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Abstract 
 
Ohlsson Al Fakir, Ida (2015). Nya rum för socialt medborgarskap. Om vetenskap och 
politik i ”Zigenarundersökningen” – en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-
1965. (New spaces of social citizenship. On science and policy in the ”Gypsy Study” – a 
socio-medical study of Swedish Roma 1962-1965), Linnaeus University Dissertation 
No 208/2015, ISBN: 978-91-87925-46-7. Written in Swedish with a summary in 
English 
 
This thesis investigates Zigenarundersökningen [the Gypsy study] – a socio-medical 
study of Swedish Roma conducted in 1962-1965. The Study was financed by the 
National Labour Market Board, which sought scientific information on every adult 
Roma citizen in order to plan for targeted authority interventions. The socio-
medical team used a number of different medical and social techniques, drawing 
together different kinds of data – from the molecular to the social level – and 
adding “objective” records from public institutions, which resulted in the creation of 
detailed and voluminous individual case files. On the basis of these files, the public 
health specialist John Takman in charge of the socio-medical examinations 
formulated a professional opinion on each individual and family. During the 
execution of the study, new scientific and social questions were articulated, 
resulting in that the originally limited investigation concerning only a smaller group 
of Roma citizens evolved into a comprehensive research project covering all people 
identified as Swedish Roma. In this thesis, this expansion is analysed using 
methodological tools from Science and Technology Studies that focus on the 
reflexivity between the goals of scientific actors, and the social conditions and 
problematisations that surround them. In this way, science and policy mutually 
influence each other in situated practices, which also involves the drawing of 
scientific boundaries that serve to establish epistemic authority.  
 
Departing from Engin F. Isin’s theory on social citizenship, and its alterities, as 
constituted in contingent and contextualised social practices, and from Franca 
Iacovetta’s study of Canadian gatekeepers’ work in cold-war Canada, the thesis 
investigates how the, with time, increasing and more comprehensive activities of 
experts and professionals created new dimensions of citizenship. Against this 
background, the thesis draws the conclusion that the scientific-political 
examinations of problematised citizenship and citizens in Sweden in the 1960’s, 
while defining deviance, also defined normality. This implies, furthermore, that 
scientific measurements and classifications of alterity contributed to constituting 
those measuring and classifying – the experts and professionals – as virtuous 
citizens, in accordance with contemporary norms of professionalism and expertise, 
while the Roma were continually constructed as problematic citizens. Hence, 
scientific-political activities concerning Swedish Roma in the 1960’s created new 
spaces of social citizenship, where the contents of both normality and deviance 
were nuanced and (re)defined.  
 
Keywords: Roma in Sweden, social citizenship, welfare state, alterity, social 
medicine, gatekeepers, expert knowledge, Roma policy, social policy, labour market 
policy, social handicap, social deviance 
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1. Inledning 

Sommaren 1950 fick John Takman, socialläkare vid Stockholms stads 
barnavårdsnämnd, ta emot en polisrapport på remiss av Socialstyrelsen. I 
rapporten påstods det att ”zigenare lämpar sig ej för stadsliv över huvud taget 
och allra minst för livet i en storstad”, och remitterande polis föreslog att 
”poliskammaren måtte föranstalta om avhysning av de båda här ovan 
omtalade zigenarlägrens medlemmar samt meddela förbud mot mark-
upplåtelse för zigenarläger inom Stockholms stads område”.1 Takmans uppgift 
var att i egenskap av socialläkare yttra sig om de ”problem av större räckvidd 
och principiell karaktär” som formulerades i rapporten. Han ansåg sig emel-
lertid inte kunna ta ställning till uppgifterna, eftersom han inte kände till 
romernas sociala och medicinska situation och aldrig hade satt sin fot i ett så 
kallat zigenarläger. För att skapa ett vetenskapligt underlag till ett profes-
sionellt utlåtande initierade han därför en socialmedicinsk undersökning av 
några av familjerna som rapporten gällde. Undersökningsresultaten gav 
Takman anledning att ifrågasätta de lokala myndigheternas föreställningar om 
och behandling av romer: 
 

Att man under en förvetenskaplig epok hade en massa fördomar mot 
denna folkgrupp är nu inte mycket att säga om. Ur såväl praktisk 
som humanitär synpunkt är det emellertid på tiden att ålderdomliga, 
ovetenskapliga föreställningar rensas ut både ur allmänna instruk-
tioner och ur det konkreta arbetet betr. zigenarna.2  

 
För att lösa de akuta problemen föreslog Takman lägenheter åt familjerna, 
daghem eller lekskola för barnen och yrkesutbildning för ungdomarna. En 
”kommunal kurator” borde anställas som koordinator av myndigheternas 

                                                        
1 Stockholms Polis 10:e vaktdistriktet. D II. Nr 977/1950, citerad i John Takmans tjänsteutlåtande till 
Stockholms stads barnavårdsnämnd, ”Synpunkter betr. zigenarna inom Stockholms stad”, 12 april 
1951. Stockholms stadsarkiv: John Takmans arkiv (JT). H:11. (Härefter, JT. H:11.) 
2 Takmans tjänsteutlåtande 1951. JT. H:11. I tjänsteutlåtandet av den 12 april 1951 rapporterade 
Takman om undersökningsresultaten samt gav förslag till åtgärder. Han höll också ett föredrag vid 
Svenska läkaresällskapets sektion för psykiatri den 24 november 1952, vilket återgavs som artikel 
”Socialpsykiatriska synpunkter på de svenska zigenarna” i Svenska Läkartidningen nr 14, 1952. 
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åtgärder, vilka skulle finansieras med hjälp av statsmedel.3 För övrigt, tillade 
han, skulle en ”social-psykiatrisk undersökning av landets alla zigenare […] 
vara av mycket stort intresse och säkert bidra till att frågan löstes snabbare”.4  
 
Takmans kritik mot ”ålderdomliga, ovetenskapliga föreställningar” om romer 
kan kopplas till efterkrigstidens expanderande och vetenskapligt grundade 
välfärdspolitik, vars företrädare gjorde anspråk på att utjämna ekonomiska och 
sociala skillnader mellan olika grupper av medborgare. Under 1950-talet 
uppmärksammades även en del av de i Sverige boende romerna som målgrupp 
för denna politik. 1952 blev dessa romer officiellt erkända som medborgare, 
då den socialdemokratiske socialministern Gunnar Sträng som svar på en 
interpellation i riksdagen deklarerade att ”… de uppskattningsvis 700 svenska 
medborgare, som är kända som zigenare, har samma rättigheter och skyl-
digheter som andra svenskar.”5 I och med socialministerns uttalande klar-
gjordes gruppens officiella status och en ny kategori svenska medborgare 
skapades: de svenska zigenarna. ”Svenska zigenare” var alltså en välfärds-
administrativ kategori, vilken under slutet av 1900-talet kom under växande 
kritik och därför i myndighetsarbete ersattes av det mindre pejorativa ”svenska 
romer”. 1999 erkändes romer som en av fem nationella minoriteter i Sverige.  
 
Minoriteten romer är dock långt ifrån homogen utan består av flera olika grup-
per, varav svenska romer är en. Myndigheterna har delat in den romska mino-
riteten i fem undergrupper: svenska romer, finska romer, nyanlända romer, 
resande samt asylsökande och papperslösa romer. De svenska romerna utgörs 
av ättlingar till de familjer och släkter som antas ha invandrat till Sverige 
under decennierna omkring sekelskiftet 1900. Dessa blev vid mitten av 1900-
talet till målgrupp för statens politik under benämningen ”zigenarfrågan”, det 
vill säga den problematisering och det interventionsområde som experter, 
politiker och tjänstemän formulerade rörande ”zigenare” i Sverige med början 
under 1940-talet.6 I avhandlingen använder jag ofta benämningen svenska 
romer om kategorin ”svenska zigenare”, mitt fokus ligger emellertid på de 
processer som bidrog till etableringen av just denna kategori. 
 
Från 1952 hade landets ”zigenare” alltså formellt sett samma rättigheter som 
alla svenska medborgare. Den formella medborgarstatusens praktiska inne-

                                                        
3 Takmans tjänsteutlåtande, 1951. JT. H:11. 
4 Takmans tjänsteutlåtande, 1951. JT. H:11.  
5 Socialminister Gunnar Strängs svar på interpellation nr. 17, Riksdagens protokoll, andra kammaren 
1952:21. 
6 Begreppet tjänsteman (tjänstemän etc.) avser här en position inom den offentliga byråkratin, en 
position som kan upptas av såväl män som kvinnor. Begreppet tjänsteman är således könsneutral 
såtillvida att det används för både kvinnliga och manliga tjänstemän. Bakom tillsättningen av 
tjänstemän, och i tjänstemännens praktik, låg dock ingalunda könsneutrala avväganden och rutiner 
under efterkrigsdecennierna.  
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börd var dock fortfarande en öppen fråga, vars svar krävde vetenskaplig 
expertkunskap för att formuleras.7 Som svenska medborgare befann sig de 
svenska romerna innanför nationalstatens ramar, men de problematiserades 
alltjämt av myndigheter och experter som en ”avvikande” grupp som befann 
sig utanför välfärdssamhället. Begreppen ”avvikelse” och ”avvikande” samt 
”normalitet” och ”normala” är ofta förekommande i avhandlingen. För att inte 
tynga texten har jag valt att i många fall utelämna citationstecken kring dessa 
begrepp. Detta innebär dock inte att jag tar dem som givna, tvärtom. Min 
utgångspunkt är att avvikelse och normalitet är föränderliga kategorier som 
skapas i relation till varandra och under inflytande från aktörer från politik, 
vetenskap och kulturarvssfär, samt från enskilda aktörer och aktörer i grupp 
som inte representerar specifik professionell kunskap.  
 
För att myndigheterna skulle kunna hantera problematiseringen kring avvik-
ande romer gjordes gruppen till specifika objekt för socialvetenskaplig och 
medicinsk kunskap, vilket resulterade i en mängd aktiviteter som syftade till 
att kartlägga och skapa kunskap om romer på lokal, regional och nationell 
nivå.8 I november 1962 påbörjades som ett led i detta en, med tiden mycket 
omfattande och detaljerad, socialmedicinsk undersökning av de svenska rom-
erna. Denna socialmedicinska undersökning, som i praktiken leddes av John 
Takman, skulle komma att kallas för Zigenarundersökningen 1962-1965 och 
det är den som står i fokus för föreliggande avhandling.  
 
Zigenarundersökningen finansierades av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), 
som enligt ett regeringsbeslut 1958 hade blivit (del)ansvarig myndighet för 
”zigenarfrågan”. Frågan delade sin generella struktur och sitt innehåll med 
andra sociala frågor; den formulerades som ett socialt problem som krävde en 
lösning genom myndighetsarbete, vilket måste baseras på vetenskaplig kun-
skap.9 När AMS tog över ansvaret i ”zigenarfrågan” formulerades också 
mycket riktigt behovet av ny – den här gången specifikt socialmedicinsk – 
kunskap om de svenska romerna. I och med Zigenarundersökningen 1962-
                                                        
7 Jfr Gunnela Björks avhandling om kvinnors praktiska politiska medborgarskap, vilket förhandlades 
och formades i och genom deras politiska vardagsarbete på lokal nivå. Björk, Gunnela, Att förhandla 
sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-195. Lund, 1999. 
8 Statens och vetenskapernas intresse för den ”svenska zigenaren” vid denna tid kan jämföras med 
deras intresse för ”flyktingen”, vilken enligt Liisa Malkki framträdde som en ”knowable, nameable 
figure and as an object of social-scientific knowledge”. Malkki, Liisa ”Refugees and Exile: From 
’Refugee studies’ to the National Order of Things” i Annual Review of Anthropology. 1995, Vol. 24, s. 
498. I artikeln undersöker Malkki de processer som följde närmast på andra världskriget, då 
”flyktingen” etablerades som specifik kategori i internationellt och nationellt myndighetsarbete. Det 
finns stora likheter med de processer då ”svenska zigenare” konstruerades som en avgränsad 
befolkningskategori samt de vetenskapliga kunskapsområden och myndighetspraktiker som stödde och 
formade dessa processer. 
9 Marsh, Adrian & Montesino, Norma. ”Roma migrations”. The Encyclopedia of Global Human 
Migration. Oxford, 2013; Montesino, Norma ” The ’Gypsy Question’ and the Gypsy expert in 
Sweden”, Romani Studies 5, vol. 11, no. 1, 2001. 
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1965 var det socialmedicinska begrepp och tekniker som användes för att 
formulera problemen likväl som åtgärderna gällande romer. 

Nationalstatlig vetenskap 
En av den moderna nationalstatens mest grundläggande idéer är den om en 
homogen befolkning.10 Eftersom det alltid har bott människor av olika 
etnicitet inom den svenska statens gränser, har idén om befolkningens homo-
genitet emellertid fått skapas med hjälp av olika strategier. Att samla och 
skapa kunskap om grupper som har ansetts vara avvikande har varit ett sätt att 
konstruera en etniskt homogen nation och sammankoppla denna idé med 
staten, det vill säga, för att uppnå idealet om national-staten skapades en nat-
ionell population som passade inom statens gränser.11  
 
Svenska staten har internationellt sett varit en föregångare när det gällt 
skapandet av vetenskaplig och/eller pseudovetenskaplig kunskap om (grupper 
inom) den svenska befolkningen. Kunskapsinsamlingarna har historiskt sett i 
synnerhet gällt samer, eller ”lappar”, och deras övergripande syfte har, enligt 
sociologen Greggor Mattson, varit kopplat till konstruktionen av en homogen 
svensk nationalstat:  
 

Sweden was one of the earliest countries to construct a homogenous 
nation, one admired by progressives and fascists alike. Its racial 
identity was crafted by means of, not despite, the fame of its Lapp 
minority. Furthermore, Lapps were the medium through which 
Swedish scientific entrepreneurs constructed their country as 
cosmopolitan and European, projecting national influence abroad 
long after Sweden had lost geopolitical power. The nation-state 
ideal was only accomplished by tremendous amounts of scientific 
labour, bureaucratic work, and national forgetting. Thus the ethnic-
ally pure Sweden became classified in both senses: categorized and 
encrypted.12 

 
I dessa processer av kunskapsinsamling har stat, byråkrati, kulturarvssfär och 
vetenskap samverkat; arbetet har ibland siktat mot gemensamma mål, men 

                                                        
10 Anderson, Benedict, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. 
London, 2006. 
11 Greggor Mattson, ”Nation-State Science: Lappology and Sweden's Ethnoracial Purity”. Comparative 
Studies in Society and History, vol. 56, nr. 2, 2014. 
12 Mattson, 2014, s. 321. Se vidare Linda Andersson Burnett Northern Noble Savages? Edward Daniel 
Clarke and British Primitivist Narratives on Scotland and Scandinavia, c. 1760-1822. Edinburgh, 
2012; Fur, Gunlög, Colonialism in the margins: cultural encounters in New Sweden and Lapland. 
Leiden, 2006; Fur, Gunlög, Cultural confrontation on two fronts: Swedes meet Lenapes and Saamis in 
the seventeenth century. Norman, 1993. 
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motiverats av skilda intressen.13 De vetenskapliga, professionella och/eller 
politiska målsättningarna har dock varierat genom historien. Den efterkrigstida 
svenska välfärdsstaten och vetenskapen hade till exempel inget intresse av att 
placera samer eller romer på en hierarkisk skala av raser såsom mellan-
krigstidens svenska vetenskapsmän hade gjort inom ramen för den rasbio-
logiska vetenskapen. Icke desto mindre genomfördes genetiska undersökning-
ar för att särskilja ”svenskar” och ”zigenare” även efter andra världskriget, 
inom ramen för den socialmedicinska Zigenarundersökningen. Syftet som 
angavs för dessa kartläggningar var dock ett annat än det rasbiologiska eller 
eugeniska. Avhandlingen kommer att ge svar på hur och varför sådana under-
sökningar genomfördes.  
 
Mattson använder sig av begreppet nation-state science, vilket jag översätter 
till nationalstatlig vetenskap, för att analysera produktionen av vetenskaplig 
kunskap för varierande biopolitiska och geopolitiska syften i den svenska 
(national)statens och vetenskapens internationella historia. Mattsons poäng är 
nämligen att staters kunskap och kontroll över den egna befolkningen, det vill 
säga biopolitik, hade (har) en explicit koppling till staters internationella in-
tressen, det vill säga geopolitik.14 Begreppet ”nation-state science” innebär att 
denna betydelsefulla union mellan biopolitik och geopolitik hamnar i för-
grunden, eftersom båda har, som han säger, ”… been embedded in cosmo-
politan scientific practices…”.15 Sådana praktiker har bland annat bestått av ett 
antal viktiga metodologiska uppfinningar såsom detaljerade befolkningsreg-
ister, antrometriska mätmetoder och ett rasbiologiskt forskningsinstitut. Enligt 
Mattson var samtliga av dessa teknologier resultat av svenska vetenskapsmäns 
verksamhet.16  
 

                                                        
13 Historikern Maria Björkman menar t ex att det var vetenskapliga företrädare, snarare än politiker, 
som drev tidens genetiska kartläggningsprojekt, vilka de fick gehör för genom lobbykampanjer riktade 
till politiker, forskningsfinansiärer och medier. Björkman, Maria, Den anfrätta stammen: Nils von 
Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963. Lund, 2011. Se även Björkman, Maria, ”Därför 
är människor rädda för genetiken” i Dagens Nyheter 2011-07-12. Nationella museer som bland annat 
Nordiska museet och Nationalmuseum har varit viktiga institutioner i skapandet av den svenska 
nationen med en homogen befolkning. Se t ex Bohman, Stefan, Historia, museer och nationalism. 
Stockholm, 1997; Ekström, Anders, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-
talets världsutställningar. Stockholm, 1994. 
14 Mattson, 2014, s. 324 f. Mattson driver sin tes genom att framhäva den betydelse som termerna 
fylldes med i sitt ursprungliga sammanhang, det vill säga innan Foucault lanserade biomakt och 
biopolitik på 1970-talet. Det var nämligen den svenske statsvetaren Rudolf Kjellén som redan 1916 
introducerade begreppet biopolitik som en direkt motsvarighet till geopolitik, vilket han också 
introducerade. Jfr Mitchell Dean som understryker biopolitikens geopolitiska funktion genom 
regleringen av migrationsrörelser, transitioner, bosättningar och repatrieringar av olika befolkningar 
och/eller grupper såsom flyktingar, migranter, s.k. gästarbetare, turister och studenter. Dean, Mitchell, 
Governmentality: power and rule in modern society. Thousand Oaks, Calif., 1999, s. 100. 
15 Mattson, 2014, s. 325. 
16 Mattson, 2014, s. 326 f och 331-337. 
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Med start under 1920-talet började socialmedicinska eller socialhygieniska 
teknologier att användas för att skapa kunskap om den svenska befolkningen 
för, vad socialhygienens företrädare beskrev som, samhällets och det 
allmännas bästa.17 Den kunskap som producerades hjälpte till att lägga grund-
en till 1930-talets sociala reformer som till exempel arbetslöshetsförsäkring, 
ny pensionslagstiftning, reglerad semester, social bostadspolitik och mödra-
vård, med mera.18 Ett övergripande syfte med kartläggningarna var att hantera 
de hot som samtidens politiker och vetenskapliga experter såg i den svenska 
befolkningens minskande kvantitet och förment sjunkande kvalitet.19 När den 
socialmedicinska kunskapsinsamlingen om avvikande grupper i den svenska 
befolkningen utökades under 1940-talet till 1960-talet var huvudsyftet emel-
lertid ett annat. Då fokuserades den expanderande välfärdsstatens förmåga 
eller oförmåga att uppnå målsättningen om ett socialt jämlikt samhälle, där 
samtliga medborgare hade tillgång till den allmänna och växande välfärden.20  
 
Efterkrigsdecennierna var en dynamisk och expansiv tid i den svenska 
välfärdsstatens historia, då Sverige stod på en såväl ekonomiskt som politiskt 
stabil grund. Etablerade moraliserande problemformuleringar rörande avvik-
ande grupper ifrågasattes i den socialpolitiska debatten och bland tjänstemän 
och experter.21 Argument framfördes för att även dessa grupper kunde bli 
goda medborgare, samtidigt var samtidens stora efterfrågan på arbetskraft ett 
viktigt incitament för att rehabilitera personer som medicinska experter 
bedömde hade någon arbetsförmåga.22 Inflytelserika socialmedicinare menade 

                                                        
17 Qvarsell, Roger, 'Socialmedicinen och den sociala ingenjörskonsten.', i Nordisk medicinhistorisk 
årsbok, 1995, s. 135 ff. 
18 Berg, Annika, Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen. Uppsala, 
2009, särskilt s. 34-46; Pettersson, Ulla, Socialt arbete, politik och professionalisering: den historiska 
utvecklingen i USA och Sverige. Stockholm, 2001, kap. 4; Johannisson, Karin, 'Folkhälsa: det svenska 
projektet från 1900 till 2:a världskriget', Lychnos, 1991. 
19 Se t ex Ohlander, Ann-Sofie, More children of better quality?: aspects on Swedish population policy 
in the 1930's. Uppsala, 1980; Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar, Kris i befolkningsfrågan. Nora, 1997 
[1934]. 
20 Se t ex Inghe, Gunnar, och Maj-Britt Inghe. Den ofärdiga välfärden. Stockholm, 1967; Inghe, 
Gunnar Klientelet på ungkarlshotellen. Stockholm. 1962; Inghe, Gunnar. Fattiga i folkhemmet. 
Stockholm, 1960; Inghe, Gunnar, Mental and physical illness among paupers in Stockholm. 
Copenhagen, 1958. Motiven för att samla kunskap om grupper som har ansetts avvikande har 
emellertid delvis varit överlappande, dvs. att socialhygieniska och befolkningspolitiska syften fanns 
kvar även efter andra världskriget. Se t ex Tydén, Mattias, Från politik till praktik: de svenska 
steriliseringslagarna 1935-1975. Stockholm, 2002. 
21 Dessa grupper inbegrep utöver romer bland annat flyktingar, ”sinnesslöa”, och samer. Se Montesino, 
Norma, Zigenarfrågan: intervention och romantik. Lund, 2002, och Montesino, Flyktingskap - ett 
handikapp. Växjö, 2006; Lind, Judith, Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och 
medborgarskap 1925-1954. Linköping, 2000; Mörkenstam, Ulf, Om "Lapparnes privilegier": 
föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. Stockholm, 1999. 
22 Johansson, Jesper, "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.": retorik och praktik i LO:s 
invandrarpolitik 1945-1981. Växjö, 2008, se särskilt s. 13 ff; Montesino, 2006; Montesino, 2002; Lind, 
2000; Mörkenstam, 1999; Olsson, Lars, På tröskeln till folkhemmet: baltiska flyktingar och polska 
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att gapet mellan dem som kunde ta del av den utökade välfärden och dem som 
hamnade utanför hade ökat. För att motverka detta antogs mer kunskap på 
individnivå behövdas.23 Med hjälp av socialmedicinska metoder undersöktes 
därför många olika grupper och kategorier i befolkningen; gränser drogs mel-
lan avvikande och normala medborgare och olika strategier formulerades för 
att rehabilitera, anpassa eller inpassa dem som definierats som avvikande.24 
 
Till grund för undersökningarna låg en idé om social rättvisa; alla medborgare 
kunde och borde få plats i det svenska välfärdssamhället. De socialmedicinska 
undersökningsresultaten visade emellertid att så inte var fallet, och slutsatsen 
var att samhället måste ingripa. I detta arbete skulle socialmedicinen, enligt 
dess förespråkare, stå för den vetenskapliga och praktiska kunskapen och 
erfarenheten, medan staten och myndigheterna skulle finansiera respektive 
genomföra arbetet på lokal nivå. Zigenarundersökningen var således en 
(mycket liten) del av denna större process, där det goda ”folkhemmet” 
befolkat med goda medborgare skulle skapas genom sociala reformer och 
progressiv politik baserade på social och medicinsk vetenskaplig kunskap.  
 
När de ”svenska zigenarna” under 1940-talet och i början av 1950-talet upp-
märksammades av de sociala myndigheterna och socialmedicinska aktörer kan 
det således förstås i ljuset av tidens generella socialmedicinska problem-
atisering av avvikande som människor i behov av samhällets stöd. Dessa 
förment hjälplösa individer och grupper hade det gemensamt att de inte levde 
upp till myndigheternas förväntningar om vad en god och dygdig medborgare 
skulle vara. De ”svenska zigenarna” var således inte unika i detta avseende, 
men däremot problematiserades de som särdeles avvikande, eftersom expert-
erna rapporterade att gruppen inte uppfyllde något av de grundläggande krav-
en rörande fast bostad, förvärvsarbete, god hälsa och skolgående barn.25  
 
Jag ser sålunda Zigenarundersökningen som en del av en större politisk, 
nationsskapande policy, vilken med hjälp av vetenskapliga, i huvudsak social-
medicinska, metoder skulle skapa ny kunskap om ”svenska zigenare”. Syftet 
med kunskapsinsamlingen var att identifiera på individnivå i vilken utsträck-
ning och på vilka sätt romerna var avvikande, och hur de kunde bli normala 
genom myndighetsarbete. Det omfattande material som skapades genom 
                                                                                                                               
koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget. 
Lund, 1995;  
23 ”Problemet” uppmärksammades bl. a i Inghe, 1960, samt i Inghe & Inghe, 1967. Tillsammans med 
sin maka Maj-Britt Inghe konstaterade Inghe att ”man vet för lite om dessa problem” och att 
”undersökningar och kartläggningar av sociala brister och missförhållanden inom olika kategorier i det 
moderna svenska samhället” därför var nödvändiga.  
24 Rehabilitering, anpassning och inpassning var tidstypiska begrepp, jag återkommer till dessa i del II. 
Ett stort antal befolkningsgrupper och -kategorier problematiserades som avvikande av 
socialmedicinska aktörer, se vidare kapitel 5. 
25 1954 års zigenarutredning, Zigenarfrågan: betänkande. Stockholm, 1956; Takman, 1952. 
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Zigenarundersökningen möjliggör en vetenskaplig studie av hur svenska 
myndigheter och experter vetenskapligt och praktiskt beredde en process, där 
en grupp som tidigare definierats som främlingar skulle ges de förutsättningar 
som antogs behövas för att bli svenska, dygdiga medborgare. Materialet 
innebär också att jag kan detaljstudera vilka metoder som användes och vilken 
typ av vetenskaplig kunskap som producerades specifikt för efterkrigsdecen-
niernas svenska politiska, sociala och vetenskapliga målsättningar gällande 
romer.  
 
I centrum för praktiken stod onekligen de ”svenska zigenarna”; det var romer 
som registrerades, kartlades, undersöktes och utvärderades, och det var deras 
situation och position som med hjälp av myndigheternas och experternas 
arbete skulle förändras och förbättras. Ändå är det inte i första hand romer 
som jag har fokuserat på i arkivhandlingar och rapporter. Mitt perspektiv har 
istället riktats mot undersökarna, mot den vetenskapliga kunskapsinsam-
lingens roll i efterkrigstidens ”zigenarfråga”, och mot vad som av samtidens 
experter konstruerades som normalt respektive avvikande i och med dessa 
insamlingar. Romers inställning till och agerande i relation till efterkrigstidens 
”zigenarpolitik” har skildrats bland annat av Katarina Taikon, som 1963 pub-
licerade sin banbrytande bok Zigenerska, i journalisten Lawen Mohtadis bok 
om Katarina Taikon och 1960-talets romska medborgarrättsrörelse som 
publicerades 2012, och till viss del även i Hans Caldaras memoarer från 
2002.26 
 
Jag vänder således min blick mot de svenska myndigheternas, tjänstemännens 
och de vetenskapliga experternas arbete, snarare än mot de romer som de 
undersökte och skapade kunskap om. Perspektivet innebär ingalunda att jag 
bortser från att romer agerat som politiska subjekt i dessa processer. Det 
betyder att jag vill lyfta fram de processer där de gjordes till objekt för olika 
socialpolitiska och vetenskapliga projekt under decennierna efter andra världs-
kriget. Avhandlingen handlar med andra ord inte om romer, utan om hur 
svenska myndigheter och experter tänkte om och handlade gentemot de 
svenska medborgare som identifierats som ”zigenare”. 

Problemformulering och syfte 
Filosofen Hannah Arendt har hävdat att nationellt medborgarskap under 
mellankrigstiden, och mer explicit under åren efter andra världskriget, kom att 
representera normalitet. Att inte vara knuten till ett nationellt territorium 
genom medborgarskap, att inte vara bofast, formulerades som en historisk 

                                                        
26 Mohtadi, Lawen, Den dag jag blir fri: en bok om Katarina Taikon. Stockholm, 2012; Caldaras, 
Hans, I betraktarens ögon. Stockholm, 2002; Taikon, Katarina, Zigenerska. Stockholm, 1963. 
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anomali som måste åtgärdas.27 Nationellt medborgarskap blev i denna process 
ett argument som användes för att definiera avvikelse och vilka som var avvik-
ande. Individer och grupper utanför eller på gränsen till sådant nationellt med-
borgarskap – så kallade gästarbetare, flyktingar och statslösa – konstruerades 
därmed som avvikande i relation till det normala, det vill säga till dem som 
ägde medborgarskap. Inhemska minoriteter som romer och judar hade 
emellertid definierats som avvikande alltsedan 1700-talet, och samer ännu 
tidigare.28  
 
Medborgarskapsforskaren Engin F. Isin hävdar emellertid att det är 
historiografin kring medborgarskap, snarare än ”verkliga” historiska händelser 
och processer, som konstruerat en dikotomi mellan medborgarskap och avvik-
else. Avvikelse, hävdar Isin, ska istället ses som en del av medborgarskap; 
inom ramen för nationellt medborgarskap ryms (icke-essentiella och förän-
derliga) grupper av avvikande medborgare, vilka konstitueras både i dialog 
och i strid med etablerade grupper av medborgare (”virtuous citizens”).29 
Olika problematiserade grupper och individer (till exempel ”zigenare”, ”arbet-
are” och ”kvinnor”) har med andra ord inte exkluderats från medborgarskap 
utan från medborgarskapets historiografi. Sådana grupper var kort sagt 
nödvändiga för konstituerandet av medborgarskap. Som jämförelse kan vi 
tänka på den teoretiska avgränsningen av politik till dess formella (och 
historiskt sett manliga) rum och arenor; gruppers uteslutning från sådana rum 
och arenor innebär inte att dessa gruppers aktiviteter inte är politiska. ”Women 
outside of politics is politics”, som Isin har uttryckt det.30 
 
I avhandlingen inspireras jag av Isins konceptualisering av medborgarskap 
som inbegripande avvikelse, för att undersöka de processer där svenska rom-
ers medborgarskap skulle beredas och underbyggas vetenskapligt under 1960-
talet. Isin har föreslagit att medborgarskapsstudier ska fokusera på just sådana 
processer där medborgarskap konstitueras, istället för att diskutera medborgar-
skap som resultatet av en process.31 Med socialt medborgarskap menar jag 
därmed inte i första hand en samling rättigheter och skyldigheter som 
individen har (eller inte har), utan en föränderlig social praktik. Ett grund-
läggande antagande i avhandlingen är således att socialt medborgarskap 
skapas i praktisk verksamhet och genom vardagliga rutiner. Hur det skapas, 
                                                        
27 Detta framhäver också Malkki i Arendts spår. Malkki, 1995; Arendt, Hannah, The origins of 
totalitarianism. New York, 1973. 
28 Mattson, 2014; Montesino, 2002. Även katoliker och finländare finns bland de grupper som 
återkommande har definierats och bemötts som avvikande av svenska staten, myndigheter och personer 
i myndighetsställning.  
29 Isin, Engin F., Being political: genealogies of citizenship. Minneapolis, Minn., 2002. 
30 Engin Isin på seminarium ”Citizenship’s Domestic Others” vid International Postgraduate School, 
London 4-5 mars 2014. Jfr Lister, Ruth, Citizenship: feminist perspectives. Basingstoke, 2003, se 
särskilt kap. 4; Björk, 1999. 
31 Jfr Isin, 2002, s. 3. 
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och vad som konstituerar medborgare som goda/dygdiga respektive 
dåliga/lastbara, är med andra ord empiriska frågor som besvaras med hjälp av 
undersökning och analys. Kunskapen, rutinerna och dokumenten som skapad-
es inom ramen för Zigenarundersökningen utgör ett empiriskt underlag som 
tillåter mig att konkret undersöka Isins teoretiska antaganden om skapandet av 
socialt medborgarskap och sociala medborgare. I kapitel 3 utvecklar jag den 
teoretiska diskussionen om socialt medborgarskap som praktik. 
 
Analysen av hur medborgare konstitueras i och genom praktik bygger på en 
idé om medborgarskap som en föränderlig social relation, vilken regleras 
genom historiskt bestämda normer.32 Aktörskap har således en central plats i 
avhandlingen. Det är dock inte aktörerna i sig, deras bakgrund eller personliga 
intressen, som bär historisk förklaringskraft. I stället ser jag aktörerna som 
representanter för olika kunskapsområden, institutioner, politiska övertygelser, 
socialpolitiska visioner och förhållningssätt, som sammantaget hjälper mig att 
analysera och förklara de skeenden som Zigenarundersökningen var del av 
och/eller orsakade. Hur olika aktörer agerade var centralt både för Zigenar-
undersökningens genomförande och för efterkrigsdecenniernas svenska med-
borgarskapsprojekt. Annorlunda uttryckt så tänker jag att människor inte är 
passiva regelföljare som styrs av sociala, politiska och administrativa struk-
turer eller juridiska regleringar, utan att de är aktiva inom de (föränderliga) 
ramar som strukturerna sätter och att de interagerar med dessa.33 Den social-
medicinska Zigenarundersökningen utgör ett utmärkt källmaterial för en studie 
av aktörskap i den svenska välfärdsstatens medborgarskapsprojekt. 
 
Min studie av Zigenarundersökningen fokuserar på det projekt, som kan kallas 
för den svenska statens medborgarskapsprojekt, och hur det formulerades 
inom ett socialmedicinskt ramverk under 1960-talet. Termen medborgarskaps-
projekt är min översättning av sociologen Nikolas Roses begrepp citizenship 
project, vilket avser myndigheternas syn på vissa individer eller grupper som 
potentiella medborgare, samt de strategier som utvecklas för att dessa 
individer eller grupper ska göras till medborgare.34 Ett syfte med efterkrigs-

                                                        
32 Jfr Isin, 2002, s. 29 f. 
33 Jfr samproduktionen av vetenskap och politik, vilken enligt Jasanoff et al. har analyserats enligt två 
huvudsakliga förklaringslinjer inom STS: den konstitutiva och den interaktionistiska. Min avhandling 
sällar sig till den senare typen av studier. Jasanoff, Sheila (red.) States of knowledge: The co-
production of science and the social order. London, 2004, kap. 2. 
34 Detta, menar Rose, kan uttryckas i olika strategier såsom: ” [D]efining those who were entitled to 
participate in the political affairs of a city or region; imposing a single legal system across a national 
territory; obliging citizens to speak a single national language; establishing a national system of 
universal compulsory education; designing and planning buildings and public spaces in the hope that 
they would encourage certain ways of thinking, feeling and acting; developing social insurance 
systems to bind national subjects together in the sharing of risks.” Rose, Nikolas S., The politics of life 
itself: biomedicine, power, and subjectivity in the twenty-first century. Princeton, 2007, s. 131. 
Begreppet utvecklades först av Nikolas Rose & Carlos Novas, se deras artikel “Biological Citizenship” 
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tidens (svenska och andra) medborgarskapsprojekt var att skapa sociala 
medborgare, men, framhåller Rose, utöver detta var projekten också ”… 
centrala både för idén om nationalstaten, och för de praktiska tekniker som 
formar sådana stater.”35  
 
Roses teoretisering omkring medborgarskapsprojekt är besläktat med 
Mattsons begrepp nation-state science. I båda fallen rör det sig om processer 
där vetenskap, byråkrati och politik samverkat i (det historiskt specifika och 
föränderliga) skapandet av både stat, nation och medborgare. Inom teknik- och 
vetenskapsstudier (Science and Technology Studies, STS) har en sådan 
reflexivitet mellan vetenskapens målsättningar och de sociala förhållanden 
som omger dem konceptualiserats med hjälp av begreppet co-production, 
vilket jag i detta sammanhang översätter till den något mindre eleganta 
svenska termen samproduktion.36 Samproduktion innebär, förenklat, att veten-
skapliga processer både villkoras av och återskapar övergripande politiska och 
ekonomiska ordningar likväl som sociala relationer och materiella villkor och 
i den omedelbara omgivningen. Trots att förledet, sam-, leder tanken till 
samarbete, är det viktigt att hålla i minnet att samproduktion också kan 
involvera konflikter och stundtals hårda strider, där olika vetenskapliga 
aktörer konkurrerar med varandra, och där även andra (politiska, byråkratiska, 
professionella, med flera) aktörer är involverade på olika villkor och utifrån 
olika intressen.37  
 
I min analys av dessa processer finner jag vetenskapssociologens Thomas F 
Gieryns teoretisering av vetenskapligt arbete som contests of credibility, vilket 
jag översätter till kamp om trovärdighet, användbar.38 Gieryn har utvecklat 
begreppet för att undersöka hur viss vetenskaplig kunskap etableras som legi-
tim på bekostnad av andra teorier, tolkningar och påståenden. Det är framför 
allt vetenskapliga aktörer som agerar i kamper om trovärdighet, men även 
andra aktörer (politiker, tjänstemän, media med flera) kan involveras i dessa.39 
                                                                                                                               
i Ong, Aihwa & Collier, Stephen J. (red.), Global assemblages: technology, politics, and ethics as 
anthropological problems. Malden, MA, 2005. 
35 Min översättning av: ”… central both to the idea of the national state, and to the practical techniques 
of the formation of such states.” Rose, 2007, s. 131. 
36 Jasanoff, 2004; Clarke, Adele & Fujimura, Joan H. (red.), The right tools for the job: at work in 
twentieth-century life sciences. Princeton, N.J., 1992, s. 7 f. I sammanhanget är det intressant att 
forskningsfinansiären KK-stiftelsen specifikt anger samproduktion mellan vetenskapen och det 
omgivande samhället (i synnerhet näringslivet) som både ett mål och ett medel i (den KK-stödda) 
strävan mot att skapa vetenskaplig kunskap som både tillfredsställer internvetenskapliga behov och 
beaktar den samhälleliga nyttan. http://www.kks.se/medel/SitePages/Samproduktion.aspx, 2014-11-14. 
37 Se t ex uppsatserna i Jasanoff, 2004. Jfr Pierre Bourdieus konceptualisering av dylika processer med 
begrepp som fält, habitus och olika former av kapital. Se vidare Bourdieu, Pierre, Les règles de l'art: 
genèse et structure du champ littéraire. Paris, 1992; Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter,. 
Stockholm, 1993; Bourdieu, Pierre, Outline of a theory of practice. Cambridge, 1977. 
38 Gieryn, Thomas F., Cultural boundaries of science: credibility on the line. Chicago, 1999. 
39 Se t ex kap. 4 i Gieryn, 1999. Gieryn kallar aktörerna för players och stakeholders. 
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Målsättningen för de vetenskapliga experterna är att etablera epistemisk 
auktoritet inom sitt kunskapsområde, vilket medför stigande högaktning, ökat 
inflytande och, i bästa fall, ett överflöd av materiella resurser (det vill säga 
forskningsmedel och utrustning likväl som tillgång till de bästa forskarna), 
som i sin tur lägger grunden för ytterligare vetenskapliga sanningsanspråk.40 
Den vetenskap som har epistemisk auktoritet inom ett område bestämmer vad 
som gäller på detta område; ”Epistemic authority locates jurisdiction over 
natural facts”, skriver Gieryn.41 
 
I de senaste århundradenas medborgarskapsprojekt har i synnerhet biologiska 
idéer varit framträdande. Antaganden om människors biologi (”ras”, genetik 
och hälsa) har, enligt Rose, ”understött distinktioner mellan faktiska, poten-
tiella, besvärliga och omöjliga medborgare.”42 Efter andra världskriget gjorde 
socialmedicinska aktörer i ökande grad anspråk på att förfoga över de rätta 
metoderna för att kunna göra sådana distinktioner i relation till samtidens 
medborgarskapsprojekt. Detta analyserar jag som en strategi i en kamp om 
den epistemiska auktoriteten. Efterkrigsdecenniernas medborgarskapsprojekt, 
vilka legitimerades såväl politiskt som vetenskapligt, ser jag således som en 
arena för kamper om trovärdighet. Kampen om epistemisk auktoritet bedrivs 
med hjälp av flera olika strategier, vilka Gieryn analyserar med hjälp av 
termen gränsdragningsarbete. Både samproduktion och gränsdragning, som 
metodologiska verktyg, utgår ifrån att verksamheter som till synes är åtskilda, 
i själva verket är nära förbundna men framstår som åtskilda tack vare ett 
omfattande retoriskt och praktiskt arbete av de involverade aktörerna.43 Sådant 
arbete består enligt Gieryn av strategiska, praktiska handlingar (”strategic 
practical action”), och går i grund och botten ut på att aktörer drar upp olika 
typer av gränser som etablerar den egna vetenskapens problemformuleringar, 
metoder och slutsatser som vetenskapliga och tillförlitliga och motparternas 
dito som motsatsen. Jag återkommer till den metodologiska terminologin i 
kapitel 3. 
 
