


Tattarna och deras begåvning 

Tekniker för styrning under det tidiga 1940-talet 

Thom Axelsson 

Kriminalitet och bristande försörjningsförmåga, oförmåga att fostra barnen, 
alkoholism, sedeslöshet, lättsinne m.m. äro nämligen till icke ringa del en 
naturlig följd av undermålighet i intellektuellt avseende. En undersökning av 
begåvningsförhållandena bland tattarna kan därför få en praktisk betydelse i 
kampen mot tattarplågan, frånsett de psykologiska forskningsresultat som en 
dylik undersökning oberoende härav kan komma att lämna.1 

De citerade raderna är hämtade från 1940-talets vetenskapliggörande av vad 

som uppfattades som ett samhällsproblem. Sedan slutet av 1800-talet be

skrevs lösdriveri och luffande som ett kritiskt socialt problem, vilket gjorde 

att den icke bofaste och skamlige icke-arbetaren hamnande i fokus.2 När 

lagarna om lösdriveri diskuterades var det den diffusa gruppen tattare som 

avsågs.3 Mot dessa riktades särskild politisk uppmärksamhet och olika åtgär

der sattes in för att hantera situationen. 

Syftet med föreliggande arbete är att studera hur tattare konstruerades 

som ett socialt problem i utredningsmaterial under första hälften av 1900-

talet. Som utgångspunkt kommer jag att använda mig av Michel Foucaults 

begrepp governmentality.A 

1 Manne Ohlander, "Begåvningsförhållandena hos tattare. En genealogisk och so
ciologisk studie", i Tidskrift för Psykologi och Pedagogik 3 (1943a), s. 3. 
2 Jfr lan Hacking, Mad Travellers. Reflections on the Reality of Transient Mental 
Illnesses, (Cambridge 1998), s. 68-69. 
3 För att underlätta läsningen sätts inte det emiska begreppet, det vill säga begrepp 
som härstammar från det empiriska materialet, tattare i citationstecken. 
4 Michel Foucault, "Governmentality", i Graham Burchell, Colin Gordon &: Peter 
Miller (red.) The Foucault effect. Studies in Governmentality (Chicago 1991); För en 
översikt av begreppet, se Jonas Larsson "Ordalek och styrningskonst", i Historisk 
Tidskrifts (2005). För diskussioner kring begreppet, se även Roddy Nilssons, Robert 
Anderssons och Andreas Fejes bidrag till denna volym. 
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Att analysera styrning 

Genom användningen av begreppet styrning uppmärksammas tänkandet 

kring makt i det moderna samhället. Begreppet signalerar framförallt en 

strävan efter att undersöka hur makt utövas. I den form av styrning som 

aktualiserades i och med uppbyggnaden av den tidiga välfärdsstaten, var det 

enligt Foucault den sociala normen, snarare än lagen, som var det centrala. 

Statsmakten styrde genom att framhålla det goda syftet snarare än att luta 

sig mot lagar.5 Foucault menar att vi därigenom har blivet ledda till att 

känna igen oss själva som en del av samhället, nationen eller staten.6 Detta 

ger en styrning som inte utövas över eller mot individen, utan snarare ge

nom densamme. 

Vilka redskap krävs då för att analysera styrning? En analys kan, för att 

referera till Mitchell Dean, undersöka de villkor under vilka "styrningsregi

mer" uppstår, upprätthålls och förändras. Med regimer av styrning avses det 

sätt som vi under en given tid och given plats tänker, reformerar och prakti

serar olika verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om hur vi bestraffar, 

vårdar eller utbildar. Det handlar om systematiserade, organiserade och ofta 

institutionella praktiker.7 

Dean menar att fyra dimensioner är särskilt viktiga när begreppet styr

ning ska studeras. Dessa är synliggörande, tekniker och teknologier, former 

av kunskaper och rationella överväganden, samt formandet av subjekt.8 

Först krävs det att det som ska styras ringas in och synliggörs. Detta kan 

ske genom att något beskrivs som en risk - som ett socialt problem i sam

hället. Detta kan också göras inom särskilda institutioner, vilket kan använ

das för att definiera vem och vad det är som ska styras.9 

Den andra dimensionen berör de tekniska aspekterna av styrning - vilka 

tekniker och teknologier som används. Tekniker avser instrument och me

kanismer i syfte att skapa olika former av administration och regleringar. 

5 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Viljan att veta (2004), s. 111, 144. 
6 Michel Foucault, "The Political Technology of individuals", i Luther H. Martin 
(red.) Technologies ofthe Self. A Seminar ivith Michel Foucault, (1988), s. 146. 
7 Mitchell Dean, Governmentality. Power and Rule in Modern Society, (London 
1999), s. 21. 
8 Ibid, s. 21, 23. 
9 Ibid, s. 27, 30-31. 
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Teknologier syftar på kunskap om tekniker, eller kunskap om hur olika 

praktiker ska utformas.10 

Den tredje dimensionen är den "kunskap" som genereras för att få till 

stånd styrningen av individer och grupper inom olika institutioner. Vad hän

visar olika aktörer till för kunskap och vad händer när den omsätts i prakti

ken? Användandet av olika tekniker och teknologier i fängelset, fabriken, 

kasernen och skolan producerar samtidigt ny kunskap som kan återanvändas 

för regleringar, förbättringar och modifikationer inom dessa institutioner. 

Detta producerar olika sätt att tänka om styrning som inte nödvändigtvis 

måste ha med en speciell institution att göra.11 

Det medför att styrning, för det fjärde, får konsekvenser för hur subjekt 

formas. Det blir en del av föreställningen att det inte bara är nödvändigt att 

styra människan, utan att det också är möjligt att göra det. Hur ska indivi

den styras, direkt eller som en del i ett kollektiv? Vem eller vilka ska ta hand 

om styrningen?12 

Med hjälp av Deans uppdelning av styrningen i fyra dimensioner kan 

fyra olika frågeställningar riktas till det aktuella fenomenet: Vilken social 

problematik länkades till tattarna? Med vilka tekniker och teknologier 

skedde det? Vilka kunskaper definierades om tattarna? Vilka åtgärder ansågs 

vara lämpliga att sätta in? Materialet som används i föreliggande studie är 

statliga offentliga utredningar samt olika myndigheters undersökningar om 

tattarna. Därtill används en rad olika böcker och skrifter som behandlade 

det så kallade tattarproblemet under den tidigare delen av 1940-talet. Det 

mest centrala materialet är överlärare Manne Ohlanders artiklar och privata 

anteckningar. 

