala). Först så står tidningen 

Smålands folkblad parti bakom ”de vita” för att sedan byta till att gå emot dem när 

händelserna har lugnat sig. Tidningen var inte neutral men den stod inte bakom samma part 

hela tiden. Ingen av tidningarna ser på kravallerna som en händelse mellan Jönköpingsbor 

utan mellan vi (det svenska folket) och dem (tattarna i Jönköping). Händelseförloppet 

förklaras enligt den rikstäckande tidningen som ett folkupplopp medan lokaltidningarna 

skildrar händelserna mer detaljrikt. Jönköpings-posten lyckas fortfarande stå neutrala till 

händelsen och beskriver det som ett gäng onödiga slagsmål som ledde till att en större mängd 

människor samlades för att beskåda ”boxningsmatchen”. Jönköpings-posten gör klart att de 

inte tycker att händelsen var nödvändig och att civiliserade människor ej ska genomföra 

slagsmål på gatorna. Smålands Folkblad börjar sin nyhetsrapportering som om det är en 

revanschmatch mot tattarna för att sedan övergå till att skildra händelsen som en tattarjakt 

med Bengtsson i ledningen. Denna tidning visar sin missaktning mot tattarna men stiger till 

sist fram och visar att den inte heller stödjer bråk på gatan, utan allt bör lämnas i 

myndighetens händer för den civiliserade medborgaren.  
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8. Didaktisk reflektion 

I en didaktisk uppgift hade jag använt detta material för att visa förtryck och folkfördrivning, 

som är en del av styrdokumenten. Det är vanligt att lägga fokus på förintelsen och judehat 

men väldigt sällan vänder svenska skolor blicken inåt landet och visar händelser som svenskar 

har utfört. Lärare brukar visa svenskar som ”the good guys” fast Sverige har upplevt förtryck 

och rasism som alla andra länder. Samer och romer är några av de grupper som fått utstå detta 

men det är fortfarande inget som tas upp i skolans värld.105 Att visa artiklar från en händelse 

som skedde i Sverige som grundas i rasism öppnar ögonen för eleverna att vara kritiska mot 

även Sverige. Genom att visa tidningsartiklarna i detta ämne kan läraren ge eleverna ett 

tillfälle att studera källmaterial och även täcka punkter såsom 

 

- Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom 

familjen, föreningslivet, organisationer och företag.   

- Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar 

deras villkor och värderingar.106  

 

Att visa eleverna en sådan här händelse och förklara hur det bygger samman grupper med ett 

socialt minne men samtidigt ge dem en förståelse att människor värde ändras genom vilken 

tidsperiod de lever i. Till exempel att låta eleverna läsa artiklarna och reagera på vad vi idag 

anser rasistiskt innehåll, för att sedan undervisa i statens attityd mot ”tattarproblemet”, kan 

öka elevernas förståelse att detta var ett tänk som fanns i hela samhället. Det riktade sig mot 

människor som inte hade valt att få stämpeln men ändå får de leva med konsekvenserna. Att 

låta eleverna förstå hur deras kulturella omvärld såg ut kan bidra till att de ställa frågan, hur 

ser vår kulturella omvärld ut idag? Detta ska leda dem vidare till att tänka kritisk och att sedan 

få dem att tänka på hur kommer framtidens människor tänka och döma vårt samhälle, även att 

låta dem fundera på vad är det i vår samtid som binder ihop grupper eller vänder dem emot 

varandra. Att låta eleverna se andra tiders omvärld är ett steg för dem att kunna kritisera och 

förstå sin egen. Det är något som sällan begrundas i skolan därmed kommer detta att vara ett 

nyttigt moment för eleverna. 

 

 

                                                      

 
105 Skolverket Lgr 11 (2011), sid 176. 
106 Lgr 11, sid 177. 
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