I Zigenarundersökningen kan kampen om att etablera socialmedicinen som 
epistemisk auktoritet analyseras på en praktisk och vardaglig nivå. Det som 
stod på spel var dock inte bara den vetenskapliga legitimiteten, utan också det 
sociala medborgarskapets innehåll och ideal; vetenskap och välfärdspolitik 
samproducerades i praktiska forskningsprocesser. Min teoretiska ambition är 
därför att, med Zigenarundersökningen som empiriskt material, undersöka hur 
socialt medborgarskap och sociala medborgare skapas i en vetenskaplig forsk-
                                                        
40 Gieryn, 1999, s. 13 f. 
41 Gieryn, 1999, s. 15. 
42 Min översättning, i original: ”underpinned distinctions between actual, potential, troublesome, and 
impossible citizens.” Rose, 2007, s. 132. 
43 Beckman, Jenny, et al ”Inledning” i Widmalm, Sven (red.), Vetenskapens sociala strukturer: sju 
historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt. Lund, 2008, s. 11. 
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ningspraktik. Med utgångspunkt i ovanstående har jag formulerat avhandling-
ens två huvudsyften.  
 
Det första syftet är att undersöka hur och varför vetenskaplig kunskap 
skapades med svenska romer som undersökningsobjekt under efterkrigsdecen-
nierna, samt vilka aktiviteter som utvecklades i anslutning till kunskaps-
insamlingen. Jag vill härmed ge en bild av hur den, i samtiden närmast allt 
överskuggande, tron på vetenskaplig kunskap organiserades, motiverades och 
legitimerades i praktiken. Jag gör detta genom en analys av Zigenar-
undersökningen 1962-1965, vilken framstår som ett rum mellan välfärdspoli-
tik och socialmedicinsk vetenskap. De sociala myndigheterna efterfrågade 
uppgifter om romernas hälsa och sökte klassificera dem i relation till arbets-
förmåga, Zigenarundersökningen fungerade som det rum där kontrollerna och 
klassificeringarna kunde genomföras. Den rumsliga metaforen är användbar 
dels för att poängtera dynamiken i Zigenarundersökningens praktik, dels för 
att ge utrymme för de aktörer som var delaktiga i denna praktik och de mate-
riella villkor som omgav den.  
 
Avhandlingens andra syfte är att undersöka konstituerandet av och samspelet 
mellan avvikelse och medborgarskap i en specifik praktik, den socialmedic-
inska Zigenarundersökningen, under en specifik period i den svenska välfärds-
statens historia – 1960-talet.44 Det var de statliga myndigheternas, främst 
Arbetsmarknadsstyrelsens, officiella målsättning och budget som i huvudsak 
satte de administrativa och ekonomiska gränserna för praktiken, men inom 
dessa gränser hade de vetenskapliga experterna en relativt stor handlingsfrihet. 
Det fanns sålunda inom ramen för Zigenarundersökningen utrymme för form-
ulering av nya vetenskapliga frågor och forskningsintressen. Den empiriska 
analysen fokuserar därför på en praktisk nivå, för att jag ska kunna undersöka 
de sociala praktiker, som den statligt finansierade Zigenarundersökningen var 
del av och/eller gav upphov till.  

Frågeställningar 
För att operationalisera mina syften har jag formulerat ett antal frågeställ-
ningar som relaterar till mina teoretiska antaganden om socialt medborgar-
skap, aktörskap och epistemisk auktoritet. Det första större problem som jag 
undersöker gäller de samtida sammanhang där socialmedicinsk kunskap skap-
ades, vilka sociala och politiska villkor som präglade kunskapsinsamlingarna. 
Detta problem bryts upp i ett antal konkreta frågeställningar, som besvaras i 
del I för att skapa en grund för analyserna i del II: 
 

                                                        
44 Den vetenskapliga, socialmedicinska, problematiseringen av ”svenska zigenare” som avvikande 
undersöker jag dock som ett exempel på hur experter och tjänstemän i socialmedicinska kretsar förhöll 
sig till och undersökte problematiserade grupper i välfärdssamhället. 
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• Vilka problematiseringar formulerades av och/eller övertogs av 

socialmedicinska aktörer under efterkrigsdecennierna? 

• Hur såg dessa aktörer på sin roll i samtidens samhälle och vetenskap? 

• Hur och varför – med vilka metoder och för vilka syften – skapades 

socialmedicinsk kunskap om förment avvikande grupper i det svenska 

välfärdssamhället under decennierna efter andra världskriget? 

• Vilka arbetsmarknadspolitiska problem formulerades? 

• Vad var AMS:s roll i ”zigenarfrågan” under undersökningsperioden? 	  

 
Utifrån dessa frågeställningar gällande AMS, socialmedicinen och ”zigenar-
frågan” närmar jag mig den socialmedicinska Zigenarundersökningens 
praktik, vilken analyseras i del II. Mitt övergripande fokus rör här dynamiken i 
forskningsprocessen, det vill säga hur själva proceduren och innehållet i 
undersökningen formades, vilka metoder och rutiner som etablerades samt hur 
och varför undersökningen utvecklades och expanderade över tid och rum. 
Följande frågor ska besvaras: 
 

• Hur omformades det arbetsmarknadspolitiska problemet till ett 

vetenskapligt projekt?  

• Vilka kunskapsområden fanns representerade i detta projekt? 

• Hur organiserades arbetet och vilka aktörer utförde det? 

• Vilka strategier utvecklade aktörerna för att dra upp gränser 

mellan det socialmedicinska arbetet och konkurrerande kunskaps-

områden? 

• Vilka allianser och konflikter uppstod mellan tjänstemän och 

representanter för det vetenskapliga samfundet? 	  
 
Svaren på dessa frågeställningar leder vidare till frågeställningar som fokuser-
ar på de processer som var tänkta att göra de ”svenska zigenarna” till svenska 
medborgare i praktiken: 

 
• Vilka uppfattningar om normalitet och social avvikelse skapades 

inom ramen för Zigenarundersökningen? 
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• Hur påverkade dessa uppfattningar skapandet av socialt medborgar-

skap i praktiken? 

Disposition 
Avhandlingen är disponerad i fyra delar: en inledande del där avhandlingens 
utgångspunkter och fokus presenteras, en del där Zigenarundersökningen 
placeras i ett vetenskapligt och politiskt sammanhang, en del där Zigenar-
undersökningens praktik undersöks samt en del där Zigenarundersökningens 
expansion analyseras och avhandlingens resultat sammanfattas och diskuteras.  
 
I Inledningsdelens första kapitel formulerade jag avhandlingens övergripande 
problem, syften samt de frågeställningar som ska hjälpa mig att operat-
ionalisera syftet. I kapitel 2 går jag igenom relevant litteratur, som delvis 
handlar om hur kunskapsinsamlingar har genomförts för (bio)politiska 
och/eller vetenskapliga ändamål, men framför allt om konstruktionen av och 
innehållet i ”zigenarfrågan” på olika tider, platser och nivåer. Kapitel 3 hand-
lar om avhandlingens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, och de 
analytiska verktyg som jag använder mig av. Därefter diskuterar jag 
källmaterialet, och de problem som är behäftade med detta. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt där jag tar upp de nödvändiga etiska överväganden som har 
väglett mig i arbetet med källorna.  
 
Därpå följer Del I Arbetsmarknadsstyrelsen, socialmedicinen och ”zigenar-
frågan” som består av tre förhållandevis detaljerade kapitel som lägger 
grunden till påföljande analyser. I kapitel 4 kontextualiserar jag Zigenar-
undersökningen i sitt välfärdspolitiska och vetenskapliga sammanhang. Kapit-
let är således huvudsakligen ett bakgrundskapitel där jag tecknar en översiktlig 
bild av det samhälle i vilket den socialmedicinska Zigenarundersökningen 
formades. Det grundar sig framför allt på tidigare forskning om välfärdsstaten 
och socialdemokratisk politik efter andra världskriget. Här presenteras 
Arbetsmarknadsstyrelsen som en av de viktigaste myndigheterna. Jag utveck-
lar också tidigare forskning genom empiriska undersökningar av AMS:s 
strategier och teknologier gällande medborgare som av olika skäl inte kunde 
försörja sig själva. I kapitel 5 tecknar jag en bild av socialmedicinen i Sverige 
och relaterar denna till den arbetsvårdande verksamhet som den socialdemo-
kratiska regeringen utvecklade inom ramen för AMS. I kapitel 6 undersöker 
jag hur det kom sig att ”svenska zigenare” inlemmades i AMS:s verksamhet 
under 1960-talet och hur arbetsvårdspolitiken i praktiken relaterade till 
samtidens socialmedicinska fokus på avvikande medborgare. Kapitel 5 och 6 
ska läsas både som fördjupningar av kapitel 4, och som bakgrund till 
avhandlingens huvudsakliga konkreta studieobjekt – den socialmedicinska 
Zigenarundersökningen.  
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Del II Zigenarundersökningen 1962-1965 är avhandlingens mest omfattande 
del och består av fyra kapitel. I dessa analyserar jag Zigenarundersökningen 
som en vetenskaplig forskningspraktik, och på vilka sätt denna praktik diffe-
rentierade och klassificerade avvikelse och normalitet. I kapitel 7 undersöker 
jag Zigenarundersökningens förhistoria, vilken jag alltså ser som en del av 
själva forskningsprocessen. Analytiskt fokus ligger på hur undersökningen 
planerades vetenskapligt och praktiskt under sommaren och hösten 1962 på 
AMS:s sammanträden och bland vetenskapliga aktörer. I kapitel 8 är det 
Zigenarundersökningens praktiska genomförande som analyseras, med huvud-
sakligt fokus på de konkreta metoder som användes och de rutiner som 
etablerades inom ramen för den vetenskapliga forskningspraktiken. Dessa 
analyser ligger sedan till grund för undersökningen i kapitel 9, där jag 
analyserar forskningspraktikens vidare syften i relation till vetenskapligt 
gränsdragningsarbete och statliga medborgarskapsprojekt. Kapitel 10 ägnar 
jag sedan åt att undersöka hur avvikelse och normalitet konstruerades i det 
praktiska vetenskapliga arbetet, samt vad detta innebar för konstituerandet av 
socialt medborgarskap och sociala medborgare. Del III Rummet utvidgas är 
avhandlingens avslutande del och består av två kapitel. I kapitel 11 analyserar 
jag hur och varför AMS:s inledningsvis begränsade utredningsuppdrag 
utvecklades med tiden, samt vad detta innebar för det statligt initierade 
medborgarskapsprojektet. I kapitel 12 drar jag ihop avhandlingens alla trådar 
och kopplar de empiriska analyserna till den tidigare forskningen, avhand-
lingens syfte och mina teoretiska utgångspunkter.  
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2. Tidigare forskning om 
”zigenarfrågan”  

Avhandlingen kan positioneras i flera olika forskningslägen, däribland det 
mycket omfattande välfärdshistoriska forskningsfältet. Jag har dock valt att 
avgränsa forskningsläget relativt snävt i detta kapitel, för att diskutera 
ytterligare forskning i samband med mina empiriska undersökningar av AMS 
och den svenska socialmedicinen under efterkrigsdecennierna i del I. Den 
växande, och för avhandlingen högst relevanta, forskningen inom teknik- och 
vetenskapsstudier (science and technology studies, STS) bidrar till att 
formulera metodologiska utgångspunkter och verktyg som jag diskuterar i 
nästa kapitel. I analysen utgår jag ifrån studier inom STS som fokuserar på hur 
kunskap produceras om (grupper inom) befolkningen för olika politiska, 
sociala och vetenskapliga ändamål. Jag diskuterar därför kortfattat studier från 
detta forskningsområde nedan. 
 
Utgångspunkten för föreliggande forskningsläge är att ”zigenarfrågan” utveck-
lades som en del av del av den sociala frågan, vilken hade formulerats under 
1800-talet men i början av 1900-talet blev föremål för vetenskaplig forskning. 
När ”zigenarfrågan” formulerades explicit under 1940- och 1950-talet 
etablerades också ett forskningsområde omkring romer och deras situation i 
Sverige. Under 1960-talet dominerades detta område av socialmedicinska 
problematiseringar. ”Zigenarfrågan”, som en social fråga, tilldelades därmed 
medicinska dimensioner och kunskapen som producerades användes i den 
socialmedicinska kampen om det sociala. Detta är mitt fokus i föreliggande 
avhandling, forskningsläget handlar därför till största delen om hur ”zigenar-
frågan” har analyserats av tidigare forskare.  
 
Forskningsläget avspeglar också min egen forskningsprocess, som tog sin 
början i Romani studies men med tiden kom in på teknik- och vetenskaps-
studier. Förutom att illustrera en vanlig erfarenhet för forskare – att börja i en 
ände och sluta i en helt annan – illustrerar denna process också en sorts slut-
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sats: myndigheternas och experternas problematisering av romer som avvik-
ande och i behov av hjälp under 1950- och 1960-talet var inte uttryck för ett 
unikt förhållningssätt till ”zigenare”, och bör därför inte studeras som sådant. I 
stället ska det analyseras som exempel på hur aktörer och institutioner har 
skapat kunskap om, förhållit sig till och agerat mot grupper (medborgare och 
andra) som av olika skäl inte ansetts ”passa in” eller som har konstituerats som 
avvikande för att stärka, utmana eller förändra en etablerad social ordning.  

”Zigenarfrågan” – en del av den sociala frågan 
Med början under 1830-talet började olika företeelser i det svenska samhället 
debatteras i termer av sociala problem, så kallade frågor. Några exempel på 
frågor som har diskuterats livligt under olika historiska perioder, och som kan 
inordnas under den övergripande samlingsbeteckningen den sociala frågan, är 
fattigvårdsfrågan, arbetarfrågan, magfrågan, bildningsfrågan, bostadsfrågan, 
kvinnofrågan, egnahemsfrågan, sedlighetsfrågan, befolkningsfrågan, rösträtts-
frågan och emigrationsfrågan.45 Beroende på var, när och hur dessa olika 
frågor har diskuterats, har svaret på dem också varierat; problemen har liksom 
lösningarna varit avhängiga samtida politik, ekonomi, vetenskapliga dis-
cipliner och sociala förhållanden.46  
 
Under första hälften av 1900-talet diskuterades exempelvis ”tattarfrågan” liv-
ligt i svensk press, socialpolitik och i det sociala arbetet på lokal nivå.47 I äldre 
fattigvårdslagstiftning gjordes ingen åtskillnad mellan ”tattare” och 
”zigenare”, men mot slutet av 1800-talet, då nya romska grupper började in-
vandra till Sverige, skildes kategorierna åt. ”Tattarna” räknades då som en del 
av den svenska befolkningen, medan ”zigenarna” betraktades som främ-
lingar.48 Först under 1940-talet började ”zigenarfrågan” formuleras som en en-
skild fråga, då myndigheternas intresse för gruppen ”tattare” avtog och 
”zigenarna” i ökande grad uppfattades som en del av den svenska befolk-
ningen.49 Även kulturarvsinstitutioner som Nordiska museet började under 

                                                        
45 Wisselgren, Per, Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och 
samhällsvetenskapens formering 1830-1920. Eslöv, 2000, s. 14. Se även Lundgren, Frans, Den 
isolerade medborgaren: liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt. Hedemora, 
2003. 
46 Idéhistorikern Per Wisselgren analyserar formeringen av de svenska social- eller samhälls-
vetenskaperna under decennierna kring sekelskiftet 1900 som ett ”svar” på den tidens ”sociala fråga”. 
Konkret innebär detta att han studerar den socialvetenskapliga kunskapsbildningens nära samband med 
socialpolitikens formering och det sociala arbetets professionalisering, samt det sociala reportaget och 
den socialt inriktade skönlitteraturen. Wisselgren, 2000, s. 15. 
47 Se t ex Sigtunastiftelsens klippsamling om ”tattare” och ”zigenare”; Ohlsson Al Fakir, Ida, Svenska 
kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950. Uppsala, 2013; Montesino, 2002.  
48 Montesino, 2002, kap. 6. 
49 Montesino, 2002, kap. 7 & 8. Se även Sjögren, David, Den säkra zonen: motiv, åtgärdsförslag och 
verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Umeå, 2010, 
kap. 7.  
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1940-talet samla in och skapa kunskap om romer som ett (exotiskt och apart) 
inslag i det svenska samhället. 
 
Socialminister Strängs interpellationssvar 1952 innebar ett erkännande av 
”zigenarna” som svenska medborgare och föranledde myndigheterna att 
uppmärksamma deras sociala och ekonomiska situation. ”Zigenarna” skulle 
göras till nyttiga medborgare, och en ny politik för detta började därigenom ta 
form. Det var emellertid inte bara svenska romer som var målgrupp för 
efterkrigstidens anpassningspolitik.50 Även andra grupper, som tidigare hade 
behandlats med en repressiv politik, exempelvis de så kallade sinnesslöa och 
samerna, blev föremål för reformpolitik och statliga interventioner av olika 
slag.51  
 
I detta kapitel ska jag framför allt diskutera internationell och svensk forsk-
ning om statlig ”zigenarpolitik” och myndigheters, tjänstemäns och experters 
problematiseringar av och interventioner mot romer under 1900-talet.52 Här 
vill jag göra en klar avgränsning. Eftersom avhandlingen primärt handlar om 
myndigheters och experters idéer om och agerande mot romer, och inte om 
romer som individer eller som grupp, kommer den omfattande etnologiska, 
antropologiska och lingvistiska forskning som rör romers kultur, historia och 
språk inte att tas upp. Avgränsningens orsaker kan härledas till ett 
epistemologiskt ställningstagande där jag ser myndigheters och experters 
utsagor om romer som en reflektion av problematiska försanthållanden 
baserade på politiska och/eller vetenskapliga syften, snarare än en ”verklig” 
beskrivning av romer.53 Annorlunda uttryckt ser jag den officiella och veten-

                                                        
50 I samtiden användes framför allt termerna ”anpassning” och ”inpassning”, samt till viss del 
”assimilering”, och i AMS:s politik och i socialmedicinska sammanhang, ”rehabilitering”. Jag 
återkommer till detta i del I 
51 Montesino, 2002, s. 118; Lind, 2000; Mörkenstam, 1999. Samer som målgrupp för statlig politik är 
dock en historia som går långt tillbaka; alltsedan 1500-talet har den svenska staten sökt kunskap om 
samer bland annat i syfte att kontrollera dem, se bl. a Mattson, 2014; Axelsson, Per ”’In the national 
registry, all people are equal’: Sami i Swedish statistical sources” i Axelsson, Per & Sköld, Peter (red.), 
Indigenous peoples and demography: the complex relation between identity and statistics. New York, 
2011. 
52 Urvalet av internationell forskning har delvis styrts av språkbarriärer som gjort att jag endast kan 
tillgodogöra mig forskning på de skandinaviska språken, engelska och till vis del franska, vilket har 
uteslutit många viktiga studier på bl a finska, östeuropeiska språk samt italienska och spanska. Jag har 
dock försökt att skapa mig en överblick av även denna forskning med hjälp av antologier på engelska, 
och genom att närvara på flera internationella konferenser där arbetsspråket har varit franska eller 
engelska. Jag har valt att göra nedslag i forskning om ett fåtal europeiska staters ”zigenarpolitik” – 
England, Nederländerna och Ungern – dels pga. av ovanstående men också pga. att det i dessa länder 
finns specifikt historiska studier av (ofta hälsorelaterad) politik och praktik gentemot romer. Detta 
skiljer sig från mycket annan forskning, som till stor del skapas inom t ex antropologi, etnologi, 
lingvistik, sociologi, statsvetenskap och socialt arbete. 
53 Jfr Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik. Göteborg, 2004; 
Hacking, Ian, Historical ontology. Cambridge, Mass., 2002; Hacking, Ian, The social construction of 
what? Cambridge, Mass., 1999. 
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skapliga kunskapsproduktionen om romer, vilken går tillbaka till 1700-talet, 
som uttryck för politiskt och ideologiskt motiverade problemformuleringar, 
vilka har samspelat med och underbyggts av såväl politik som de kunskaps-
områden eller vetenskaper som undersökarna har representerat. Innan jag går 
in på de kunskapsinsamlingar som har rört romer ska jag dock diskutera 
relationen mellan vetenskaplig kunskapsproduktion och social kontroll på en 
mer generell nivå. 

Vetenskaplig kunskap och social kontroll 
Kontextuella analyser av befolkningsundersökningarnas och statistikens 
kopplingar till rådande ideologier och politiska syften genomförs sedan några 
decennier i ett snabbt växande, mångdisciplinärt och internationellt forsk-
ningsfält. Studier på detta fält visar bland annat att kunskapsproduktion om 
individer, grupper och befolkningar bestått av allt annat än neutral och objek-
tiv datainsamling.54 Vetenskapligt producerad kunskap i form av statistik, 
demografiska undersökningar och befolkningsdatabanker har använts och 
används alltjämt som underlag för, och legitimering av, politik och inter-
vention på många områden.55 Staters mätande och räknande har också 
analyserats som en strategi för kontroll och social ordning. Statsvetaren James 
Scott menar till exempel att stater (i synnerhet ”moderna” eller ”moder-
nistiska” stater), genom själva praktiken att numrera, klassificera och kategor-
isera, har siktat mot att skapa en speciell typ av medborgare som skulle vara 
lätt att, just, räkna, övervaka och kontrollera.56  
 
Forskare som mer explicit positionerar sig inom STS, såsom Ian Hacking och 
Theodore Porter, har också analyserat de övergripande politiska ambitioner 
som legat bakom staters och offentliga institutioners, oftast vetenskapligt 
genomförda och legitimerade, statistik. De betonar dock inte statens roll lika 
mycket som Scott, utan lyfter fram samproduktionen av politiska och veten-
skapliga målsättningar och strategier.57 Oavsett var tyngdpunkten läggs, så 
                                                        
54 Axelsson & Sköld (red.), 2011; Höjer, Henrik, Svenska siffror: nationell integration och 
identifikation genom statistik 1800-1870. Hedemora, 2001; Sköld, Peter, Kunskap och kontroll: den 
svenska befolkningsstatistikens historia. Umeå, 2001; Bowker, Geoffrey C. & Star, Susan Leigh, 
Sorting things out: classification and its consequences. Cambridge, Mass., 1999; Beronius, Mats, 
Bidrag till de sociala undersökningarnas historia. Stockholm, 1994. 
55 Schiller, Bernt & Odén, Birgitta, Statistik för historiker. Stockholm, 1970. 
56 Scott, James C., Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have 
failed. New Haven, 1998. Scotts analys av den ”moderna staten” som särskilt upptagen med att skapa 
läsbara (”legible”, i betydelsen möjliga att registrera, klassificera, kategorisera och kontrollera) 
medborgare har emellertid kritiserats för att bortse från modernitetens mångtydighet och diskontinuitet. 
Jasanoff menar t ex att läsbarhet (”legibility”) inte har varit en målsättning endast för ”moderna stater” 
utan kan också illustreras i det antika Indiens (”highly legible”) kastsystem, i det medeltida Europa och 
i det feodala Japan. Jasanoff, 2004, s. 27 f. 
57 Porter, Theodore M., Trust in numbers: the pursuit of objectivity in science and public life. 
Princeton, 1995; Hacking, Ian, The taming of chance. Cambridge, 1990. Se också Bowker & Star, 
1999. 
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konstaterar jag dock att stater i olika historiska perioder och på olika platser, 
enligt den tidigare forskningen, har behövt och använt sig av vetenskaplig 
kunskapsinsamling för att legitimera sin makt och kontroll över medborgare 
och medborgarskapets innehåll. Här har i synnerhet medicinsk kunskap och 
medicinska teknologier spelat en framträdande roll.58 Givet detta är det 
intressant att studera hur, när, varför och inom vilka områden som kunskap har 
skapats om medborgargrupper som till exempel romer.  
 
Jag har låtit mig inspireras av denna forskning i min analys av Zigenarunder-
sökningen, eftersom kunskapsproduktion har varit en central beståndsdel i 
”zigenarfrågan”, både som en del av dess problemformulering och som ett sätt 
att hantera den. Sökandet efter och skapandet av kunskap om romer har varit 
viktig för ”zigenarfrågans” fortlevnad och överlevnad.59 Under 1940-talet var 
historikern Allan Etzler den främsta källan till vetenskaplig expertkunskap i 
”zigenarfrågan”.60 Folkloristen Carl-Herman Tillhagen på Nordiska museet 
var ytterligare en expert som under 1940-talet till 1960-talet genomförde 
omfattande genealogiska undersökningar och kartläggningar av ”zigenarna” i 
Sverige.61 Han kompletterade sedermera uppgifterna 1955-1956, i och med sitt 
arbete som ”zigenarexpert” i den statliga utredningen om ”zigenarfrågan” 
(SOU 1956:43), och 1961-1962, då han arbetade som Arbetsmarknads-
styrelsens och Socialstyrelsens ”zigenarexpert”. 

Från romer till experter 
Antagandet om att effektiv myndighetspolitik måste baseras på detaljerade 
vetenskapliga studier löper som en röd tråd genom 1900-talets socialpolitik 
och (från 1950-talet) arbetsmarknadspolitik, det vill säga politikområden där 
”zigenarfrågan” ingick som en del. Till grund för detta antagande låg en 
positivistisk kunskapssyn som såg vetenskaplig sanning, objektivitet och 
neutralitet som både möjlig och nödvändig för att lösa samhälleliga, och 

                                                        
58 Kanske är det framför allt Foucault som gjort sig mest känd för analyser av relationen mellan 
skapandet av kunskap och reproduktionen av makt inom ramen för medicinska praktiker. Se t ex 
Foucault, Michel, Folie et déraison: histoire de la folie à l'âge classique, Paris, 1961, och Histoire de 
la sexualité, 1-3. Paris, 1978-1984. Många har dock arbetat i hans efterföljd, vilket jag återkommer till 
i del II. 
59 Ny kunskap efterfrågas alltjämt; varje ny undersökning avslutas med ett konstaterande att 
myndigheter och experter behöver ännu mer kunskap för att utverka de rätta åtgärderna. 
60 Etzler, Allan, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige: historia och språk. Uppsala, 1944. Se 
också, Montesino, 2001. 
61 Skillnaderna mellan etnologi och folkloristik på 1940- till 1960-talet är inte solklar. Etnologi 
definierades tidigare som studiet av materiella kulturer, medan folkloristiken fokuserade på ”mentala” 
kulturer, t ex narrativ, sagoberättande, idéer och folktro, vilket var vad Tillhagen huvudsakligen 
studerade inom ramen för sitt arbete på Nordiska museet. Dagens svenska etnologi omfattar samtliga 
av dessa forskningsinriktningar. Se Gerberding, Petra, ”Swedish Ethnologists and Folklorists and Nazi 
Race Politics”. Paper från konferensen “Current Issues in European Cultural Studies”, organiserad av 
Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) i Norrköping 15-17 juni 2011. Conference 
Proceedings publicerade av Linköping University Electronic Press. 
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individuella sociala eller medicinska problem. Under 1960- och 1970-talen 
började sådana idéer att ifrågasättas inom samhällsvetenskap och humaniora. 
Forskarblicken har följaktligen delvis förflyttats från produkterna av det veten-
skapliga och/eller politiska arbetet, det vill säga rapporter, dokument, register, 
journaler, akter och så vidare, och de ”fakta” dessa utgett sig för att presentera, 
till de sociala, politiska och vetenskapliga sammanhang, där dessa ”fakta” 
producerades.  
 
Inom Romani studies har detta inneburit att fokus under de senaste decen-
nierna har lagts på de processer som har konstruerat ”zigenare” som veten-
skapligt, politiskt och socialt undersöknings- och interventionsobjekt.62 En 
vattendelare inom forskningsläget kan således härledas till 1970-talet, då en 
kritisk forskarblick för första gången riktades från romer som objekt för 
vetenskaplig kunskap och mot de sammanhang, discipliner och aktörer som 
konstruerade dem som objekt. Jag tematiserar därmed forskningsläget i två 
delar: en inriktning som huvudsakligen har romer som objekt och en inriktning 
som har myndigheter och experter som objekt. Min avhandling positionerar 
sig i det senare forskningsläget; jag kommer därför att fokusera på denna 
forskning i det följande.  
 
Gemensamt för de vetenskapliga studier som har myndigheter och experter 
som forskningsobjekt är ett grundläggande antagande om att experters prob-
lematiseringar, kategoriseringar och benämningar av olika grupper inverkar på 
hur dessa grupper bemöts i myndighetspolitik och -praktik. Den analytiska 
förståelsen av språkets makt har, med tanke på att myndigheters och experters 
klassificeringar och kategoriseringar av romer fått avgörande konsekvenser på 
både individuell och kollektiv nivå, möjligen varit speciellt framträdande inom 
Romani studies.  Den holländske historikern Leo Lucassen menar att myndig-
heters och andra samhällsinstitutioners kategorisering och stigmatisering av 
romer genom historien inte bara har resulterat i diskriminering och 
exkludering utan också bidragit till etnisk minoritetsformering, så kallad 
ethnogenesis.63 I Gypsies and other itinerant groups: a socio-historical 

                                                        
62 För en intressant och uppdaterad inblick i de teman och frågor som engagerar några av dagens 
forskare på det internationella fältet, se t ex Stewart, Michael & Rövid, Márton (red.), Multi-
disciplinary approaches to Romany studies. Budapest, 2011. 
63 Lucassen, Leo, ”The power of definitions, stigmatisation, minoritisation, and ethnicity illustrated by 
the history of Gypsies in the Netherlands” Netherlands' journal of social sciences: a publication of the 
Netherlands' Sociological and Anthropological Society, Vol. 27, No. 2, 1991. Artikeln är baserad på 
Lucassens avhandling En men noemde hen zigeuners. De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, 
Lowara en Sinti in Nederland: 1750–1944. University of Leyden 1990. Historikern Adrian Marsh 
undersöker romers (eller Gypsies, som är benämningen han använder) ”ethnogenesis” i sin avhandling 
“No Promised Land” History, Historiography & the Origins of the Gypsies. University of Greenwich, 
London, 2008. Han understryker där att romers historia i relation till myndigheterna och 
majoritetssamhället, för att undvika tendenser till essentialism och dikotomiskt tänkande, borde 
analyseras som en “succession of historiographies”.  
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approach (1998) ifrågasätter Lucassen tillsammans med historikerna Wim 
Willems och Annemarie Cottaar historiografin om ”zigenare” som eviga 
outsiders. Istället, menar de, bör vi integrera Romani studies i arbetsmigrat-
ions- och etnicitetsforskningen, vilket skulle medföra att romers plats i den 
europeiska socialhistorien lyfts fram.  
 
Författarna understryker vetenskapens och forskarnas roll i klassificeringen av 
romer, samt de tydliga kopplingarna till myndighetspolitik: “… the manner in 
which Gypsies have been and still are defined at the level of the state and its 
officials demonstrates a clear connection with changing notions of the process 
of categorisation in science”.64 Att räkna och mäta, undersöka och kartlägga 
har, som nämts, sedan sent 1800-tal varit myndigheternas mest frekvent 
använda teknologi för att skapa kunskap om till exempel romer i syfte att 
kontrollera och reglera gruppen och dess förehavanden.65 ”Zigenarforskaren” 
har haft en avgörande roll i den kunskapsinsamling som myndigheterna har 
efterfrågat för att planera och genomföra interventioner.66 Min studie av 
Zigenarundersökningen som en vetenskaplig forskningspraktik innebär att 
”zigenarfrågan”, såsom Lucassen, Willems och Cottaar efterfrågar, kan 
inkluderas i (snarare än isoleras från) bredare forskningslägen där den svenska 
välfärdsstaten och vetenskapshistorien undersöks. 
 
Kunskapsinsamling är emellertid inte specifik för myndigheternas relation till 
romer utan gäller, som jag har diskuterat ovan, generellt relationen mellan 
staten och befolkningen. Vad som bör lyftas fram här är dock att tidigare 
forskares kunskapsproduktion om romer och romers situation i många fall 
cementerat gamla föreställningar och ojämlika maktförhållanden, även då 
intentionerna (åtminstone sedan efterkrigstiden) i sin samtid uppfattades och 
beskrevs som goda av de som planerade och genomförde dem. Willems menar 
att akademiker har varit centrala i uppbyggandet och vidmakthållandet av (den 
exkluderande) bilden av “true Gypsies” som den enda legitima målgruppen för 
inkluderande välfärdspolitik.67 Denna linje håller också historikern Jan Selling 
i sin bok Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och förändringens 
förutsättningar (2013). Selling menar att forskarnas och experternas arbete har 

                                                        
64 Lucassen, Leo, Willems, Wim & Cottaar, Annemarie, Gypsies and other itinerant groups: a socio-
historical approach. Basingstoke, 1998, p. 7. 
65 1811 började svenska myndigheter föra statistik över resande utlänningar och i den statistiska 
femårsberättelsen 1886-1890 togs ”zigenarna” upp som ett statistiskt problem. Statens försök att föra 
noggrann statistik över befolkningen hade misslyckats när det gällde vissa grupper som t ex 
”tattare”/”zigenare”, finnar och samer. Montesino, 2002, s. 18, 92. 
66 Montesino, 2002, s. 74; Montesino, 2001. Se också Marsh, 2008. 
67 Willems, Wim, In search of the true Gypsy: from Enlightenment to Final Solution. London, 1997. 
Holländarnas socialhistoriska, dekonstruerande forskning har emellertid inte stått oemotsagd. Några 
forskare menar att viktiga vetenskapliga fynd angående romers ursprung och historia förnekas när 
etnicitet reduceras till en social konstruktion. Andra, t ex Tomas Acton, menar att den romska 
identiteten riskerar att dekonstrueras tills den försvinner. 
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varit såväl en utgångspunkt som en förutsättning för den antiziganism som har 
präglat och alltjämt präglar relationen mellan svenska staten/myndigheter och 
romerna.68 Jag vill dock inte gå så långt som att på ett teoretiskt plan koppla 
samman ett begrepp som antiziganism med den vetenskapliga praktik som har 
utvecklats under olika perioder och inom olika kunskapsområden. Snarare vill 
jag med hjälp av teorier om medborgarskap som praktik och analytiska 
begrepp som samproduktion och gränsdragningsarbete vidare undersöka i en 
mer lokal kontext forskning om romer som har bedrivits av såväl veten-
skapliga som socialpolitiska skäl.69 I och med detta kan jag problematisera det 
ömsesidiga, kontextuella och föränderliga förhållandet mellan vetenskap och 
politik.  
 
Motsättningen mellan politik/vetenskap och individens integritet är ett åter-
kommande tema i forskning kring den svenska välfärdsstatens historia.70 I 
likhet med Mattias Tydén menar jag dock att kopplingen mellan välfärds-
politik, vetenskap och kränkande interventioner bör problematiseras och 
kontextualiseras med stor noggrannhet.71 Ett sätt att göra detta är att läsa 
historien ”framifrån” och, utifrån ett kritiskt förhållningssätt till våra samtida 
normer och politiska prioriteringar och problematiseringar, så långt som möj-
ligt relatera analyserna till de normer, den politik och de vetenskapliga frågor 
som dominerade (eller utmanade de dominerande) i källmaterialets samtid.72 
Här är jag inte ute efter en relativisering av historien utan, just, en tid- och 
rumskänslig analys, av till exempel aktörskap, interaktion och konflikt. Denna 
problematisering och kontextualisering bör också gälla hur vetenskaplig 
kunskap skapas och används av politiker, akademiker och experter idag. Även 
bruket av historia måste sättas i sitt nutida sammanhang; hur, av vilka och på 
vilka sätt undersöks (och politiseras) romers historia i Sverige i vår egen 
samtid?73 Jag gör detta genom att självreflexivt försöka problematisera och 

                                                        
68 Selling, Jan, Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar. 
Limhamn, 2013, se särskilt kap. 1. 
69 Montesino, 2002; Lucassen, Willems & Cottaar, 1998; Acton, Thomas, Gypsy politics and social 
change. London, 1974. 
70 Se t ex Björkman, Jenny, Vård för samhällets bästa: debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 
1850-1970. Stockholm, 2001; Hirdman, Yvonne, Att lägga livet tillrätta: studier i svensk 
folkhemspolitik. Stockholm, 1989; Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet. Stockholm, 1998. 
71 Jfr Tydén, 2002, s. 520 f.  
72 Jfr Koselleck, 2004. 
73 Jfr debatten om steriliseringspolitiken som blossade upp 1997 – den kom snabbt att handla om 
socialdemokratins skuldbörda och blev därmed till ett politiskt argument för borgerligheten. Tydén, 
2002, s. 421, not 4. Jfr Kroon, Åsa, Debattens dynamik: hur budskap och betydelser förvandlas i 
mediedebatter. Linköping, 2001 och Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och 
debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Lund, 2001. Att dra upp en tydlig gräns 
mellan tidigare perioders (”exkluderande”) ”zigenarpolitik” och vår tids (”inkluderande”) 
minoritetspolitik, genom att t ex undersöka historisk men inte nutida diskriminering och förtryck av 
romer kan fungera som ett sätt att ”andraifiera” historiens aktörer, vilket med nödvändighet 
”normaliserar” dagens. Jfr Malin Arvidssons kommande avhandling i historia vid Örebro universitet 



29 

ifrågasätta det gränsdragningsarbete som jag själv är involverad i (och kanske 
driver på) genom min kunskapsproduktion om Zigenarundersökningen, samt 
vilken politik och vilka representationer som samproducerar och samprod-
uceras av min forskning.74 

Internationella studier 
Kunskapsproduktion om romer har internationellt sett varit livaktig under 
andra hälften av 1900-talet, vilket hänger samman med den ”inkluderings”-
politik som många länder enligt den franske sociologen Pierre Liégeois då 
formulerade. Jag har framför allt avgränsat min internationella utblick till 
historiska studier som på något sätt lyfter fram de medicinska dimensionerna i 
”zigenarfrågan”. Att jag bara lyfter ett fåtal länders kunskapsproduktion be-
tyder inte att sådan inte existerar på andra håll, utan är en konsekvens av bland 
annat språkliga begränsningar.  
 