10 Dean (1999), s. 31; Mats Beronius, Den disciplinära maktens organisation. Om makt 
och arbetsorganisation, (Stockholm 1986), s. 28. 
11 Dean (1999), s. 31-32; Mats Beronius, Genealogi och sociologi. Nietzsche, Foucault 
och den sociala analysen, (Stockholm 1991), s. 105. Relationen mellan makt och kun
skap beskrivs närmare i Johannes Fredrikssons och Robert Anderssons bidrag till 
denna antologi. 
12 Dean (1999), s. 32. 
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Ett socialt problem formuleras 

En stor del av lösdriveridiskussionen i de statliga utredningarna under den 

första halvan av 1900-talet handlade om hur lagstiftningen borde verka 

förebyggande och uppfostrande. Det gällde att försöka ändra de asociala 

individernas levnadssätt och i möjligaste mån göra dem till samhällsnyttiga 

medborgare.13 Socialstyrelsen betonade 1940 vikten av att: 

själslig undermålighet eller annan biologisk mindervärdighet redan under 
barndomen blir diagnostiserad, så att lämpliga åtgärder kunna vidtagas i rätt 
tid. Det är nämligen numera ett välkänt faktum, att kriminalitet och andra 
former av social missanpassning mycket ofta grundläggas i barndomen, bl. a. 
därigenom att psykiskt mindervärdiga barn behandlas såsom normala och 
fullmåliga individer i stället för att bli föremål för mot deras tillstånd sva
rande uppfostringsåtgärder och placerade i den särmiljö de behöva för att 
undgå missanpassning.14 

Som framgår fanns en kvardröjande oro för kvalitén på den svenska folk

stammen.15 En kvalité som allt mer började relateras till begåvningen. 

Därför ansågs det viktigt att uppmärksamma de lågt begåvade individerna 

i samhället. 

Gunnar Dahlberg, chef för det svenska rasbiologiska institutet, hävdade 

att två till tre procent av alla skolbarn var intellektuellt undermåliga och 

därför borde avskiljas från skolans normalklasser för att i stället placeras i 

hjälpklasser. Dahlberg menade också att hjälpklasseleverna var viktiga att 

studera eftersom de gjorde det möjligt att identifiera vissa familjer som 

uppfattades som problematiska. Det var samtidigt ett sätt att få veta hur stor 

fruktsamheten var bland de klent begåvade och hur stor den ärftliga belast

ningen var.16 

Även individens moraliska nivå antogs bero på intelligensen. En vanlig 

beskrivning var att intelligens till stor del var ärftlig, medan karaktären var 

13 Se t.ex. SOU 1929:9, Betänkande mer förslag till lagstiftningen om åtgärder mot lösdri
veri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av samhällskadlig art (Stockholm 1929), s. 82-84. 
14 Sociala meddelanden (Stockholm 1940), s. 805. 
15 Se även Mattias Tydén, Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 

1935-197S (Stockholm 2002 2:a uppl.), s. 89-94. 
16 Gunnar Dahlberg, "On the frequency of mental deficiency", Uppsala Läkareföre
nings förhandlingar, NF band 42 (1937), s. 457-460. 

176 



miljöbetingad. Renlighet och punktlighet sågs som miljöbetonade egenska

per medan uppfattningsförmågan förstods som något medfött. Genom 

träning förmodades de mindre begåvade hjälpklasseleverna göras till dugliga 

samhällsmedborgare som kunde försörja sig själva.17 

I samband med diskussionen om införandet av barnbidrag hävdade Alva 

Myrdal att fem till tio procent av befolkning kunde lockas till olämpligt bar

nafödande av utsikten att få ytterligare barnbidrag. Det var i och för sig svårt 

att veta i exakt hur många fall som det var olämpligt med kontanta barnbi

drag, men uppskattningen gjordes med hänsyn till "vad vi vet om existensen 

av ett hjälpklassklientel (omkring tre procent debila) med tillägg för en del 

andra med senare manifesterad social eller psykisk undermålighet".18 Myrdal 

menade därigenom att fem procent av befolkningen, av vilka tre procent 

redan hade familj, hade så låg intelligens att de aldrig skulle kunna "hushålla" 

med det tilltänkta barnbidraget.19 Bristande arbetsvilja, kriminalitet och social 

misär sågs alltså ofta som ett resultat av låg begåvning.20 Frågan för denna 

studie är närmast vad detta hade med tattarna att göra. 

Att  def in iera  problemet  

Lösdriveriet förknippades inte sällan med tattarna, som i dagstidningarna 

skildrades som samhällets paria, vilka var kriminella, opålitliga och snabba 

att dra kniv.21 I allt större utsträckning såg sig statsmakten tvungen att ta itu 

med tattarna. Socialstyrelse menade att: 

17 SOU 1936:31, Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder för särskild 
undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna barn i barn- och ungdomsåren 
(Stockholm 1936), s. 12. 
18 Dessa 3 procent belastade, enligt Alva Myrdal, den generella välfärden svårt. Alva 
Myrdal, "Kontanta barnbidrag kräver skärp steriliseringslag?", i Tidskrift för barna
vård och ungdomsskydd 2 (1946), s. 56 f. 
19 Alva Myrdal förespråkade en systematisk sterilisering om barnbidragslinjen valdes. 
Myrdal (1946), s. 59-60. 
20 För en närmare studie av detta fenomen, se Thom Axelsson, Rätt barn i rätt klass. 
Skola, begåvning och styrning ipio-1950 (Linköping 2007). 
21 Se t.ex. Göteborgs allmänna skolstyrelse (GAS), övriga handlingar (OH) Ö:i och 
0:2. I båda volymerna har det följt med olika pressklipp om uppmärksammade fall 
där tattare har varit inblandade. Se även Birgitta Svensson, Bortom all ära redlighet. 
Tattarnas spel med rättvisan, (Stockholm 1993), s. 171—175. 
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I nära sammanhang med frågan om allmänna profylaktiska åtgärder mot lös
driveriet och annan asocialitet står tattarproblemet. Det är allbekant, att tattar
nas andel i kriminalitet och lösdriveri vida överstiger deras andel i befolk
ningstalet. Dråp, knivskärning och andra våldsbrott av tattare förekomma allt 
som oftast. [...] En stor del av tattarna äro intellektuellt undermåliga och 
många av dem äro hemfallna åt alkoholmissbruk. Åtgärder för att åstadkomma 
en social anpassning av dessa individer äro merendels fruktlösa, därför att deras 
förhållande till andra människor i stor utsträckning bestämmes av deras släkt
mentalitet och de ofta sakna psykologiska förutsättningar för en anpassning till 
gängse moralbildning och uppförandenormer. Både biologiskt och socialt ut
göra de genomgående en belastningsfaktor för det svenska samhället.22 