Nordiska och internationella forskare är idag i stora drag överens om att 
staters och myndigheters inställning till och agerande mot romer under 1900-
talet har präglats av idéer om assimilation genom intervention; romers närvaro 
i nationalstaten och/eller välfärdsstaten har (motvilligt) accepterats under 
villkor om förändring.75 Fram till mitten av seklet var interventionerna i demo-
kratiska stater övervägande repressiva och diskriminerande, med sterilisering 
och omhändertagande av barn bland de mest extrema uttrycken.76 Efter andra 

                                                                                                                               
om ”gottgörandets politik”, med fokus på upprättelse för ofrivillig sterilisering och vanvård i den 
sociala barnavården. 
74 Det pågår en metodologisk diskussion rörande dessa frågor, framför allt inom postkoloniala, 
feministiska studier och disability och queer studies (svensk term saknas såvitt jag vet). Se t ex 
Traustadóttir, Rannveig, ”Research with others: Reflections on representation, difference and 
othering”, Scandinavian Journal of Disability Research, 2001, 3:2, 9-28. Jfr den kanadensiska 
historikern Emma Battell Lowmans forskning, i vilken hon försöker utveckla metodologier som når 
bortom den koloniserade och/eller koloniserande förståelsen och analysen av ”first nations” och 
”settler societies” i Kanada. 
75 Se t ex Pulma, Panu, Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. 
Helsinki, 2006; Kenrick, Donald, The Romani world: a historical dictionary of the the gypsies. 
Hatfield, 2004; Montesino, 2002; Hvinden, Bjørn (red.), Romanifolket og det norske samfunnet: 
følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. Bergen, 2000; Mayall, David, English gypsies 
and state policies. Hatfield, 1995; Fraser, Angus, The Gypsies. Oxford, 1994; Liégeois, Jean-Pierre, 
Gypsies and travellers: socio-cultural data: socio-political data. Strasbourg, 1987; Acton, 1974. Laura 
Palosuo skrev 2008 en informativ översikt om forskningen om romer i Sverige, som trots sin sena 
datering är något föråldrad pga. de senaste årens expansion inom i alla fall svenska Romani studies. Se 
Palosuo, Laura, En inventering av forskningen om romer i Sverige. Uppsala, 2009. Tack vare Palosuos 
inventering har jag kunnat få en bild av Panu Pulmas finska studie, som enligt uppgift snart kommer att 
finnas tillgänglig på engelska.  
76 Nazisternas förföljelser och mord av romer tas inte upp här, eftersom det utgör ett eget växande 
forskningsfält. På Södertörns högskola pågår forskning om folkmordet på romerna, se t ex arbeten 
gjorda av Piotr Wawrzeniuk, Andrej Kotljarchuk och David Gaunt. Forskning om Förintelsen och 
antiziganism genomförs även inom ramen för Hugo Valentin Centrum vid Uppsala Universitet, se 
nätverket RORHINs (Romers och Resandes historia i Norden) hemsida för mer information. För 
forskning om sterilisering mm, se t ex Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias, Oönskade i folkhemmet: 
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världskriget förändrades politiken, men betydande kontinuiteter fanns kvar 
från tidigare perioder. Liégeois har i flera internationella arbeten visat att 
historien om statlig myndighetspolitik och -praktik gällande romer ter sig 
relativt likartad över hela Europa under 1900-talet; attityder överskrider 
nationella gränser och det finns få variationer i rörelsen som går från en, med 
Liégeois ord, policy of exclusion till en policy of confinement. Efterkrigstidens 
politik präglades, enligt Liégeois, av en inkluderingstanke som gick ut på att 
sudda ut skillnader mellan grupper genom att assimilera dem som var 
annorlunda.77 Hans slutsats blir att efterkrigstidens humanism, tillsammans 
med den växande teknokratin, innebar att exkluderingspolitiken ersattes med 
en inkluderingspolitik som fokuserade på romer som avvikande medborgare 
som utgjorde sociala eller psykologiska ”problem”. I denna kontext var romer 
inte längre avvisade, utan övervakade.78 Inkludering, menar Liégeois ur sitt 
foucauldianska perspektiv, ska därför förstås som ”… isolering i en 
humanistisk anda med teknokratiska medel”.79  Han ifrågasätter därmed den 
relativt väletablerade tesen att andra världskriget innebar en brytning, och 
hävdar tvärtom att det finns en stark kontinuitet mellan perioden före och 
perioden efter kriget.  
 
Även om jag i vissa avseenden kan instämma i Liégeois tolkning av efter-
krigstidens politik gentemot romer och andra grupper som definierats som 
avvikande, är det möjligt att ifrågasätta den utifrån Isins teoretisering omkring 
medborgarskap som alteritet, vilket jag återkommer till i kapitel 3. Framför 
allt vill jag fördjupa mig i hur denna så kallade inkludering formulerades och 

                                                                                                                               
rashygien och sterilisering i Sverige. Stockholm, 2005, som har ett avsnitt om steriliseringen av romer 
och resande. Per Haave har undersökt steriliseringen av ”tatere” i Norge, se Haave, Per, Sterilisering av 
tatere 1934-1977: en historisk undersøkelse av lov og praksis. Oslo, 2000. För en studie av 
steriliseringar av romer i Finland 1950-1970, se Markku Mattila, ”Sterilointipolitiikka ja romanit 
Suomessa vuosina 1950-1970 [Steriliseringspolitik och romerna i Finland 1950-1970]”, i Vieraat 
kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa [Främmande vandrare 
– bekanta hus. Perspektiv på etnicitet och fattigdom i Finlands historia]. Helsingfors, 2005. Även Den 
mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, Ds 
2014:18, har ett avsnitt om steriliseringar. Vitboken, som är den borgerliga regeringens kartläggning av 
den systematiska och institutionaliserade diskrimineringen av romer i Sverige under 1900-talet, 
presenterades i mars 2014. 2014 publicerade Socialstyrelsen en egen undersökning av myndighetens 
verksamhet rörande romer och resande under 1900-talet. Undersökningen visar att Socialstyrelsen varit 
delaktig och i många fall pådrivande i kränkande åtgärder såsom sterilisering, registrering, kontroll och 
omhändertagande av barn. Westin, Niklas, m fl, Antiziganism i statlig tjänst: Socialstyrelsens 
behandling av romer och resande under 1900-talet. Stockholm, 2014.  
77 Liégeois, 1987, s. 88. Se också t ex Liégeois, Jean-Pierre, Roma in Europé. Strasbourg, 2008 och 
Liégeois, Jean-Pierre, Tsiganes. Paris, 1983. 
78 Liégeois, 1987, s. 106. 
79 Min översättning av: ”… confinement in a humanitarian spirit by technocratic means”. Liégeois, 
1987, s. 114. Liégeois förlägger dock det huvudsakliga genomslaget för europeiska staters 
inkluderings-/assimileringspolicys till 1970- och 1980-talen, vilket tyder på att svensk politik och 
svenskt myndighetsarbete under socialdemokratisk ledning under 1950- och 1960-talen var 
jämförelsevis tidigt. 
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planerades på en praktisk och mer detaljerad nivå, där komplexiteter och 
motsägelser framträder tydligare. Min ingång är sålunda inte densamma som 
Liégeois; medan han lyfter fram vad myndigheters politik har syftat till och 
vilka konsekvenser denna har haft för individen, fokuserar jag på vad som 
skedde i praktiken och hur praktiken formade och formades av såväl veten-
skap som politik. Konstaterandet att politiken har haft ”normaliserande” eller 
”disciplinerande” ambitioner säger nämligen inget om hur dessa processer 
planerades eller hur de tänktes genomföras av vetenskapliga och profession-
ella aktörer.  
 
Efterkrigstidens ”zigenarpolitik” i England var motsägelsefull och skiftade 
från region till region. Under 1960-talet började dock kartläggningar och 
undersökningar av ”Gypsies” och ”travellers” och deras sociala situation 
genomföras på olika håll i landet i syfte att förändra och förbättra. Undersök-
ningarna initierades delvis på önskemål från företrädare för romer och 
resande.80 Ingen allomfattande och nationellt heltäckande studie i stil med den 
svenska Zigenarundersökningen genomfördes dock, och socialmedicinska 
problematiseringar verkar inte ha varit framträdande i efterkrigstidens 
engelska ”zigenarfråga”. Överväganden rörande hälsa och ”public health”, 
som är ett brett och svåröversatt begrepp, låg dock i bakgrunden för politiken. 
Bland annat tillfrågades hälsoministern 1950 om vad de nationella och lokala 
myndigheterna skulle göra, vilka interventioner som krävdes, för att hjälpa 
den romska/resande minoriteten.81  
 
1974 publicerade Thomas Acton sin avhandling i vilken relationen mellan 
engelska myndigheter och romer från omkring 1850 till tiden efter andra 
världskriget analyseras.82 Acton blev 1998 utnämnd till den första professorn i 
Romani studies vid Greenwich University. Hans avhandling markerar en bryt-
punkt i forskningsläget såtillvida att han där med kritiska ögon undersökte 
myndigheternas agerande, och kombinerade detta med en kritisk undersökning 
av forskares och akademikers roll i myndigheternas politik och praktik 
rörande romer och resande. Observatören, menar Acton, är också en aktör.83 
 
Han ifrågasatte därför den traditionella folkloristiska, romantiska, ”zigenar-
forskningen” och de vetenskapliga, akademiska och socialpolitiska kategori-
seringar som definierade romer som mer eller mindre ”äkta”, genom att upp-
märksamma kategoriseringens konsekvenser. Kategoriseringar och different-
ieringar av ”Gypsies”, ”Didecais”, ”Tinkers” med flera, både formade och 
                                                        
80 Acton, 1974, s. 137 ff. 
81 Acton, 1974, s. 139. I Actons studie används genomgående termen ”Gypsies”, vilket han gör en 
poäng av genom att visa godtyckligheten och ideologin bakom myndigheters och andra aktörers 
kategoriseringar. 
82 Acton, 1974. 
83 Acton, 1974, s. 4 f. 
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formades av nationell, regional och lokal politik gentemot problematiserade 
(framför allt nomadiserande) grupper. Diskussionerna och kategoriseringarna 
centrerades omkring vem som skulle anses som ”true Gypsy” och kom därför 
att uttryckas i genetiska termer. Såvitt jag vet genomfördes dock ingen 
vetenskaplig genetisk kartläggning av olika grupper, utan den genetiska här-
stamningen tycks ha bestämts med hjälp av genealogiska, kulturella, sociala 
och demografiska modeller. Efter Actons studie har samspelet mellan politik, 
vetenskap och minoritet (eller minoritetsformering/ethnogenesis) kommit att 
få allt mer utrymme i internationella Romani studies. Liknande fråge-
ställningar har även formulerats på det svenska forskningsfältet, men här har 
de medicinska dimensionerna i problematiseringar, kunskapsinsamlingar, 
kategoriseringar och klassificeringar hittills fått lite uppmärksamhet. Förelig-
gande avhandling fyller därför en viktig forskningslucka på området. 
 
I Ungern diskuterades ”zigenarfrågan” och romers medborgarskap i (bland 
annat) medicinska termer och sammanhang under 1950- och 1960-talen. 
Historikern Eszter Varsa undersöker i ett pågående forskningsprojekt den 
medicinska diskursen om romer i Ungern under efterkrigsdecennierna. 
Källmaterialet utgörs av läkartidskrifter, där artiklarna bland annat handlar om 
att romer måste hälsoutbildas och hälsoupplysas (”health education”, ”health 
enlightenment”) för att bli goda medborgare. Studiens resultat hittills tyder på 
att mellankrigstidens rastänkande fortsatte att dominera socialiststatens 
diskurser om romer, och att romer kontinuerligt diskuterades i essentialiser-
ande termer även under socialisttidens assimilerande, normaliserande och 
civiliserande projekt.84  
 
”Zigenarpolitiken” i Nederländerna efter andra världskriget uppvisar flera 
likheter med den svenska politiken, med reservation för att medicinska aktörer 
inte var lika framträdande där. Den huvudsakliga expertis som formulerade 
problem respektive åtgärder gällande både nationella och utländska romska 
grupper, kom istället från socialt arbete och juridik.85 En viktig aktör var dock 
psykologen tillika advokaten Laura Mazirel (1907-1974) som i samtiden 
arbetade för romers medborgerliga rättigheter. Före andra världskriget 
arbetade Mazirel för ”medisch-opvoedkundig bureau”, vilket fritt översatt 
betyder medicinsk-pedagogiska byrån, med fall rörande främlingar och 

                                                        
84 Eszter Varsa ”Perspectives on Rom in medical journals in Hungary 1960s-1980s”, opublicerat paper 
presenterat vid European Social Science History Conference (ESSHC), Wien 23-26 april 2014. För en 
studie av romer i efterkrigstidens ungerska välfärdsstat, se Varsa, ”Class, ethnicity and gender – 
structures of differentiation in state socialist employment and welfare politics, 1960-1980. The issue of 
women’s employment and the introduction of the first maternity leave regulation in Hungary” i 
Schilde, Kurt (red.), Need and care: glimpses into the beginnings of Eastern Europe's professional 
welfare. Opladen, 2005. 
85 Lucassen, Willems & Cottaar, 1998, s. 104 ff; samtal med historikern Ido de Haan, på ESSHC, Wien 
2014. 
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flyktingar. Inom ramen för detta arbete rapporterade hon också om den rasist-
iska behandlingen av grupper av romer/resande i samtidens nationalsocial-
istiska Tyskland. En holländsk organisation, Lau Mazirel Association, som 
idag arbetar med romska frågor utifrån romers intressen grundades 1981 och 
tog sitt namn efter Mazirel.86 Medicinska frågor, brett definierade, torde 
således, med tanke på psykologen Mazirels framträdande position i efterkrigs-
tidens holländska ”zigenarfråga”, åtminstone i praktiken ha haft en viss 
betydelse, även om politiken formulerades i sociala och juridiska termer och 
sammanhang.  

Svenska och nordiska studier 
Länge karaktäriserades både den internationella och den svenska ”zigenar-
forskningen” av en ambition att både teckna romers historia och kultur ur ett 
etnografiskt och/eller socialt perspektiv och att lösa de problem som dessa 
antogs innehålla och skapa i samhället.87 Många studier tillkom som ett led i 
myndigheters försök att ”hantera problemet”. Problematiken med tidigare 
studiers allomfattande ambitioner diskuteras ingående av Montesino (2002), 
som konstaterar att en seglivad ”berättelse” om ”zigenare” har präglat såväl 
forskningen om som förhållandet till romer:  
 

”Berättelsen” innehåller en samling föreställningar och försöker 
besvara en mängd frågor. För att exempelvis försöka förklara 
orsaken till zigenarnas situation i Sverige måste man utgå från en 
beskrivning av zigenarbefolkningen. Detta innebär en upprepning 
av andras forskningsresultat och ett accepterande av ’bevis’ som 
presenterades ännu tidigare av andra forskare. […] Det 
allvarligaste problemet med studiet av zigenare är just att man 
försöker besvara för många frågor på grundval av mycket smal 
empirisk forskning. 88 

 
Montesinos avhandling i socialt arbete, Zigenarfrågan: Intervention och 
romantik (2002), är en grundläggande undersökning av svensk statlig 
”zigenarpolitik” mellan åren 1880 och 1970. I studien framgår hur denna 
utvecklades inom ramen för statens politik gentemot fattiga och rörliga grup-
per. Det akademiska studiet av romer i Sverige har ofta varit resultatet av 
myndighetsuppdrag, vilket har inneburit att vetenskapliga fynd har tolkats 
utifrån de argument som använts för att legitimera en specifik policy. Ett ex-
empel som kan lyftas fram rör definitionen och avgränsningen av kategorin 
”zigenare”, och de egenskaper som har tilldelats individer i denna kategori.89  

                                                        
86 Lucassen et al, 1998, s. 105; information per e-post från Ido de Haan, 2014-04-29.  
87 Montesino, 2002, s. 21. 
88 Montesino, 2002, s. 11 f. 
89 Montesino, 2002, s. 16-17. Jfr Acton, 1974.  
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Ett stort antal studier, utredningar och undersökningar har initierats under 
1900-talet i syfte att formulera policy och förändra praktik. Många av dessa 
har genomförts inom akademiska eller halvakademiska ramar. Montesino 
fördjupar sig särskilt i myndigheternas interventioner gällande den romska 
familjen och barnen, i synnerhet gällande deras skolgång, vilket illustrerar den 
vetenskapliga expertisens särställning i gränslandet mellan forskning, politik 
och praktik. Grunden för statens intresse av romernas barn kopplar Montesino 
till föreställningen om att en satsning på barnen skulle leda utvecklingen i den 
riktning som myndigheter och experter ansåg vara önskvärd, det vill säga att 
inlemma romerna som en del av den bofasta och arbetande befolkningen: 
 

De äldre skulle tas om hand, de arbetsföra skulle bli föremål för 
olika slags sysselsättningsåtgärder, i första hand vuxenutbildning. 
De vuxna skulle anpassas till sin nya situation, men man förväntade 
sig inga radikala förändringar av de vuxna. Den verkliga förvänt-
ningen om förändring gällde barnen. Med hjälp av vanlig skolgång 
kunde barnen formas till nyttiga medborgare.90 

 
1964 påbörjades ett ambitiöst och omfattande forskningsprojekt om romers 
utbildning. Projektet utformades som ett samarbete mellan de sociala 
myndigheterna i Stockholm och Pedagogiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Bakgrunden låg i vad som beskrevs som myndigheternas miss-
lyckade försök att inkorporera romska barn i den svenska skolan i början av 
1960-talet. Trots att medel avsattes och specialarrangemang anordnades för 
målgruppen, uteblev romska barn från det offentliga skolsystemet. Pedagog-
erna på Stockholms universitet fick uppdraget att ta reda på anledningarna till 
uteblivandet. John Takman var också inofficiellt och på eget bevåg inblandad 
på ett tidigt stadium, bland annat genom att formulera vad han ansåg var 
angelägna forskningsfrågor och uppmuntra forskarna på Pedagogiska 
institutionen att gå vidare med dessa. Takman lovade att i så fall bistå dem 
med både expertkunskap och socialmedicinska utlåtanden gällande enskilda 
romer.91 Pedagogerna sjösatte så småningom ett omfattande forskningsprojekt 
som resulterade i inte mindre än tretton rapporter mellan åren 1965 och 1970 
och en doktorsavhandling av Per-Johan Ödman, Utvecklingen på zigenar-
skolan i Årsta läsåren 1967/68 och 1968/69 (1971).92 

                                                        
90 Montesino, 2002, s. 144. 
91 Se vidare kap. 11. 
92 Trankell, Arne & Trankell, Ingrid (red.), Rapport 1, Undersökningens bakgrund, teoretiska 
referensram och praktiska uppläggning. Stockholm, 1965; Rapport 2, Summarisk framställning av 
förloppet från behandlingsarbetets början Stockholm, 1967; Rapport 3, Effekter av behandlingsarbetet 
under familjebehandlingsfasen (läsåret 1965-66) Stockholm, 1969; Rapport 4, Förslag till samordnat 
aktionsprogram Stockholm, 1967; Rapport 5, Det samordnade aktionsprogrammets förverkligande: 
initialskedet Stockholm, 1967; Rapport 6, Arbetskonferensen för reformering av vuxenskolan för 



35 

 
Forskningsprojektets omfattning innebar i praktiken att romernas barn fick 
status som ”zigenarfrågans” målgrupp mot slutet av 1960-talet.93 Så kallade 
skolkliniker inrättades 1966 med syftet att vänja barnen vid skolrutinerna och 
förbereda dem för att så småningom kunna integreras i vanliga skolklasser. 
Forskarna kom i samspel med socialarbetarna emellertid fram till att skolning 
av barnen inte var tillräcklig; även föräldrarna antogs behöva stöttning och 
utbildning för att inse skolans betydelse för barnens framtid. Sålunda startades 
en familjeterapeutisk verksamhet, vars yttersta målsättning var att fostra 
romerna till goda medborgare. För ändamålet startades också så kallade 
föräldracirklar.94 1960-talets pedagogiska och psykologiska utredningar, 
forskningsprojekt och interventioner är delvis utredda av Montesino, medan 
antropologen Claudio Marta, som var en del av den pedagogiska 
forskningsgruppen på Stockholms universitet, på 1970-talet undersökte vad 
dessa projekt och interventioner betydde i praktiken för en grupp romska 
flyktingar.95 Martas studie innebar att perspektivet, även på det svenska 
forskningsfältet, till viss del vändes från romer till myndigheter, 
myndighetsaktörer och experter, i och med att dessa också gjordes till objekt 
för vetenskaplig kunskapsproduktion. 
 
I fokus för Martas undersökning står den process där en grupp romska flyk-
tingar, som inom ramen för ett statligt organiserat projekt valdes ut på ett 
flyktingläger i Italien och ”överfördes” till Sverige, skulle integreras in i det 
svenska samhället.96 Martas studie rör sig framför allt på lokal nivå och vi får 
genom intervjuer följa såväl romerna som de tjänstemän och myndig-
hetsaktörer som skulle göra dem till anpassade medborgare. I studien fram-
träder en praktik där lärare, handläggare, socialarbetare och så kallade familje-

                                                                                                                               
zigenare i Stockholm den 13 sept. 1967. Stockholm, 1967; Trankell, Arne & Trankell, Ingrid, Rapport 
7, Det samordnade aktionsprogrammets förverkligande: integrerings och konsolideringsskedet 
Stockholm, 1968; Ödman, Per-Johan, Utvecklingen på zigenarskolan i Årsta läsåren 1967/68 och 
1968/69, Stockholm, 1971. Samtliga rapporter och avhandlingen ingick i en serie som namngavs: 
Stockholms stads och pedagogiska institutionens försöksprojekt för Stockholms zigenarbefolknings 
rehabilitering, se bland annat Trankell, Arne (red.), Tillbakablick och översikt över projektets 
utveckling 1965-1969: sammanställd ur rapporterna 1-7 jämte inledning och kommentarer. 
Stockholm, 1970; Trankell, Arne (red.), Stockholms stads och Pedagogiska institutionens forsknings- 
och försöksprojekt för Stockholms zigenarbefolknings rehabilitering: tillbakablick och översikt över 
projektets utveckling 1965-1969. Stockholm, 1970. 
93 Montesino, 2002, s. 145. För svensk utbildningspolitik gentemot romer se Rodell Olgaç, Christina, 
Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möjlighet. Stockholm, 2006. 
94 Trankell & Trankell (red.), Rapport. 4, 1967. 
95 Montesino, 2002, s. 148 f; Marta, Claudio, A group of Lovara gypsies settle down in Sweden: an 
analysis of their acculturation Stockholm, 1979 A; Marta, Claudio, The acculturation of the Lovara. 
Stockholm, 1979 B; Se även Rodell Olgaç, 2006. 
96 Se vidare Montesino, 2002, s. 177 ff, samt Ds In 1969:1, Om organiserad överföring av vissa 
zigenare. Promemoria utarbetad inom inrikesdepartementet av expertgruppen för övervägande av 
åtgärder beträffande vissa zigenare. 
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terapeuter och familjepedagoger, samt romer, i interaktion med varandra men 
inom ramen för myndigheternas problemformulering, formade vad Marta 
beskriver som romernas ackulturationsprocess i det svenska samhället.97  
 
Martas studie är en av de första som ur ett mer kritiskt perspektiv ifrågasatte 
och analyserade svenska myndigheters problemformulering och socialpolit-
iska målsättningar gällande romer, och han jämförde dessa med romernas egna 
målsättningar och problemformuleringar. Martas forskning innebar med andra 
ord att även den svenska myndighetspolitiken gentemot romer började 
studeras ur mer kritiska perspektiv på 1970-talet.98 Men Marta var också en 
del av arbetsgruppen på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, 
som ägnade sig åt invandrar- och minoritetsforskning, den så kallade IMFO-
gruppen. Hans arbete låg med andra ord nära eller var rent av en del av den 
akademiska verksamhet och de pedagogiska interventioner som han under-
sökte. Forskarna inom Pedagogiska institutionens projekt rörande de svenska 
romernas skolsituation under 1960-talet menade sig syssla med så kallad 
”aktionsforskning”, vilken innebar att de parallellt med den vetenskapliga 
kunskapsproduktionen också sökte förändra (situationen för) de människor de 
studerade. Även Marta formulerade sin forskning utifrån liknande idéer:  
 

Nowaday it is not anymore sufficient that an anthropologist does a 
research ON the Rom professing his total respect for cultural 
differences: it is necessary that he contributes to the awakening of 
the class/ethnos consciousness of the Rom and – I may add – not as 
an outsider, but as an INSIDER.99 

 
Under 1960- och 1970-talen utökades sålunda forskarens ansvar och inflyt-
ande både ”uppåt” och ”neråt”; genom att utföra forskningsuppdrag på 
uppdrag av myndigheterna bidrog de till att formulera de socialpolitiska prob-
lemen, och genom att formulera sin verksamhet i termer av aktions-forskning 
påverkade de (eller försökte i alla fall påverka) de romer som var objekten för 
deras undersökningar. (Om)skapandet av (vissa) romer som svenska med-
borgare låg med andra ord till viss del i händerna på de vetenskapliga 
experterna och tjänstemännen under denna tid. 
 
En annan antropolog, som utforskat romers medborgarskap som praktik, dock 
utan att formulera det vetenskapliga problemet i dylika termer, är Ignacy-

                                                        
97 Marta, 1979 B. Ackulturation definieras som: “… those phenomena which result when groups of 
individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes 
in the original cultural patterns of either or both groups”. s. 23. 
98 Bl. a ovan nämnde Thomas Actons studie från 1974 innebar att den kritiska och mer avgränsade 
inriktningen etablerades. Även engelska antropologen Judith Okelys avhandling var en kritisk och 
avgränsad studie av resande i England, Okely, Judith, The traveller-gypsies. Cambridge, 1983.  
99 Marta, 1979 B, s. 27 f. 
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Marek Kaminski, som i forskningssyfte följt med några romska gruppers resa 
från Polen och Tjeckoslovakien till Sverige under 1960- och 1970-talen. 
Kaminski belyser tidens svenska ”zigenarpolitik” genom att problematisera 
administrativa kategoriseringar av romer och dess effekter i form av differen-
tierade rättigheter och privilegier för olika grupper. Vilken administrativ 
kategori individen hamnade i avgjorde vilka sociala rättigheter och privilegier 
han eller hon hade. En grundläggande differentiering stödde sig på uppgifter 
om nationell tillhörighet eller ursprung: ”svenska zigenare”, ”skandina-
viska/nordiska zigenare” respektive ”utom-nordiska zigenare”. För romska 
”utom-nordiska” flyktingar reglerades dock tillgången till det svenska väl-
färdssystemet inte i första hand av medborgarskap, utan av uppehållstill-
stånd.100 Kaminski ger en detaljerad bild av sambandet mellan myndigheternas 
klassificering och individens sociala och ekonomiska rättigheter under 1970-
talet. 
 
Medan Montesino, Marta och Kaminski redogör för efterkrigstidens politik 
gentemot romer i form av skol- och familjerelaterade satsningar, fokuserar 
historikern David Sjögren i sin avhandling Den säkra zonen: motiv, 
åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för 
inhemska minoriteter 1913-1962 (2010) på utbildningspolitiken under en 
tidigare period. Utbildningens betydelse för social fostran, medborgarfostran 
och social samhörighet poängterades av samtidens utbildningspolitiker. 
Sjögren framhåller de vetenskapliga och samhälleliga experternas och 
tjänstemännens viktiga roll i upprättandet och avgränsningen av den så kallade 
säkra zonen, ett begrepp som han använder både deskriptivt och analytiskt.  
 
Sjögren undersöker också hur ”tattarfrågan” och ”zigenarfrågan” diskuterades 
i den offentliga debatten, samt vilka undersökningar och utredningar debatten 
resulterade i. 1920-, 1930- och 1940-talens kunskapsproduktion får därmed en 
relativt detaljerad och informationsrik genomgång. Av resultaten framgår att 
bland annat präster hade en viktig roll i avgränsningen och kartläggningen av 
”tattare” och ”zigenare” före andra världskriget.101 ”Tattarfrågan” står också i 
fokus för Martin Ericssons kommande avhandling Exkludering, assimilering 
eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955 (2015) vid Lunds 
universitet. Ericsson understryker bland annat de lokala aktörernas roll i form-
erandet och implementerandet av statens politik gentemot personer definierade 
som ”lösdrivare”. Svenska kyrkan hade, i egenskap av statskyrka, stort ansvar 
vad gäller såväl den nationella som den lokala politiken och praktiken 
gentemot romer och resande, inte minst genom folkbokföringen, men också 
genom sitt arbete i de sociala nämnderna: fattigvårdsnämnden, barnavårds-
nämnden och nykterhetsnämnden. Detta har tidigare undersökts av mig, på 
                                                        
100 Kaminski, Ignacy-Marek, The state of ambiguity: studies of gypsy refugees. Göteborg, 1980, s. 318. 
101 Sjögren, 2010, s. 145-165.  
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uppdrag av Svenska kyrkan, vilket finns beskrivet i rapporten Svenska kyrkans 
förhållande till romer och resande ca 1900-1950 (2013).102 
 
Den finske historikern Miika Tervonen undersöker i sin avhandling, ‘Gypsies’, 
‘Travellers’ and ‘peasants’: A study on ethnic boundary drawing in Finland 
and Sweden, c. 1860-1925 (2010) inte “zigenarpolitiken” i sig utan snarare 
praktiken på lokal nivå. Utgångspunkten för studien är ett antagande om att 
romer och resande knappast kan ha varit så isolerade som tidigare forskning 
hävdat. Interaktionen mellan bofasta ortsbefolkningar och kringresande 
sällskap måste i någon mån ha fungerat, menar Tervonen, eftersom både 
romer och resande bevisligen har kunnat överleva under lång tid genom sina 
ambulerande arbeten. Undersökningsresultaten visar att romer och resande har 
varit i konstant interaktion med den bofasta landsbygdsbefolkningen, men att 
etniska gränser inte har suddats ut på grund av detta, utan de båda grupperna 
har samexisterat. Ibland har interaktionen inneburit att etniska skillnader 
mellan olika grupper förstärkts.  
 
Tervonens avhandling är ett värdefullt bidrag till internationella Romani 
studies eftersom den är en empiriskt välgrundad studie på lokal nivå, vilket 
generellt är en bristvara på det internationella forskningsfältet. En av 
Tervonens målsättningar med studien är att ersätta vad han kallar för en 
förhärskande ”cat vs. dog-view” – där romer ständigt ses som de ”andra” och 
där förhållandet till majoritetsgrupper alltid antas vara antagonistiskt – med en 
mer nyanserad bild som ger utrymme för historisk förändring.103 Detta är 
fördelen med historiska studier som fokuserar på lokal nivå; det lokala 
perspektivet skapar förutsättningar för problematiseringar av socialpolitiska 
och vetenskapliga kategoriseringar. På så vis kan romers historia integreras 
som en del av den ”allmänna” socialhistorien och dikotomiserande tolkningar 
av relationen mellan romska grupper och majoritetsgrupper ifrågasättas. Det 
finns nämligen inga renodlat och oföränderligt dikotomiska relationer mellan 
olika grupper i historien, som väntar på att upptäckas av forskare. Sociala 
grupper skapas, som bland annat Norbert Elias och Pierre Bourdieu har 
påvisat, inte av sig själva utan i och genom relationer i olika sociala och 
historiska sammanhang.104 Dikotomier kan emellertid skapas i sådana sociala 
processer, och för att analysera dessa kan forskningen med fördel fokusera på 

                                                        
102 Ohlsson Al Fakir, 2013. 
103 Tervonen, Miika., 'Gypsies', 'travellers' and 'peasants': a study on ethnic boundary drawing in 
Finland and Sweden, c.1860-1925. Florence, 2010, s. 13. 
104 Elias, Norbert & Scotson, John L., The established and the outsiders: a sociological enquiry into 
community problems. London, 1994; Bourdieu, Pierre ”What Makes a Social Class? On The 
Theoretical and Practical Existence Of Groups”, Berkeley Journal of Sociology, 32, 1987. 



39 

lokala och/eller praktiska nivåer i studier av medborgarskap som social 
relation och praktik.105  
 
Den norska historikern Anne Minken kombinerar en historiografisk ansats 
med en socialhistorisk studie av kringresande gruppers liv i sin avhandling 
Tatere i Norden før 1850: Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller 
(2009). Fokus ligger på brytpunkterna mellan två tolkningsmodeller – den 
socialhistoriska respektive den etniska modellen.106 Hennes avhandling är 
ytterligare ett exempel på de senaste decenniernas fokus inom internationella 
Romani studies som både uppmärksammar att “zigenare” eller ”tattare” – och 
historiografin kring desamma – har skapats i samma processer, och hur dessa 
processer har gått till.107  
 
Sammantaget visar forskningsläget att ”zigenarfrågan”, som både statlig 
politik och lokal praktik, har undersökts ur flera perspektiv och i flera länder. 
Internationella liksom nordiska och svenska studier framhäver att vetenskap 
och politik, men också vetenskap och praktik, har varit tätt sammankopplade, i 
synnerhet vad gäller differentieringen, kategoriseringen och klassificeringen 
av romer. Det råder därmed ingen tvekan om att olika (vetenskapliga) experter 
har haft avgörande betydelse för staters politik och praktik rörande regleringen 
av befolkningen och olika kategorier inom eller utom den.108  
 
På 1950-talet etablerades ”zigenarfrågan” i svensk myndighetspolitik. I enlig-
het med hur den sociala frågan hade problematiserats och hanterats alltsedan 
tidigt 1900-tal, lyftes den vetenskapliga kunskapens betydelse för den förda 
politiken och de planerade interventionerna fram. På 1960-talet började 
”zigenarfrågan” att differentieras i olika kunskapsområden, där den social-
medicinska Zigenarundersökningen kom att utgöra en omfattande del. 
Undersökningen legitimerades med hänvisning till socialmedicinsk vetenskap 

                                                        
105 Jfr Isin, 2002. En förutsättning, för att forskningen ska nå sin potential som problematiserande, är 
emellertid att den når bortom det egna landets gränser, vilket dessvärre inte har varit fallet när det 
gäller många av de svenska och nordiska studierna. 
106 Minken, Anne, Tatere i Norden før 1850: Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller, 
Tromsø, 2009. 
107 En internationell studie som utgår ifrån samma typ av problematisering av kopplingarna mellan 
etnicitet, identitet, historia och historiografi är Marshs avhandling, 2008. 
108 Mycket forskning finns om detta. För studier av svenska sammanhang, se t ex Hirdman, 1989; 
Runcis, 1998; Björkman, 2001; Tydén, 2002; Berg, 2009; Lundqvist, Åsa & Petersen, Klaus (red.), In 
experts we trust: knowledge, politics and bureaucracy in Nordic welfare states. Odense, 2010. För 
internationella studier om speciellt medicinens roll i regleringen av befolkningen och människor 
utanför befolkningen, se bland annat Rose, 2007; Rose & Novas, 2005; Bashford, Alison (red.), 
Medicine at the border: disease, globalization and security, 1850 to the present. Basingstoke, 2006; 
Bashford, Alison, Imperial hygiene: a critical history of colonialism, nationalism and public health. 
Basingstoke, 2004; Fairchild, Amy L. Science at the Borders: Immigrant Medical Inspection and the 
Shaping of the Modern Industrial Labor Force. Baltimore, 2003; Porter, Dorothy, Health, civilization 
and the state: a history of public health from ancient to modern times. London, 1999. 
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och dess avgörande betydelse för efterkrigsdecenniernas detaljerade anpass-
ningspolitik som finansierades av AMS.  
 
Zigenarundersökningen var alltså ett led i den politik som syftade till att 
differentiera romer, men den involverade endast ”svenska zigenare”, eftersom 
tidens vetenskapliga undersökningar hade avfärdat ”tattare” som varandes en 
socialt marginaliserad del av majoritetsbefolkningen, inte en etnisk grupp.109 
Vid början av 1900-talet utgjorde ”zigenarna” en mycket liten del av Sverige 
befolkning. 1922 beräknades antalet ”tattare” och ”zigenare” tillsammans 
uppgå till 1,833 personer, av vilka ca 250 ansågs som ”zigenare”. 1944 hade 
antalet ”zigenare” stigit till omkring 500 och drygt tio år senare inordnades 
740 personer i kategorin.110 I 1960-talets socialmedicinska undersökning 
inkluderades 837 ”svenska zigenare”. Trots att antalet ”zigenare” i Sverige 
åtminstone fram till första halvan av 1960-talet alltså varit få, har gruppen, 
som Norma Montesino påpekar, varit föremål för en mängd omfattande 
undersökningar och utredningar.111 I del I kommer jag att ingående undersöka 
relationen mellan denna anpassningspolitik och den svenska socialmedicinens 
etablering. 

Socialmedicinen och ”zigenarfrågan” 
Det var, fortfarande vid 1950-talets början, inte givet vad socialmedicin egent-
ligen var.112 Flera av dess mest tongivande svenska företrädare var uttalade 
socialdemokrater eller stod, som i John Takmans fall, ännu längre till 
vänster.113 Samtidigt menade till exempel socialmedicinaren och social-
demokraten Axel Höjer, vid tiden generaldirektör för Medicinalstyrelsen, att 
de socialmedicinska idéer och reformförslag som han presenterade inte var i 
första hand ideologiska. Han beskrev dem snarare som en ”naturlig” följd av 
                                                        
109 Antropologen Adam Heymowski undersökte, i Etzlers spår, under 1960-talet de svenska ”tattarna” 
och deras härkomst. Heymowski framförde teorin att ”tattarna” var en marginaliserad och genealogiskt 
isolerad ”svensk” social grupp, inte en etnisk grupp. Heymowski, Adam, Swedish "travellers" and 
their ancestry: a social isolate or an ethnic minority? Uppsala, 1969. Se vidare Ericsson, Martin 
Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955. Lund, 2015; 
Minken, 2009; Svensson, Birgitta, Bortom all ära och redlighet: tattarnas spel med rättvisan. 
Stockholm, 1993. 
110 Montesino, 2002, s. 12. Statistiken rapporterades i SOU 1923:2, Sociala meddelanden 1944:2 och 
SOU 1956:43. 
111 Montesino, 2002, s. 12. 
112 Detta kan märkas i de många samtida artiklar och böcker som diskuterade vad socialmedicinen var 
och vad den skulle göra. Se t ex John Takman “Socialläkarens verksamhet” i Sociala meddelanden 
1951; Gunnar Inghe ”Socialläkarens uppgifter” i Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverksamhet, 
vol. 38, 1944; Carl-Gustaf Berglin ”Socialläkarorganisationen i Sverige” i Människa och miljö, band 3. 
Stockholm, 1948; Gunnar Anders Victor Fischer ”Undervisningen i socialmedicin i Sverige. (Medicina 
socialis)” i Nordisk medicin, band 42, 1949:2, och Fischer “Vad är socialmedicin?” i Medicinska 
föreningens tidskrift. Årg. 31, 1953; Claes Wilhelm Kindstrand “Om socialmedicin. 1-3”. Recip 
information Stockholm, 1958-1960. 
113 Bland dessa märks bl. a Axel Höjer, Gunnar Inghe, Gustav Jonsson, Ragnar Berfenstam och John 
Takman. 
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demokratiseringen och den moderna välfärdsstatens framväxt. Detta att poäng-
tera neutral – vetenskaplig – expertis snarare än politiskt ställningstagande var, 
menar idéhistorikern Annika Berg, en retorisk strategi i en kamp om att 
etablera vissa socialmedicinska problemformuleringar och åtgärder inom 
politiken, och konkurrera ut konservativa motståndare. Huruvida detta projekt 
ska betecknas som socialistiskt eller ej är, och var, en definitionsfråga, kon-
staterar hon.114 Också i samtiden debatterades huruvida socialmedicin hand-
lade om en socialisering av sjukvården, och olika företrädare ställde sig på 
olika sidor.115 Det fanns med andra ord betydande skillnader även inom det 
medicinska och hälsovårdspolitiska fältet.116 I denna avhandling undersöker 
jag hur vissa av 1960-talets svenska socialmedicinare argumenterade och 
agerade för att etablera socialmedicin som dominerande vetenskap i politik 
och i vetenskapligt drivet myndighetsarbete. 
 
Svensk socialmedicin hade nyligen institutionaliserats och hade sedan början 
av 1950-talet en fast förankring i läkarutbildningen. Socialmedicinska prob-
lematiseringar hade anammats på förhållandevis bred front bland mellan-
krigstidens socialdemokratiska politiker. Samtidigt hade sociala perspektiv 
integrerats inom den traditionella, biologiska medicinen. I samband med 
samhällsvetenskapernas interna utveckling och växande betydelse under 1950-
talet ökade också de socialmedicinska metodernas roll för genomförandet av 
den expansiva välfärdspolitiken.117 Omkring 1960 inrättades flera professurer i 
ämnet, vilket troligtvis bidrog till att ge socialmedicin en tyngd och legitimitet 
bland såväl politiker som forskningsfinansiärer. När experter och myndigheter 
efterfrågade ny kunskap om romer som underlag för den politik som 
formulerades inom ramen för samtidens ”zigenarfråga” var socialmedicinen 
således en vetenskap ”i ropet”.  
 
Frågan om den (social)medicinska expertisens inflytande över ”zigenarfrågan” 
och regleringen av de svenska romerna under decennierna efter andra 
världskriget är emellertid inte utredd; svensk forskning har framför allt fokus-
erat på de sociala aspekterna på myndigheternas politik och praktik. Detta har 
bland annat inneburit att efterkrigstidens (social)medicinska teknologier 
hamnat i bakgrunden. Den socialmedicinska Zigenarundersökningen var en 
                                                        
114 Berg, 2009, s. 261-268. 
115 I Belgien fanns t ex René Sand, som menade att socialmedicin och medicinsk sociologi var 
detsamma, medan engelsmannen John Ryle såg socialmedicin som en patologisk-vetenskapligt 
grundad förening mellan preventiv och kurativ sjukvård. Andra inflytelserika, och för svenska 
socialmedicinare inspirerande, aktörer var bl a Henry Sigerist, Rudolf Virchow och Alfred Grotjahn. 
Se vidare Dorothy Porter & Roy Porter ” What was social medicine? An historiographical essay” i 
Journal of Historical Sociology, vol. 1, 1988. Uppsatsen har också publicerats i Dorothy Porter Health 
citizenship. Essays in social medicine and biomedical politics. Berkeley, 2011. Se även Berg, 2009, s. 
268-272. 
116 Se Berg, 2009, särskilt s. 268-274, för en diskussion rörande detta. 
117 Qvarsell, 1995, s. 134. 
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viktig del i 1960-talets ”zigenarpolitik” och inte minst den praktik som gick ut 
på att göra romer till svenska medborgare. Detta skulle ske med hjälp av 
socialmedicinsk kunskap, som skapades genom systematisk insamling av 
sociala och medicinska uppgifter på individnivå, vilka sattes samman i nya 
konstellationer i nya dokument och distribuerades till andra experter och 
professionella.  
 
Hur den socialmedicinska kunskapsproduktionen genomfördes i detalj och vad 
den syftade till på individuell och samhällelig nivå vet vi dock lite om.118 
Socialmedicinska journaler har såvitt jag vet över huvud inte taget varit 
föremål för humanistisk och/eller samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. I 
det omfattande material som skapades inom ramen för Zigenarundersökningen 
1962-1966 presenteras således möjligheten för den första historiska studien av 
hur en systematisk socialmedicinsk kunskapsinsamling och kunskapsproduk-
tion på individnivå kunde gå till i 1960-talets Sverige. Mitt perspektiv är med 
andra ord nytt både för den forskning som hittills bedrivits inom ramen för 
internationella och nationella Romani studies, och den medicinhistoriska 
och/eller vetenskapshistoriska forskning som studerar socialmedicinens fram-
växt och verksamhetsområden. 

                                                        
118 Norma Montesino går kortfattat igenom John Takmans ställningstaganden och undersökningar 
under 1950-talet och 1960-talet, Montesino, 2002, kap. 8. Zigenarundersökningen 1962-1965 beskrivs 
också översiktligt i regeringens Vitbok, Ds 2014:8, s. 79-89. I samband med, eller som en följd av, 
Dagens Nyheters avslöjande om Skånepolisens rom-register har Zigenarundersökningen och Takmans 
verksamhet också diskuterats/kritiserats i media, t ex i en personligt hållen artikel av Hans Caldaras, 
”Det var jag som var ’Z-173’”, DN Idé och Kritik, 9 april 2014 och, enligt mig alltför ensidigt och 
oproblematiserat, på Forum för levande historias hemsida, hösten 2013.  
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3. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter och verktyg 

Socialt medborgarskap har en både empiriskt och teoretiskt framträdande plats 
i avhandlingen. Detta, att undersökningar av socialt medborgarskap måste vara 
både empiriska och teoretiska, är en slutsats som jag drar utifrån Isins 
konceptualisering av medborgarskap som alteritet.119 Zigenarundersökningen, 
som explicit syftade till att skapa vetenskapligt underlag för ”anpassnings-
åtgärder” som skulle göra romer till goda medborgare, och i och med detta gav 
nytt – socialmedicinskt – innehåll till såväl avvikelse som normalitet, utgör 
materialet för min empiriska och teoretiska analys av socialt medborgarskap i 
en historiskt specifik tid och plats. Jag analyserar därför Zigenarunder-
sökningen i termer av socialt medborgarskap, för att förstå hur avvikelse och 
normalitet konstruerades mot och samspelade med varandra inom ramen för 
efterkrigstidens medborgarskapsprojekt.120  
 
Begreppet socialt medborgarskap presenterades första gången 1950 av engels-
mannen Thomas Humphrey Marshall, och det har sedan dess använts, 
kritiserats och/eller utvecklats inom en mängd studier på olika forsknings-
fält.121 Isin utgår också från det sociala medborgarskapet, dock utan att återge 

                                                        
119 Isin, 2002. 
120 Socialt medborgarskap stod också i fokus för de aktörer som arbetade inom ramen för detta projekt 
och det var huvudfrågan för de aktivister som engagerade sig i opinionsbildande arbete och politisk 
kamp. Den romska medborgarrättsrörelsen, med Katarina Taikon i spetsen, började etableras under 
första halvan av 1960-talet men växte i både omfattning och (tillfälligtvis) i inflytande från omkring 
mitten av 1960-talet. 1965 gick romer, i egenskap av svenska medborgare som krävde sina rättigheter 
inom framför allt skola och vuxenutbildning, för första gången i samlad tropp i ett första maj-tåg. För 
en detaljerad och aktörsdriven skildring av 1960-talets romska medborgarrättsrörelse, se Mohtadi, 
2012, samt Mohtadi, ”Det hände här” Granta nr. 3, 2014. Se även Zigenarsamfundets tidskrift 
Zigenaren, och senare, efter Zigenarsamfundets upplösning, Amé beschás: vi bor och Zigenaren: amé 
beschás: vi bor, (1966-1973) för skildringar av tidens politik och politiska motstånd ur framför allt 
romers perspektiv. 
121 Marshall, Thomas Humphrey & Bottomore, Thomas Burton, Citizenship and social class. London, 
1992. 
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eller referera till den omfattande teoretiska diskussion som begreppet och dess 
tillämpning har gett upphov till. I det här sammanhanget är det emellertid 
viktigt att relatera till denna diskussion eftersom jag, genom att operation-
alisera Isins konceptualisering på Zigenarundersökningens källmaterial, avser 
att problematisera och fördjupa diskussionen av socialt medborgarskap i prakt-
iken. I nästa avsnitt ger jag därför en historiografisk och problematiserande 
bakgrund till socialt medborgarskap som teori och praktik. 

Socialt medborgarskap som teori och praktik 
Medborgarskap diskuteras ofta i termer av rättigheter och skyldigheter. 
Marshall menade vid mitten av 1900-talet att den efterkrigstida välfärdsstaten, 
det vill säga den tid och stat som han själv levde och verkade i, var det system 
som hade störst kapacitet att genom sociala rättigheter motverka kapitalismens 
negativa verkningar och därmed utjämna sociala skillnader och erbjuda jäm-
lika förutsättningar och möjligheter för samtliga medborgare. Marshalls 
huvudidé var att 1900-talets välfärdsstat, till skillnad från tidigare statstyper, 
distribuerade sociala rättigheter på basis av nationellt medlemskap istället för 
utifrån individens börd eller socio-ekonomiska ställning. Traditionell liberal 
medborgarskapsforskning grundar sig på idén om universellt medborgarskap 
inom nationens ram; universalitet finns inbyggt i själva definitionen av med-
borgarskap såsom Marshall formulerade den.122  
 
Merparten av medborgarskapslitteraturen anknyter till eller utgår från 
Marshalls essä, och den handlar till stor del specifikt om det som han benämn-
de det sociala medborgarskapet; hur och för vem det har konstruerats i olika 
sammanhang och länder. Bland de mest använda studierna på området kan 
nämnas Gøsta Esping-Andersens The three worlds of welfare capitalism 
(1990). Studien är en komparation mellan arton olika välfärdsstater, vilka han 
kategoriserar i tre olika typer av välfärdsstatsregimer: den liberala, den 
konservativa och den socialdemokratiska välfärdsregimen.123 Esping-
Andersens analys har kritiserats för att oproblematiserat fokusera på endast 
vissa delar av välfärdsstaten och medborgarna. Medborgaren som avses, men 
som inte definieras tillräckligt tydligt, i Esping-Andersens analys är den 
förvärvsarbetande medborgaren. Denna implicita avgränsning och/eller 
utgångspunkt får som konsekvens att hans typologi endast blir giltig för en 
begränsad uppsättning medborgare i en begränsad uppsättning stater och bara 
för vissa historiska perioder. Feministiska forskare har kritiserat Esping-
Andersens könsblinda modell och ställt frågan om de tre kluster som fram-

                                                        
122 Marshall & Bottomore, 1992. 
123 Esping-Andersen, Gøsta, The three worlds of welfare capitalism. Cambridge, 1990. 
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träder – de tre välfärdsstatsregimerna – skulle bestå ifall kön inkluderades i 
analysen.124  
 
Grundproblemet, menar Diane Sainsbury med flera, är att analysen riktar in 
sig på arbete som en vara, medan individer utanför arbetskraften, i synnerhet 
kvinnor i hemmet, hamnar utanför.125 I komparativ välfärdsstatsforskning har 
därför även andra kategorier undersökts med utgångspunkt i Marshalls 
medborgarskapsmodell och Esping-Andersens välfärdsregims-typologi.126 I 
många fall tar forskarna spjärn emot en traditionell ”kategori-blind” 
mainstream-analys, för att skriva nya historier som på samma gång är både 
mer inkluderande och mer differentierade. Även i icke-komparativ medborgar-
skapsforskning används Marshalls medborgarskapsbegrepp, men de flesta har 
här vidareutvecklat analysen och lagt till ytterligare dimensioner som bättre 
kan åskådliggöra hur, framför allt, socialt medborgarskap villkoras av till ex-
empel kön, klass, etnicitet eller ”ras” och ålder.127  
 
Det universella sociala medborgarskapets praktiska genomförande ifrågasattes 
emellertid redan inom ramen för 1960-talets medborgarrättsrörelser, där olika 
grupper av medborgare ställde krav utifrån sina respektive perspektiv och 
positioner. Svårigheten att omsätta universellt medborgarskap i praktiken har 
också problematiserats teoretiskt, bland annat av feministiska forskare som då 
har uppmärksammat medborgarskapets praktiska aspekter. Kritiken grundas i 
det universella medborgarskapets exkluderande dimensioner.128 Medborgar-
skap som praktik har också problematiserats utifrån andra teorier, som ifråga-
sätter avgränsningen av ”det politiska” till statliga och ekonomiska arenor. 
Enligt dessa teorier är människor politiska, på så sätt att de hävdar eller kräver 

                                                        
124 Esping-Andersen har sedermera tagit till sig av kritiken och uppdaterat sin analys med perspektiv 
som tar mer hänsyn till bland annat kön. 
125 Sainsbury, Diane ”Gender and social-democratic welfare states” i Sainsbury (red.), Gender and 
welfare state regimes. Oxford, 1999. 
126 Utöver Diane Sainsbury, se Hilson, Mary, The Nordic model: Scandinavia since 1945. London, 
2008, och Hill, Michael J., Social policy in the modern world: a comparative text. Malden, MA, 2006. 
127 Johansson, Håkan, Socialpolitiska klassiker. Malmö, 2008, s. 23 f. Många har kritiserat Marshalls 
konceptualisering av medborgarskap som universellt och könsblint, samt hans teleologiska beskrivning 
av medborgarskapets utveckling. Se vidare Johansson, 2008, kap. 5. Se också Sainsbury, 1999. Alice 
Kessler-Harris i USA, och bland annat Ulla Wikander i Sverige, menar att den ekonomiska 
dimensionen i det sociala medborgarskapet är så analytiskt viktig att den kräver sin egen term, 
”ekonomiskt medborgarskap”. Kessler-Harris, Alice, In pursuit of equity: women, men, and the quest 
for economic citizenship in 20th-century America. Oxford, 2001; Wikander, Ulla, Feminism, familj och 
medborgarskap: debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919. 
Göteborg, 2006. 
128 Young, Iris Marion, Justice and the politics of difference. Princeton, N.J., 1990. Jfr Miller, Toby 
”Cultural citizenship” i Isin, Engin F. & Turner, Bryan S. (red.), Handbook of citizenship studies. 
London, 2002, s. 240 f; Lister, 2003.  
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medborgerliga rättigheter även i sitt vardagliga liv, utanför den etablerade 
politikens ramar.129  
 
Inom ramen för de senaste decenniernas medborgarskapsstudier har flera 
”lösningar” på det universella sociala medborgarskapsbegreppets inneboende 
problem föreslagits. Iris Marion Young och Will Kymlicka menar utifrån 
(post)marxistiskt respektive liberalt perspektiv att medborgarskap, för att 
motverka exkludering, ska differentieras efter kategorier så att samhällets 
samtliga grupper får politisk och institutionell representation (Young) och 
gruppspecifika rättigheter (Kymlicka).130 Chantal Mouffe och Ernesto Laclau 
har problematiserat medborgarskap genom att teoretisera kring dess radikal-
demokratiska aspekter, i syfte att utöka och omdefiniera politik som varandes 
konfliktfyllda praktiker som tar plats på såväl offentliga som privata arenor.131 
Även Ruth Lister har utifrån ett praktikorienterat perspektiv på medborgarskap 
kritiserat ”mainstream”-analyser för att förbise eller utestänga olika grupper av 
medborgare, i synnerhet kvinnor och ”sexuella minoriteter”.132 Huvudorsaken 
bakom detta anger hon, i likhet med Laclau och Mouffe, vara en felaktig diko-
tomisering av det politiska och det privata, och hon menar därför att ”[t]he re-
articulation of the public-private divide is central to both a feminist and queer 
citizenship politics”.133  
 
Charles Tilly utgår också från att människors sociala medborgarskap def-
inieras utifrån den (socialt konstruerade) kategori de tillhör eller placeras i. 
Tilly begreppsliggör medborgarskap som (historiskt föränderliga) band mellan 
stat och medborgare som avgränsas och bestäms utifrån kategoriella gränser. 
Konceptualiseringen av medborgarskap som band mellan stat och medborgare 
riktar analysen mot statliga praktiker och interaktionen mellan stat och med-
borgare, vilket, enligt Tilly, ”helps us to see how struggle and bargaining be-
tween expanding states and their subjects created citizenship where it had not 
previously existed.134 Historikern Gunnela Björk utgår i sin avhandling om 
kvinnors politiska medborgarskap 1900-1950, från en liknande koncept-

                                                        
129 Se t ex Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemonin och den socialistiska strategin. Göteborg, 
2008 [1985]. Med begreppet ”agonistic politics” söker Mouffe formulera ett nytt sätt att tänka kring 
demokrati och medborgarskap, där konflikter är en ständigt närvarande praktik. Se Rasmussen, Claire 
& Brown, Michael, ”Radical democratic citizenship: Amidst political theory and geography” i Isin & 
Turner (red.), 2002, för en diskussion om och operationalisering av Laclau och Mouffes 
medborgarskapsteori. 
130 Young, 1990; Kymlicka, Will, Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights. Oxford, 
1995. För en diskussion och kritik av Youngs respektive Kymlickas ”multikulturella medborgarskap”, 
se Joppke, Christian ”Multicultural citizenship” i Isin & Turner (red.), 2002. 
131 Laclau & Mouffe, 1985; Mouffe, Chantal, On the political. London, 2005 
132 Lister, 2003; Lister ”Sexual citizenship” i Isin & Turner (red.), 2002. 
133 Lister i Isin & Turner (red.), 2002, s. 195. 
134 Tilly, Charles, ”Citizenship, identity, and social history” i Tilly (red.) Citizenship, identity, and 
social history. Cambridge, 1996, s. 9. 
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ualisering av medborgarskap som en formell status, vars innehåll kommer till 
och får sin betydelse i ständigt pågående kamper och förhandlingar mellan stat 
och medborgare eller mellan olika grupper av medborgare.135 
 
Många inom forskningsfältet har sålunda nyanserat traditionell medborgar-
skapsteori och komplicerat historien genom att uppmärksamma kategorier 
som i praktiken och/eller i teorin har exkluderats från medborgarskap. 
”Svaren” som har presenterats även i denna kritiska medborgarskapsforskning 
bygger emellertid, enligt Isin, fortfarande på en linjär historieskrivning, där det 
finns ett identifierbart och oföränderligt slutmål – universellt socialt medborg-
arskap inom ramen för nationalstaten – vilket kommer att uppnås bara vi – 
medborgare – kämpar tillräckligt länge eller hårt. Denna tanke innebär att 
medborgarskap i någon mån ses som ett fixt och färdigt tillstånd av allmän 
välfärd som allt fler grupper, i takt med att allt fler stater demokratiseras, 
kommer att inkluderas in i.136  
 
Efterkrigsdecenniernas framgångsrika medborgarrättsrörelser och sociala 
rörelser pekade på att denna målsättning – det universella sociala med-
borgarskapet – endast fungerade som ideal och att många grupper och 
individer exkluderades från socialt medborgarskap i praktiken. De sociala 
kamperna vann gehör och sociala rättigheter etablerades med start under det 
sena 1960-talet specifikt för olika etniska och sexuella minoriteter i flera olika 
stater. Förloppet har i en liberal tradition tolkats som att man i dessa stater tog 
ett steg närmare det universella medborgarskapet; medborgarskapets cirklar 
vidgades genom differentiering och specificering. Ur ett annat perspektiv kan 
vi dock, istället för att se 1960-talets differentierade medborgarskap som ännu 
ett steg på vägen mot ett fulländat medborgarskap, se det som resultatet av 
specifika kamper, på specifika platser och bland specifika grupper i väster-
ländska samhällen. Olika gruppers situation inom, utom och på tröskeln till 
nationen idag (till exempel asylsökande, papperslösa migranter, arbets-
migranter, transsexuella etcetera) visar att kriterier för tillhörighet, liksom till-
hörighetens innebörd på individnivå, ständigt omförhandlas, vilket förändrar 
medborgarskapets gränser och innehåll. 
 
Risken med ett förhållningssätt, där det universella medborgarskapsbegreppet 
bildar utgångspunkt är att många, även kritiska, studier tenderar att bli till så 
kallade ”good news stories”, där historien framstår som linjär och evolutionär, 
och där nuets ”vi” framstår som mer upplysta, moderna, humanistiska, inklud-
                                                        
135 Björk, 1999. 
136 Isin kontrasterar liberala förhållningssätt mot konservativa: där liberalen erkänner att 
medborgarskap har exkluderande konsekvenser och menar att dessa kommer att försvinna med tiden, 
menar den konservative att medborgarskap varken kan eller ska inkludera alla. Engin Isin på 
seminarium ”Citizenship’s Domestic Others” vid International Postgraduate School, London 4-5 mars 
2014. 
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erande och så vidare, jämfört med historiens ”dem”.137 Problematiseringar av 
medborgarskap i termer av inkludering och exkludering medför att idén om ett 
universellt, och därmed tidlöst, medborgarskap tas för given, eftersom bilden 
av det fulländade medborgarskapet – det universella – utgör idealet mot vilket 
olika gruppers rättigheter mäts. Historiska jämförelser görs därmed (oav-
siktligt och outtalat) mellan (ett ouppnåeligt och politiskt konstruerat) ideal 
och ”verkligheten”.138 
 
Om medborgarskap istället konceptualiseras som en icke-linjär process, öpp-
nar sig nya möjligheter att undersöka socialt medborgarskap i praktiken. 
Utifrån en sådan konceptualisering finns det på ett socialt plan inget färdigt 
medborgarskap som människor och grupper kan inkluderas i eller exkluderas 
från; socialt medborgarskap skapas i praktiken, i och genom sociala relation-
er.139 Dessa relationer kan emellertid präglas av politiska målsättningar eller 
praktiker som syftar till inkludering eller exkludering av olika grupper. I 
avhandlingen förstås medborgarskap inte som en given kategori, utan som en 
komplex praktik. Hur medborgarskap och medborgare konstitueras i olika 
sammanhang och tider besvaras med andra ord med hjälp av empiriska 
analyser.  

Medborgarskap som alteritet 
Isin problematiserar i boken Being Political (2002) medborgarskap som 
idealbild och analytisk kategori utifrån en genealogisk ansats. Hans koncept 
citizenship as alterity innebär att medborgarskap inte kan förstås som en 
motpol till avvikelse, som då antas befinna sig utanför medborgarskapets 
gränser, utan att det inom ramen för medborgarskap ryms (grupper av) 
medborgare, vilka har konstituerats och hanterats som avvikande av dom-
inerande grupper. Positionen och relationen mellan olika dominerande och 
dominerade grupper är resultat av historiskt bestämda processer och sociala 
kamper. Medborgarskapets historiografi omfattar således både dominerande 
grupper, det vill säga de som ”vunnit” och lyckats att konstituera sig som 
dygdiga medborgare, och de grupper som de dygdiga medborgarna har 
konstituerat som sina ”andra”. Grupperna mot vilka medborgarskap har def-
inierats är emellertid varken essentiella eller passiva, utan föränderliga och 
                                                        
137 Utrycket ”good news stories” har jag lånat från Isin, se föregående not. 
138 Jfr Isin, 2002, s. 30. 
139 Den juridiska möjligheten för vissa stater att ta ifrån medborgarskap för vissa medborgare, s.k. 
denaturalisering, visar att även medborgarskapets förment stabila formella dimension i form av status 
också görs i praktiken. Se vidare Marie Beauchamps pågående doktorandprojekt på Universitet van 
Amsterdam om Frankrikes de-naturaliseringslagar och -praktiker. Enligt svensk grundlag är det inte 
möjligt att frånta en svensk medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige hans eller hennes 
medborgarskap.  Detta har icke desto mindre skett åtminstone vid ett tillfälle då en svensk medborgare 
2009 fråntogs sitt svenska medborgarskap efter ett beslut hos Skatteverket, enligt en debattartikel i 
Dagens Nyheter (2014-03-11). Skatteverkets beslut ändrades sedermera, och debattartikeln gäller den 
principiella frågan om medborgares rätt till skadestånd efter att staten kränkt individens rättigheter. 
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aktiva. Begreppet ”being political” refererar till de tillfällen när medborgar-
skapets ”andra” ifrågasätter orättvisor och gör anspråk på att själva konstituera 
sig som medborgare.140  
 
Isins frågor gäller i synnerhet relationen mellan förment normala och 
avvikande grupper, eftersom dessa relationer har konstituerat medborgarskap 
och medborgare genom historien: ”Against whom did citizens define 
themselves? How were strangers and outsiders constituted in relation to 
citizens?”141 De socialmedicinska experternas aktiviteter under 1950- och 
1960-talen riktade uppmärksamheten mot ett antal olika grupper i befolk-
ningen som redan var problematiserade som avvikande. De socialmedicinska 
undersökningarna innebar att avvikelsens innehåll differentierades och 
förändrades. Syftet med sådana undersökningar var ingalunda att exkludera 
dem som definierats som avvikande, utan snarare att på en detaljerad nivå 
identifiera hur de skulle göras normala, det vill säga på vilka sätt de skulle 
inkluderas i den normala ordningen. Isin menar att de grupper som tidigare 
forskning har tolkat som exkluderade från medborgarskap, i själva verket inte 
exkluderades, utan var nödvändiga (”immanent”) i processer och praktiker 
som konstituerat medborgarskap och medborgare. Främlingar, outsiders och 
andra grupper har med andra ord konstruerats som avvikande just i relation till 
de normala grupperna av medborgare. Annorlunda uttryckt kan inget ”vi” 
existera utan att ”de” konstitueras i samma process.142 För att analysera dessa 
processer föreslår Isin en öppen och dynamisk ansats som fokuserar på de 
sociala rum som skapas mellan ytterligheterna: ”the margins or points of 
contact where the inside and outside encounter, confront, destabilize and 
contest each other?143 Det är i dessa rum som kampen om medborgarskap tar 
plats och det är här vi ska fokusera historiska studier av medborgarskap. 
 
I Being political gör Isin nedslag i efterkrigstidens storstäder, där profession-
alisering undersöks som en strategi för medborgarskap.144 De professionellas 
arbete under denna tid innebar att vetenskapliga och professionella normer 
etablerades som modell för det goda medborgarskapet, och att de som inte 
lyckades uppfylla dessa dygder blev målgrupper för reformer, vård, inspärr-

                                                        
140 Isin, 2002, s. 33. Detta skedde under 1960-talet bland annat när romer som grupp gick med i första 
maj-tåget 1965, när romer var med och grundade och sedermera drev Zigenarsamfundet (1963/1964-
1966), och dess tidskrift Zigenaren (1964-1966), samt därefter genom drivandet av tidskriften 
Zigenaren: amé beschás: zigenarnas tidskrift (1966-1973.) Dessa medborgarskapshandlingar kommer 
dock inte att analyseras i föreliggande avhandling, men utgör viktiga frågor för vidare forskning. 
141 Isin, 2002, s. 3. 
142 För en mentalitetshistorisk undersökning av en sådan process, se Horgby, Björn, Dom där: 
främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960. Stockholm, 1996. 
143 Isin, 2002, s. 3. 
144 Professonalisering var dock inte den enda strategin för medborgarskap, även hemmafruar och 
skötsamma arbetare konstituerade sig som goda medborgare inom ramen för köns- och klasspecifika 
normer, se vidare nedan. 
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ning, bestraffning och dylikt.145 Statens och myndigheternas intressen var 
emellertid också avgörande i medborgarskapsprojekten: 
 

The modern professions and disciplines have always been 
implicated in questions of government. […] They became implicated 
in governing conduct by contributing to the problem of government 
by virtue of their own demands, by articulating and mobilizing the 
demands of other social groups, and by solving problems via the 
expertise they provided.146 

 
Den roll som svenska experter, akademiker och andra professionella spelade 
under efterkrigstiden var sålunda viktig för statliga styrningsprocesser. I dessa 
processer etablerade vetenskapliga aktörer sig som dygdiga medborgare i 
samspel med, och med hjälp av, de grupper som konstituerades som objekt för 
deras expertis. Sociologen Norbert Elias har konceptualiserat liknande 
processer i termer av maktrelationer mellan etablerade och outsiders; de 
etablerade blir mer etablerade genom sina handlingar inom den egna gruppen 
och mot grupper av outsiders.147 Annorlunda uttryckt kan aktörer genom sitt 
aktörskap möjliggöra nya positioner eller konsolidera de redan existerande, de 
kan utmana och förändra sociala strukturer eller förstärka dem. 
 
Isins konceptualisering av medborgarskap som inbegripande alteritet, vilket på 
svenska kan förklaras med mindre dynamiska begrepp som annanhet eller 
annorlundaskap, är användbar i analysen av Zigenarundersökningen som ett 
socialt rum. I detta rum blev medborgarskap och medborgare (både avvikande 
och normala) till i socialpolitiska och vetenskapliga praktiker av differen-
tiering, registrering och klassificering av dem som befanns vara avvikande.148  
Romer gjordes härmed till objekt för experternas vetenskapliga och 
administrativa arbete, genom vilket avvikelse och normalitet gavs nytt 
innehåll. Genom att differentiera, registrera och diagnosticera med hjälp av 
vetenskaplig kunskapsinsamling, konstituerade experterna sig som dygdiga 
medborgare. Fokus hamnar därmed på konstituerandet av medborgare och 
medborgarskap inom samma sociala rum/fält, snarare än på inkludering 
respektive exkludering över gränser. Konstituerandet av medborgarskap och 
medborgare kan emellertid inbegripa strategier som till exempel inkludering 

                                                        
145 ”The development of solidaristic, agonistic, and alienating strategies has required the development 
of a sui generis professional ethic, principles and norms that members adhere to and uphold. […] This 
intensely specific and universal ethic is the basis of modern professional-citizenship, which renders the 
professional ethic and its virtues as professional norms of conduct and where those who either fail or 
refuse to uphold these virtues are constituted as strangers and outsiders subject to reformation, cure, 
incarceration, imprisonment, and the like.” Isin, 2002, s. 240. 
146 Isin, 2002, s. 237. 
147 Elias, 1994. 
148 Jfr Hacking, Ian, ”Making up people” i London Review of Books. Vol. 28 nr. 16, 2006. 
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eller exkludering av grupper och individer som konstrueras som avvikande. 
Sålunda utgår jag ifrån att Zigenarundersökningens praktik inte bara skapade 
gränser för avvikelse och normalitet, utan också konstituerade medborgare 
som avvikande respektive normala i relation till övergripande, klass- och 
könsspecifika, normer och politiska och vetenskapliga målsättningar. 

Medborgarskapsarbete i praktiken  
Den kanadensiska historikern Franca Iacovetta har undersökt formandet av 
medborgare i det kalla krigets Kanada. Hennes fokus ligger på de omfattande 
och mångfasetterade aktiviteter som initierades för att omvandla ”nykom-
lingar” – huvudsakligen europeiska flyktingar och invandrare – till kanaden-
siska medborgare.149 Nykomlingarna togs emot av en veritabel armé av 
tjänstemän, experter, aktivister och volontärer, som med hjälp av olika 
strategier och metoder skulle ”hjälpa” dem i deras transformation. Dessa 
”hjälpare” definierar Iacovetta som gatekeepers, vilka huvudsakligen repre-
senterades av liberala (till skillnad från kommunistiska och konservativa) pro-
fessionella från medelklassen, såsom journalister, välfärdsarbetare och -byrå-
krater, mat- och familjeexperter, socialtjänstemän, poliser, kvinnogrupper, 
psykologiska experter och antikommunistiska aktivister. Deras aktiviteter 
handlade i någon mån om att, likt portvakten, övervaka en passage. Den 
aktuella passagen som måste övervakas och formas var icke-medborgarens 
tillblivelse som dygdig medborgare, eftersom nykomlingarna, enligt Iacovetta, 
“were viewed as people in need of assistance in adjusting to their new 
situation, finding work, accessing social services, adapting to Canadian gender 
roles and family models, and absorbing Canadian democratic values”.150  
 
Detta grand national experiment in citizenship, som Iacovetta kallar det, var 
emellertid också kopplat till vidare nationsbyggande och medborgarskaps-
formerande agendor formulerade i en medicinskt-biologiskt inspirerad kalla-
kriget-retorik: 
 

[M]any of the reform campaigns aimed at the country’s newcomers 
were part of wider nation building projects to “uplift” (as in im-
proving medical, moral and homemaking standards) and “contain” 
(as in regulating sexual behaviour and children’s leisure time) the 
entire Canadian population.151 

 
Interventionerna som utvecklades krävde också de etablerade kanadensiska 
medborgarnas medverkan; hela den kanadensiska befolkningen skulle invol-
veras i det hälsoinriktade nationsbyggandet. Det formulerades som en med-

                                                        
149 Iacovetta, Franca. Gatekeepers: Reshaping Immigrant Lives in Cold War Canada. Toronto, 2006. 
150 Iacovetta, 2006, s. 6. 
151 Iacovetta, 2006, s. 50. 



52 

borgerlig plikt att bidra till nykomlingarnas omvandlingsprocess genom att 
exempelvis bjuda en flykting på te eller middag eller bidra ekonomiskt till 
lokala välgörenhetsprojekt. Om medborgarna inte uppfyllde sådana plikter, 
varnade experterna, kunde deras demokratiska samhälle och livsstil vara 
hotade.152 Skapandet av socialt medborgarskap i praktiken var med andra ord 
det som gav Kanadas gatekeepers arbete och fyllde deras vetenskapliga, 
sociala, volontära, professionella och/eller politiska handlingar med mening 
och legitimitet.  
 
Människor och grupper som definierades som avvikande kunde och skulle 
under denna tid bli föremål för olika interventioner, eftersom medborgarskap 
hade blivit, med Isins ord, “… constituted as an attainable goal for strangers 
and outsiders, rather than an unattainable ideal.”153 Det var huvudsakligen de 
professionella, tjänstemännen och experterna som, utifrån sin akademiska 
och/eller vetenskapliga expertis och professionalism, kunde hävda den kun-
skap som krävdes för att artikulera efterkrigstidens medborgarskapsideal.154 
Iacovetta uppmärksammar att gatekeeper-aktörernas verksamhet bidrog till att 
utöka möjligheterna för professionell yrkesutövning; nya positioner skapades 
och nya tjänster tillsattes på nya nivåer.155 Hon gör emellertid ingen teoretisk 
poäng av det faktum att olika professionella gatekeepers expanderade 
gränserna för sin egen profession, just genom att arbeta med omskapandet av 
icke-medborgare till goda medborgare.  
 
Här ser jag en möjlighet att utveckla Iacovettas tes om gatekeeperns betydelse 
för skapandet av socialt medborgarskap genom att kombinera denna med Isins 
teorier om konstituerandet av medborgare och medborgarskap i praktiken. Jag 
menar här att arbetet med att forma sociala medborgare – gatekeeping i 
Iacovettas terminologi – inte begränsades till (om)skapandet av främlingar 

                                                        
152 Iacovetta, 2006, s. 54. 
153 Isin, 2002, s. 230. Isin påpekar dock, liksom Foucault och andra, att möjligheten och 
nödvändigheten att omvandla främlingar till medborgare artikulerades och praktiserades redan under 
1800-talet: ”Throughout the century, studies poured forth describing the condition of the working 
classes, ranging from their most intimate habits to statistical characteristics of the group as a whole. 
These studies and reports were supplemented with various reform proposals, projects, and 
commissions to transform the dangerous classes into labouring classes: the institutions that Foucault 
(1961; 1975) explored, such as prisons, hospitals, asylums, schools, and workhouses, became the 
spatial and social symbols of the bourgeois political order and its identity, which was defined against 
and qua the identity of the working classes.” Isin, 2002, s. 203 f. 
154 Jfr den amerikanske historikern Jamie Cohen-Coles studie av vetenskapliga experters arbete i 
efterkrigstidens USA. Cohen-Cole undersöker hur vetenskapsmän inom psykologi, pedagogik och 
sociologi formulerade och kultiverade idéer om ”the open mind” och ”open-mindedness” och hur de 
kopplade dessa till idéer om det goda medborgarskapet. Genom sina aktiviteter, både professionella 
och ”privata”, lyckades experterna forma kalla krigets amerikanska medborgarskapsideal som en 
spegel av sin självbild, det vill säga en rationell, självständig, kreativ och öppensinnad medborgare. 
Cohen-Cole, The Open Mind: Cold war politics and the sciences of human nature. Chicago, 2014. 
155 Iacovetta, 2006, s. 81. 
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eller outsiders till dygdiga medborgare, utan att det också (om)formade de eta-
blerade medborgarna. Medan Iacovetta fokuserar på de etablerade medborg-
arnas arbete med icke-medborgare, menar Isin nämligen att dessa två 
”grupper” blir till i samma process. I min studie av Zigenarundersökningen 
utgår jag därför från Iacovetta och Isin, för att se hur avvikande och normala 
medborgare skapades och förändrades inom ramen för samma praktiker. 
 
För att fånga dynamiken i detta arbete, undvika en polarisering mellan ”inklu-
derad” och ”exkluderad” samt poängtera aktörskapets betydelse för medborg-
arskap i praktiken, använder jag termen medborgarskapsarbete, som en slags 
svensk motsvarighet till Iacovettas gatekeeping. Svenskt medborgar-
skapsarbete under 1950- och 1960-talen riktades emellertid inte bara mot 
nykomlingar (till exempel arbetsmigranter och flyktingar) utan också mot 
grupper som de svenska romerna, som redan var formellt inkluderade som 
medborgare. Till skillnad från gatekeeping, som utförs av etablerade medborg-
are mot grupper som konstitueras som icke-medborgare, nästan-medborgare 
eller avvikande medborgare, medger begreppet medborgarskapsarbete att 
samtliga aktiviteter och praktiker som syftade till att (om)skapa socialt 
medborgarskap i praktiken kan analyseras som delar av samma processer.   