För att få bukt med de problem som tattarna ansågs föra med sig fick social

styrelsen år 1942 i uppdrag att fullständigt registrera och katalogisera personer 

som var zigenare eller tattare. Vad gällde tattarna visade det sig emellertid vara 

svårare än väntat, varvid förberedande undersökningar ansågs nödvändiga.23 

En central fråga var vilka som egentligen var att betrakta som tattare. I 

en SOU från 1923 hade framförts att tattarna var en blandning av zigenare 

och svenskar.24 Även under 1940-talet var detta en vanlig föreställning.25 I 

samband med den av socialstyrelsen initierade tattarinventeringen, skulle 

Gunnar Dahlberg sommaren 1943 göra en antropologisk utredning angå

ende tattarnas härkomst. Dahlbergs slutsats var att det inte gick att klassifi

cera tattare som en särskild ras.26 

Detta resultat mötte dock kritik. Fängelsemannen och språkforskaren 

Allan Etzler menade att Dahlberg bortsåg från de historiska och sociala 

sidorna. Språket var ett bindande bevis för att tattarna var zigenarättlingar. 

Det gick inte låta begreppet tattare svälla och omfatta alla asocial element, 

menade Etzler. En avgränsning måste göras.27 

22 Sociala meddelanden (1940), s. 807. 
23 Sociala meddelanden (Stockholm 1944), s. 97. 
24 SOU 1923:2, Förslag om lag om lösdrivares behandling (Stockholm 1923), s. 321. 
25 Se t.ex. Carl-Martin Bergstrand, Tattarplågan. Tattarna i svenskt folkliv, (Göteborg 

1942), s. 7. 
26 Det var omöjligt att objektivt avskilja tattare från andra svenska medborgare. 
Gunnar Dahlberg, "Anthropometery of tattare, a special group of vagabond", 
Uppsala Läkareförenings förhandlingar, NF band 50 (1944), s. 79; Socialstyrelsen 
ville emellertid inte helt avskriva teorin om tattarfrågan som en rasfråga. Sociala 
meddelanden (Stockholm 1945), s. 378. 
27 Allan Etzler, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige, (Stockholm 1944), s. 155-158. 
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Sysslomannen Tor Jacobsson hade, på uppdrag av fattigvårdstyrelsen i 

Jönköping, undersökt förhållandena bland tattarna och deras barn. Frågan var 

om tattarna skilde sig i förhållande till andra grupper som fick hjälp av sam

hället. Jacobsson, som inte såg några större skillnader mellan grupperna, pe

kade på hur svårt det var att avgränsa vad en tattare var och hur svårt det var 

att definiera asocialitet. Det fanns, hävdade han, inte några vedertagna precise

ringar av begreppet. I brist på fullt säkra definitioner förespråkade han använ

dandet av vedertagna uppfattningar om vilka som ansetts vara tattare.28 

En av anledningarna till att tattarna uppmärksammades var att de ansågs 

fortplanta sig i stor utsträckning. Etnografen Carl-Martin Bergstrand menade 

att tattarnas uppfostran sällan varit av den art att den gillats av samhället eller 

myndigheterna. Skolgången hade ofta varit oregelbunden och deras begåvning 

var mycket växlande. I enstaka falla var begåvningen lysande, i flertalet me

delmåttigt och i relativt många fall var tattarbarnen undermåliga. Många 

försök att uppfostra tattare till nyttiga samhällsmedborgare hade gjorts, men 

enligt Bergstrand hade man allt för ofta misslyckats.29 

Etzler betonade tattarens asociala inställning till samhället. Tattarna kände 

en synnerligen stark familje- och släktkänsla, som en del av sin släkt snarare än 

som en självständig individ. Häri låg mycket av den särskilda problematik som 

förknippades med tattarna. Till skillnad från andra asociala och kriminella 

element ansågs tattarna många gånger sakna känslan för det samhällsskadliga. 

Enligt Etzler låg tattarens intelligens på ett annat primitivare plan än den 

bofastes. "Hans brist på social känsla gör honom oemottaglig för kunskaper 

och tankar, som ur vanlig samhällelig synpunkt äro självklara hos en normalt 

utrustad individ".30 

Tattarna synliggjordes, för att återknyta till Deans första dimension, som 

en problematisk grupp i flera avseenden: de tillskrevs hög kriminalitet, alko

holism, vagabondering, bristande skolgång, omoral, hög fruktsamhet och 

lojalitetsproblem i relation till samhället. Sammanfattningsvis beskrevs de 

som problematiska ur såväl biologiska som sociala och pedagogiska per

spektiv. Den största risken med tattarna låg dock i framtiden om inga åtgär

der vidtogs. Samtliga dessa problem borde man, enligt överlärare Manne 

28 Tor Jacobsson, Om Tattarna i Jönköping. Redogörelser för viss, på uppdrag av Jönkö
ping Stads Fattigvårdstyrelse företagna undersökningar (Jönköping 1944), s. 8-10, 72, 141. 
29 Bergstrand (1942), s. 16, 90. 
30 Etzler (1944), s. 162, 165, 170-173, citatet från s 173. 
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Ohlander i Göteborg, ägna särskild uppmärksamhet. Ohlander studerade 

det så kallade tattarproblemet på i huvudsak två olika sätt. I sin huvudstudie 

spårade han tre olika tattarsläkten flera generationer bak i tiden. Det kunde 

röra sig om personer som redan var avlidna, eller åtminstone hade slutat 

skolan för länge sedan. På olika sätt beräknades och uppskattades deras 

intelligens. Som ett komplement till denna undersökning, och för att röja 

undan alla invändningar i fråga om materialets representativitet, skickade 

Ohlander ut ett frågeformulär till ett 8o-tal skoldistrikt. Formuläret innehöll 

frågor om hur många tattarbarn det fanns i klassen och hur många av dessa 

som gick i hjälp klass.31 

Ohlander använde sig av olika tekniker för att fastställa vilka som var 

tattare, vilken begåvning de hade och vilka följder som deras leverne hade på 

samhället. I det följande skall dessa tekniker uppmärksammas närmare. 