Medborgerliga dygder  
En stor del av efterkrigsdecenniernas offentliga och/eller expertdrivna 
medborgarskapsarbete handlade om hälsa – att skapa hälsosamma medborg-
are, en hälsosam befolkning, ett hälsosamt samhälle och en hälsosam 
nation.156 Inom internationell medborgarskapsforskning och medicinhistorisk 
forskning har hälsa som medborgerlig dygd undersökts och problematiserats 
med hjälp av konceptet health citizenship.157 I dessa sammanhang är även 
Foucault-inspirerade begrepp som till exempel biopolitik välanvända.158 Detta 
begrepp kan synliggöra hur staters reglering av befolkningen som demo-
grafisk och biologisk enhet och tillgång inte bara har syftat till att hantera 
frågor rörande hälsa, hygien, fortplantning, livsstil och livslängd utan också 
relaterar till andra arenor som politik och ekonomi. Medan Foucaults analyser 
ibland brister i empirisk detaljrikedom har bland annat den australiska medi-
cinhistorikern Alison Bashford, i Foucaults efterföljd, undersökt de historiskt 
starka praktiska kopplingarna mellan hälsa och medborgarskap.159  
                                                        
156 Jfr Berg, 2009. 
157 Se vidare Porter, 2011; Ryymin, Teemu ”’Health citizenship’ – a short introduction” i Andresen et 
al (red.) Citizens, Courtooms, Crossings: Conference Proceedings. Report no 10, Stein Rokkan centre 
for social studies, 2008. 
158 För studier rörande biopolitik, se Nilsson, Jakob & Wallenstein, Sven-Olov (red.), Foucault, 
biopolitics, and governmentality. Huddinge, 2013; Foucault, Michel, Dits et écrits: 1954-1988. Paris, 
2001; Petersen, Alan R. & Lupton, Deborah, The new public health: health and self in the age of risk. 
London, 1996. 
159 Bashford, Alison ”At the border contagion, immigration, nation” Australian Historical Studies, 
33:120, 2002. 
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Bashfords forskningsintresse koncentreras ofta omkring gränser, mellan nat-
ioner, befolkningar, grupper och interventionsområden, vilka hon menar 
(re)konstrueras med hjälp av bland annat medicinska teknologier. Medan 
många av dessa teknologier (såsom olika typer av undersökningar, scree-
ningar, karantän, etcetera) har syftat till att identifiera och exkludera smittade, 
sjuka och oönskade individer, understryker Bashford emellertid, i likhet med 
amerikanska historikern Amy L. Fairchild, att den medicinska kontrollen 
också i många fall har syftat till ”inkludering” av efterfrågade individer och 
grupper: ”… [M]edico-legal border control have always had inclusion of those 
deemed most desirable – healthy Britons – as simultaneous aim and effect.”160 
Att ”inkludera” innebär i detta sammanhang, såsom jag tolkar Bashford och 
Fairchild, att släppa in endast de nykomlingar som kunde uppfylla de ideal och 
politisk-ekonomiska krav som stater har ställt på (potentiella) medborgare i 
olika tider och på olika platser genom historien. I sådana processer framstod 
hälsa – som imaginärt bevis på friskhet och renhet och som konkret bevis på 
arbetsförmåga – som det övergripande målet. Båda dessa dimensioner av hälsa 
har formulerats (antingen explicit eller implicit) i termer av dygder, varför 
kopplingen mellan hälsa och dygd bör utforskas vidare. I den 
socialmedicinska Zigenarundersökningen föreligger ett givande material för 
just detta slags studie. 
 
Uttrycken för, eller innehållet i, medborgarskapsidealen och de medborgerliga 
dygderna har inte varit konstant över tid och rum. Begreppet medborgardygd 
ser jag därför som något övergripande som måste tillföras en kvalitativ och 
historisk dimension för att kunna användas i historiska analyser. Svensk 
medborgarskapsforskning har, i jämförelse med den internationella forskning-
en, där ”citizenship virtue(s)” är väletablerat, inte använt sig av begreppet 
dygd i någon större utsträckning. Vanligare är att undersöka medborgarskaps-
processer utifrån begrepp som fokuserar på formandet av den goda, 
skötsamma, kultiverade, eller civiliserade medborgaren.161 I grund och botten 
tycks det dock röra sig om närbesläktade ambitioner att spåra de politiska, 
vetenskapliga och sociala problemformuleringar och processer, som har kon-
stituerat medborgare som normala (goda, skötsamma, kultiverade, civiliserade 
– eller dygdiga med ett vidare begrepp) respektive avvikande (asociala, 
missanpassade, ociviliserade – eller lastbara med ett vidare begrepp). 
 
Inom det (socialmedicinskt definierade) normala inordnades under efterkrigs-
tiden den skötsamma och dygdiga medborgaren. Dygdiga respektive lastbara 

                                                        
160 Bashford, 2002. Jfr Fairchild, 2003. 
161 Horgby, 1996; Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt 
sågverkssamhälle 1880-1930. Stockholm, 1988; Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade 
människan. Lund, 1979. 
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medborgare ska således förstås i relation till normalitet och avvikelse, vilka är 
historiskt bestämda och historiskt formade. De egenskaper som har antagits 
karaktärisera dygdiga medborgare har med andra ord varierat över tid och rum 
och varit avhängigt såväl ålder som klass- och könstillhörighet. Män, kvinnor, 
barn, ungdomar, gamla, arbetare och invandrare är exempel på befolknings-
kategorier som under 1900-talet har mätts mot normativa men föränderliga 
idéer, krav och förväntningar rörande medborgarskap och individens uppgift i 
och relation till kollektivet och staten. Detta återkommande mätande ser jag 
som en del av en strategi som använts i statliga medborgarskapsprojekt, vilket 
framhäver vetenskapens och vetenskapliga teknologiers roll i praktiskt med-
borgarskapsarbete och konstituerandet av socialt medborgarskap. 

Vetenskapens roll i medborgarskapsprojekten 
Med start under det sena 1800-talet etablerades den vetenskapliga expertisen 
som dominerande i relation till stat, byråkrati, politik och befolkning. Detta 
innebar att vetenskapliga experter hade en framträdande position i 1900-talets 
medborgarskapsprojekt. Under och efter andra världskriget, när medborgar-
skapets gränser och innehåll omförhandlades i samband med (eller på grund 
av) ökad migration och förändrade socialpolitiska ambitioner och visioner, 
växte de vetenskapliga – och specifikt de medicinska – experternas relevans 
för skapandet av socialt medborgarskap och sociala medborgare i praktiken.162 
Liksom historiens vetenskapliga definitioner och klassificeringar av ”lappar” 
också medförde att ”svenskar” implicit konstruerades, innebar 1960-talets 
vetenskapliga undersökningar av romer som avvikande att också normalitet 
konstituerades i samma process.163 Om sådana processer skriver Mattson:  
 

Knowledge about the Lapps – even in the late twentieth century, and 
even that produced by non-Swedes – was co-produced with 
knowledge about Swedes in particular and Europeans generally. 
[…] European readers [...] learned that it was difficult to know the 
truth about the enigmatic Arctic barbarians even through direct 

                                                        
162 Qvarsell, Roger ”Medicinsk vetenskap och kristen läkekonst” i Bondestam, Maja & Gustafsson 
Chorell, Torbjörn (red.), In på bara huden: medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. 
Nora, 2010; Montesino, Norma & Thor, Malin, ”Migration och folkhälsa: hälsovårdspolitiska 
bedömningar i den svenska flyktingmottagningen under 1940-talets första hälft”, Historisk tidskrift 
129:1, 2009; Montesino, Norma. “Flyktingmottagning, en fråga kring hälsa och arbete.” i Sveriges 
mottagning av flyktingar - några exempel, redigerad av Jan Ekberg. Växjö, 2007; Thor, Malin ”Det är 
billigare att bota ett TBC-fall än att uppfostra en svensk”. Den svenska kvotflyktingmottagningen av 
icke arbetsföra flyktingar ca 1950-1956” i Ekberg (red.), 2007. Jfr Iacovetta, 2006. 
163 Jfr Mattson, 2014; Isin, 2002. Bidragen i den medicinhistoriska antologin Contagion: historical and 
cultural studies uppvisar också exempel på hur kunskapsinsamlingen rörande olika befolkningsgrupper 
i relation till sjukdom och smitta har producerat identiteter. Se särskilt Warwick Andersons uppsats 
”Excremental Colonialism: Public Health and the Poetics of Pollution” för en studie av processer som 
format koloniserade folk likväl som de (stater, vetenskapsmän, tjänstemän) som koloniserat dem i 
Hooker, Claire & Bashford, Alison (red.), Contagion: historical and cultural studies, Routledge, 
London, 2001. 
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observation, but from contrast they learned what the Swedes were 
not: nomadic, superstitious, unicivilized, wretched, war-hating, 
weak, or enigmatic. Schefferus’ [det vill säga vetenskapsmannen 
bakom undersökningarna av ”lappar”, min anm.] correction was 
not a homogenization of the Sámi, but of the Swedes.164 

 
Mattson konstaterar således att kunskapen om, och innehållet i, avvikelse och 
normalitet samproducerades inom ramen för de vetenskapliga under-
sökningarna. Isin har i sin forskning framhållit aktörskapets framträdande 
betydelse i dessa processer; medborgarskapets gränser och innehåll sam-
produceras, förhandlas och förändras genom dagliga rutiner och i sociala 
praktiker.165 Jag riktar därför in min undersökning mot de vetenskapliga forsk-
ningsprocesser, som samproducerade(s med) samtidens välfärdspolitik och 
praktik. I nästa avsnitt diskuterar jag hur jag ska gå tillväga för att analysera 
dessa processer. Jag inleder på en förhållandevis abstrakt nivå, för att sedan 
konkretisera metoden med hjälp av begrepp och verktyg lånade från teknik- 
och vetenskapsstudier (STS). 

Metodologiska utgångspunkter 
Förutsättningen för att analysera vetenskaplig kunskap, historiska kategoriser-
ingar och socialt medborgarskap som sociala produkter, som samproduceras i 
samspel och i kamp mellan olika aktörer, är att inte utgå från vad vi ”vet” utan 
fråga sig hur det kommer sig att vi ”vet” det. I avhandlingen fokuserar jag 
därför på problematiseringarna, istället för att ta de formulerade ”problemen” 
för givna. Därigenom kan jag kritiskt undersöka hur vissa ”lösningar” har 
konstruerats, och analysera hur dessa lösningar är kopplade till historiskt 
specifika problemformuleringar.166 Analyser av problematiseringar syftar med 
andra ord till att belysa hur förment statiska, naturliga, biologiska eller evolu-
tionära tillstånd, företeelser och betraktelsesätt är avhängiga historiska 
processer och kontexter. Ett sådant fokus innebär, enligt Michel Foucault, att 

                                                        
164 Mattson, 2014, s. 324 & s. 330. 
165 Isin, 2002. 
166 I en intervju från 1984 sa Focault angående analyser av problematiseringar: ”This development of a 
given into a question, this transformation of a group of obstacles and difficulties into problems to 
which the diverse solutions will attempt to produce a response, this is what constitutes the point of 
problematization and the specific work of thought. […] It is a question of a movement of critical 
analysis in which one tries to see how different solutions to a problem have been constructed; but also 
how these different solutions result from a specific form of problematization.” Foucault, Michel & 
Hurley, Robert ”Polemics, Politics, and Problematizations: An Interview with Michel Foucault” i (Paul 
Rabinow, red.) Foucault, Michel, The Foucault reader. New York, 1984, s. 389. Intervjun 
genomfördes av Paul Rabinow just före Foucaults bortgång, för att svara på frågor som ofta ställdes av 
den amerikanska publiken. Intervjun var på franska men översattes till engelska av Lydia Davis. Jag 
har inte funnit någon originalversion av intervjun på franska och det finns troligtvis ingen publicerad, 
eftersom själva syftet med publikationen var att föra ut Foucault till en bredare anglosaxisk publik.  
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vi kan ifrågasätta det som är taget för givet. Problematiseringar, i Foucaults 
mening, syftar dock varken till att omstörta, rättfärdiga eller påvisa att allt är 
relativt. Det handlar snarare om att föreställa sig och begreppsliggöra det som 
(eventuellt) villkorar vår samtid, och framför allt hur det förmenta har kommit 
att bli så. Meningen med detta är inte bara att visa vilka historiska processer 
som resulterat i specifika problematiseringar, utan att ge verktyg för att 
ifrågasätta och förändra vår samtid och forma vår framtid.167 
 
Hur analyser av problematiseringar och historiska ”sanningar” skiljer sig från 
annan kritisk historievetenskaplig metod diskuteras emellertid sällan, i synner-
het inte bland dem som tagit Foucault till sitt akademiska hjärta.168 Detta beror 
dock inte på att det inte finns skillnader, utan på att Foucault ofta misstolkas 
och används i fel syfte, menar filosofen Colin Koopman. Många har läst 
Foucault i ett sorts konspirationsteoretiskt ljus på jakt efter historiens offer och 
förövare (vars roller för övrigt ofta blir omkastade i nutida studier jämfört med 
tidigare historiska ”sanningar” – historiens förövare blir dagens offer och vice 
versa). Orsaken är, enligt Koopman, att många har blandat ihop den metod-
ologiska verktygslådan med de kritiska koncept som verktygen hjälpte till att 
mejsla fram.169 Han framhåller genealogi som en användbar kritisk metod där 
fokus förflyttas från ”problem” till problematiseringar, för att inte bara visa att 
det förment naturgivna och essentiella är konsekvenser av historiska processer 
och strategier utan också har potential att visa hur det kommit att tas för 
naturligt och essentiellt.170 Jag ämnar förvisso inte skriva en genealogi över 
svenskt medborgarskap, men jag har tagit metodologisk inspiration av 
Foucaults problematiserande ansats såsom den har tolkats av Koopman.  

Analytiska verktyg 
För att kunna undersöka den socialmedicinska Zigenarundersökningen som en 
vetenskaplig praktik som formades i spänningsfältet mellan olika arenor och 
kunskapsområden och i interaktion mellan myndigheter, politiker, vetenskap-
liga experter, tjänstemän, romer, aktivister och massmedier, behöver jag 
precisa analysverktyg, som jag lånar från det expansiva STS-fältet. Detta fält 
har växt fram sedan 1970-talet, då historiker, filosofer, sociologer, antropo-
loger och andra forskare i Europa och Nordamerika började undersöka de 

                                                        
167 Koopman, Colin, Genealogy as critique: Foucault and the problems of modernity. Bloomington, 
2013, ”Introduction: What Genealogy Does”. 
168 Koopman, 2013, ”Introduction: What Genealogy Does”. Roddy Nilsson är den svenska historiker 
som framför allt fördjupat sig i Foucaults studier och teoretiska begrepp. För en översikt, se Nilsson, 
Roddy, Foucault: en introduktion. Malmö, 2008. 
169Koopman, 2013, s. 6 f. Koopmans huvudpoäng i boken är emellertid, i korthet, att problematisering 
är en övergripande metod i Foucaults arbete, där också genealogi och arkeologi inordnas.. 
170 Koopman, 2013, kap. 4. Koopman menar dock att samtliga av Foucaults studier handlar om 
problematiseringar, oavsett om metoden som användes definierades som genealogisk, arkeologisk eller 
något annat. 
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sociala och praktiska dimensionerna av vetenskapligt arbete.171 I en svensk 
kontext har bland annat vetenskapshistorikern Elin Bommenel utgått från ett 
STS-perspektiv i sin studie av kariesexperimenten på Vipeholms sjukhus för 
”sinnesslöa” 1943-1960.172  
 
Jag har bland annat använt sociologerna Adele E. Clarke och Joan H. 
Fujimuras antologi The right tools for the job: at work in twentieth-century life 
sciences (1995), vilken består av ett antal välgjorda analyser av vetenskapligt 
forskningsarbete i praktiken. Till grund för analyserna ligger ett antagande om 
att allt vetenskapligt arbete är situerat i specifika rum, tider och lokaliteter och 
formas av specifika aktörer med specifika materiella praktiker. Inget är, med 
andra ord, bestämt på förhand utan den vetenskapliga forskningen görs 
kontinuerligt genom olika aktörers handlingar och beslut i olika situationer. 
Detta kallar Clarke och Fujimura för situatedness, vilket är svårt att översätta 
men vars innebörd är att allt i situationen måste undersökas i analyser av 
vetenskapligt forskningsarbete.173 Denna typ av kontextualisering borde vara 
ett mer eller mindre givet arbetssätt för historiker, till exempel har Eric J 
Hobsbawm framhållit att ett sådant förhållningssätt, som Clarke och Fujimura 
föreslår, måste prägla all historisk forskning. Det vill säga att de sociala, 
samhälleliga, ekonomiska och materiella aspekterna på människans tillvaro 
och aktiviteter inte kan skiljas från hennes idéer eller tankar som uttrycks 
genom språket och med hjälp av begrepp.174 (Natur)vetenskaplig kunskaps-
produktion har emellertid lyckats upprätthålla en seglivad föreställning om 
”neutralitet” och ”objektivitet”, vilken först under de senaste decennierna har 
problematiserats inom ramen för STS-studier. Den socialkonstruktivistiska 
utgångspunkten är stark i denna tradition, vilket bland annat Donna Haraway 
problematiserar utifrån ett feministiskt perspektiv med hjälp av begreppet 
”situated knowledges”. Detta begrepp syftar, som jag tolkar det, till att skapa 
förutsättningar för att analysera vetenskapliga objektivitetsanspråk utan att för 
den skull avsäga sig möjligheten att göra anspråk på vad Haraway kallar för 
”feministisk objektivitet”.175  
                                                        
171 Bruno Latour har blivit den mest kända bland dessa forskare, men forskningsfältet är stort och idag 
väletablerat. Se vidare Latour, Bruno & Woolgar, Steve, Laboratory life: the social construction of 
scientific facts. Beverly Hills, 1979. För en översikt över fältets utveckling, se Karin Knorr-Cetina 
”Laboratory studies. The cultural approach to the study of science” i Jasanoff, Sheila (red.), Handbook 
of science and technology studies. Thousand Oaks, Calif., 2001. 
172 Bommenel, Elin. Sockerförsöket: kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för 
sinnesslöa. Lund, 2006. 
173 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 5. 
174 Hobsbawm, Eric J. ”From social history to the history of society”, Daedalus vol 100, 1971. Jfr Lars 
Olssons diskussion om socialhistoria kontra samhällshistoria i Då barn var lönsamma: om 
arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier under 1800- och 
början av 1900-talet. Lund, 1995 [1980], s. 9-11.  
175 Donna Haraway ”Situated knowledges. The science question in feminism and the privilege of 
partial perspective” i Lincoln, Yvonna S. & Denzin, Norman K. (red.), Turning points in qualitative 
research: tying knots in a handkerchief. Walnut Creek, CA, 2003. 
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Clarke och Fujimuras metod utgår ifrån begreppet tools vilket används för att 
beteckna samtliga aspekter av forskningsprocessen.176 Hur olika aspekter 
samspelar och konstruerar varandra kan bara nås genom empiriska undersök-
ningar, menar de. En sådan empirisk undersökning kan rikta in sig på de 
sociala processer som konstruerar vetenskaplig kunskap genom överlappande 
och ömsesidigt beroende materiella, personella och finansiella förutsättningar, 
intressen, erfarenheter och aktiviteter. Men även om vi för analytiska syften 
kan differentiera mellan dessa olika processer, så är de inte åtskilda i praktik-
en.177 För analysens skull finns det emellertid en poäng att särskilja några av 
de processer som framstår som mer övergripande i den vetenskapliga praktik-
en: för det första gäller det för forskarna att definiera forskningsfrågor som är 
möjliga att undersöka. Clarke och Fujimura kallar detta för ”constructing do-
able problems”.178 Avgränsningen av forskningsproblem förutsätter också att 
det finns material som kan användas för att besvara frågorna. I Zigenar-
undersökningen utgjorde ”zigenarna” det undersökningsobjekt som forsk-
ningsmaterialet skapades utifrån. Formuleringen av forskningsbara problem 
föregår varje forskningsprocess, men dessa kan också omformuleras under 
arbetets gång, eftersom finansiering, organisation, teknologier och materiella 
förutsättningar kan förändras. Vetenskapligt arbete kan därför beskrivas som 
en sorts hantverk som förutsätter både ”tyst kunskap” (eller ”implicit 
knowledge”) hos aktörerna och en kapacitet att omsätta kunskapen och erfar-
enheterna till forskningspraktik.179  
 
Med hjälp av Clarkes och Fujimuras konkreta verktyg, som utvecklats speci-
fikt för analyser av hur vetenskapliga processer formas i praktiken, ska jag på 
en detaljerad nivå undersöka den socialmedicinska Zigenarundersökningen 
som en forskningsprocess.180 Detta innebär att såväl aktörerna, som den 
kunskap de representerade, de fysiska platser som undersökningen genom-
fördes på, de politiska och ekonomiska aktörer som stod bakom och/eller 
omgav undersökningen, de tjänstemän, experter och byråkrater som tog del av 
undersökningens resultat, och de större politiska och sociala rörelser som 
Zigenarundersökningen var en del av, kommer att utforskas. 
 
I analysen använder jag Gieryns koncept gränsdragningsarbete (”boundary-
work”), vilket är nödvändigt för att skapa trovärdighet (”credibility”). Målet 
är att den egna vetenskapen ska kunna hävda epistemisk auktoritet (”epistemic 
                                                        
176 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 5 och s. 6. 
177 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 7. 
178 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 17. 
179 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995,s. 10 f. 
180 Clarke & Fujimura har formulerat ett antal konkreta frågor som kan användas i studier av 
vetenskapliga forskningsprocesser i praktiken, se Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, 
s. 5. 
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authority”) inom ett område, vilket görs genom kamp mellan olika aktörer 
(”credibility contests”). Enligt Gieryn är dessa begrepp centrala för att vi ska 
kunna förstå och förklara hur det kommer sig att vetenskapen är så betrodd på 
samhällets alla nivåer och arenor. Gieryn tillskriver aktörskapet stor betydelse 
i de processer som i olika tider och platser etablerar specifika vetenskaper som 
särdeles trovärdiga.181 För att uppnå epistemisk auktoritet har Gieryn defin-
ierat tre olika genrer av gränsdragningsarbete som forskare använder sig av: 
utestängning (”expulsion”), vilket innebär att företrädare för rivaliserande 
vetenskaper försöker misskreditera och marginalisera varandra; expansion, 
vilket betyder att forskare söker staka ut en ontologisk domän som deras egen 
och sedan expandera gränserna för denna domän; hävdande av autonomi 
(”protection of autonomy”), vilket förenklat innebär att forskare, när 
utomstående aktörer med makt (till exempel lagstiftare, näringslivschefer, 
massmedier med flera) söker exploatera deras epistemiska auktoritet, hävdar 
tolkningsföreträde till problem och lösningar.182 Medan Gieryns modell 
huvudsakligen fokuserar på ”negativa” gränsdragningar, där avstånd skapas 
mellan olika kunskapsområden och aktörer, ansluter jag mig emellertid till 
Sven Widmalms med fleras syn, som också framhåller vetenskapens förmåga 
och ”behov” att alliera sig med andra verksamhetsområden för att hävda 
legitimitet och auktoritet.183 Inom ramen för den socialmedicinska Zigenar-
undersökningen fanns med andra ord plats för olika typer av gränsdragnings-
arbete, vilket gör den till ett utmärkt studieobjekt för samproduktion av veten-
skapliga och politiska problemformuleringar och praktiker. 

Avgränsning och källmaterial  
Jag har i stor utsträckning låtit den socialmedicinska problematiseringen av 
”svenska zigenare” avgränsa mitt arbete med avhandlingen. Konkret fokuserar 
min undersökning på den tidsperiod då det fanns ett uttalat socialmedicinskt 
intresse för gruppen. Detta intresse startade 1950, då ”zigenare” i Stockholm 
för första gången undersöktes och problematiserades ur specifikt social-
medicinskt perspektiv, och avslutades i viss mån 1976, då John Takmans av-
handling i socialmedicin, The Gypsies in Seden: a socio-medical study, pub-
licerades.184 I och med avhandlingen fick Zigenarundersökningen som 
vetenskapligt forskningsprojekt och som socialpolitiskt medborgarskaps-
projekt en akademisk slutpunkt, och Takman avslutade sitt officiella social-
medicinska och vetenskapliga arbete med romer, även om han fortsatte att 
intressera sig för ”frågan”. Jag vill dock inte göra en definitiv avgränsning – 
socialmedicinskt formulerade problem om ”socialt handikappade zigenare” 

                                                        
181 Gieryn, 1999, ”Preface”. 
182 Gieryn, 1999, s. 12-18. 
183 Beckman, et al ”Inledning” i Widmalm (red.), 2008, s. 15. 
184 Takman, John, The Gypsies in Sweden: a socio-medical study. Stockholm, 1976 
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utgjorde en utgångspunkt även för 1970-talets forskningsprojekt och medborg-
arskapsprojekt.185 Huvuddelen av min undersökning gäller dock perioden 
1962–1965, då Zigenarundersökningen planerades och genomfördes. 

Källmaterial 
Mitt arbete med avhandlingen har varit problemdrivet, det vill säga att jag 
först har formulerat mina frågor för att sedan leta reda på de källor som kan 
besvara dem. Detta har lett mig fram till flera olika typer av material. Mitt 
huvudsakliga källmaterial återfinns i John Takmans personarkiv (JT) på 
Stockholms stadsarkiv (SSA), där korrespondens, formulär, journaler, rap-
porter och övriga handlingar som skapades inom ramen för den socialmed-
icinska Zigenarundersökningen, finns samlade. Exempel på övriga handlingar 
är daganteckningar, patientliggare, kvitton, fotografier, ekonomiska redovis-
ningar samt hålkort. På hålkorten tematiserades och korsrefererades infor-
mation utifrån kategorier som Takman ansåg vara viktiga för analysen av mat-
erialet och de slutsatser han drog av dessa. Även teman och ”problem” som 
kunde vara av större vetenskapligt intresse, det vill säga som kunde vara 
användbara i senare forskningsprojekt, noterades på hålkorten.  
 
Det samlade materialet ger mig möjlighet att göra en ”tjock” beskrivning av 
den forskningspraktik och de relationer som utvecklades inom ramen för 
AMS:s uppdrag, samt hur dessa ramar också överskreds eller utvidgades när 
forskningsarbetet ledde in på nya spår. I den omfattande korrespondensen, där 
såväl utgående som inkommande brev finns med eftersom Takman kopierade 
allt, framgår också konflikter och/eller samarbeten med tjänstemännen på 
AMS, forskarkollegor och andra aktörer, både romer och icke-romer, som på 
något sätt berördes av eller arbetade inom den samtida ”zigenarfrågan”.  
 
Takmans arkiv är ett relativt nyligen ordnat arkiv, det inlämnades av John 
Takmans familj efter hans död 1998, och ingen forskare har före mig gått 
igenom det systematiskt. När jag på allvar började arbetade med det 2011 var 
det, enligt arkivarien på SSA, provisoriskt ordnat. På arkivvolymernas rygg 
fanns då ingen etikett utan endast blyertsanteckningar, som ibland var oläsliga. 
Flera av volymerna bar namn som varierade på temat ”Zigenarundersökningen 
1962-1965”. Arkivets organisering har sedermera blivit fastare; på volymerna 
finns numera tryckta etiketter och arkivet är sökbart i Nationella arkivdata-
basen.186 Innehållet i volymerna är dock fortfarande förhållandevis rörigt. 
                                                        
185 Både forskningsprojekten som genomfördes på Pedagogiska institutionen i Stockholm, och 
myndigheternas medborgarskapsprojekt rörande ”överföring” av ”utomnordiska zigenare” motiverades 
utifrån föreställningen om romer som ”handikappade”. Se vidare Montesino, 2002, för en studie av 
dessa projekt. 
186 Detta var inte fallet 2010, då mitt sökande efter Zigenarundersökningens material först ledde mig till 
ARAB, där arkivarierna trodde att den delen av Takmans arkiv var bortgallrad. Efter en del 
detektivarbete från arkivariernas sida fick jag beskedet att materialet fanns på SSA. 



62 

Källmaterialet har inte delats upp efter materialtyp utan efter någon slags 
tematik, som inte är tydlig alla gånger, inte ens för mig som har arbetat med 
materialet i flera år. Till exempel återkommer korrespondens i flertalet volym-
er, men inte alltid under beteckningen korrespondens eller enligt kronologisk 
ordning. Många brev, och även andra typer av dokument, återkommer dess-
utom som kopior i olika volymer.  
 
Jag återvände till arkivet i juni 2014, för att kontrollera mina referenser, och 
upptäckte då att de volymbeteckningar som jag dittills använt var felaktiga.187 
Jag har så långt det varit möjligt rättat till alla felaktigheter, men i ett fåtal fall 
har det varit omöjligt att återfinna var i arkivet jag ursprungligen har funnit en 
källa. Jag har då, på grundval av min kunskap om källmaterialet samt arkiv-
förteckningen, angivit det mest troliga alternativet. Orsaken till att John 
Takmans arkiv på SSA är rörigt kan ha att göra med att det fanns en genom-
tänkt ”ordning” och arkivlista redan när materialet anlände till SSA. Arkivar-
ien (liksom senare historikern) sätts då i en svår situation, som jag resonerar 
om i nästa avsnitt. 

Med Takman i arkivet 
Min undersökning av konstruktionen av avvikelse och normalitet, av avvik-
ande och normala medborgare, har till stor del handlat om att situera Zigenar-
undersökningens material i de institutionella, byråkratiska, politiska och 
vetenskapliga sammanhang och strategier som materialet tillkom som en del 
av. Arbetet med källorna har sålunda präglats av en ambition att både se det 
generella och det unika i Zigenarundersökningens praktik, och att koppla den 
till de olika aktörernas intentioner och de olika institutionella praktiker som 
aktörerna representerade och reproducerade. En nyckelperson i Zigenar-
undersökningen, och i min undersökning av den, är John Takman. Takmans 
arkiv samlar mina huvudkällor, och Takman är en central figur i dessa källor. 
Det är dock inte Takman som person som är intressant, utan den kunskap, 
politik och praktik som han representerade och reproducerade. Jag ser med 
andra ord Takman som en representant för samtidens socialmedicin.  
 
Användandet av hans personarkiv som källa till kunskap om den social-
medicinska Zigenarundersökningen kan dock vara problematiskt ur källkritiskt 
perspektiv; materialet är tendentiöst, urvalet är, som vanligt i personarkiv, 
gjort av Takman själv. Det är således till viss del en medveten representation 
av honom själv och av samtidens skeenden som presenteras. Jag har hanterat 

                                                        
187 T ex hade jag för mina excerpter använt volymbeteckningen F, (som i t ex F Zigenarundersökningen 
1962-1963) som då fanns skrivet i röd tuschpenna på flera av volymerna som jag tittade på 2010-2011. 
Det visade sig dock att F stod för Frihamnen, där arkivet är magasinerat, och att bokstaven endast 
betydde att någon hade varit i Frihamnen och beställt fram volymerna. Denne någon var jag – jag 
refererade alltså till mig själv. 
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detta genom att dels förhålla mig kritiskt analytisk till materialet och dels 
ställa det mot andra berättelser som framkommit i övrigt källmaterial, vilket 
jag återkommer till nedan. 
 
Takman organiserade och reviderade alltså på egen hand det arkivmaterial 
rörande Zigenarundersökningen och ”zigenare” som sedermera lämnades till 
SSA. På Arbetarrörelsens arkiv (ARAB) i Stockholm finns övriga delar av 
Takmans omfattande verksamhet förvarade. Jag har inte haft möjlighet att gå 
igenom dessa handlingar, men jag har studerat den detaljerade arkivför-
teckningen på 149 sidor, dels för att skapa mig en uppfattning om vad arkivet 
innehåller, dels för att genom förteckningen få en fylligare bild av Takman 
och hans verksamhet över tid, men i synnerhet under min undersöknings-
period. 
 
Historikern och arkivarien Martin Grass, som har ordnat Takmans arkiv på 
ARAB, menar att den befintliga ordningen i organisationer eller personers 
efterlämnade handlingar berättar en egen historia vid sidan av de historier som 
själva arkivmaterialet berättar.188 Detta är i synnerhet relevant att tänka på när 
det gäller Takmans arkiv, eftersom han själv aktivt ordnat och ordnat om sitt 
material ända fram tills dess han avled 1998, efter vilket arkiven så 
småningom överlämnades till respektive institution. Takman hade, enligt 
Grass, bra ordning på sitt material, vilket var mer eller mindre nödvändigt, då 
bara ARAB:s Takman-arkiv omfattar omkring hundra hyllmeter i ordnat 
skick.189 Takmans arkiv på SSA är betydligt mindre och omfattar omkring tolv 
hyllmeter.  
 
För att organisera ett så pass omfattande och diversifierat arkivmaterial, som 
Takman samlat ihop, tog han hjälp av experter på området, främst biblio-
tekarier men också datakunniga.190 Organisationen av arkivet gick dock inte 
bara ut på att etablera en ordning, i vilken handlingar inordnades allt eftersom 
de tillkom, det innebar också återkommande arbete med materialet. Takman, 
och medhjälpare främst inom familjen, arbetade hela tiden medvetet med 
arkivet, bland annat under 1980-talet i samband med Takmans arbete med sin 
självbiografi om ungdomsåren i Amerika.191  
 
Arkivets handlingar utgjorde under Takmans levnadstid sålunda en form av 
levande dokument, som användes i hans dagliga verksamhet. Arkivmaterialet 
har sedan dess tillkomst i olika tider och sammanhang nämligen ”anrikats” 
                                                        
188 Grass, Martin ”Arkiv för miljoner: John Takmans arkiv – en utmaning för arkivarien” i 
Arbetarhistoria, (34) nr 4, 2010, s. 61. 
189 Grass, 2010, s. 61. 
190 Han planerade också att skriva en populärvetenskaplig handbok om hur man lägger upp ett 
privatarkiv på bästa systematiska sätt. Grass, 2010, s. 61 f. 
191  Grass, 2010, s. 62; Takman, John, Min amerikanska ungdom. Stockholm, 1988. 
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retroaktivt på många ställen i form av kommentarer, hänvisningar, tolknings-
förslag, läsangivelser med mera, i marginalen, genom understrykningar i 
texten eller med hjälp av maskinskrivna lappar infogade mellan original-
dokumenten.192 Takman kommenterade själv sitt arbetssätt så sent som 1997:  
 

Ibland händer det att ett klipp refererar till någon händelse jag själv 
varit med om eller varit engagerad i eller någon person som jag 
haft positiva eller negativa erfarenheter av. Då händer det att jag 
sätter in en kopia av klippet på relevant datum i någon av mina mer 
än tvåhundra gaffelpärmar med personlig korrespondens sedan 
1929.193 

 
En del kommentarer är daterade; Takman visste (hoppades?) att eftervärlden 
skulle intressera sig för hans verk och ville uppenbarligen hjälpa historikern på 
traven. En datering ger möjligheten att etablera någon slags kronologi, men i 
de fall där datum saknas är det mer eller mindre omöjligt att veta om 
kommentarerna är jämgamla med dokumentet, vem mottagaren var (någon 
samtida, Takman själv eller en tänkt framtida historiker?), av vem och när 
kommentarer egentligen lästes (det vill säga huruvida de kan ha påverkat 
händelseutvecklingen?) och så vidare. Arkivmaterialet består således inte bara 
av kvarlevor och berättande källor utan utgörs av alltjämt pågående narrativ, 
en av Takman välregisserad berättelse.  
 
Takmans närvaro i arkivet kan ställa till problem för historiker och andra som 
behöver göra självständiga tolkningar; läsningen riskerar att styras av honom 
och den metaberättelse som framträder i marginalerna.194 Detta är emellertid 
inte unikt för John Takmans arkiv, utan är ett problem eller en möjlighet som 
alla arkiv bär på och som varje historiker eller arkivanvändare har att förhålla 
sig till. Samtliga arkiv har arkivregister som kategoriserar, ordnar och hierar-
kiserar material, vilket både villkorar och ständigt skapar nya berättelser i och 
om arkivet.195  
                                                        
192 Historikern och arkivarien Martin Grass beskriver det som en ”anrikning”, se Grass, 2010. 
193 Takman i ett brev den 10.7 1997, citerat i Grass, 2010, s. 64. 
194 Grass påpekar att själva den omsorg och energi med vilken Takman ägnade åt arkiverandet är 
problematisk även för arkivarien. 
195 Jfr Jacques Derrida: ”L’archiviste produit de l’archive, et c’est pourquoi l’archive ne se ferme 
jamais. Elle s’ouvre depuis l’avenir.” Derrida, Jacques, Mal d'archive: une impression freudienne. 
Paris, 1995, s. 109. Citatet är hämtat från Derridas psykoanalytiskt inspirerad essä om arkiv som 
institutionaliserade och organiserade (det vill säga socialt konstruerade och därmed dekonstruerbara) 
minnen och berättelser, formade av personer. Vi – arkivanvändare, ”arkivister” historiker, etc. – måste 
därför förhålla oss till arkivet som till en berättelse eller ett verk, menar han: ”Doit-on se fier à ce 
qu’on dit Freud pour classer ses œuvres? Doit-on par example le croire sur parole quand il présente 
som Moïse… comme un ’roman historique’? Dans tous ces cas, les limites, les frontières et les 
distinctions auront été secouées par un séisme qui ne laisse à l’abri aucun concept classificatoire et 
aucune mise en œuvre de l’archive. L’ordre n’est plus assuré.” Derrida, 1995, s. 16. Se också Ernst, 
Wolfgang, Sorlet från arkiven: ordning ur oordning. Göteborg, 2008; Freshwater, H. ”The Allure of 
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Icke desto mindre berättar det faktum att Takman aktivt ordnat och ordnat om 
sitt arkiv en historia om honom, vid sidan av den information som själva 
dokumenten ger. Den noggrannhet och systematik med vilken Takman org-
aniserade sitt arkiv avslöjar en hel del om hans karaktär och kraften i hans 
övertygelser; oförtrutet sökte han påverka opinion och historieskrivning, till 
och med bortom sin egen död. Hans omsorgsfulla och självmedvetna skapande 
och omskapande av sitt arkiv (som han började bygga redan under studieåren 
på 1930-talet) gav honom kontroll och makt; han kunde alltid åberopa och 
uppvisa tidigare handlingar och skriftväxlingar när han sökte etablera en 
”sanning” eller utöva påtryckningar.196 Denna maktposition var, som Grass 
påpekar, viktigt för honom som skribent och politiker. Den kom också till 
användning i hans opinionsbildande och aktionsinriktade verksamhet i 
anslutning till Zigenarundersökningen. Grass har formulerat vad tillgången till 
snabb information betydde, och hur Takman drog nytta av detta i sitt dagliga 
arbete: 
 

Han brukade […] tala om för omvärlden att han snabbt kunde hitta 
vilken information som helst i sitt arkiv […]. Det […] strukturerade 
arkivet gav honom samtidigt en slags maktposition, makten över 
information – i hans fall betydde det oftast makten över det riktiga – 
vilket motsvarade hans roll som ständig polemiker, tillrättaläggare 
och allvetare och korrelerade med den betydelse han tydligen 
tillmätte sig själv.197 

 
Trots att ambitionen med de retroaktiva tilläggen – ”anrikningarna” – troligt-
vis varit att informera och förklara, så framstår dock hans kommentarer enligt 
Grass ibland som rena tillrättalägganden i syfte att rättfärdiga hans egna 
ståndpunkter och handlingar.198 Denna tendens är tydligt även i SSA:s 
Takman-arkiv, vilket, liksom ARAB-arkivet, är medvetet ordnat med en tydlig 
tanke att presentera en tillsynes ”neutral” och korrekt, men uppenbart person-
lig och ordnad, bild av historiska skeenden.199  
 
Ur källkritiskt perspektiv kan detta vara problematiskt, eftersom det är svårt 
att som historiker skaffa sig en otendentiös bild av vad som skett. I samman-

                                                                                                                               
the Archive”. Poetics Today, 2003, Vol. 24, nr. 4; Steedman, Carolyn, Dust. Manchester, 2001. Tack 
Ingrid Berg och Malin Thor för tips om referenser! 
196 Jfr diskussionen inom arkivvetenskapen angående ”power in” och ”power of archives”. Se t ex 
Schwartz, Joan M. & Cook, Terry, “Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory”, 
Archival Science 2:1–2, 2002. 
197 Grass, 2010, s. 64. 
198 Grass, 2010, s. 64. 
199 Se vidare Grass, 2010, där Takmans intentioner och aktiviteter rörande sitt arkiv diskuteras mer 
ingående. 
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hanget utgör detta dock inte ett större problem, snarare tvärtom, eftersom 
avhandlingen bland annat syftar till att undersöka just hur samtidens 
socialmedicinska och andra experter etablerade sig som experter genom olika 
strategier och teknologier. Med ett sådant syfte fungerar Takmans aktiva 
arkivarbete som upplysande snarare än fördunklande. Min skildring och 
analys av den socialmedicinska Zigenarundersökningen har sålunda inkluderat 
en analys av Takmans aktiviteter såsom de framstår i hans egen ”arkiv-
berättelse”.  

Övrigt material 
Zigenarundersökningen finansierades av AMS inom ramen för arbetsvården, 
som därmed var en viktig aktör för undersökningens tillkomst och utförande. 
Jag har därför studerat och använt mig av material i Arbetsvårdsenhetens arkiv 
på AMS:s arkivdepå i Söderhamn. Där undersökte jag specifikt ”Handlingar 
rörande zigenare” för att få en bild av myndighetens agerande och problem-
atiseringar under perioden mellan 1958, då myndigheten blev (del)ansvarig för 
”zigenarfrågan”, och november 1962, då Zigenarundersökningen påbörjades. 
Materialet, som jag har analyserat, består främst av protokoll från möten där 
”zigenarfrågan” diskuterades, samt en del lägesrapporter från länsarbets-
nämnder och från museimannen, folkloristen och myndigheternas avlönade 
”zigenarexpert” Carl-Herman Tillhagen. Språkbruket är i många fall en 
tidstypisk kanslisvenska, och jag har ansträngt mig för att distansera mig från 
begrepp och antaganden som vid första anblick kan verka ”naturliga” för att i 
stället söka spåra dess tillkomst och koppling till omkringliggande och/eller 
historiska sammanhang. Genom att relatera AMS-verksamheten till övergrip-
ande samtida ideologier, och sedan ställa AMS-tjänstemännens intressen och 
perspektiv gentemot forskarnas, har jag kunnat analysera hur ett etablerat 
”samhällsproblem” (det vill säga ”zigenarfrågan”) blev till ett myndighets-
uppdrag, som omformuleras till ett forskningsprojekt. AMS-materialet och 
materialet från Takmans arkiv har i detta avseende kunnat belysa varandra, 
och jag har använt båda materialen parallellt i del I och i kapitel 7 i del II. 
Analysen har berikats genom att jag har kontextualiserat såväl AMS som 
Zigenarundersökningen i sammanhang av expansiv arbetsmarknadspolitik och 
socialmedicinsk vetenskap. Vetenskaplig och policyförberedande litteratur 
från samtiden har här spelat en viktig roll. 
 
I de kapitel, där fokus ligger på genomförandet av och praktiken i Zigenar-
undersökningen, har jag dock inte använt mig av AMS-materialet i lika stor 
utsträckning. Där är det i stället Takmans arkiv som har fått spela huvudrollen. 
Som jämförelse och kontextualisering, både vad gäller Zigenarunder-
sökningens historiska sammanhang, dess planering och dess genomförande, 
har jag emellertid också här haft stor användning av vetenskaplig och 
policyförberedande litteratur. Genom denna har jag kunnat se det generella 
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och det unika med Zigenarundersökningen. För detta ändamål har jag också 
studerat socialmedicinska journaler i Socialläkarexpeditionernas arkiv på 
SSA.200 Syftet var framför allt att få samtida socialmedicinskt jämförelse-
material till undersökningen av svenska romer. Mina frågor gällde därför vilka 
skillnader respektive likheter som fanns mellan kunskapsinsamlingen rörande 
romer jämfört med socialmedicinska undersökningar av andra svenska 
medborgare.201  
 
Jag har också gjort sökningar i databasen Svensk Medicinalhistorisk 
Bibliografi, som innehåller omkring 50 000 referenser till artiklar, utredningar, 
betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen. Databasen är 
producerad i samarbete mellan Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån 
och omfattar perioden 1663-1967. Sökorden jag har använt har varit varianter 
på temat socialmedicin: socialläkare, socialhygien, medicinsk sociologi, 
etcetera. På detta sätt hoppades jag på ett förhållandevis enkelt sätt kunna 
skapa mig en bild av svensk socialmedicin under 1950- och 1960-talet. 
Databasens tyngdpunkt visade sig dock ligga på äldre medicinhistoria; många 
viktiga socialmedicinska undersökningar som jag de facto vet genomfördes 
efter andra världskriget finns inte med, däribland Zigenarundersökningen. 
Sökningarna gav mig dock vissa uppslag, som ledde mig vidare tills jag så 
småningom fann relevant litteratur om samtidens socialmedicin. 
   
Den samtida vetenskapliga litteraturen som jag har studerat rör främst de 
kunskapsområden och metoder som forskningsfrågorna inom Zigenarunder-
sökningen relaterade till, det vill säga medicinsk genetik, socialmedicin och 
epidemiologi. Den policyförberedande litteraturen gäller dels arbetsmarknads-
politiken och i synnerhet arbetsvården som utvecklades från 1940-talet och 
framåt, dels ”zigenarfrågan”. För att ytterligare förstå hur medborgarskaps-
arbete utformades i samspel mellan statliga och lokala myndigheter och 
forskning har jag använt mig av facktidskrifter för socialmedicinare och läkare 
samt myndighetsskrifter som Sociala meddelanden och Arbetsmarknads-
information. I denna samtida litteratur har jag analyserat vilka (vetenskapliga, 
politiska och välfärdsadministrativa) problematiseringar, strategier och tekno-
logier som politiska och administrativa aktörer använde för att lägga grunden 
till politiken och myndighetsarbetet rörande romer under efterkrigsdecennier-
                                                        
200 Arkivet är kronologiskt ordnat efter journalernas tillkomstdatum. Jag undersökte ett antal journaler i 
den del av arkivet som innehåller journaler skapade mellan åren 1944 och 1991. 
201 På ett tidigt stadium i avhandlingsarbetet gick jag också översiktligt igenom Zigenarsektionens arkiv 
på SSA. Detta arkiv består av de handlingar från den kommunövergripande verksamheten rörande 
”zigenare” i Stockholms län som utvecklade med start under 1960-talet. Jag kunde utifrån denna 
summariska genomgång konstatera att det inte var nödvändigt med en mer detaljerad genomgång för 
min studie av den socialmedicinska Zigenarundersökningen. Zigenarsektionens handlingar riktas i 
huvudsak in på det sociala arbetet bland romer, och innehåller inte mycket av problematiseringar 
rörande romers hälsa och arbetsförmåga. Däremot har Zigenarundersökningen satt avtryck i 
Zigenarsektionens arkiv, men dessa handlingar finns som original i Takmans arkiv. 
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na. Den har därför mest kommit till användning för undersökningarna i del I. 
Samtida litteratur om socialmedicin och socialmedicinska undersökningar har 
däremot använts både för att analysera Zigenarundersökningens bakgrund, 
dess syfte, planering och dess utförande, och har därmed använts genomgå-
ende i hela avhandlingen.  
 
För att göra bilden av socialmedicinen, Zigenarundersökningen och samtidens 
”zigenarfråga” fylligare, och ställa samtida källor mot varandra har jag också 
gjort en översiktlig undersökning av samtida pressmaterial. På Sigtuna-
stiftelsens klipparkiv finns en av Sveriges största klippsamlingar. Arkivet 
upprättades på 1920-talet, då verksamheten startade. Sedan dess har pressklipp 
samlats in från de största tidningarna (bland annat Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Stockholms-Tidningen, Aftonbladet och Expressen) och ett varier-
ande urval av mindre tidningar. Generellt har mellan femton och tjugo 
dagstidningar bevakats, bland dessa ingår också några tidningar från 
grannländerna.  Klippen har daterats, kategoriserats och placerats i kuvert, 
som idag går att beställa fram. Jag har studerat klipp i serien ”M1 Zigenare”, 
vilken har delats upp kronologiskt i olika kuvert.202 Övriga kategorier som jag 
har studerat är: ”V1 Socialmedicin”, som endast består av två kuvert och 
täcker en tidsperiod från 1930-talet till det tidiga 1990-talet. Det finns också 
personkuvert, där klipp om enskilda personer samlas. Jag har gått igenom John 
Takmans kuvert, som var tunt innehöll få klipp.  
 
Sigtunastiftelsens klipparkiv är inte representativt eftersom urvalet av tidning-
ar har varierat något över tid; många tidningar finns inte alls representerade. 
Detta skulle kunna vara ett problem, om mitt syfte hade varit att genomföra en 
regelrätt presstudie. Detta har dock inte varit mitt syfte, utan jag har snarare 
använt klippmaterialet som ett sätt att komplettera det övriga källmaterial som 
jag har studerat mer ingående. Det är värdefullt, menar jag, att i någon 
utsträckning få ett mer publikt perspektiv på samtidens ”zigenarfråga” och 
Zigenarundersökningen, för att få en djupare förståelse för historiska skeenden 
och processer.  
 
Klippsamlingen kallad ”Zigenare” var jämförelsevis omfattande, vilket tyder 
på att frågan rönte visst intresse bland medier och allmänheten. Detta kan 
jämföras med klippsamlingen om socialmedicin, som var väldigt tunn. Av 
detta drar jag slutsatsen att socialmedicin var en angelägenhet främst för 
aktörer inom fältet, vilka kommunicerade i de egna (socialmedicinska, 
medicinska, arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska) organen, som inte 
har ingått i klipparkivets bevakning. På detta sätt har jag använt mig av 
klippsamlingen; jag har inte studerat enskilda artiklar särskilt ingående utan 
                                                        
202 Jag har studerat klipp från kuverten M1 1935-, 1956-1962, 1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968, 
1969, 1970-1974 och 1975-1985. 
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skapat mig en bild både utifrån själva klippens antal och förändringen av 
innehållet över tid. Jag refererar därför inte till klippsamlingen i de empiriska 
undersökningarna; klippen har mest fungerat som en extra försäkran om att jag 
inte har övertolkat mina mer omfattande huvudkällor och endast fått de svar 
jag har ropat efter.  
 
Av liknande skäl har jag också talat med ett antal personer som har personliga 
erfarenheter av Zigenarundersökningen och/eller John Takman. Dessa person-
er är Fred Taikon och delar av hans familj, vilka deltog som undersöknings-
personer i Zigenarundersökningen, Christer Hogstedt, då läkarstuderande, som 
under en tid arbetade i den socialmedicinska arbetsgruppen, och John 
Takmans barn Maria Takman och Jonte Takman. Dessa personers minnen och 
berättelser har hjälpt mig att fylla i en del luckor, men även bekräfta intryck 
som det skriftliga arkivmaterialet redan givit mig.  
 
Som framgår av mitt resonemang ovan finns det en viss hierarki i materialet; 
Takmans arkiv är avhandlingens viktigaste och mest använda, inte minst på 
grund av dess omfång och detaljrikedom. Det är det enda material där 
Zigenarundersökningens praktik framgår i all dess komplexitet. Detta innebär 
dock inte att jag tillmäter Takman-materialet en större ”sanningshalt” utan 
betyder att jag har haft störst användning av det materialet för att uppnå mina 
syften. Arbetet med detta har emellertid föranlett djupare reflektioner över 
både de problem och möjligheter som presenterar sig i användandet av 
källmaterial som består av vetenskapliga undersökningar.    

Arbetet med källorna: att undersöka en Undersökning 
I en antologi kallad On the case (1998), redigerad av Franca Iacovetta och 
Wendy Mitchinson, diskuterar ett antal kanadensiska forskare hur historiska 
studier av case files kan gå till metodologiskt, teoretiskt och inte minst 
praktiskt. Iacovetta och Mitchinson definierar case files relativt brett:  
 

[it] refers to the records generated by political, social, legal, and 
other institutions entrusted with the task of categorizing and asses-
sing certain populations, usually with the purpose of supervising, 
treating, punishing, servicing, and/or reforming individuals and 
groups deemed in some way deviants or victims.203 

 
Sådana aktiviteter förknippar vi oftast med 1900-talets välfärdsstat, men 
metoden att samla och systematisera fragmentarisk information i syfte att 
skapa ny kunskap om individer var etablerad redan i 1800-talets sociala 
aktiviteter, som drevs av bland annat fattigvården och svenska kyrkan. Det 
                                                        
203 Iacovetta, Franca & Mitchinson, Wendy ”Introduction. Social history and case files” i Iacovetta & 
Mitchinson (red.) On the case: explorations in social history. Toronto, [1998] 2011, s. 3. 
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gemensamma med sådant material är att det huvudsakligen har skapats med 
hjälp av casework-metoden som växte fram under 1800-talets filantropiska, 
sociala och medicinska arbete, och sedan under 1900-talet institutionaliserades 
och inom många olika, och för välfärdsstatens expansion viktiga, profes-
sionaliserade områden: i sjuk-och hälsovården, i socialt arbete, i juridiska 
utredningar, etcetera.204 De sociala, medicinska, juridiska akter och journaler 
som producerats inom dessa områden är viktiga att studera ur socialhistoriska 
perspektiv, menar Iacovetta och Mitchinson. Med hjälp av dessa kan historiker 
besvara en mängd frågor om relationen mellan formeringen av medelklassens 
institutioner och den välfärdskapitalistiska omstruktureringen, om den statliga, 
moraliska, religiösa och medicinska regleringen av barn och vuxna, om 
konstruktionen av maskulinitet och femininet, om professionalisering och om 
konstruktionen av normala och avvikande medborgare och medborgarskap i 
relation till kön, etnicitet, ålder, etcetera.205  
 
Källmaterialet i John Takmans arkiv är emellertid inte tidigare outforskat, utan 
har i själva verket redan undersökts och analyserats vetenskapligt och redo-
visats i en mängd artiklar, föreläsningar, rapporter och till och med i en 
avhandling, nämligen inom själva Zigenarundersökningen. Min uppgift är 
således komplex; den består å ena sidan av att studera den kunskap som 
samlades in, registrerades och systematiserades i och genom Zigenarundersök-
ningen, och å andra sidan att studera hur denna kunskap sedan analyserades 
och presenterades i relation till dess syften och materiella verklighet. Jag ska 
med andra ord undersöka en Undersökning, både som en vetenskaplig 
forskningsprocess och som en strategi att lösa ett (vetenskapligt och politiskt 
formulerat) problem, det vill säga ”zigenarfrågan”. I arbetet har jag bland 
annat tagit inspiration från Iacovettas och Mitchinsons diskussioner rörande 
användningen av ”case files” som historiskt källmaterial. Detta har inneburit 
att jag har kunnat föra ett indirekt resonemang med andra forskare om sådant 
som jag måste förhålla mig till såsom de asymmetriska maktrelationer som 
exponeras och skapas i alla typer av vetenskapliga kunskapsinsamlingar, 
frågor om representation och frågor om etik och moral. Men också praktiska 
metodfrågor om (om)kategorisering av redan kategoriserat material, uppbryt-
ning av etablerade orsakssamband och ifrågasättande av klassificeringar. 
 
Arbetet med journalmaterial är behäftat med en del svårigheter som dels gäller 
själva materialets beskaffenhet och dels dess innehåll. Journalmaterial kan, 
liksom allt källmaterial, inte ses som speglingar av ”verkligheten”, utan måste 
läsas som förmedlade texter vilka skapats för olika syften. Detta gör jag med 
hjälp av en klassisk källkritisk ansats, där de vetenskapliga, politiska och 
sociala sammanhang inom vilka materialet har skapats får hjälpa till att 
                                                        
204 Iacovetta & Mitchinson i Iacovetta & Mitchinson (red.), 2011. 
205 Jfr Iacovetta & Mitchinson i Iacovetta & Mitchinson (red.), 2011, s. 4. 
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förklara dess innehåll. Fokus i min studie av Zigenarundersökningen ligger 
därför snarare på dessa sammanhang, än på de journaler som blev dess 
resultat. För att beskriva och analysera processen, då ”avvikande zigenare” 
undersöktes vetenskapligt i Zigenarundersökningen, har jag med andra ord 
förhållit mig skeptisk till innehållet i journaler, utlåtanden och rapporter, 
eftersom dessa i någon mån är efterhandskonstruktioner som relaterar till 
undersökningens uttalade och underliggande syften. Istället har jag försökt att 
följa processen ”framifrån”, för att identifiera dels vilken kunskap och 
problemformulering som de olika aktörerna representerade och dels vilka val 
de gjorde på grundval av dessa. Aktörernas berättelser, som återfinns i 
rapporter, protokoll, artiklar, föreläsningar, etcetera, har således tolkats både 
som kvarlevor och källor.  
 
Det källmaterial som jag har arbetat mest med utgör dock i första hand inte 
journalmaterialet utan alla de omkringliggande handlingar, korrespondens, 
dokument och rapporter som visar hur Zigenarundersökningen genomfördes i 
praktiken. Journalerna som skapades inom Zigenarundersökningen består inte 
av enstaka dokument utan av olika typer av material, till exempel dokument 
från andra institutioner (avskrifter, medicinska utlåtanden, psykiatriska 
utredningar, socialakter, sjukjournaler, etcetera) där romer, liksom andra 
medborgare i samma typ av material, varit patienter eller klienter. En annan 
sorts material, som är vanligt förekommande i såväl journalerna som i det 
omkringliggande materialet, är sådana dokument som skapats inom ramen för 
”zigenarfrågan”. Det gäller här olika typer av register, förteckningar, listor och 
sammanställningar över vilka som ingick i kategorin ”svenska zigenare”, var 
de bodde, deras familjeförhållanden samt hur olika statliga, regionala och 
lokala myndigheter arbetade med dem. I detta material förekommer romer i 
första hand i egenskap av ”zigenare”, det vill säga att myndigheters och 
institutioners kunskap i dessa fall skapats enbart i syfte att ”hantera zigenar-
frågan”.  
 
Det finns en poäng att skilja mellan dessa olika typer av material, eftersom 
romer i det ena fallet, åtminstone på pappret, fanns registrerade som delar i 
mängden av patienter och klienter, medan de i det andra fallet fanns regist-
rerade uteslutande på grund av att de var identifierade och problematiserade 
som ”zigenare”. Båda typerna av material existerade innan Zigenarunder-
sökningen påbörjades, men i och med denna samlades disparata och spridda 
uppgifter in, data uppdaterades och kompletterades med nya uppgifter och ny 
detaljrikedom i ett nytt sammanhang. I arbetet med källmaterialet har jag 
fokuserat på dessa processer som konstruerade ”svenska zigenare” dels som 
vetenskapligt forskningsmaterial, dels som välfärdspolitiskt och social-
medicinskt problematiserad kategori av avvikande medborgare. Zigenarunder-
sökningen var en viktig, för att inte säga avgörande, del av dessa processer 
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under 1960-talet. Den innebar att ”zigenarfrågan” differentierades och detalj-
erades i nya vetenskapliga och medicinska dimensioner.206  

Etiska överväganden 
John Takmans arkiv på SSA är, liksom ”handlingar rörande zigenare” i 
Arbetsvårdsenhetens arkiv på AMS:s arkivdepå i Söderhamn, belagt med 
vissa restriktioner. För att jag skulle få tillgång till detta material har 
respektive arkiv därför gjort sekretessbedömningar i enlighet med Offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400). Jag har efter prövning fått tidsbegränsade 
tillstånd att undersöka och använda mig av källorna. Under arbetet med 
källmaterialet har jag varit väl medveten om att en del handlingar innehåller 
integritetskänsligt material, som inte får spridas eller återges på ett sådant sätt 
så att enskilda romer kan identifieras. Jag har noggrant iakttagit reglerna för 
hantering av sådant material som arkiven föreskrivit, i överensstämmelse med 
Vetenskapsrådets etiska principer. Jag har avidentifierat samtliga uppgifter 
som skulle kunna leda till att någon rom identifieras. Mitt intresse har inte 
varit att skildra enskilda individers eller familjers socialmedicinska situation 
och livsförhållanden utan myndigheternas, tjänstemännens och vetenskaps-
männens problematiseringar och aktiviteter. Jag har till exempel närstuderat 
det journalformulär som strukturerade Zigenarundersökningen, men endast 
översiktligt studerat de journaler som blev resultatet av undersökningen. För 
mig var frågorna som ställdes mer intressanta för mitt syfte än svaren som 
gavs.  
 
Mitt fokus på de vetenskapliga och professionella aktörer som var aktiva i 
Zigenarundersökningen eller i dess närhet har föranlett mig att också göra 
noggranna etiska överväganden rörande dessa. Likväl som jag respekterar de 
personer som förekommer som socialmedicinska undersökningsobjekt res-
pekterar jag också de personer som utförde undersökningarna. Jag har sålunda 
försökt att så långt möjligt förhålla mig ödmjuk inför historiens aktörer och 
deras verksamhet. Jag har strävat mot att tolka materialet ”ovetande” om vår 
samtids problematiseringar av dåtidens vetenskapliga forskning och medborg-
arskapsprojekt för att inte fastna i en slentrianmässig dikotomisering av 
majoritet och minoritet, ”svenskar” och ”zigenare”, där den senare kategorin 
representerar det ”goda” och den förra det ”onda”. En vetenskaplig under-
sökning av Zigenarundersökningens praktik och konstituerandet av socialt 
medborgarskap gynnas inte av dylika raster.  
 

                                                        
206 Detta kan jämföras med flertalet av studierna i Iacovettas och Mitchinsons antologi, där case files 
utgör nycklarna till historiens maktrelationer mellan staten, myndigheterna och institutionerna å ena 
sidan och individuella medborgare (eller icke medborgare) å den andra. 
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Mitt fokus på undersökarna snarare än de undersökta medger därför en 
problematisering av en tendens att leta efter historiska syndabockar. De 
vetenskapliga experter och tjänstemän som arbetade inom ramen för efter-
krigsdecenniernas ”zigenarfråga” framställs idag ofta som aktörerna som 
möjliggjorde (och drev på) antiziganism och exkludering av romer. Min 
ambition att läsa historien ”framifrån” och söka förstå Zigenarundersökningen 
utifrån de villkor och syften som formulerades i dess samtid, kan inte utgå 
ifrån ett sådant antagande.207 Min ingång har i stället varit att försöka förstå 
aktörerna och deras handlingar utifrån de sociala, politiska, vetenskapliga och 
professionella sammanhang som de verkade inom och som de sökte påverka 
genom sin verksamhet. Det framstår tydligt i källmaterialet att John Takman, i 
sitt vitt omfamnande socialmedicinska, vetenskapliga och politiska arbete, 
sökte motverka rasism och exkludering av personer som samhället och/eller 
experter definierat som avvikande. Samtidigt var han i kraft av sin vetenskap-
liga kunskap och legitimitet en av dem som definierade avvikelse och vilka 
som var avvikande. Det är denna dynamiska och motsägelsefulla verklighet 
som avhandlingen söker tolka och analysera. 
 
I avhandlingen har jag utgått från att experter och tjänstemän, i deras officiella 
gärning, ska kunna granskas. Detta var också ett uttalat önskemål från 
Takmans sida, som 1965 skrev till Arne Trankell, professor i pedagogik vid 
Stockholms universitet, angående vilka framtida forskningsfrågor som de 
borde ägna sig åt: 
 

 [J]ag undrar om inte både Tillhagen, Sven Andersson, [Nils] Wall, 
[Orvar] Hjelm, Takman och andra, som haft med zigenarna att 
göra, bör få finna sej i att bli kritiskt granskade av zigenarna själva. 
Jag tycker det skulle vara enormt värdefullt […] att få en 
hänsynslös granskning av mitt eget jobb bland zigenarna.208 

 
Takman spelade med andra ord efter klassiska vetenskapliga spelregler, det 
vill säga att han såg kritisk granskning och verifiering eller falsifiering av 
resultat som en förutsättning för vetenskapliga framsteg och tillämpningen av 
vetenskapliga resultat i politik och praktik. Av ovannämnda skäl har jag inte 
avidentifierat de forskare och tjänstemän som arbetade professionellt inom 
ramen för ”zigenarfrågan”. Däremot har jag genomgående gjort omsorgsfulla 
avvägningar om vilka konflikter etcetera som hör till aktörernas privata 
respektive professionella sfär; alla brev i arkivet kanske inte hör till den 
offentliga arenan men har ändå hamnat där, vilket jag har respekterat. Å andra 
sidan kunde Takman använda så kallad privat och informell korrespondens 
med inflytelserika aktörer (till exempel politiker, högt uppsatta tjänstemän och 
                                                        
207 Jfr Koselleck, 2004. 
208 Takman till Arne Trankell, 27/1, 1965. JT. A:9. Understrykning i original. 
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redaktörer på tidningar, i radio och tv) för att delge sin syn på saker eller 
”tipsa” om önskvärda motioner, åtgärder eller reportage. Detta var en strategi 
som Takman ofta använde, vilket komplicerar gränser mellan det privata och 
det offentliga. Att rubricera ett brev som ”privat” eller ”konfidentiellt” 
etablerade ett osynligt band mellan avsändare och mottagare, vilket kunde 
användas för att skapa starka allianser som andra aktörer (i samma formella 
position) utestängdes från, eller för att påverka skeenden och beslut utan att 
det märktes utåt.  
 
Sammantaget innebär Takmans korrespondens, tillsammans med det övriga 
källmaterial som jag har använt, en möjlighet att problematisera förenklade 
förklaringar av komplexa processer. I samband med att den politiska maktens 
och samhällets sociala institutioner idag vill ”göra upp med” sitt mörka 
förflutna, kan vissa aktörer, som egentligen är representanter för en ideologi, 
en vetenskap, ett förhållningssätt – eller tidsandan med ett luddigare begrepp – 
misstänkliggöras och få skulden för skeenden och praktiker, som är långt mer 
kontextuella och sammankopplade än vad en enskild persons intentioner och 
handlingar kan förklara. Det är detta jag vill problematisera i föreliggande 
avhandling. 
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Del I Arbetsmarknadsstyrelsen, 
socialmedicinen och ”zigenarfrågan”  

 
Det övergripande syftet med kapitlen i denna del är att analysera de samtida 
välfärdspolitiska och vetenskapliga processer och administrativa strukturer, 
som jag menar resulterade i specifika problematiseringar rörande svenska 
romer. Detta gör jag genom att fokusera på en konkret och praktisk nivå, där 
politikens och vetenskapens strategier och teknologier utformades och operat-
ionaliserades. Utifrån tidigare forskning känner vi till att romer fram till tiden 
för andra världskriget var problematiserade som fattiga främlingar, och att 
denna problematisering förändrades i och med välfärdsstatens förändrade 
politik och praktik i krigets och Förintelsens efterföljd. För att kunna genom-
föra analysen av den socialmedicinska Zigenarundersökningen som ett rum 
där avvikelse och normalitet differentierades behöver jag en stabil grund där 
dessa förändringar framgår i detalj. Denna grund lägger jag i följande kapitel. 
 
Delen består av sammanlagt tre kapitel som baseras dels på tidigare forskning 
om välfärdsstaten, AMS och socialmedicinen, dels på empiriska undersök-
ningar. Framställningsformen är huvudsakligen deskriptiv och är tänkt att 
bilda utgångspunkt för analyserna som följer i del II och del III. Jag har valt 
att hålla mig på en förhållandevis detaljerad nivå, delvis för att återspegla den 
samtida arbetsmarknadspolitikens och socialmedicinens fokus på detaljer och 
delvis för att det inte finns någon ingående historisk studie av varken AMS:s 
arbetsvårdspolitik eller av samtidens socialmedicinska undersökningar. 
 
Detaljrikedomen motiverar jag således främst utifrån empiriska argument; jag 
förutsätter att det finns ett allmänhistoriskt intresse av detaljerade skildringar 
av samtidens arbetsvårdspolitik respektive socialmedicin, eftersom sådana kan 
användas i framtida studier. Fokus ligger på frågeställningarna som rör AMS:s 
roll i ”zigenarfrågan” under 1950-talet och första halvan av 1960-talet och 
socialmedicinens roll i medborgarskapsprojekten. För att besvara dessa fråge-
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ställningar använder jag källmaterial bestående av bland annat offentligt tryck 
(i form av statliga utredningar och myndighetsskrifter och facktidskrifter) och 
samtida socialmedicinsk litteratur.  
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4. Zigenarundersökningens historiska 
sammanhang 

Zigenarundersökningen legitimerades i den socialpolitiska debatten utifrån en 
idé om att samtliga svenska medborgare – oavsett kön, klass, ålder och 
arbetsförmåga – skulle ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter. 
Den kan således kontextualiseras som en, förvisso marginell, del av 
efterkrigstidens expanderande välfärdsstat. ”Zigenarfrågan” utgjorde en 
närmast obetydlig del av efterkrigstidens politik, och Zigenarundersökningen 
var i det stora arbetsmarknads- och välfärdspolitiska sammanhanget en 
begränsad studie som utfördes på en väldigt liten del av Sveriges befolkning. 
Det intresse som ”zigenarfrågan” och Zigenarundersökningen rönte bland 
AMS:s tjänstemän, socialmedicinska experter och i pressen under 1960-talet, 
visar emellertid att frågan orsakade omfattande aktiviteter på flera olika 
arenor.  
 
Trots att Zigenarundersökningen var marginell, speglar den en tid där 
detaljerad vetenskaplig kunskap sågs som en förutsättning för samhällelig och 
individuell förändring. De som skulle förändras var de grupper som experter 
och professionella genom sociala och medicinska undersökningar hade 
definierat som avvikande. I detta kapitel ska jag teckna en bild av det samhälle 
och den politik som både efterfrågade, möjliggjorde och förutsatte en social-
medicinsk undersökning som Zigenarundersökningen. Kapitlet avgränsas 
huvudsakligen till de socialdemokratiska idéerna och praktiken gällande 
välfärdssamhället efter andra världskriget, det så kallade folkhemmet med ett 
välanvänt begrepp. Avgränsningen kan dels kopplas till den social-
demokratiske socialministern Gunnar Strängs interpellationssvar 1952, då han 
underströk att ”zigenarna” i landet var att betrakta som svenska medborgare, 
vilket innebar att medborgarskap lyftes fram som främsta grund för de 
reformåtgärder som förespråkades. Men avgränsningen ska också relateras till 
att det var AMS, det vill säga socialdemokraternas främsta arbetsmarknads-
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politiska och socialpolitiska verktyg på central, regional och lokal nivå under 
efterkrigsdecennierna, som från 1958 hade ansvaret över ”zigenarfrågan”.  
 
Beroende på vilken nivå historiker har förlagt sin analys, har förklaringarna 
till välfärdsstatens innehåll, inriktning och konsekvenser varierat från att 
framhäva de bakomliggande ideologierna till att undersöka det praktiska 
genomförandet av välfärdspolitiken på lokal nivå. Denna stora spännvidd i 
källmaterial, forskningsfrågor och analysnivåer har medfört att den svenska 
välfärdsstaten under 1900-talet har fått stå som förklaringsgrund för en mängd 
företeelser av både negativ och positiv karaktär i en mängd olika samman-
hang.209 En fråga, som historikern Mattias Tydén lyfter, är emellertid huruvida 
det är fruktbart att använda välfärdsstaten som förklaringsfaktor, när den 
gemensamma nämnaren mellan olika studier är liten och när tolknings-
variationerna är stora. Tydén lyfter i sammanhanget fram tre etablerade 
forskare – Bo Gustavsson, Yvonne Hirdman och Bo Rothstein – som 
analyserat välfärdsstaten ur olika perspektiv och kommit till skilda slutsatser 
och betonat olika aspekter av folkhemmet eller välfärdsstaten. Om detta 
resonerar Tydén i sin avhandling:  
 

Vad den ena beskriver som befrielse från kränkning uppfattar den 
andra just som kränkande politik. Hur kan välfärdsstaten 
karaktäriseras så olika? Bo Gustavsson följer den socialpolitiska 
vardagen i en svensk stad efter 1945. Han menar att den enskilde 
individen fått det bättre. Yvonne Hirdman analyserar utrednings-
texter och socialpolitiska idéskrifter från svenskt 1930-tal. Hon 
framhåller hur dåtidens vänsterintellektuella reformpolitiker – de 
’sociala ingenjörerna’ – ville planera samhället så att individen 
betedde sig rationellt, vilket kunde kränka den enskildes integritet. 
Bo Rothstein lyfter fram den socialpolitiska lagstiftning som faktiskt 
genomfördes. Han anser att den huvudsakligen stärkt individens 
autonomi.210  

 
Resonemanget mynnar ut i en slutsats som håller samtliga tre aspekter för 
rimliga; välfärdsstatens politik kunde vara både emanciperande och kontrol-
lerande, men den kan inte ensamt förklara samtliga av socialpolitikens 
uttryck.211 En välutvecklad och differentierad välfärdspolitik innebar onek-

                                                        
209 Mattias Tydén diskuterar förtjänstfullt i sin avhandling om vad begreppet välfärdsstat innebär/har 
inneburit under olika perioder, och han diskuterar den forskning som använder välfärdsstaten som 
förklaringsgrund i relation till framför allt socialpolitiken och steriliseringspolitiken, se Tydén, 2002, s. 
73-83.  
210 Tydén, 2002, s. 73 f. Jfr Gustafsson, Bo, Den tysta revolutionen: det lokala välfärdssamhällets 
framväxt: exemplet Örebro 1945-1982. Hedemora, 1988; Hirdman, 1989; Rothstein, Bo, Vad bör 
staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Stockholm, 1994. 
211 Tydén, 2002, s 74 ff. 
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ligen att utrymmet för människors olikheter och avvikelser från socialt, 
politiskt och vetenskapligt producerade normer krympte. För människor och 
grupper som levde på marginalen, antingen det var socialt och/eller 
ekonomiskt, kunde välfärdsstaten sålunda framstå som paradoxal och krav-
fylld. Politiken innebar å ena sidan en social utjämning, där familjeliv, hälsa 
och välgång inte skulle vara avhängigt klassposition. I praktiken innebar den 
sociala utjämningens genomförande å andra sidan att samhällets experter i 
form av professionella och vetenskapsmän (”sociala ingenjörer” med ett annat 
uttryck) förväntades leverera legitimt och vetenskapligt underlag till reform-
erna. Detta underlag skapades genom systematiserade och detaljerade studier 
av olika befolkningsgrupper och deras hälsa, familjeförhållanden, ekonomi 
och så vidare.  
 
För att kunna ta del av det goda samhället – välfärdssamhället – uppställdes 
sålunda ett implicit krav från det offentliga myndighetssverige; envar som 
ville erhålla och realisera sina medborgerliga rättigheter måste tillgängliggöra 
sig själva och sin livssituation för systematiserade undersökningar och kart-
läggningar. Från tidigare forskning känner vi till hur välfärdsstatens ambit-
ioner att ”lägga livet tillrätta” kunde resultera i kränkningar på individ- och 
gruppnivå. De som drabbades var de individer och grupper som av profes-
sionella och experter identifierats som avvikande.212 För att nå historiska 
förklaringar och etablera orsakssamband mellan välfärdsstatlig politik och 
praktik, vare sig de beskrivs som disciplinerande eller emanciperande, i olika 
tider och rum krävs emellertid en mer precis definition av begreppet 
välfärdsstat, menar Tydén.213 Som jag tolkar Tydén har exakta formuleringar 
som till exempel ”den socialdemokratiska regeringen” eller ”politiken” mer 
förklaringskraft än generella begrepp som ”välfärdsstaten”. 
 
Den ”socialdemokratiska politiken” måste också avgränsas i relation till vilka 
grupper som utgjorde dess målgrupp. I detta sammanhang är det statens politik 
gentemot ”svenska zigenare” som står i fokus. Sålunda avgränsas kontexten 
specifikt till den politik som syftade till att göra avvikande romer till sköt-
samma medborgare, och här var arbetsmarknadspolitiken central. Denna 
politik var dock en integrerad del av det socialdemokratiska folkhems-
projektet, och som sådant formerades den i relation till andra politikområden.  

                                                        
212 Se t ex Bommenel, 2006; Björkman, 2001; Runcis, 1998; Hirdman, 1989. 
213 Tydén, 2002, s. 74 ff. Begreppen välfärdsstat och välfärdspolitik bör skiljas från begrepp som 
socialpolitik och fattigvård, framhåller Tydén. Medan de förstnämnda begreppen bör reserveras till den 
specifika samhällsform som växte fram under 1900-talet går de sistnämnda lång tillbaka i tiden. 
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Den socialdemokratiska välfärdsstaten - 
folkhemmet 
För den svenska välfärdsstatens etablering och expansion hade social-
demokraternas (SAP) tillträde till den politiska makten, och under många 
decennier oavbrutna regeringsinnehav, stor betydelse. Bakom den reformist-
iska välfärdspolitiken i såväl Sverige som i övriga Skandinavien låg emellertid 
en politisk konsensus i många frågor.214 Efterkrigstidens ekonomiska och 
politiska stabilitet innebar att de omfattande välfärdspolitiska reformer som, 
med viss uppbackning från borgerligheten, hade beretts och planerats av 
socialdemokraterna under 1930-talet kunde genomföras i praktiken.215  
 
Begreppet folkhem avser sålunda här specifikt det socialdemokratiska väl-
färdsprojektet, vars expansionsfas brukar förläggas till decennierna som följde 
på andra världskriget, vilket i stort sammanfaller med min undersök-
ningsperiod.216 En folkhemsideologisk politik som riktade sig till samtliga 
som kategoriserats som svenska medborgare formulerades emellertid redan i 
slutet av 1920-talet; 1928 höll Per-Albin Hansson det så kallade folkhems-
talet.217 Retoriskt spelade idén om folkhemmet en viktig roll för utvecklingen 
av den praktiska politiken, men också för föreställningar om förhållandet 
mellan folket, nationen och staten. Folkhemmet fungerade både som en 
symbol för det goda samhället och som en politisk målsättning. SAP etab-
                                                        
214 Seip, Anne-Lise, Veiene til velferdsstaten: norsk sosialpolitikk 1920-75. Oslo, 1994, s. 16. Även i 
Storbritannien, som med sin Beveridge Report brukar framhållas som en välfärdsstatlig föregångare, 
stöddes reformpolitiken av borgerligheten. Jfr Oakley, Ann & Williams, A. Susan (red.), 
”Introduction” i The politics of the welfare state. London, 1994,  
215  I Arbetarrörelsens efterkrigsprogram som presenterades 1944 uppräknades ett antal sociala 
reformer vilka i hög grad byggde på utredningar och diskussioner från 1930-talet. Olsson, Lars & 
Ekdahl, Lars, Klass i rörelse: arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling. Stockholm, 2014, s. 98. 
216 Elin Bommenel påpekar emellertid att termen ”folkhem” inte var specifik för SAP utan härrörde 
från konservativa och liberala försvarsivrare i början av 1900-talet. Bommenel, 2006, s. 23. Karin 
Johannisson säger å andra sidan att begreppet folkhem användes på 1910-talet om ett slags bokcaféer 
för arbetare. Johannisson, 1991, s. 173. I det här sammanhanget använder jag dock termen folkhem 
som benämning på socialdemokraternas välfärdspolitiska projekt framför allt pga. att de själva 
formulerade sig i dylika termer. Frågan om vem som var först är irrelevant, poängen här är snarare att 
visa SAPs breda anslag och tilltal fr.o.m. sent 1920-tal riktades mot samtliga medborgare och hela 
folket, istället för en eller ett par klasskikt av samhället. Detta hade betydelse för efterkrigstidens politik 
eftersom man då ”upptäckte” att många (grupper av) svenska medborgare på olika sätt hade ”halkat 
efter” eller aldrig bjudits in i välfärdssamhället i praktiken, vilket föranledde att kommittéer som 
zigenarutredningen tillsattes och att socialmedicinare som Gunnar Inghe och Maj-Britt Inghe började 
undersöka den s.k. ”ofärdiga välfärden”. Inghe & Inghe, 1967.  
217 I talet uttryckte han sig i följande ordalag: ”Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet 
skulle detta betyda nedbrytandet av alla ekonomiska och sociala skrankor, som nu skilja medborgarna i 
priviligierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttne och utarmade, 
plundrande och utplundrade. Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här 
råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt sett består ännu 
klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur.” Per-Albin Hanssons citerad i Olsson & Ekdahl, 
2014, s. 64. 
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lerade sig med hjälp av denna idé som ett statsbärande nationellt parti, som 
förde en politik i hela nationens intresse. Genom samarbetet med Bonde-
förbundet möjliggjordes också 1930-talets generella välfärdspolitiska reformer 
som utgick ifrån medborgarskap och syftade till kollektivets och nationens 
bästa.218 När ”zigenarfrågan” togs upp under 1940-talet, och den social-
demokratiska regeringen tog offentlig ställning genom socialminister Strängs 
uttalande 1952, kan det sålunda tolkas som ett led i den folkhemspolitik som 
började grundläggas under mellankrigstiden. I centrum för denna politik stod 
de åtgärder som syftade till en fungerande arbetsmarknad och förbättrad social 
och medicinsk situation för arbetare, familjer, pensionärer, barn och ung-
domar.  
 