Att  mäta intel l igens och at t  skriva genealogier  

Runt sekelskiftet 1900 började vetenskapliga företrädare att "återupptäcka" 

de Mendelska ärftlighetslagarna. För att få ett bättre samhälle med intelli

gentare människor, ansågs en av de viktigaste forskningsfrågorna vara att 

avtäcka de biologiska lagar som styrde ärftligheten. Det fanns i och för sig 

flera sätt att upptäcka dåliga anlag, men en viktig metod var intelligenstest.32 

Den metod som fick det kraftigast genomslaget formades 1905 av frans

mannen Alfred Binet. Han byggde vidare på idén att det var möjligt att 

kvantifiera psykologiska fenomen och skapade utifrån denna tanke det för

sta egentliga intelligenstestet. Testet fick en snabb och omfattande spridning 

i flera länder. Det användes av rättsväsendet, militären, fångvården, men 

framförallt för att sortera elever i skolan.33 

En annan teknik för att upptäcka dåliga anlag var att skriva genealo

gier, vilket i synnerhet var en del av den rasbiologiska vetenskapen. Den 

mest kända undersökningen i genren är förmodligen den om familjen 

Kallikak, publicerad 1912. Studien skrevs av den amerikanske psykologen 

Henry Herbert Goddard. Han hävdade att det stora problemet med sin-

nesslöhet, liksom alkoholism, kriminallitet och prostitution, var att de 

31 GAS, ÖH, Ö:i. 
32 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilise
ring i Sverige (Stockholm 1991), s. 12. 
33 Axelsson (2007), s. 55 ff. 
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gick i arv. Detta ansåg han sig kunna visa genom att undersöka flera gene

rationer av släkten Kallikak. Släktens urfader, enligt Goddard en rättfärdig 

man, hade först varit gift med en sinnesslö värdshussköka. Från detta 

äktenskap härstammade en dålig ätt, defekt i nästan varje generation. Det 

andra giftermålet, med en kväkarkvinna, ledde däremot till en ätt helt 

bestående av goda medborgare. Urfadern hade således givit upphov till två 

olika släkter med helt olika resultat.34 

Att dokumentera en släkts historia över flera generationer sågs som viktigt 

av flera skäl. Många sociala avigsidor uppfattades som ett resultat av under

målig intelligens. I Sverige menade professor Johan Vilhelm Hultkrantz att 

det fanns allvarliga hot mot släktets framtida utveckling. 

Bland de mer eller mindre undermåliga finnes ju en del personer, så lågt stå
ende i intellektuellt och moraliskt avseende, att de icke blott äro utan nytta 
utan till direkt skada för samhället, vissa typer av idioter, sinnessjuka, epi-
leptici, alkoholister, vagabonder och vaneförbrytare.35 

Hultkrantz menade att detta måste motverkas genom lagstiftning och 

sociala reformer, där sterilisering eller frihetsberövande sågs som viktiga 

komponenter.36 

När olika sociala problem var lokaliserade i vid bemärkelse krävdes det, 

för att åberopa Deans andra dimension, olika teknologier och tekniker för 

att precisera dessa problem. En teknologi kunde således vara kunskap om 

begåvning medan intelligensmätningar var en teknik för att mätta denna 

begåvning. Intelligensmätningar, genealogiskrivande jämte andra tekniker 

som personakter, kan ses som ett sätt att ringa in problemen. Som ett resul

tat av de olika teknikerna och undersökningarna genererades också "ny 

kunskap" om tattarna, vilket för oss över till Deans tredje dimension. 

34 Henry Herbert Goddard, The Kallikak family, a study of in tbe heredity of feeble-
mindedness, (New York 1912), passim. 
35 Johan Vilhelm Hultkrantz, "De sociala frågorna från rasbiologiskt synpunkt", i 
Gerard Halfred von Koch, (red.) Social handbok (Stockholm 1925), s. 28-29, citatet 
från s 29; Vad gäller tattarna fanns exempel på denna genealogiska kartläggning i 
SOU 1923:2, s. 356-361. 
36 Hultkrantz (1925), s. 29, 32. 
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Att  bedöma moral isk  och ekonomisk  s tandard 

Som nämnts ägnade sig Ohlander, likt Goddard, åt genealogiska undersök

ningar som han sedan kombinerade med intelligensmätningar. Dessutom 

förde han personakter där uppgifterna om enskilda tattare sammanställdes. De 

svar som Ohlander fick in från sina förfrågningar innehöll inte bara uttalan

den om eleverna vid skolorna, utan också uppgifter om familjerna i övrigt. 

Han förde in alla uppgifter i ett formulär och vid många av namnen 

sattes en siffra som upplyste om tattarens IQ. På baksidan av formuläret 

fanns det olika rutor där arbete och bostadsförhållanden noterades. Åter

kommande yrken var skrothandlare, hästhandlare och gårdfarihandlare. 

Vidare redovisades noggrant pension, fattigvård och vilka olika typer av 

fattigunderstöd som hade betalats ut. Likaså redovisades uppgifter om livs

föring. Anmärkningar om fylleri och lösdriveri var många. Ett och annat 

knivslagsmål fanns noterat. I fråga om barnen registrerades klagomål på att 

de inte skötte sin skolgång ordentligt och att en del av dem inte vårdade sin 

hygien och därför luktade illa. Inte sällan kallades barnen för snälla, men 

efterblivna.37 

Genom sina undersökningar fick Ohlander en mängd information om 

tattarna. Från en socken rapporterades att det hade varit problem med tat

tare, men att detta hade upphört sedan en viss familj hade flyttat. 

De tattare vi nu ha kvar, äro på det hela taget väl tålda, ja t.o.m. omtyckta av 
befolkningen och beblandar sig inte gärna med denna. Många gånger kan 
man fråga sig, hur de alla kunna livnära sig på dessa underliga yrken. Men 
man har aldrig hört talas om att de stjäla. [...] Barnen är stillsammare än 
vanliga barn, och ofta se de lite vemodiga och resignerade ut men är mycket 
populära bland kamrater. För oss lärare är de besvärliga, eftersom vi inte är 
så lyckligt lottade som våra kollegor i städerna, som ha hjälpklasser att 
plocka in sådana ungar i. Detta är f.ö. kanske vårt största problem i lands
bygdsskolorna i gemen. [...] P.S. Uttrycket tattartyp kanske ibland är över
drivet, men vi i [kommunen], som har så mycket tattare omkring oss, c:a 30, 
känna ögonblickligen och av gammal vana igen typen.38 

Den, i detta sammanhang, positiva syn på tattarna var dock inte så vanligt. 

Mer vanligt var det med en bister beskrivning av tattarna. 

37 GAS, ÖH, Ö:i. 
38 Brev till Ohlander 3 april 1943, GAS, ÖH, Ö:i. 
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Tattare i ordets sämsta bemärkelse liksom hustrun och svågern. Flera gånger 
straffad för stöld. Inblandad i kriminella grisaffärer och (1941) ett större 
knivskärningsdrama. [...] Han och hans familj ha skaffat polismakten 
mycket besvär, och samhället får dyrt betala alla deras bravader. Tidvis un-
derstödstagare. Synnerligen vidrig och asocial typ, som samhället borde få 
steriliserad. Hittills har han förökat sig rekordartat. Hustrun är snäll men, 
oduglig att sköta hem och barn. Lögnaktig och undanfallande.[...] Barnen 
obegåvade utom i sång, snälla men opålitliga och med ett våldsamt tempe
rament liksom fadern. Skolkar ofta och av de mest underliga anledningar. 
Besvär och förtret av dem i skolan. Hela familjen i högsta grad asociala. 
Fula, små, satta; typiska tattare.39 

Citaten är illustrativa i den bemärkelsen att de belyser omgivningens attity

der till tattarna - ofta illa omtyckta och sedda med misstänksamhet. Här 

demonstreras vanliga föreställningar om tattare som efterblivna, asociala och 

kriminella. Vidare poängteras även att de gick att känna igen på utseendet. 

I mån av tillgång angavs också tattarens IQ. Från ett skol- och vårdhem 

rapporterades exempelvis om en gosse och hans far, att fadern var "efterbli

ven, vagabonderande, begiven på dryckenskap samt lider av tbc. Gossens 

IQ = 65."40 I en del av de inrapporterade fallen uppskattade Ohlander be

gåvningen. Om en familj skrev han att de säkerligen samtliga var "48:or."41 

Beträffande en annan av de undersökta släkterna skrev Ohlander att även då 

intelligensundersökning inte gjorts, så torde det knappast råda några tvivel 

om att en dylik dokumenterad intellektuell svaghet kunna betecknas med 

ett IQ-värde liggande under 80.42 

Resultaten av undersökningarna var enligt Ohlander nedslående efter

som hela 30,5 procent av de rapporterade tattarbarnen gick i hjälpklass och 

sålunda hade en IQ som troligtvis var lägre än 80. Ändå misstänkte Oh

lander att siffran var för låg, eftersom alla tattarbarn inte kunde beredas 

plats i hjälpklasserna.43 

39 GAS, ÖH, Ö:i. 
40 Brev till Ohlander 10 nov. 1942. GAS, ÖH, 0:2, GSR. Paragraf 48 innebar att 
lärjunge som saknade erforderlig fattningsförmåga eller av sjukdom eller lyte hind
rats begagna undervisning, befrias från vidare skolgång, dock icke före 14 års ålder, 

Jacobsson (1944), s. 54. 
41 GAS, ÖH, Ö:i. 
42 Ohlander (1943a), s. 2-4. 
43 Ohlander (1943b), s. 80-81; IQ 80 angavs ofta som gränsvärde för vilka elever som 
skulle placeras i hjälpklass. Se t. ex. SOU 1936:31, s. 15, 39-41. 
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Trots att Ohlander var medveten om att det var svårt att definiera tat

tarna med hjälp av den fysiska antropologin, hävdade han att det var möj

ligt.44 Om en familj skrev han att barnen var snälla och slöa, obegåvade men 

lätthanterliga i skolan, att de i och för sig inte hade något utpräglat tattarut-

seende, men att deras härkomst var fullt märkbar.45 

Vad ville då Ohlander säga med sina beskrivningar av tattarna? Ohlander 

gjorde gällande att de undersökta familjerna genomgående var svagt utrustade 

i begåvningshänseende. Han påstod att det inte handlade om ett asocialt 

-urval, utan ett urval som var representativt för tattarna. De utvalda fallen 

pekade enligt Ohlander mot ett rasligt särmärke, som jämte temperament, 

motvilja för ordnat arbete, fallenhet för vagabondlivet etcetera, tillhörde rasens 

speciella psykiska egenskaper. Ohlander hävdade att undermålighet i intel

lektuella prestationer var långt ifrån sällsynta undantag bland tattarna.46 Med 

de levnadsteckningar som Ohlander gjorde menade han sig kunna avgöra 

vilka som var tattare. 

Då socialregistren därjämte lämna värdefulla överblickar över dessa familjers 
släktskapsförhållanden, är det möjligt att använda dem som utgångspunkt 
för vidare forskningar även i tattarnas vanligen tillkrånglade genealogi med 
särskild hänsyn till de arvsbiologiska synpunkterna. En dylik släktforskning, 
använd i nyssnämnda sammanhang, avslöjar i regel förr eller senare, att tat-
tarmentaliten icke är ett konstruerat komplex av ofördelaktiga egenskaper, 
som löst klistrats på vissa tvivelaktiga personer, utan verkligen hänför sig till 
avkomlingar av tattare.47 

På så sätt menade Ohlander att han kunde bedöma moralisk och ekonomisk 

standard hos dessa tattarfamiljer. Genom genealogier illustrerade han hur 

dyrbara tattarna varit för samhället i släktled efter släktled. 

Genom att genealogiskt följa de olika familjernas släktskapsförhållanden och 
samla uppgifter om de olika släktmedlemmarna beträffande försörjningsför
måga, kriminalitet, alkoholism, undermålighet i intellektuellt avseende m.m. 

44 Ohlander (1943a), s. 1. 
45 GAS, ÖH, Ö:i. 
46 Ibid. 
47 Ohlander (1943a), s. 1. 
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kan det så småningom bli möjligt att förebringa så graverande anmärkningar 
ur social synpunkt att ett tvångsingripande är möjligt att genomföra.48 

Ohlander hänvisade till en rad olika former av kunskap för att visa på tat

tarnas låga begåvning, ärftliga belastning och oönskade beteende. Det var, 

för att återvända till Deans tredje dimension, kunskaper som härstammade 

från olika institutioner och vetenskaper. De olika teknikerna som genealo

giskrivandet, intelligensmätningarna och förandet av personakter skapade 

"ny kunskap". Mot bakgrund av denna kunskap ansågs ekonomiska beräk

ningar kunna göras för att visa vad samma släkte kostade samhället i samti

den. Det centrala var emellertid att peka på den skada och ekonomiska 

belastning som släkten framledes kunde åsamka samhället om inte åtgärder 

vidtogs. Hur kunde då denna "nya kunskap" användas och omsättas i prak

tiken för att skapa nya former av administrationer och regleringar? 