Socialdemokratins politiska genombrott före andra världskriget hade dels att 
göra med arbetsmarknadspolitikens etablering och dels den sociala reform-
politik som formulerades politiskt och vetenskapligt under 1930-talet. Ett antal 
statliga utredningar om en mängd spörsmål tillsattes för att lägga den 
vetenskapliga och/eller expertmässiga kunskapsgrunden till de planerade 
reformerna.219 Reformerna syftade i mångt och mycket till trygghet för 
familjer; i händelse av inkomstbortfall vid arbetslöshet, sjukdom eller barna-
födande skulle staten garantera att levnadsnivån kunde hållas vid en viss 
standard.220 Andra världskriget innebar att reformtakten avtog, men efter 
kriget påbörjades en offensiv socialdemokratisk politik som siktade mot att 
utjämna de sociala och ekonomiska olikheter som existerade i samhället. 
Under efterkrigsdecennierna genomfördes så i rask takt de omfattande sociala 
reformerna som hade planerats under 1930-talet.221  
 
En grund för de sociala reformerna var SAP:s målsättning om arbete åt alla, 
vilken formulerades i termer av full sysselsättning. Den fulla sysselsättningen 
innebar att en ny anställningstrygghet kunde infinna sig för arbetare, och 
förutsättningar för en snabb löneutveckling skapades. De kontinuerligt 
stigande reallönerna lade grunden för såväl massproduktion som masskon-

                                                        
218 Johansson, 2008, s. 111. 
219 För forskning om offentliga utredningar och relationen mellan vetenskap och politik, se Lundqvist 
& Petersen (red.), 2010; Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om 
lokalsamhället 1939-1952. Stockholm, 2003, s. 110-115; Wisselgren, 2000; Nybom, Thorsten, 
Kunskap, politik, samhälle: essäer om kunskapssyn, universitet och forskningspolitik 1900-2000. 
Hargshamn, 1997; Johansson, Jan, Det statliga kommittéväsendet: kunskap, kontroll, konsensus. 
Stockholm, 1992. För forskning om 1930- och 1940-talens utredningar och befolkningspolitiska 
reformer, se Hirdman, 1989; Ohlander, 1980; Hatje, Ann-Katrin, Befolkningsfrågan och välfärden: 
debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen. Stockholm, 1974.  
220 De specifika reformerna finns uppräknade i Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 
1900-talen: svensk samhällsutveckling 1809-1996. Stockholm, 1995, s. 198.  
221 Lars-Arne Norborg beskriver perioden 1945-1951 som ”skördetiden” då en rad socialpolitiska 
reformer genomfördes. Norborg, 1995, s. 205 ff. För en detaljerad genomgång av dessa reformer se s. 
206 i Norborg och s. 101 f i Olsson & Ekdahl, 2014. 
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sumtion, samtidigt som den tekniska utvecklingen innebar att en mängd varor 
blev tillgängliga för flertalet. Kylskåp, elektrisk spis, tvättmaskin, TV och bil 
blev snart var familjs egendom.222 Reformerad skola, semesterlagstiftning och 
arbetstidslagstiftning betydde också att fritiden ökade för både arbetande män 
och kvinnor, ungdomar och barn. Förändringarna föranledde att ungdomars 
och barns användande av sin fritid problematiserades, ofta utifrån medicinska 
och psykologiska expertkunskaper.223 Vad gäller statens politik i ”zigenar-
frågan” administrerades denna till stor del av AMS under 1960-talet. I nästa 
avsnitt undersöker jag därför AMS:s verksamhet under de första efterkrigs-
decennierna för att bättre förstå de villkor som präglade myndighetens likväl 
som socialmedicinarnas agerande.  

Med arbetet i fokus: Arbetsmarknadsstyrelsen 
Full sysselsättning var en av de viktigaste punkterna i SAP:s efterkrigs-
program, och själva kärnan i den fulla sysselsättningens politik var arbets-
förmedlingsverksamheten som bedrevs under AMS:s huvudmannaskap och 
ledning.224 AMS upprättades 1948 som arbetsmarknadspolitikens centrala 
ämbetsverk och under 1950-1970-talet fungerade AMS i praktiken mer eller 
mindre som en plantskola för olika samhällsområden, vilka sedermera 
utvecklades till politikområden i egen rätt.225 Här kan i synnerhet framhävas 
flykting-, invandrar- och invandringspolitiken, vilka i dess initiala stadier föll 
inom AMS:s (eller tidigare Arbetslöshetskommissionen, AK) intressesfär och 
praktiska politik. Mottagningen och regleringen av flyktingar och invandrare 
var ett av de områden som organiserades av AMS tills den nybildade 
myndigheten Statens invandrarverk tog över ansvaret 1969. Det var i stor 
utsträckning AMS (eller tidigare AK) som etablerade och övervakade 
flyktingläger under och efter andra världskriget, och myndigheten hanterade 
                                                        
222 Olsson & Ekdahl, 2014, s. 103 f. 
223 Barnet sattes många gånger i fokus för experternas och reformatörernas arbete. Johannisson, 1991, 
s. 139-195; Sandin, Bengt, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: folkundervisning och barnuppfostran 
i svenska städer 1600-1850. Lund, 1986. Ungdomars intressen och aktiviteter hade emellertid 
problematiserats tidigare, bland annat under 1920-1940-talens debatter rörande det s.k. 
”dansbaneeländet”, se vidare Frykman, Jonas, Dansbaneeländet: ungdomen, populärkulturen och 
opinionen. Stockholm, 1988. Se också John Takman som genomförde en socialmedicinsk studie av 
”promiskuösa, prostituerade och alkoholiserade flickor” under 1961-1962. Materialet utgjordes av 802 
journaler från fall som Takman i egenskap av socialläkare på Stockholms barnavårdsnämnd hade 
undersökt personligen under tiden 1940-1961. Även ”narkotikamissbruk bland stockholmsungdom 
1955-1957” undersöktes, liksom ”thinnersniffning och thinnersniffare”, fri abort och barnpsykiatri, 
samt ”den sociala bakgrunden till mentalsjukdom och asocialt beteende” (ungdomskriminalitet m a o), 
ur socialmedicinskt perspektiv. Takman, 1966 A. Se också Jonsson, Gustav ”Undersökningar angående 
vanartiga barn och asocial ungdom”, bil. till Psykisk barna- och ungdomsvård. SOU 1944:30; Takman, 
John, Ungdomspsykiatri: en orientering, Liber, Stockholm, 1962 
224 Rothstein, Bo, 'AMS som socialdemokratisk reformbyråkrati.', Arkiv för studier i arbetarrörelsens 
historia., Nr 18, 1980. 
225 Se vidare Berit Rollén ”Intervju med Karl-Erik Winblad” i Marianne Lindgren (red.), För vi var 
med: om människorna, husen, kulturen i AMS. Stockholm, 1999; Lajos, Attila, På rätt sida om 
järnridån?: ungerska lantarbetare i Sverige 1947-1949. Växjö, 2008.  
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också frågor om invandrarnas och flyktingarnas ”anpassning” till det svenska 
samhället.226 AMS fanns med ”överallt”, som en före detta anställd har 
uttryckt det.227  
 
SAP:s linje om full sysselsättning förutsatte en smidig organisation som 
snabbt kunde igångsätta och avbryta olika typer av offentliga arbeten; AMS 
skulle i sin arbetsanskaffande verksamhet ta samhällsekonomiska och sociala 
hänsyn, snarare än företagsekonomiska.228 Rothstein menar att AMS särskilde 
sig på ett antal avgörande punkter från andra statliga myndigheter under 
efterkrigstiden. Skillnaderna gällde framför allt AMS:s ”unika självständighet 
i förhållande till regering och riksdag, dess korporativa sammansättning, dess 
sätt att rekrytera sin personal samt dess i övrigt anti-byråkratiska uppbyggnad 
och sätt att verka”.229 Rekryteringen skedde i stor utsträckning på klass-
mässiga grunder; tjänstemännen hämtades från LO och den övriga 
fackföreningsrörelsen. AMS:s arbete var informellt och flexibelt och riktades 
in mot kompromisser och konsensus. Tekniken för att nå detta utformades så 
att de tjänstemän som förberedde frågor, och i synnerhet generaldirektören, på 
förhand tog kontakt med ledamöter innan en fråga drogs vid styrelsens 
plenarsammanträde. ”På så sätt kunde man förvissa sig om enighet utåt”, 
menar Rothstein.230 
 
AMS:s generaldirektör blev tack vare sin maktposition och sina unika upp-
gifter som verkschef, med stort informellt såväl som formellt handlings-
utrymme, således en av nyckelpersonerna i svensk efterkrigspolitik.231 Social-
demokraten Bertil Olsson var AMS:s generaldirektör mellan 1957 och 1973 
och han slöt helhjärtat upp bakom den ideologi som formulerades av LO-
ekonomerna Rudolf Meidner och Gösta Rehn, vilken fungerade som AMS:s 
ledstjärna under denna tid. Bertil Olsson figurerar återkommande i John 
Takmans korrespondens, eftersom det var han som var ytterst ansvarig för 
myndighetens finansiella och administrativa stöd till Zigenarundersökningen. 
Rothsteins beskrivning av Olsson som ”definitivt en annorlunda typ av 
verkschef än den traditionelle, regeltolkande, statstjänstemannen” är med 
andra ord informativ för min analys av vetenskapsmännens handlingsutrymme 

                                                        
226 Ekberg, (red.), 2007; Montesino i Ekberg (red.), 2007; Thor i Ekberg (red.), 2007; Montesino & 
Thor, 2009; Olsson, Lars (red.), Invandring, invandrare och etniska relationer i Sverige 1945-2005: 
årsbok från forskningsmiljön AMER vid Växjö universitet. Växjö, 2005; Olsson, 1995. 
227 Rollén i Lindgren (red.), 1999, s. 26. 
228 Rothstein, 1980, s. 62. 
229 Rothstein, Bo, Den socialdemokratiska staten: reformer och förvaltning inom svensk 
arbetsmarknads- och skolpolitik. Lund, 1986; Rothstein, Bo, 'Från "Det svenska systemet" till "Den 
svenska modellen" eller fanns det en arbetsmarknadspolitik före AMS?.' i Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia. Nr 23/24 1982, s. 3.  
230 Rothstein, 1980, s. 67. 
231 Rothstein, 1980, s. 64. 
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i relation till myndighetstjänstemännens målsättningar.232 Det var, som fram-
går, bara män som satt på såväl det politiska som det vetenskapliga problem-
formuleringsinititativet under 1960-talet, vilket hade konsekvenser för hur 
problematiseringar och åtgärder utformades och hur sociala grupper konstit-
uerades.233 
 
Det som framför allt skiljde AMS från andra myndigheter var dess stora frihet 
och vida handlingsramar. Förutom den lösliga regleringen av den direkt 
arbetsförmedlande verksamheten innebar detta enligt Rothstein att ”AMS som 
helhet hade stora möjligheter att själv avgöra sin verksamhets inriktning”.234 
Rothstein hävdar till och med att utan AMS, och de förändrade klassrelationer 
som dess uppbyggande innebar, skulle aldrig ”den svenska modellen” ha varit 
möjlig att etablera som arbetsmarknads- och i viss mån samhällssystem.235 
AMS särskilde sig även i sin hierarkiska uppbyggnad; den var vid sitt 
inrättande det enda verk som var organiserat centralt, regionalt och lokalt och 
det fanns således representerade från högsta statsnivå till minsta lokal-
samhälle. Detta innebar att AMS tjänstemän kunde gå förbi både länsstyrelser 
och kommuner och verka för en och samma linje på samtliga nivåer i 
samhället.236 AMS var sålunda, enligt tidigare forskning, utan tvekan av 
central betydelse för den socialdemokratiskt styrda politiken och dess verk-
ningar på arbetsmarknad, medborgare och samhälle under efterkrigsdecen-
nierna. Genom AMS kunde socialdemokraterna inte bara förverkliga den 
politik som grundlagts under 1930-talet utan kunde också på detaljnivå 
påverka befolkningen i både geografiskt, socialt och medicinskt hänseende.  
 
Utifrån tidigare forskning framstår således AMS som en myndighet med 
förhandlingsbara verksamhetsområden och ramar, och med rutiner fortfarande 
under utveckling. Med Bertil Olsson som generaldirektör betonades dessutom 
det praktiska arbetets betydelse framför den traditionella byråkratins arbets-
gång. Allt detta hade betydelse för planeringen och genomförandet av den 
socialmedicinska Zigenarundersökningen, vilket jag återkommer till i del II. I 
nästa avsnitt undersöker jag myndighetens konkreta verksamhet på det 
arbetsvårdspolitiska området närmare för att se vilka kategorier som utveck-

                                                        
232 Rothstein, 1980, s. 65. 
233 Jfr Waldemarson, Ylva, Kvinnor och klass - en paradoxal skapelseberättelse: LOs kvinnoråd och 
makten att benämna 1898-1967. Stockholm, 2000; Hirdman, Yvonne, Med kluven tunga: LO och 
genusordningen. Stockholm, 1998. 
234 Rothstein, 1980, s. 66 f. 
235 Rothstein, 1982, s. 3. Rothstein kopplar ”den svenska modellens” framväxt till i huvudsak tre 
historiska ursprung: ”etablerandet av offentliga arbetsförmedlingar i början av seklet. […] upprättandet 
av Arbetslöshetskommissionen 1914 och dess verksamhet till mitten av 1930-talet. […] den statliga 
organiseringen av arbetsmarknaden som uppstod i samband med andra världskrigets utbrott.” 
Rothstein, 1982, s. 4. 
236 Rothstein, 1980, s. 70. 
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lades samt vilka funktioner dessa kategorier kunde fylla i praktisk välfärds-
politik. 

Partiellt arbetsföra – en expansiv och användbar kategori 
En viktig uppgift för det nyinrättade AMS var administrationen av bland annat 
flyktingar och andra migranter, samt människor som var kategoriserade som 
”partiellt arbetsföra”. Människor definierades som partiellt arbetsföra när de 
”… på grund av fysiska eller psykiska arbetshinder eller social belastning ha 
eller väntas kunna få svårare än andra att erhålla och behålla ett förvärvs-
arbete.”237 De partiellt arbetsföras ”problem” hade blivit noggrant utrett i en 
omfattande statlig utredning under 1940-talet, den så kallade Kjellman-
kommittén, vilken producerade inte mindre än fem betänkanden och två 
bilagor.238 Enligt de undersökningar som utredningen genomfört med hjälp av 
länsarbetsnämnderna, kunde omkring 60 000 svenskar klassas som partiellt 
arbetsföra, och bland åtgärderna som föreslogs märktes bland annat 
arbetsträning, omskolning och yrkesutbildning, skyddad sysselsättning, 
näringshjälp och medicinsk vård.239 Utredningen resulterade i många konkreta 
åtgärder under 1950-talet, exempelvis inrättades arbetskliniker vid vissa 
sjukhus, landsting och kommuner startade träningsverkstäder och ett 
rådgivande organ, Statens nämnd för partiellt arbetsföra, etablerades. På den 
öppna arbetsmarknaden infördes dels tjänster med lönebidrag och dels så 
kallade skyddade arbeten.240 
 
”Partiellt arbetsföra” var således en administrativ kategori som AMS skapade 
på 1940-talet för att klassificera olika grupper av gamla, sjuka, fattiga och 
handikappade medborgare i relation till arbetsmarknaden. Personer som ”klas-
sades upp” som partiellt arbetsföra hade tidigare betraktats som potentiella 
klienter till fattigvården, det vill säga att de hamnade inom ramen för den 
lokala budgeten. Ansvaret för de partiellt arbetsföra låg emellertid på statlig 

                                                        
237 Kommittén för partiellt arbetsföra, Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 1, Förslag till 
effektiviserad kurators- och arbetsförmedlingsverksamhet för partiellt arbetsföra m.m., SOU 1946: 24, 
s. 12. Även Mattias Tydén diskuterar mellankrigstidens och efterkrigstidens politik som riktades mot 
”de partiellt arbetsföra”. Tydén, 2002, s. 135-138. Se också Blomqvist, Martha, Hundra år av 
undantag: handikappades förhållande till lönearbete. Uppsala, 1990. 
238 SOU 1946: 24; Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 2, Förslag angående yrkesvägled-
ning och yrkesutbildning för partiellt arbetsföra m.m., SOU 1947:18; Kommitténs för partiellt 
arbetsföra betänkande. 3, Utredningar och förslag angående sysselsättnings- och arbetsterapi vid 
vissa sjukhus och vårdanstalter m.m., SOU 1947:44; Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 
4, Förslag angående partiellt arbetsföras anställning i allmän tjänst, SOU 1948:11; Kommitténs för 
partiellt arbetsföra betänkande. 5, Särskilda åtgärder för partiellt arbetsföras sysselsättande m.m., 
SOU 1948:54; Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. Bil. nr 1, Riktlinjer för skapande av 
socialväsendets forskningsorganisation: förslag, SOU 1945:26; Kommitténs för partiellt arbetsföra 
betänkande. Bil. nr 2, Arbetsterapi, ett led i sjukvården: rapport från en studieresa i U.S.A., SOU 
1946:65. Namnet kommer av kommitténs ordförande landshövding Hilding Kjellman. 
239 SOU 1948:54, s. 31 och 34. 
240 Tydén, 2002, s. 135. 
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nivå, efter ett förslag från Kjellmankommittén.241 Att kategorisera, enligt 
expertisen, avvikande medborgare som partiellt arbetsföra innebar således att 
det ekonomiska ansvaret för dem flyttades från lokal till statlig nivå.  
 
I Kjellmankommitténs första betänkande hänvisades till Henry Ford, som lär 
ha sagt att det fanns fler uppgifter för de partiellt arbetsföra än det fanns 
partiellt arbetsföra i hela världen.242 1962 rapporterades i Arbetsvårdsnytt, ett 
cirkulärmeddelande som distribuerades inom AMS, att en medicinsk utredning 
påvisat att nära halva arbetsstyrkan vid en svensk industri var ”villkorligt 
arbetsför”.243 Antalet potentiella partiellt (och därmed ”villkorligt”) arbetsföra 
var sålunda tämligen expansivt; kategorins gränser var flytande och anpas-
sades till både konjunktur och socialpolitiska ambitioner. Genom den kraftiga 
expansionen av arbetsvården lyckades man hålla takten i välfärdsexpansionen 
och strukturomvandlingen i industri och näringsliv. Utan alla de som 
kategoriserats som partiellt arbetsföra och som utgjorde arbetsvårdens klienter 
skulle mycket av det monotona industriarbetet, det tunga skogs- och 
vägarbetet och det omfattande arkiveringsarbetet vid den svällande offentliga 
förvaltningen ha blivit betydligt dyrare.244 Under den optimistiska första delen 
av 1960-talet hade bilden av arbetsmarknadspolitiken en stark ekonomisk 
prägel. Allting sattes i förbindelse med en snabb ekonomisk tillväxt. 
Arbetsvården motiverades med att den var lönsam, yrkesvägledningen 
likaså.245 De krassa samhällsekonomiska motiven är med andra ord 
framträdande i AMS:s arbetsvårdande verksamheter efter andra världskriget. 
 
Socialdemokraternas och AMS:s satsning på arbetsvård och rehabilitering av 
de partiellt arbetsföra har beskrivits som en del av en inkluderande politik, där 
folkhemsideologiska idéer om universellt medborgarskap sägs ha fått sin 
praktiska tillämpning.246 Jag menar dock att arbetsvården kan ses som en 
socialdemokratisk strategi att i både samhällsekonomiska och sociala syften 
göra nyttiga medborgare av individer och grupper som definierats som handi-
kappade. Inordnandet av ”zigenarfrågan” under AMS:s ansvar i slutet av 

                                                        
241 Det förändrade produktionssättet krävde högre kvalitet på arbetsinsatserna. Den framväxande 
fackföreningsrörelsen var med och förhandlade den nya lönesättningsprincipen, vilken innebar att en 
maximilön sattes för det fiktivt dugligaste arbetaren. I samband med dessa processer började 
arbetsmarknadsorganen att klassa upp människor som ’partiellt arbetsföra’ istället för att klassa ned 
dem som mindre funktionsdugliga. Kerz, Jorge, Werner, Michael & Wesser, Erik, Vad vet vi om 
rehabilitering?: svensk rehabiliteringsforskning 1980-1993. Lund, 1995, s. 17 f. 
242 SOU 1946: 24, s. 11. 
243 Amsinfo V 5/1962, Arbetsvårdsnytt. Uppgifterna hade hämtats från Dr Erik Bolinders inventering 
som han gjort under åren 1957-1958 och 1961-1962 av ”hälsotillstånd och arbetsmässighet inom en 
industris manliga arbetskraft”, Socialmedicinsk Tidskrift 1962:7. 
244 Jfr Nestius, Hans, Den lönsamma arbetslösheten, Stockholm, 1973, s. 115 f. 
245Nestius, 1973, s. 119. 
246 Jfr Tydén, 2002, s. 135. 
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1950-talet var ett sätt att omsätta den politiska retoriken om medborgarskap i 
praktik. I denna praktik ingick rehabilitering som en viktig del.  

Rehabilitering – ett verktyg i statens tjänst 
Medicinens utveckling under 1800-talet och det tidiga 1900-talet hade 
resulterat i att nya läkemedel och behandlingar blivit tillgängliga för sjuk-
domar som tidigare varit direkt livshotande. Penicillinets genombrott under 
1940-talet reducerade exempelvis det dödliga hotet från infektioner, vilket i 
praktiken gjorde rehabilitering till ett alternativ för patienter som under 
tidigare förhållanden hade gått under eller blivit alltför invalidiserade för att 
kunna arbeta. Fram till tiden efter andra världskriget saknades emellertid, även 
internationellt, en systematisk praktisk metod för verksamhet som inriktades 
mot att kompensera hälsomässiga funktionshinder. Efter kriget utvecklades ett 
omfattande arbete för att föra tillbaka krigsinvalider och andra krigsskadade 
till arbetslivet. Kjellmankommittén tog inspiration från USA, vilket resul-
terade i att rehabilitering som begrepp och som statligt reglerad verksamhet 
importerades till Sverige.247  
 
Lagstiftning som syftade till att återanpassa handikappade till samhället hade 
dock etablerats internationellt redan i slutet av 1800-talet. Då gällde det 
framför allt olycksfall och skador inom industrin, men under 1910- och 1920-
talet utökades lagstiftningen till att gälla även sjukdom och skada orsakad av 
arbete i hemmet samt inom jordbruket. Första världskrigets många skadade 
krigsveteraner innebar att rehabilitering etablerades både som koncept och 
som arbetsmarknadspolitisk praktik i de länder som varit involverade i 
kriget.248 I och med rehabilitering förflyttades ansvaret för handikappade män-
niskors situation till arbetsgivaren, myndigheterna eller, i ett vidare perspektiv, 
till samhället. Men rehabilitering handlar inte bara om fördelning av ansvar 
och kompensation, det handlar också om att omvandla dem som inte passar in. 
I konceptet rehabilitering ligger nämligen en potential till förändring. Den 
franske historiken Henri-Jacques Stiger framhåller att rehabilitering  
 

handlar om att återvända till en punkt, till en situation före: en 
situation som har existerat för de ”normalfungerande” men endast 
postulerats för de andra. I alla händelser är referenspunkten 
normativ. […] Man tar bort bristen … och återför [personen] till ett 
föregående och ”normalt” tillstånd.249 

                                                        
247 SOU 1946:65.  
248 Stiker, Henri-Jacques, Corps infirmes et sociétés: essais d'anthropologie historique. Paris, 2005, s. 
131 ff. 
249 Min översättning från franska: ”[il] s’agit de revenir à un point, à une situation d’avant: situation 
ayant existé pour ceux qui furent ’bien-portants’, situation postulée pour les autres. Position d’une 
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Statsvetaren Deborah A. Stone menar att handikapp-konceptet är fundamentalt 
för utvecklingen av välfärdsstaten på grund av dess reglerande funktion; 
genom att fastslå graden av handikapp – det vill säga identifiera vilka för-
hinder och vilken potential individen har till full sysselsättning – placeras 
människor i olika distributiva välfärdssystem. Stone talar om två fundamentala 
välfärdssystem, ett baserat på arbete och ett baserat på behov. Syftet med att 
samla alla potentiellt arbetsföra som definierats som handikappade i en 
kategori, det vill säga de partiellt arbetsföra i efterkrigstidens Sverige, är att 
söka överföra så många som möjligt till det arbetsbaserade distributiva 
systemet och reservera det behovsbaserade systemet till de allra mest behöv-
ande.250 Båda dessa system expanderade i rask takt i Sverige under 
efterkrigstiden, och båda relaterade till människors hälsa. Läkare hamnade 
således i skärningspunkten mellan vetenskap, politik och praktik.  
 
Under 1950-talet och 1960-talet var den ekonomiska tillväxten stor i Sverige, 
bland annat tack vare att arbetskraft togs in från andra länder.251 Välfärden 
expanderade, vilket betydde ökade kostnader för både de nya och de gamla 
socialförsäkringarna. 1958 års statliga utredning om rehabilitering och social-
försäkring framhöll att det låg i sakens natur att rehabiliteringsåtgärder skulle 
framstå som alltmer betydelsefulla och nödvändiga i den mån social-
försäkringen kom att omfatta allt fler människor.252 Under efterkrigstiden 
innebar rehabilitering därmed en möjlighet för staten att omforma samtliga 
individer (inte bara arbets- och krigsskadade) som definierats som handi-
kappade. Striker skriver: 
 

Alla handikappade blir, liksom de krigsskadade, någon som saknar 
en plats och inte bara ett organ eller en förmåga, någon för vilka en 
plats måste skapas. Inte en plats som erbjuder sällskap eller en plats 
i sociala sammanhang, utan helt enkelt en plats i samhället, i det 
sociala. Medan tidigare epoker och samhällen aldrig underlät att 
situera de handikappade och deras handikapp, hade få, för att inte 
säga inga, ännu ambitionen, anspråken eller intentionen att 
omplacera dem i den samtida stadens vardagliga maskineri av 

                                                                                                                               
norme de référence en tous cas. […] On enlève la carence … et l’on ramène à l’état antériuer et 
’normal’.” Stiker, 2005, s. 132. Engelsk översättning i Stiker, Henri-Jacques, A history of disability. 
Ann Arbor, Mich., 1999, s. 122. 
250 Deborah A. Stone, The disabled state. Philadelphia, 1984. 
251 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Stockholm, 1999. 
252 Sedan 1935 fanns en lag om folkpension, vilken gav utrymme för förtidspensioneringar. Dessutom 
infördes lag om allmän sjukförsäkring och om arbetsskadeförsäkring 1955. I en statlig utredning om 
rehabilitering och socialförsäkring från 1958 påpekade utredarna att åtgärder för att förebygga och 
minska följderna av sjukdom och invaliditet var av största ekonomiska betydelse. 1958 förväntades 
kostnaderna för socialförsäkringen uppgå till ofattbara 1000 mkr. Socialförsäkring och rehabilitering: 
betänkande, Stockholm, 1958. SOU 1958:17:23 f 
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produktion, konsumtion, arbete och lek. De handikappade var mer 
eller mindre undantag och stod för det exceptionella, alteriteten; nu 
när de har blivit vanliga måste de återföras till det vanliga livet, det 
vanliga arbetet.253 

 
Grunderna för att kategorisera människor som handikappade utökades, vilket 
både skapade möjlighet till och förutsättning för statliga interventioner på 
individnivå. Medicinens roll ökade således i relation till arbete och den 
politiska målsättningen om full sysselsättning, eftersom socialmedicinska 
studier inte sällan låg bakom kategoriseringar och klassificeringar rörande 
svensk arbetskraft och människors arbetsförmåga.254 Svenska läkare hade 
förvisso varit involverade i frågor rörande arbete och hälsa åtminstone sedan 
sent 1800-tal, då fabriksarbetets faror formulerades i termer av sociala prob-
lem.255 ”Arbetarfrågan” var en del av tidens sociala fråga, och arbetarskydds-
lagstiftning utformades som en del av dess lösning. I detta arbete var läkarna 
viktiga aktörer.256 I och med socialdemokraternas och AMS:s satsning på 
arbetsvård som strategi från 1940-talet och framåt växte emellertid också 
medicinens roll i det praktiska genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. 
Detta blir särdeles tydligt i Zigenarundersökningen. 
 
Tydén har identifierat tre huvudsakliga samhällsintressen bakom efterkrigs-
tidens arbetsvårdspolitiska reformer: efterfrågan på arbetskraft i den begyn-
nande högkonjunkturen, behovet av en större andel självförsörjande medborg-
are för genomförandet av de planerade omfattande socialförsäkringssystemen 
och slutligen, samhällsintressen av normerande karaktär. Enligt Kjellman-
kommittén fanns det nämligen ”socialmoraliska” argument för utvecklingen 
av arbetsvården och liknande reformer; förvärvsarbete antogs motverka såväl 
”asocialitet” som ”förslappning”. Tydén framhåller emellertid också att indiv-

                                                        
253 Min översättning. från franska: [T]out diminué devient, comme le mutilé, celui à qui manque une 
place, et pas seulement un organe ou une faculté, à qui il faut faire une place. Pas une place dans la 
sociabilité, dans la socialité, mais simplement dans la societé, dans le social. En effet, les époques ou 
les sociétés autres et antérieures n’ont jamais omis de situer l’infirme et son infirmité, mais peu, pour 
ne pas dire aucune, n’avaient encore eu l’ambition, la prétention, l’intention de les replacer dans les 
rouages – productifs, consommatoires, laborieux et ludiques – de la cité quotidienne. Peu ou prou, 
l’infirme faisait exception et indiquait l’exceptionnel, l’alterité; maintenant il devient ordinaire, il faut 
qu’il retourne à la vie ordinaire, au travail ordinaire.” Stiker, 2005, s. 137. Engelsk översättning i 
Stiker, 1999, s. 128. 
254 Bland de första svenska socialmedicinska studierna fanns Rönnskärsundersökningen där 
smältverksarbetares arbetsvillkor undersöktes. Inghe, Gunnar & Bursell, Arne, Yrkesskadorna vid 
Bolidens gruv A.-B:s smältverk på Rönnskär, Stockholm, 1939. 
255 Industrialiseringen problematiserades generellt i medicinska termer under 1800-talet. I England, 
Tyskland och Frankrike skedde detta tidigare än i Sverige eftersom industrialiseringen skedde tidigare 
där. Se vidare Hedström, Sonja, Socialmedicin och hälsa: ett helhetsperspektiv. Umeå, 1990, s. 19 ff; 
Porter, 1999, kap. 5-9. 
256 Arvidsson, Maria, När arbetet blev farligt: arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-
1919. Linköping, 2002. 
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idens perspektiv betonades i utredningen: de partiellt arbetsföra hade ett egen-
intresse i att specifika åtgärder utvecklades med dem som målgrupp.257 
Kommittén framhöll med andra ord medborgarskap och likabehandling som 
övergripande motiv för de föreslagna arbetsmarknadspolitiska reformerna 
rörande partiellt arbetsföra:   
 

Den socialstat, vi äro i färd med att bygga upp, söker för det första i 
lika mån trygga rimlig försörjning åt alla sina medborgare, och för 
det andra strävar man efter att genom förebyggande åtgärder sätta 
alla i stånd till produktiva insatser snarare än att koncentrera sina 
ansträngningar på att bota och försörja sociala restkategorier. […] 
I full anslutning till denna målsättning för vårt sociala framstegs-
arbete har det synts kommittén för partiellt arbetsföra vara en given 
princip, att de partiellt arbetsföra skola i görligaste mån inordnas i 
det ordinarie system av sociala tjänster, som är under uppbyggnad i 
vårt land. […] Samhällsinstitutionerna måste anpassas att kunna 
rättvist och helst i ett sammanhang omfatta olika individer, till 
vilken kategori de än må befinnas höra med avseende på fysisk 
kraft, intellektuell utrustning, ekonomiska resurser etc. Att utesluta 
vissa kategorier ur den allmänna planeringen och träffa speciella 
föranstaltningar för dem kan givetvis ibland ej undgås men måste 
vara undantag, ej regel. Psykologiskt betyder denna ”normal-
isering” av de partiellt arbetsföras livsvillkor, utbildning, arbets-
förmedling etc. säkert en stor vinning.258 

 
Kjellman-kommitténs arbete innebar sålunda att rehabilitering etablerades som 
en praktisk och användbar strategi att både integrera avvikande medborgare i 
den normala ordningen och att nå den fulla sysselsättningens och den folk-
hemsideologiska välfärdsstatens mål.  
 
Bestämmelser om rehabilitering infördes i 1962 års lag om allmän försäk-
ring.259 Arbetsvård, som var ett närbesläktat samtida begrepp, definierades av 
Kjellmankommittén som ”alla de åtgärder av förberedande och direkt natur, 
som kan anses nödvändiga för att inlemma partiellt arbetsföra i produktions-
livet.” I detta kunde en mängd medicinska och terapeutiska åtgärder och 
behandlingar ingå.260 Gränserna för vad som skulle kunna kallas för 

                                                        
257 Tydén, 2002, s. 136. 
258 SOU 1946: 24, s. 27 f. 
259 SOU 1958:17:23 f; Kerz, et al., 1995, s. 21. 
260 T ex ”medicinsk behandling i form av sysselsättnings- och arbetsterapi, yrkesvägledning, 
arbetsprövning, åtgärder för utvecklande av den partiellt arbetsföres arbetsförmåga och 
yrkesskicklighet (arbetsträning och yrkesutbildning) samt åtgärder till tryggande av den partiellt 
arbetsföres utkomst (arbetsförmedling och lämnande av näringshjälp) och efterkontroll av vidtagna 
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arbetsvård, och vad som utgjorde arbetsvårdens område, var från Kjellman-
kommitténs perspektiv tämligen elastiska. Verksamheten kom så småningom 
att byta namn från arbetsvård till yrkesinriktad rehabilitering, men begreppen 
användes parallellt under 1960-talet.261 Under efterkrigsdecennierna föränd-
rades rehabiliteringsbegreppet från att tidigare ha haft ett rent medicinskt inne-
håll till att även omfatta sociala, psykologiska och arbetsorganisatoriska 
aspekter. Vid sidan om arbetsvårdsrutinerna kunde socialläkare, i de fall de 
var involverade, också genomföra rehabiliteringsförsök på arbetsvårds-
sökande.262 I kapitel 6 undersöker jag processen när de svenska romerna iden-
tifierades som ”socialt handikappade” och blev en målgrupp för rehabilitering. 
 
Arbetsvårdsexpeditionerna skulle i praktiken fungera som en samordnande 
länk mellan en rad organ och institutioner på rehabiliteringens område. I takt 
med att antalet personer som definierades som ”handikappade” ökade under 
1960-talet ökade också belastningen på arbetsvården. Övriga områden i 
välfärdsadministrationen hängde emellertid inte med i den snabba utveck-
lingen, hävdade arbetsvårdsnämnden i Stockholm 1965.263 Mellan 1961 och 
1965 ökade antalet nyinskrivna arbetsvårdssökande från 1 650 till 3 515, varav 
kvinnornas antal steg från 280 till 691 personer. 1961 fanns totalt 53 romer 
inskrivna i arbetsvårdsverksamheten i Stockholm. Av dessa var 42 män och 11 
kvinnor. 40 romer (varav 36 män och 4 kvinnor) hade blivit nyinskrivna under 
året, för 20 av dessa (16 män, 2 kvinnor) var detta den första inskrivningen, 
och totalt klassades 36 personer (32 män, 4 kvinnor) som ”aktuella för 
placering i öppna marknaden”.264  
 
Den generella ökningen inom arbetsvården skedde samtidigt som en 
minskning av antalet arbetssökande vid arbetsförmedlingarna kunde iakttas i 
bland annat Stockholms län. Enligt en arbetsvårdsinspektör hade också 
sammansättningen av de arbetsvårdssökande hade blivit ”svårare”.265 För att 
kunna hantera detta behövde kvaliteten på de arbetsvårdande tjänstemännens 
arbete bli bättre. Detta orsakade en ”livlig debatt” inom olika områden i 
socialvården, där de medel och metoder som skulle användas för ändamålet 
diskuterades. I sammanhanget poängterades att tjänstemännen borde använda 
sig av (intern och/eller extern) psykiatrisk och psykologisk expertis.266 Den 
medicinska kunskapens och metodikens roll ökade således både inom arbets-
                                                                                                                               
åtgärder”. Kommittén för partiellt arbetsföra, Partiellt arbetsföras problem. En översikt över 
kommitténs för partiellt arbetsföra förslag. Stockholm, 1949, s. 18. 
261 Kerz et al., 1995, s. 23. 
262 Inghe, 1973, s. 12. 
263 ”Redogörelse för arbetsvårdsverksamheten vid arbetsnämnden i Stockholm under år 1965”. 14/2 
1966. Ams arkivdepå; Arbetsvårdsenheten. Handlingar rörande zigenare. F4:4. [Härefter AMSARB] 
264 ”Arbetsvårdsverksamheten i Stockholm (zigenare) under år 1961”. AMSARB. F4:4. 
265 ”Ang. arbetsvårdsverksamheten under 1965”. 14/2 1966. AMSARB. F4:4. 
266 ”Redogörelse för arbetsvårdsverksamheten vid arbetsnämnden i Stockholm under år 1965”. 14/2 
1966. AMSARB. F4:4. 
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vårdspolitiken och inom den praktiska arbetsvården under 1960-talet, vilket 
till viss del förklarar AMS öppenhet inför socialmedicinska problematisering-
ar av ”zigenarfrågan” 

Hälsa som mål och medel i välfärdspolitiken 
Den sociala reformpolitiken som lanserades efter andra världskriget avslöjar 
att ekonomisk och social utjämning var viktiga incitament i det social-
demokratiska folkhemsbygget. Ett annat viktigt mål, och medel, i detta projekt 
var folkhälsa. Inom ramen för den svenska välfärdsstatens etablering och 
expansion förändrades livsvillkoren på en kollektiv nivå genom social 
reformpolitik. Men även på individuell nivå måste förändringar ske för att det 
goda ”folkhemmet” skulle bli verklighet.267 Olika typer av medicinska expert-
er genomförde undersökningar i syfte att ta reda på vad som behövde göras i 
enskilda fall. De praktiker som de socialmedicinska undersökningarna gav 
upphov till innebar att (nya) gränser drogs mellan det som definierades som 
normalt respektive avvikande. Genom att identifiera och särskilja det avvik-
ande bidrog undersökningarna därigenom till att fastslå kriterier för det 
normala och det fullvärdiga. I och med den socialmedicinska Zigenarunder-
sökningen inlemmades även de svenska romerna i dessa processer. I avhand-
lingens andra del analyserar jag denna process i detalj, samt vad den social-
medicinska undersökningen innebar för konstruktionen av medborgarskap och 
avvikelse. 
 