Att lösa "tattarproblemet" 

Vad borde då göras åt tattarna? Socialstyrelsen skrev att det, trots svårighe

terna med att avskilja tattarna som en antropologisk befolkningsgrupp, var 

möjligt att rikta åtgärder mot dem på grund av sociala synpunkter. Men innan 

man kunde göra det var det nödvändigt med mer djupgående undersökningar 

som kunde "kasta ljus över den säregna tattarfrågans verkliga innebörd".49 

Etzler menade att man måste ta hänsyn till tattarnas moraliska och in

tellektuella särart när en grundlig omskolning skulle ske. Detta måste för

siggå under en kontroll som inte bara var beivrande, utan till stöd och 

handledning. I skolan gällde att tänka på att alla tattare inte var lika.50 

Nämnde Jacobsson i Jönköping tyckte inte att man kunde ta barnen 

ifrån tattarna. Däremot påkallade tattarnas många barn och ungdomar en 

särskild uppmärksamhet då deras hem inte alltid var goda. Hemmen var 

enligt Jacobsson ofta slappa och undermåliga, vilket gjorde att barnen 

många gånger hyste en fientlig inställning till samhället.51 Detta var illa 

48 Ohlander (1943b), s. 82. 
49 Sociala meddelanden (1945), s. 390. 
50 Etzler (1944), s. 175. 
51 Jacobsson (1944), s. 142, 150. 
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eftersom barnen representerade framtiden. Det fanns hem och föräldrar som 

kunde "betecknas som - milt talat - problematiska".52 

Jacobsson menade att gångna tiders tattare många gånger var besvärliga, 

men att även tattarna hade civiliserats. De tvångsåtgärder som hade förekom

mit mot dem hade allt för ofta varit ensidigt repressiva och negativa. Så snart 

det blev tal om en tattare visade sig snabbt en intolerant, negativ och summa

risk mentalitet. Problem fanns och ibland kunde det mycket väl vara behov av 

tvångsåtgärder. Dessa åtgärder måste dock avgöras från fall till fall och vara 

individuellt utformade. Enligt Jacobsson uteslöt detta inte att det på individu

ell basis kunde vara aktuellt med sterilisering, internering eller skyddsuppfost

ran. En sund socialpolitik kunde använda sig av rashygien. Bland såväl tattar-

klientel som hjälpklientel fanns det människor med arvsbetingade anlag för 

sjukdomar och undermålighet. I dessa fall fanns det, enligt Jacobsson, all 

anledning för samhället att förhindra klientelets fortplantning.53 

En strängare linje för att förhindra fortplantning av tattarna förespråkade 

Ohlander som hävdade att de av allt att döma var predestinerade för krimi

nellt och asocialt beteende, vilket var mycket allvarligt eftersom deras avkom-

lingar var många. Det gick inte att enbart övertyga dessa människor om den 

skada de gjorde på samhället, ifall de fortplanta sig utan hämningar.54 Om ett 

av de undersökta tattarsläktena skrev han att "de själva tillhöra och fortsätta 

barnproduktionen i stor stil utan nämnvärd tanke på produktens kvalitet".55 

Några av de omdömen som Ohlander gav i sina artiklar var att tattarna 

var av parasitkaraktär och att de utgjorde en provkarta av socialt förfall, att 

de kostade pengar och att de hade en undermålig intelligens. Han föresprå

kade lag om tvång och att sterilisering måste tillgripas mot asociala och 

undermåliga tattarfamiljer för att begränsa barnproduktionen. När under

målighet spårades med antropologiska metoder, borde man enligt Ohlander 

vara uppmärksam och inte stirra sig blind på enbart antropologiska känne-

52 Ibid, s. 80. 
53 Ibid, s. 141-143, 147. 
54 Tattarnas intellektuella nivå, GAS, ÖH, Ö:i. Det refererade är hämtat ur ett 
manus av något slag. En del känns igen i Ohlander (1943a). Men det kan också ha 
varit till någon av de föreläsningar som Ohlander höll vid en fortbildningskurs för 
hjälpskolelärare i Göteborg 1943. 
55 Ohlander (1943a), s. 3. 
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tecken. Då fanns det nämligen en risk att de mindre "asociala halvbloden" 

lämnades åt sidan.56 

Skillnaden mellan Ohlander och Jacobsson visar hur svårt det var att 

enas om vad som var tattarproblemet, eller om det överhuvudtaget var ett 

särskilt problem. Trots denna oenighet fanns det emellertid en sak som 

Ohlander och Jacobson var ense om - skolans betydelse. 

Skolans uppgif t  och hjälpklassens möjl igheter 

Skolan fick under 1900-talet ett allt större socialt ansvar. Målet var att av

styra missanpassning och skapa god karaktärsutveckling och därmed goda 

medborgare. Socialstyrelsen menade i en skrivelse från 1940 att det var av 

största vikt: 

att rationella anordningar komma till stånd för att redan under skolstadiet 
komma på spåren sådana omständigheter i barnens biologiska utrustning 
och miljö, som utgöra en fara för en asocial utveckling. Detta är nämligen 
huvudvägarna till en profylax mot social urspårning av vuxna individer.57 

Samtidigt som fokus allt mer hamnade på individen, skulle barnen i skolan 

få lära sig att sätta det allmänna före det individuella. Skolan skulle upp

fostra, sortera, hjälpa och vägleda den uppväxande generationen. Det 

hängde på barnens anpassningsförmåga om de skulle bli lyckliga och har

moniska. Förståelse och samarbete samt respekt för lagar och bestämmelser, 

beskrevs som viktiga mål med undervisningen.58 

Skolans fostrande uppgifter blev särskilt omfattande i samband med 

hjälpklasserna och de lågt begåvade eleverna. Det handlade inte enbart om 

att upptäcka och behandla problem, utan också om att följa upp dem efter 

skoltiden. De sakkunniga i SOU 1936:31 diskuterade en lösning som använ

des i Holland. Förslaget innebar att kommunerna skulle inrätta kurators

tjänster som kunde hjälpa eleverna, dels under skoltiden, dels i kontakten 

56 Ohlander (1943a), s. 4-11, se särskilt s. 10-n. Sterilisering kunde vara viktigare vid 
mindre avvikelser från det "normala" intelligensmåttet än det större. De lindrigt 
sinnesslöa ansågs ha lättare att knyta sexuella kontakter och deras fortplantning 
ansågs ske mer eller mindre ohämmat. SOU 1936:46, Betänkande angående sterilise
ring angivet av befolkningskommissionen (Stockholm 1936), s. 28. 
57 Sociala meddelanden (1940), s. 806. 
58 SOU 1936:31, s. 41. 
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med arbetsgivarna efter de obligatoriska skolåren. Till och med de arbetslösa 

skulle vara tvungna att anmäla sig hos kuratorn varje vecka. Vidare skulle ett 

kortregister upprättas över alla efterblivna som kuratorn stod i kontakt med. 

Syftet var att skapa ett "socialt patronat" som kunde vara i regelbunden 

kontakt med de psykiskt efterblivna och svara för kontroll och tillsyn samt 

tillse att de hade lämplig sysselsättning. 

Genom denna sociala skyddsinstitution ökas möjligheten för de psykiskt efter
blivna att fortfarande få leva i det fria samhället; nödtvånget till internering å 
anstalt inskränkes i betydlig mån. Den viktigaste förutsättningen för att kunna 
stanna i hemmet och i fritt samhälle, nämligen regelbundet arbete.59 

Vad kunde då skolan göra för, eller med, tattarbarnen? Ohlander var inte 

allt för optimistisk om skolans möjligheter. För honom rådde det inga tvivel 

om att arvet spelade en större roll än miljön. Detta var inte bara något som 

gällde tattarna, även om det kanske var mest framträdande bland dem. 

Tidigare hade Ohlander skrivit att: 

ett ärftligt betingat samband existerar mellan hjälpklassmässighet hos barn å 
ena sidan och oförmåga hos föräldrarna å den andra att erövra socialt mer 
framträdande positioner torde vara ganska säkert. Under alla förhållanden 
förefinnes en påvisbar korrelation mellan psykisk efterblivenhet hos barnen 
och målsmans levnadsställning.60 

Ohlander menade att skolan, och då i första hand hjälpklasserna, kunde ge 

tattarbarnen yttre hyfs och bättre hygien eftersom man hade dem under 

uppsikt.61 För att detta skulle bli möjligt var det nödvändigt att få barnen 

till skolan. Det bästa var naturligtvis om barnen frivilligt kom till skolan, 

men det fanns också olika medel att locka dit motvilliga elever. 

I flyttningsbevisen rapporterades om barnen åtnjöt fattigunderstöd 

som fria böcker, kläder, tandvård, barnbespisning med mera.62 Dessa 

förmåner kunde fungera som draghjälp när skolplikten skulle realiseras. 

59 Ibid, s 72-73, citatet från s 73. 
60 Manne Ohlander "Förekomst och fördelning av psykiskt efterblivna barn i Göte

borg", i Hjälpskolan (1940), s. 69. 
61 Helmer Wikström, "Fortbildningskursen för hjälpklasslärare i Göteborg 9 januari 
- 19 februari 1942", i Hjälpskolan (1942), s. 18. Texten redogör för två av Ohlanders 
föreläsningar. 
62 Flyttningsbevis i GAS, ÖH, 0:2. 
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Till dessa former av stöd uttrycktes en viss ambivalens. En överlärare skrev 

att tattarna: 

håller sig allt framme, när det gäller att få något genom skolan. Så gott som 
alla tattarbarnen får sin frukost på skolan, och när tiden för utdelning av 
kläder närmar sig, brukar barnen spökas ut i allehanda trasor för att väcka 
medlidande.63 

Samme informant klagade på att tattarbarnen inte bara var svaga i skolan, 

utan att de också hade en frånvaro som alltid låg betydligt över genomsnit

tet. Anledningen till detta såg han i att föräldrarna skickade ut barnen på 

försäljningsexpeditioner och sedan anmälde frånvaron som sjukdom.64 

Den normala andelen hjälpklassbarn bland befolkningen i övrigt ansågs 

vara tre procent, bland tattarna var andelen, hävdade Ohlander, tio gånger 

högre. Det som påstods följa dessa intellektuella brister var brottslighet, 

sedeslöshet, oförmåga att arbeta kontinuerligt, samt en oförmåga att lägga 

band på sina sydländska lustar. På det hela taget såg alltså Ohlander inte 

mycket hopp för tattarna. Uppfostringens möjligheter var enligt honom 

beskurna genom hereditärt bestämda förutsättningar.65 

Jacobsson höll inte med. Han var inte lika övertygad som Ohlander om 

tattarbarnens bristande intelligens. Tattarbarnen i Jönköping skiljde sig inte 

från de övriga barnen, förutom att de skolkade mer.66 I ett brev till Ohlander 

skrev Jacobsson, att såvitt han kunde finna så var våra tattare relativt hyggliga, 

det vill säga om man nu jämförde med andra tattare som man läste och hörde 

talas om.67 Så mycket var dock klart, att tattarens miljöförhållanden var sämre 

än andras. Vad gällde de konstitutionella egenskaperna måste närmare en

skilda undersökningar avgöra. Man fick inte glömma den socialpsykologiska 

bakgrunden menade Jacobsson. Att från tidiga barnaår få känna på omgiv

ningens hat, avsky och förföljelse satte sina spår.68 

Jacobsson ansåg att det problematiska framförallt låg i att vissa föräldrar 

hyste en direkt fientlig inställning till skolan, och att de in i det längsta för-

63 Brev till Ohlander 2 feb. 1943, GAS, ÖH, Ö:i. 
64 Ibid. 
65 Tattarnas intellektuella nivå, GAS, ÖH, Ö:i; Ohlander (1943a). 
66 Jacobsson (1944), s. 91, 132. 
67 Brev till Ohlander från Jacobsson 15 feb. 1944, GAS, ÖH, Ö:i. 
68 Jacobsson (1944), s. 143. 
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sökte hålla barnen därifrån. Allt för många hade också lämnat skolan enligt 

folkskolestadgans paragraf 48.69 Att få barnen till skolan, och att få dem att 

stanna där en längre tid, borde lösa en del problem. Vidare var inte några 

generella åtgärder att tänka på. Bara den svårigheten att avgöra vem som var 

tattare borde enligt Jacobsson avhålla från mer generella tvångsåtgärder.70 

För att lyfta fram Deans fjärde dimension kan man konstatera att oavsett 

om man som Jacobsson betonade miljön, eller som Ohlander arvet, fick det 

konsekvenser för subjektet. Det uppfattades som nödvändigt och möjligt att 

styra och leda människor till en livsstil som betraktades som förenlig med 

samhällets normer. Mot bakgrund av alla de sociala problem som man me

nade sig kunna länka till tattarna, sågs det som nödvändigt att vidta, eller 

hota med, åtgärder som sterilisering internering eller omhändertagande av 

barnen. Det ansågs centralt att få tattarbarnen till skolan för att där, genom 

stöd och handledning, ge dem en omskolning som syftade till att inpränta 

en positiv inställning till samhället. Inte minst blev denna styrning viktig 

under uppbyggnaden av den svenska välfärdstaten. 

Att mäta avvikelse 

I samband med uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten konstruerades 

tattarna som ett socialt problem. Enligt Birgitta Svensson pekades ingen 

annan grupp i samhället ut som ett hot mot välfärdstaten på samma sätt 

som tattarna.71 De sågs som kostsamma awikare. Kring tattarfrågan knöts 

en rad olika vetenskaper som på olika sätt skulle hjälpa till att kartlägga 

tattarna. Samlandet av kunskap om tattaren kulminerade under den första 

halvan av 1940-talet. Förhoppningen var att denna kunskap skulle kunna 

bidra till en lösning av de beskrivna problemen. 

Foucault menar att makt och vetande är det som i en given tid formulerar 

eller bestämmer vad som är att betrakta som ett problem i ett samhälle. Det är 

69 Se not 40. 
70 Jacobsson (1944), s. 88, 142. 
71 Birgitta Svensson, "Kriminella, tattare och tatuerade. Betydelsen av social kate-
gorisering och kulturell identitetsformering", i Historisk Tidskrift (1998) s. 538. 
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i den bemärkelsen som Foucaults formulering, att tala och synliggöra i en och 

samma rörelse, kan förstås.72 Makten producerar sanningar som problem.73 

Det är med utgångspunkt från detta som jag valt att studera hur sociala 

problem uppmärksammades i relation till tattarna och vilka lösningar mot 

de beskrivna problemen som presenterades. I min analys har jag använt mig 

av Dean och de fyra dimensioner som han ser som särskilt viktiga aspekter 

av styrning. För att styra krävs att sociala problem synliggörs. Med hjälp av 

olika teknologier och tekniker kan dessa problem sedan preciseras. De olika 

tekniker genererar samtidigt ny kunskap som kan användas för att förändra 

olika administrationer och regleringar. Förändringar som på olika sätt syftar 

till att anpassa individen till samhällets normer. 

Det fanns under den aktuella perioden flera sätt att förklara varför tat

tarna inte gick att inordna i samhället. I denna text har särskilt en förklaring 

lyfts fram, den påstådda bristen på begåvning, ett argument som flitigt an

vändes under 1940-talet. Vissa betonade den ärftliga aspekten medan andra 

betonade miljöns betydelse. Intelligens ansågs vara en del av båda. 

Låg begåvning påstods korrelera med flera oönskade normer, som exem

pelvis ett osedligt leverne, vilket ledde till stora och dyra barnkullar. Bristen 

på intelligens gjorde också att man ansågs vara sämre lämpad att uppfostra 

barnen. Vidare sågs kriminalitet, asocialitet, vagabondering, arbetsovilja och 

alkoholism ofta som en följd av låg begåvning. Även detta kostade samhället 

pengar. Med hjälp av genealogiska undersökningar och olika socialregister, 

som kopplades ihop med intelligensmätningar, länkades dessa oönskade 

normer till tattarna. 

Ohlander formulerade en vanlig föreställning, nämligen att "fel" männi

skor fortplantade sig mest, vilket kunde bli en svår börda för välfärdsstaten. 

Dessa awikare, de tre procenten, kunde man ofta finna redan i hjälpklas-

serna. Hjälpklasserna var till hjälp för dem som hade bristande fattnings

förmåga och endast genom arbetsamhet kunde den efterblivnes frihet be

hållas. Men om det var som Ohlander hävdade, att 30 procent av tattarna 

hörde hemma i hjälpklass, riskerade denna grupp att bli ett kostsamt pro

blem i framtiden. 

72 Gilles Deleuze, Foucault (Stockholm 1990), s. 106. Makt och vetande är varandras 
förutsättning - det finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa, makten producerar 
vetande. Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse (Lund 1987), s. 37 f. 
73 Deleuze (1990), s. 101, 125. 
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Medlet för att skapa god ordning i samhället var socialpolitiken. Det var 

en profylaktisk socialpolitik som i någon mån började realiseras under 1930-

talet. För de som inte uppfyllde normerna fanns hot om internering, sterili

sering och tvångsomhändertagande. Men det var framförallt skolan, som 

sågs som en del av socialpolitiken, som tidigt skulle förebygga ett oönskat 

beteende. Därför var det viktigt att få barnen till skolan och att de stannade 

där under hela skolgången. Genom barnen skulle även familjerna nås, vilket 

på sikt syftade till att ändra tattarnas livsstil. Just livsstilen, inte minst rör

ligheten, stod i direkt opposition mot föreställningen om det goda samhället 

och av den anledningen sågs det som något som måste bekämpas. Trots 

denna tydliga skiljelinje, och trots Ohlanders ansträngningar, lyckades man 

inte uppnå konsensus om vad en tattare egentligen var. 

Under 1940-talet skedde en förskjutning från kollektiv och arv till indi

vid och miljö. Intelligenstestning behövde inte innebära en livstidsdom, som 

det uttrycktes i en SOU. Där påpekades också att en stor del av de krimi

nella var efterblivna, men att efterblivenhet liksom vagabondering och social 

missanpassning kunde förebyggas om bara rätt miljö ordnades. Därmed 

konstruerades tattarnas livsstil, snarare än tattarna som en specifik grupp, 

som ett problem. På 1950-talet hade det blivit svårt att tala om arv och olika 

raser på det sätt som gjorts i början av 1940-talet.74 

Intelligensmätningar kunde förekomma i samband med omhänderta

gande av barn till sinnesslöanstalter, skyddshem och uppfostringsanstalter. 

Det förefaller som om många tattarbarn hamnade på olika typer av anstalter 

och att det var lättare att använda tvång om det gick att påvisa låg intelli

gens. Testet användes också i skolan vid förflyttningen av elever från nor

malklasser till hjälpklasser. 

Intelligensmätningarna blev därigenom ett alternativ till tidigare katego

riseringar. Om någon hade låg IQ var det inte längre så viktigt vilken kate

gori som denne tillhörde. Intelligensmätningarna förmodades göra vissa 

osynliga skillnader synliga. Vidare ansågs låg IQ kunna förklara flera social 

problem. Då spelade det ingen roll om personen var tattare, zigenare, lös-

drivare, kriminell, osedlig, arbetsovillig, alkoholist eller bara fattig. Stats

makten kunde intervenera om den trodde att det var nödvändigt — låg IQ 

74 SOU 1947:17, Stöd åt utvecklingshämmad ungdom. Ungdomsvårdskommitténs betän
kande del V (Stockholm 1947), s. 19, 22, 29. 
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var motiv nog. Ju snabbare interventionen gjordes, ju bättre var det. I detta 

sammanhang hade skolan två viktiga uppgifter att fylla: Genom intelli

gensmätningar kunde de mindre begåvade upptäcktas i god tid och dess

utom kunde skolan fostra dem på ett riktigt sätt. 
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