De villkor för medborgares sociala rättigheter som mellankrigstidens politik 
och praktik ställde upp var dock föränderliga; fram till 1940- och 1950-talen 
värderades människors behov och rättigheter i relation till patriarkala och 
moraliska normer om ”värdiga” och ”ovärdiga” fattiga.268 Detta skulle komma 
att förändras på flera sätt under decennierna efter andra världskriget. Samtidigt 
som socialpolitiken organiserades efter nivåer, som i praktiken graderade 
medborgarskapet, menar Tydén dock att medborgarskapets cirklar successivt 
har vidgats genom en kontinuerlig rörelse. Alltfler kategorier, som tidigare 

                                                        
267 Idéhistorikern Karin Johannisson har skrivit om detta svenska s.k. folkhälsoprojekt och den 
medicinska kunskapens roll i att skapa underlag för reformer och åtgärder. Johannisson, 1991, s. 139-
195, 1991, s. 144. Se också Berg, 2009. Jfr den kanadensiska historikern Mariana Valverdes studie av 
Kanadas socialreformatörer under decennierna kring sekelskiftet 1900. Valverde, M. The Age of Light, 
Soap, and Water: Moral Reform in English Canada, 1885-1925. Toronto, 2008. 
268 Tydén, 2002, s. 125 ff; Montesino, 2002, kap. 6; Berge, Anders, Medborgarrätt och egenansvar: de 
sociala försäkringarna i Sverige 1901-1935. Lund, 1995. Tydén menar emellertid att socialpolitiken 
under både den socialliberala och den välfärdspolitiska epoken har särbehandlat grupper, vilka han 
differentierar till tre nivåer: i) ”majoriteten som omfattas av de generella socialförsäkrings- och 
bidragssystemen”, ii) ”värdiga och ’normala’ fattiga som har haft rätt till särskild hjälp som t ex 
fattigvård och mödrahjälp”, och iii) ”de ovärdiga, asociala och psykiskt avvikande” som utifrån olika 
vetenskapliga legitimeringar gjorts till föremål för specialåtgärder som ”utestängning, 
omhändertagande, anstaltsvård och sterilisering”. Tydén, 2002, s. 134. 
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särbehandlats på grund av klass, kön, etnicitet, värdighet eller psykisk och 
fysisk förmåga, har integrerats i de generella systemen, menar han.269 
 
Denna ”kontinuerliga rörelse” som Tydén beskriver antyder att en progressiv 
utvidgning mot universellt medborgarskap har skett inom ramen för det social-
demokratiska folkhemsprojektet. Denna slutsats går emellertid att ifrågasätta 
utifrån en konceptualisering av medborgarskap som praktik.270 Trots att efter-
krigstidens politik onekligen innebar att fler grupper än tidigare blev föremål 
för välfärdsåtgärder, är jag kritisk till idén om att medborgarskapets cirklar har 
vidgats i en successiv men kontinuerlig rörelse under 1900-talet, eftersom den 
osynliggör den dagliga kampen om det sociala medborgarskapets innehåll och 
gränser. Detta försvårar i sin tur analyser av det sociala medborgarskapets 
praktiska, och historiskt föränderliga, dimensioner. 
 
Arbetsförmågan var central för både individens och nationens välgång och de 
flesta sociala försäkringar och interventioner som utvecklades från 1930-talet 
och framåt syftade i någon mån till att bibehålla eller återskapa arbetsförmåg-
an antingen genom ekonomiska transfereringssystem eller genom social-
medicinska interventioner som till exempel rehabilitering. Det var inom ramen 
för en sådan politik, där hälsa och arbetsförmåga sattes i fokus, som de 
”svenska zigenarna” uppmärksammades under 1950-talet. Innan jag analys-
erar denna process ska jag emellertid undersöka socialmedicinen som 
kunskapsområde och teknologi i efterkrigstidens socialdemokratiska arbets-
marknadspolitik.  

                                                        
269 Tydén, 2002, s. 134. 
270 Jfr Isin, 2002. 
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5. Socialmedicin i vetenskap, politik och 
praktik 

Eftersom jag avgränsade avhandlingens forskningsläge relativt snävt till 
forskning om ”zigenarfrågan”, är det nödvändigt att presentera en bild av det 
kunskapsområde och de metoder som utgjorde svensk socialmedicin under 
undersökningsperioden. Följande avsnitt ska därför läsas som både en 
genomgång av tidigare forskning rörande medicinens och läkarens sociala 
roller i samhälle och politik, och en kontextualisering av Zigenarundersök-
ningen på det samtida socialmedicinska fältet. Jag går kort igenom social-
medicinens bakgrund och framväxt, såsom den har analyserats i tidigare 
forskning, för att sedan undersöka dess verksamhet efter andra världskriget. 
Under denna tid blev socialmedicinen ett viktigt vetenskapligt och praktiskt 
redskap som användes av svenska staten för att nå ny kunskap om olika grup-
per av medborgare som identifierades som avvikande. Kunskapsinsamlingarna 
genomfördes med hjälp av socialmedicinska undersökningar. Jag har därför 
studerat socialmedicinska undersökningar – vilka metoder som användes och 
vilka grupper som undersöktes – under 1950- till 1970-talet, samt vilka aktörer 
som var aktiva och drivande på det socialmedicinska fältet under denna tid. 
Här fördjupar jag mig särskilt i John Takmans socialmedicinska verksamhet 
innan 1960-talet, eftersom han hade en nyckelroll i konstruktionen av 
”zigenarfrågan” under 1960-talet. 

Socialmedicinens bakgrund och framväxt 
Socialmedicinens historia är lång, hur lång beror på vilket innehåll man lägger 
i begreppet. Socialmedicin som en tillämpad vetenskap inom socialpolitiken 
och för främjandet av social välfärd begränsar dess historia till i synnerhet 
välfärdsstatens framväxt. Intellektuella och radikala läkare hävdade under 
mellankrigstiden att medicinen hade en specifik, politisk roll att spela i om-
daningen av industrisamhället. Med hjälp av vetenskapen skulle det jämställda 
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och hälsosamma välfärdssamhället beredas och byggas, och socialmedicinen 
ansågs vara ett av medlen, skriver Dorothy Porter:  
 

Social medicine was a means by which health could be included 
amongst what the British sociologist T.H. Marshall would identify in 
1950 as the social rights on which citizenship in modern liberal 
democratic states would be based.271 

 
Oavsett hur socialmedicin avgränsas så är dess framväxt dock tydligt kopplad 
till 1800-talets så kallade sociala fråga. Det var socialmedicinska föregångare 
som gjorde kopplingar mellan levnadsförhållanden och hälsoproblem. 
Undersökningarna gällde det begynnande industrisamhället och alla de 
faktorer som kunde påverka livsvillkoren och hälsan.272 En konsekvens av 
dessa sociala och medicinska kartläggningar var att lagstiftningen inom det 
sociala förändrades; ”Socialpolitiska reformer var viktiga socialmedicinska 
åtgärder”, menar socialmedicinaren Sonja Hedström som skrivit en historik 
över socialmedicinens institutionalisering i Sverige.273 

1950-1970: en socialmedicinsk guldålder 
Den medicinska dominansen, som hade etablerats i samhället och politiken 
sedan 1800-talet, övertogs mot mitten av 1900-talet av socialvetenskapligt 
grundade problematiseringar.274 I den nya sociallagstiftningen som bereddes 
under 1960-talet var det socionomer, vilka hörde till samtidens expanderande 
professioner, som etablerade sin syn om hur man skulle kunna lösa samhällets 
sociala problem.275 Medicinska problematiseringar av sociala problem, och 
medicinska tekniker att undersöka och hantera sådana problem, fortfor dock 
att användas i praktiskt välfärdsarbete, i synnerhet inom AMS och arbets-
vården. Inom det socialmedicinska området förenades läkarens traditionella 
roll som en samhällets stöttepelare och de svagas beskyddare med den sam-

                                                        
271 Porter, 2011, s. 154. 
272 T ex inkomst av förvärvsarbete, näringsförhållanden, hygien och bostäder, alkoholism, prostitution, 
förgiftningar och missbruk av människors arbetskraft, utnyttjande av kvinnor och minderåriga, långa 
arbetstider och ohygieniska arbetsförhållanden, mm. Porter, 2011, kap. 4. 
273 Hedström, 1990, s. 20. 
274 Läkarnas inflytande i samhället växte snabbt under 1800-talets senare del, delvis tack vare att 
läkarna ansågs representera vetenskapen och därmed kunde påverka samhällets styrning. Omkring 
sekelskiftet 1900 blev medicinare, medicinska sällskap, förbund och institut allt viktigare 
remissinstanser vid politiska beslut. Historikern Jenny Björkman kallar det tidiga 1900-talet för 
”läkarnas årtionden”. Läkarvetenskapen, de begrepp och tekniker som hade utvecklats inom medicinsk 
teori och praktik, inlånades under denna tid också till socialt arbete och nya vetenskaper i vardande 
såsom sociologi och psykologi. Ekström von Essen, 2003, s. 13, 133 och 137; Björkman, 2001, s. 28, 
36 f, 79 f; Pettersson, 2001, s. 35, 49 f, 59, kap. 8; Wisselgren, 2000, s. 123; Palmblad, Eva, 
Sanningens gränser: kvacksalveriet, läkarna och samhället: Sverige 1890-1990. Stockholm, 1997, s. 
17 f, 35-38; Qvarsell, Roger, Vårdens idéhistoria, Carlsson, Stockholm, 1991, s. 173; Palmblad, Eva, 
Medicinen som samhällslära. Göteborg, 1990, s. 16 f, 29-32. 
275 Björkman, 2001, s. 22. 
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hällsvetenskapliga expertens betydande roll i välfärdsstatens uppbyggande. 
Naturvetenskapen gav en svåröverträffad legitimitet som vilade på en grund 
av exakt kunskap, medan den samhällsvetenskapliga delen i socialmedicinen 
gav social relevans och förankring.  
 
Den socialpolitiska debatten under efterkrigstiden drevs till viss del av de 
socialistiskt eller socialdemokratiskt övertygade socialmedicinarna.276 I social-
medicinska larmrapporter uppmärksammade de befolkningskategorier som 
halkat utanför, eller aldrig varit inbjudna till, välfärdssamhället.277 Bland de 
mest akuta problemen och problemgrupperna inordnades: ”låginkomstgrup-
perna”, ”understödstagarna”, de ”arbetslösa”, ”mångbarnsfamiljerna”, de ”en-
samma mödrar[na]” och de ”ensamstående”. Men även de så kallade utstötta, 
det vill säga ”kriminella”, ”prostituerade”, ”veneriskt sjuka”, ”narkotika-
missbrukare”, ”raggare och mods”, ”alkoholskadade”, ”hemlösa” och ”prob-
lemfamiljer”, undersöktes. Ur socialmedicinskt perspektiv var det rationellt att 
i samma paraplykategori av ”utstötta” sammanföra medlemmar i samtida 
subkulturer med brottslingar och sjuka, eftersom de hade ”en rad väsentliga 
drag gemensamma”.278 Andra grupper och förhållanden som problemat-
iserades socialmedicinskt var: ”olika handikappgrupper”, till exempel ”de 
rörelsehindrade”, ”de abortsökande och deras synnerligen påfrestande 
situation”, ”de sexuella minoriteterna”, eller de ”sexuellt avvikande” och deras 
”bekymmer och lidanden” samt ”förhållandet på anstalter av olika slag”.279  
 
De socialmedicinska undersökningarna ökade markant under 1960-talet. En 
internationell expertkommitté utarbetade i början av 1950-talet en rapport och 
ett antal resolutioner, som presenterades och godkändes vid International 
Labour Office’s (ILO) 114:e session 1953. John Takman tog fasta på denna 
rapport, och hänvisade flera gånger till den i anslutning till sitt arbete med 
Zigenarundersökningen. I rapporten anmodades 
 

[r]egeringar i länder med eftersatta minoriteter (indigenous 
peoples) att företa systematiska undersökningar i syfte att klarlägga 
sina eftersatta minoriteters aktuella sociala förhållanden med 
avseende på näringstillstånd, hälsotillstånd (inbegripet yrkes-
sjukdomar och handikap [sic]), bostadsförhållanden, hygien, 

                                                        
276 Se t ex Berg, 2009; Vinterhed, Kerstin, Gustav Jonsson på Skå. 2, Kampen, Marieberg, Stockholm, 
1980, s. 53-66, 84-87. 
277 Ex. Jonsson, Gustav, Det sociala arvet. Stockholm, 1969; Inghe & Inghe, 1967; Inghe, 1960. 
278 ”1. De följer ej gängse normer i samhället, […] 2. En tydlig tendens till isolering […] 3. […] 
kringflackandet […] 4. […] oberäkneligheten […]. 5. […] stegrad frekvens av psykiskt sjuka eller 
avvikande. […] 6. […] tendens till upprepning i nästa generation. […] 7. […] tendens till ökning.” 
Inghe & Inghe, 1967, ”Inledning”, ”Innehållsförteckning” och s. 217-220.  
279 Inghe & Inghe, 1967, ”Inledning”, ”Innehållsförteckning” och s. 217-220. Se även Inghe, 1962; 
Inghe, 1960; Inghe, 1958. 
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mödra- och barnavård, tillgång till sjukvård, sjukpenning eller hjälp 
in natura till personer, som behöver sjukvård, och skydd för gamla 
och medellösa”.280 

 
Mot bakgrund av ILO:s rapport konstaterade Takman dels att socialmedic-
inska undersökningar av hela populationer var nödvändiga som underlag för 
bland annat arbetsvårdsåtgärder, dels att alla åtgärder måste utformas med 
hänsyn till varje minoritets traditioner, kulturnivå och egna önskemål.281 
 
Socialmedicin institutionaliserades akademiskt i Sverige 1954, då den infördes 
som ämne i läkarutbildningen. En proposition (212:1954) fastställde dess 
definition, inriktning och omfattning.282 I Norge hade man redan infört ämnet, 
och i USA och Storbritannien fanns en omfattande verksamhet som inkluder-
ade socialmedicin men som gick under benämningen public health.283 Det 
övergripande målet för ämnet definierade Hedström 1990 som: ”att söka 
orsaker till sjukdom och ohälsa i rådande sociala förhållanden och medverka i 
förebyggande verksamhet, åstadkomma förändringar på både strukturell nivå 
och individnivå.”284 1973 menade Inghe att socialmedicinens främsta mål var 
att förändra samhället: 
 

Det är socialmedicinens uppgift att studera de sociala orsakerna till 
sjukdom och lidande. Om inte detta studium skall bli en slags l’art 
pour l’art, måste socialmedicinen också sträva efter att avlägsna de 
sociala sjukdomsorsakerna. […] Att medverka till att förbättra 
förhållandena i samhället måste alltjämt vara huvuduppgiften för 
våra dagars socialmedicin både i kliniskt arbete och i forskning-
en.285 

 
Socialmedicinarnas arbete inom ramen för den expansiva social- och arbets-
marknadspolitiken under efterkrigsdecennierna innebar att dessa målsättningar 
till vis del nåddes; både i det normativa reformarbetet och dess praktiska 
implementering i den svenska välfärdsstaten från 1950- till 1970-talet var 

                                                        
280 Indigenous peoples: living and working conditions of aboriginal populations in independent 
countries, International Labour Office. Geneve, 1953. Översatt och citerad av Takman, John 
”Zigenarundersökningen”, särtryck ur tidskriften Arbetsmarknaden, 1963:8, s. 6. 
281 Takman, 1963 B, s. 6. 
282 Hedström, 1990 s. 18. 
283 För diskussion om relationen och skillnaderna/likheterna mellan public health, socialmedicin och 
andra begrepp som t ex medicinsk sociologi, se Hedström, 1990, s. 48-54. För en mer internationell 
diskussion, se Porter, Dorothy (red.), Social medicine and medical sociology in the twentieth century,. 
Amsterdam, 1997. I uppsatsen ”What was social medicine?” diskuterar Porter specifikt 
efterkrigsdecenniernas socialmedicin, framför allt ur ett anglosaxiskt, eller brittiskt, aktörsperspektiv. 
Se Porter, 2011. 
284 Hedström, 1990, s. 43. 
285 Inghe, Gunnar, Socialmedicin. D. 1, Metodik och sjukdomspanorama, Stockholm, 1973, s. 7. 
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socialmedicinarna viktiga aktörer. Efterkrigsdecennierna kan således beskrivas 
som något av en socialmedicinsk guldålder, då socialmedicinens inflytande 
över den socialpolitiska debatten och praktiken var betydande.  
 
Den socialmedicinska tolkningsramen omfamnade hela det välfärdspolitiska 
området (inbegripande både arbetsmarknads-, sjukvårds- och socialpolitik) 
efter andra världskriget; välfärdssystemens expansion förutsatte i viss mån 
socialmedicinska metoder, menade Inghe:  
 

… [med] de stigande behoven och den alltmer differentierade hälso- 
och sjukvården har slutligen kravet på en rationell och ändamåls-
enlig organisation på detta område blivit allt högljuddare; svåra 
missförhållanden har givit diskussionen en direkt imperativ karaktär 
och framdrivit en formlig beställningsforskning hos social-
medicinarna.286  

 
Det var med andra ord bråda dagar för socialmedicinarna, som under 1960-
talet kunde plocka frukterna av en hårdsatsande och förhållandevis pengastinn 
stat och en alltmer problematiserande samhällsdebatt. Takman ramade, 
tillsammans med ledande socialmedicinare som Gunnar Inghe och Gustav 
Jonsson, sålunda framgångsrikt in frågor som uppfattades som samhällsprob-
lem som specifikt socialmedicinska problemområden. Socialmedicinens insti-
tutionalisering under 1950- och 1960-talen var med andra ord tätt samman-
länkad med problematiseringen av nya grupper. 
 
Ett teoretiskt begrepp som har använts för att beskriva och förklara denna 
process är medikalisering.287 Begreppet har sina rötter i Talcott Parsons forsk-
ning om sjukrollen och Foucaults analyser av historiens medicinska diskurser 
och praktiker, men det är många forskare som har använt sig av begreppet i 
deras efterföljd.288 Som Annika Berg påpekar är det emellertid relevant att 
ifrågasätta huruvida socialmedicinen under efterkrigstiden verkligen handlade 
om medikalisering i bemärkelsen att den, med Tydéns ord, lade ”ett biologiskt 
och medicinskt perspektiv på samhället”.289 Berg menar snarare att de social-
medicinska aktörernas strategier måste ses i ljuset av de moderna samhälls-
vetenskapernas etablering i Sverige.290 Socialmedicinare var, liksom sina mer 
                                                        
286 Gunnar Inghe ”Vad är socialmedicin och hur bör undervisningen går till?” i Medicinska föreningens 
tidskrift, vol. 41, nr. 9, 1963, s. 260. 
287 Se vidare Björkman, 2001, s. 26-31, som ingående diskuterar begreppets olika dimensioner och den 
forskning som har använt medikalisering som historisk förklaring. Se också Berg, 2009. 
288 Se t ex Conrad, Peter & Schneider, Joseph W, Deviance and medicalization: from badness to 
sickness: with a new afterword by the authors. Philadelphia, 1992; Turner, Bryan S., Medical power 
and social knowledge. London, 1995. 
289 Tydén, 2002, s. 35; Berg, 2009, s. 272-274. 
290 Berg, 2009, s. 273. Flera av dessa aktörer utgjordes av gifta eller sammanboende par som arbetade 
ihop eller inom samma socialmedicinska/samhällsvetenskapliga fält, där mannen inte sällan stod för 
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traditionella kollegor inom det medicinska fältet, måna om att åberopa sin 
medicinska expertis både inom detta fält och det sociala fältet. Det specifika 
var emellertid inte att medicinsk kunskap och teknologi tog överhanden över 
social och samhällsvetenskaplig dito. Istället, menar Berg, ”var man angelägen 
om att integrera samhällsvetenskapliga metoder inom medicinen, och på så 
sätt utvidga hälso- och sjukvårdens jurisdiktion över problem som ändå 
definierades som sociala och psykosociala.”291 I Zigenarundersökningens 
praktik blir dessa processer synliga, vilket jag diskuterar i del II. I nästa avsnitt 
undersöker jag vilka metoder som användes för att skapa socialmedicinsk 
kunskap om förment avvikande medborgare under efterkrigsdecennierna. 
Syftet är att skapa en grund för jämförelse mellan Zigenarundersökningen och 
samtidens socialmedicinska undersökningar i allmänhet.  

Socialmedicinska metoder – samhällsvetenskap och 
epidemiologi  
Socialmedicinens uppgift har beskrivits som att med hjälp av olika metoder 
förena makro- och mikrohistoriska perspektiv för att lösa sociala och 
medicinska problem på individnivå likväl som på samhällsnivå. Perspektiven 
kräver emellertid skilda metoder; för att få kunskap om hur sociala 
förhållanden är förankrade hos enskilda människor används samhälls- eller 
beteendevetenskaperna, medan medicinen (brett definierat) används för att 
förstå förhållandet mellan sjukdom och hälsa hos individen och i samhället.292 
Epidemiologi var (är) en av socialmedicinens viktigaste metoder; med hjälp av 
denna kunde hälsa och sjukdom hos enskilda individer studeras för att sedan 
kopplas samman med andra faktorer på en sammanslagen, kollektiv nivå. Med 
hjälp av socialvetenskapen tolkade sedan socialmedicinarna betydelsen av 
distributionen av hälsa och sjukdom i relation till politik och samhälle.293   
 
En huvuduppgift för epidemiologin är att undersöka ”normalpopulationer” i 
syfte att spåra sjukdomsorsaker och -förlopp. Den grundläggande metoden är 
att sammanställa data från olika nivåer och sammanhang, vilket gör epidem-

                                                                                                                               
den medicinska expertisen och kvinnan för den socialvetenskapliga (i några fall var förhållandet det 
omvända). Några exempel på sådana par är Gunnar och Maj-Britt Inghe, John Takman och Margit 
Krantz, Signe och Axel Höjer, Gustav Jonsson och Esther Lamm samt Arne och Ingrid Trankell. Berg 
diskuterar denna sk. ”könade expertis” i sin avhandling, se särskilt s. 41-45. För vidare studier om kön, 
vetenskap och politik, se Berg, Annika, Florin, Christina & Wisselgren, Per (red.), Par i vetenskap och 
politik: intellektuella äktenskap i moderniteten. Umeå, 2011 
291 Berg, 2009, s. 274. 
292 Hedström, 1990, s. 41. 
293 Inghe, 1973; Inghe, Gunnar, Socialmedicin. D. 2, Den sociala miljöns betydelse. Stockholm, 1976; 
Inghe, Gunnar, Socialmedicin. D. 3, Prevention, vård och kontroll. Stockholm, 1977; Nyström, Sune, 
Socialmedicin. D. 4, Samspelet individ/miljö. Stockholm, 1979, Susser, Mervyn Wilfred & Watson, 
William, Sociology in medicine. London, 1962. 
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iologiska studier till ”complex biopolitical assemblages”, med vetenskaps-
historikern Susanne Bauers ord.294 Epidemiologiska sammanställningar är 
med andra ord heterogena, temporära och ibland godtyckliga, trots sitt sken av 
vetenskaplighet, det vill säga neutralitet och objektivitet. Sammansättningen 
av olika typer av data från olika nivåer och kontexter resulterar, menar Bauer, 
i specifika epidemiologiska problematiseringar, som i sin tur används som 
underlag för interventioner på individ- och gruppnivå respektive i preventiva 
åtgärder och folkhälso- och välfärdspolicys på samhällsnivå. Epidemiologiska 
problemformuleringar har sålunda inflytande långt utanför den ”rena” veten-
skapens gränser. 
 
Den socialpolitiska betydelsen av epidemiologiska studier ökade från och med 
mellankrigstiden, då infektionssjukdomarna framgångsrikt hade bekämpats 
och de politiska prioriteringarna i ökande grad handlade om att reducera vård-
kostnaderna för en kroniskt sjuk och åldrande befolkning. De ”nya” sjuk-
domarna som problematiserades var bland annat astma, reumatism, hjärt- och 
kärlsjukdomar, övervikt, cancer, med flera. Epidemiologi blev den domineran-
de vetenskap som kunde kartlägga och förklara dessa sjukdomar på samhälls-
nivå. I och med epidemiologin kopplades sålunda livsstil och vanor till sjuk-
dom och handikapp: “It [epidemiologin, min anm.] became a critical heuristic 
device and legitimated a new approach to disease prevention through the 
control of individual lifestyles”, skriver medicinhistorikern Dorothy Porter.295  
 
Men epidemiologi är mer än bara ett “heuristic device”, det vill säga ett 
redskap för kunskapsinsamling; Bauer, som själv har en bakgrund inom epi-
demiologi, menar att epidemiologiska metoder – själva organiseringen och 
behandlingen av data – innebär att uppgifterna som samlas in ofta blir 
”productive beyond the context of their collection”. Data från olika under-
sökningsnivåer – från den molekylära till den ekonomiska och sociala – läggs 
nämligen samman och blir till nya kunskapssamlingar om enskilda individer, 
vilka inte har kontroll över den kunskap som skapats om dem.296 Tack vare att 
de nordiska ländernas centrala befolkningsregister är omfattande och har kapa-
citet att sammanlänka enskilda handlingar på individnivå kan sådana kun-
skapssamlingar med relativt stor lätthet genomföras i dessa länder.297  
 

                                                        
294 Bauer, Susanne ”Mining data, gathering variables and recombining information: the flexible 
architecture of epidemiological studies”, i Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies 
in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 2008, s. 418. 
295 Porter, 2011, s. 207. 
296 Bauer, 2008, s. 415-428, abstract. Se även Bauer, Susanne & Wahlberg, Ayo (red.), Contested 
categories: life sciences in society. Farnham, 2009. 
297 Bauer, Susanne, ”From Administrative Infrastructure to Biomedical Resource: Danish Population 
Registries, the ’Scandinavian Laboratory,’ and the ’Epidemiologist's Dream’”, Science in Context, 
2014, 27; Bauer, 2008, s. 416 ff.  
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Denna epidemiologiska forskningspraktik är intressant i relation till den 
socialmedicinska – och epidemiologiska – Zigenarundersökningen, eftersom 
den visar de nordiska befolkningsregistrens betydelse för epidemiologisk 
forskning på internationell nivå. Bauers forskning visar att enskilda och 
avgränsade studier som genomfördes under efterkrigstiden har använts i helt 
andra, sentida sammanhang.298 Huruvida detta var fallet med Zigenarunder-
sökningen är en angelägen fråga som kräver vidare studier, vilket det dess-
värre inte finns utrymme för i denna avhandling. Frågan är om de metoder 
som tillämpades och den kunskap som skapades i Zigenarundersökningen, i 
likhet med de vetenskapliga undersökningar av samer som Mattson analyserar, 
i efterhand har fyllt vetenskapliga, metodologiska och/eller politiska syften 
utanför socialmedicinens ramar.299  
 
Den process där information, kunskap och data från olika håll och nivåer 
samlas in och fogas samman och blir till ny kunskap är, som Bauer visar, 
komplex. Samlande innebär att material och data flyttas från sin ursprungliga 
kontext till en central nivå och/eller förs in i andra sammanhang, vilket kan 
öka dess värde när det gäller exempelvis naturhistoriska samlingar. Samlandet 
av data innebär emellertid också att särskilda representationer produceras och 
nya data genereras genom mätningar och observationer. Själva praktiken att 
med hjälp av kvantitativa tekniker som epidemiologi bygga centrala data-
samlingar, till exempel biobanker, utgör därmed ett specifikt – inte ett neutralt 
– sätt att organisera och skapa kunskap om världen och olika (ofta 
essentialiserade) befolkningskategorier, som idag inte sällan ordnas efter 
”etnicitet”.300 Bauer exemplifierar med museisamlingar, där kunskap 
förmedlas genom materialets organisering och klassificering, och jämför detta 
med statistiska analyser: 
 

Overviews achieved through displays of arranged collections are 
closely related to the emergence of statistical tabulation: storing 
specimens in a certain mode allows overviews at a glance while 
performing classification, a similar function can be attributed to 
statistical techniques of data categorisation and analyses.301 

 
Statistikens funktion i såväl mätandet som förklarandet av normalitet och 
avvikelse bland befolkningen har jag tagit upp tidigare i avhandlingen.302 

                                                        
298 Se vidare Bauer, Susanne, ”Afterword” i Gibbon, Sahra et. al (red.), Breast Cancer Gene Research 
and Medical Practices: Transnational Perspectives in the Time of BRCA. London, 2014; Bauer, 2008. 
299 Jfr Mattson, 2014. 
300 Se t ex Bauer, Susanne “An Engine of Difference Production: Categorical Politics in 
Epidemiology”, p. 14. Opublicerat paper (draft version) presenterat på den internationella workshopen 
Categories and Concepts in Health, Medicine and Society, Umeå universitet 15-17 mars, 2012. 
301 Bauer, 2008, s. 419. 
302 se t ex Höjer, 2001; Sköld, 2001; Beronius, 1994; Hacking, 1990. 
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Under 1800-talet institutionaliserades kvantitativa metoder i vetenskap och 
politik vilket utmynnade i, som Ian Hacking har uttryckt det, en ”avalange of 
numbers, the erosion of determinism and the invention of normalcy.”303 I 
kvantifieringens initiala skeden existerade dock inga statistiska kategorier – 
dessa fick skapas för ändamålet.304  
 
Den historiska kategoriseringen och klassificeringen av människor, före-
teelser, saker, aktiviteter, etcetera, har med andra ord knappast varit objektiv 
eller neutral, utan är tvärtom tätt kopplade till olika typer av problemat-
iseringar och syften i olika historiska perioder och lokaliteter. Sådana 
kunskapsinsamlingar, eller -produktioner, påverkar dessutom det sätt på vilket 
vi uppfattar oss själva, våra grannar och vår omgivning. Hacking kallar 
processen för ”making up people”.305 Kunskap som har presenterats som 
resultatet av objektiv och neutral registrering av verkligheten – till exempel 
statistik och epidemiologi – är i själva verket lika kontextuell, villkorad och 
tillfällig som human- och samhällsvetenskaplig kunskap. Det intressanta i 
sammanhanget är emellertid inte att vetenskaplig kunskap skapas i olika 
processer, utan hur dessa processer går till. I nästa avsnitt undersöker jag 
därför hur socialmedicinsk kunskap skapades på en mer detaljerad nivå, i syfte 
att få jämförelsematerial till de problemformuleringar och metoder som 
präglade Zigenarundersökningens uppläggning och genomförande.  

Socialmedicinsk kunskapsinsamling på 1950- och 60-talet 
Socialmedicinens övergripande men implicita motivering under de första 
efterkrigsdecennierna kan hänföras till en socialpolitisk efterfrågan på veten-
skaplig kunskap om avvikelse och normalitet. Undersökningarna syftade å ena 
sidan till att förbättra svåra situationer på individuell nivå och på en mer 
strukturell nivå få bukt med orsakerna till mänskligt lidande. Å andra sidan var 
kopplingarna till kostnaderna för de expanderande välfärdssystemen och med-
borgarnas användande av dessa framträdande. I en artikel i Sociala meddel-
anden från 1951 beskriver John Takman den då relativt nyligen institutional-
iserade socialläkarens verksamhet. Artikeln inleds med statistik över fattig-
vårdens understödsbelopp (inkluderande allt från sjukhusvård till pensions-
tillskott) under en tioårsperiod: 
 

Under åren 1938-1948 utbetalades genom fattigvårdsnämnden i 
Stockholm understöd med sammanlagt cirka 138 milj. kr, varav i 
runt tal 30 milj. i form av kommunalt pensionstillskott.306 

                                                        
303 Hacking, 1990, s. 5. 
304 Jfr Schiller & Odén, 1970. 
305 Hacking, Ian ”Making up people” i Heller, Thomas C., Sosna, Morton & Wellbery, David E. (red.), 
Reconstructing individualism: autonomy, individuality, and the self in Western thought, Stanford 
University Press, Stanford, Calif., 1986. 
306 Takman, John ”Socialläkarens verksamhet” Sociala meddelanden, nr. 11, 1951, s. 767. 
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Takman lyfte därmed fram de ekonomiska aspekterna på vad socialmedicinska 
undersökningar skulle kunna åstadkomma genom att, i förebyggande syfte, 
uppmärksamma de medicinska aspekterna på de ”sociala problemfallen”.307 
Ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska överväganden spelade med andra 
ord en avgörande roll inför planläggningen och genomförandet av social-
medicinska undersökningar och interventioner.  
 
Äktenskapet mellan det sociala och det medicinska medförde att förändringar 
(förbättringar) av såväl samhälle som individer blev potentiellt genomförbara i 
praktiken. Efter andra världskriget användes socialmedicinska undersökningar 
också mycket riktigt i ökande grad som underlag för myndighetsåtgärder och 
socialt reformarbete. Motiveringen till undersökningarna låg i det 
socialpolitiska imperativet att skilja de friska från de sjuka, de arbetsföra från 
de icke arbetsföra. Efterkrigsdecenniernas socialmedicinare och epidemiologer 
var dock ingalunda ute efter att demonisera avvikelse eller de individer och 
grupper som de identifierade som avvikande. Snarare ville de genom sina 
undersökningar (av både normala och avvikande medborgare) peka på att 
förändring var möjlig.  
 
I detta arbete tog de socialmedicinska experterna internationell inspiration, 
både vad gäller den vetenskapliga metodiken och operationaliseringen av 
undersökningsresultaten genom socialpolitik och intervention.308 Gunnar 
Inghes omfattande och banbrytande studie Fattiga i folkhemmet (1960) sågs 
som ett svenskt pionjärverk bland tidens socialmedicinare som ifrågasatte och 
ville förstå och åtgärda orsakerna till fattigdom, ohälsa och utanförskap i 
välfärdssamhället.309 John Takman var delaktig i materialinsamlingen till 
studien, och i arbetet med Zigenarundersökningen hänvisade han ofta till den. 
I studien konstaterade Inghe att det existerade många undersökningar både i 
Sverige och utomlands som sökte förklara förekomsten av fattigdom, men att 
dessa skiljde sig mycket åt sinsemellan. Ett problem som samtliga 
undersökningar emellertid drogs med var att de kunde säga föga om vilka 
förebyggande eller hjälpande åtgärder som var behövliga i enskilda fall: 
”Därtill behövs en mycket mera ingående redovisning av de individuella 
förhållandena”.310 Sådana undersökningar saknades dock nästan helt, menade 
Inghe. För att socialmedicinen skulle kunna lösa samhällsproblem likväl som 

                                                        
307 Takman, 1951, s. 767. 
308 Inghe, liksom Takman, refererade ofta till internationella studier och forskare som arbetade inom 
samma områden, eller inom fält som delade empiriska och/eller teoretiska problem med samtidens 
svenska socialmedicin. 
309 Muntliga uppgifter från Christer Hogstedt; Jersild, P. C., Medicinska memoarer. Stockholm, 2009, 
s. 215 ff; Vinterhed, Kerstin, Gustav Jonsson på Skå. 1, Visionen, Marieberg, Stockholm, 1980, s. 127 
ff; Inghe, 1960. 
310 Inghe, 1960, s. 16. 



104 

individuella problem etablerades sålunda personundersökningen som det 
avgörande tillvägagångssättet. Socialmedicinska personundersökningar var 
emellertid kostbara, vilket kan förklara att den statligt finansierade (men 
begränsade) Zigenarundersökningen bland socialmedicinare sågs som ett 
lovande försöksprojekt, som skulle kunna ge stor avkastning i form av fram-
tida statlig finansiering av socialmedicinsk forskning.311 
 
För att komma till rätta med avvikande gruppers ”problem” behövdes kliniska 
undersökningar och ”ingående kartläggning av individernas utvecklings-
historia och upplevelser”, hävdade Inghe.312 Det bästa sättet att genomföra 
dylika undersökningar var, menade han, med hjälp av fallstudier, där under-
sökaren kunde skapa en helhetsbild av individens hela sociala och medicinska 
situation, för att sedan identifiera och analysera de historiska och kronologiska 
förlopp som resulterade i någon form av avvikelse, till exempel fattigdom. Att 
fånga helheten var med andra ord den socialmedicinska kunskapsinsamlingens 
målsättning.313 För att åstadkomma detta skedde ingående, systematiska och 
individuella undersökningar med en vitt skiftande metodik.314 Vilken metod 
som användes berodde dels på syftet med studien och dels på andra faktorer 
som forskargruppens sammansättning och tillgänglighet och tillgången till 
forskningsmedel och extern expertis.315 Att bestämma intervjumaterialets 
tillförlitlighet var en viktig del i socialmedicinska undersökningar; samtliga 
förment avvikande medborgare som undersöktes socialmedicinskt testades 
med hjälp av olika metoder för att bedöma huruvida deras uppgifter var 
tillförlitliga eller inte.316   
 
Undersökningar kunde vara diagnosticerande och, enligt Inghe, ”startas för att 
lösa problem, finna orsaker och föreslå åtgärder”.317 Han exemplifierade här 

                                                        
311 Se t ex Takmans uppsats om ”den kvävda sociala forskningen” i Takman, John. Socialmedicinsk 
vardag. Stockholm, 1966. 
312 ”Inte sällan är det frågan om mycket komplicerade förhållanden och först en ingående kartläggning 
av individernas utvecklingshistoria och upplevelser kan göra det möjligt att bestämma de olika 
omständigheternas relativa betydelse och inbördes samband.” Inghe, 1960, s. 47. 
313 Inghe, 1960, s. 43 ff; Jonsson, Gustav & Kälvesten, Anna-Lisa, 222 Stockholmspojkar: en social-
psykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern. Stockholm, 1964, s. 3.  
314 Inghe, 1973, s. 89. 
315 Inghe, 1973, s. 10 ff och 106-114. Inghe differentierade mellan deskriptiva och förklarande 
undersökningar, mellan experimentella och icke-experimentella samt mellan kombinationer av dessa 
olika typer av studier. Socialmedicinsk kunskap skapades också med hjälp av andra metoder: 
retrospektiva och prospektiva undersökningar, samt totalundersökningar och stickprovsundersökningar. 
Den retrospektiva och den prospektiva undersökningen blickade, som benämningarna avslöjar, bakåt 
respektive framåt. Exempel på en prospektiva undersökningar var samtidens talrika studier rörande 
utvecklingen av hälsotillståndet hos rökare och icke rökare. I en retrospektiv studie användes uppgifter 
om tidigare förhållanden och utvecklingen till dags dato som insamlats genom intervjuer (s.k. 
anamnestiska data) eller på annat sätt. 
316 Se t ex Inghe, 1973, s. 106-114. 
317 Ibid. s. 14. 
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med en social enhet, till exempel ett företag, en arbetsplats, ett sjukhus eller 
annan social institution, som det hade riktats ”anmärkningar” mot. Det första 
steget för socialmedicinaren var då att ”studera fakta” för att finna vad som 
inte fungerade samt de bakomliggande orsakerna till detta. Utifrån den prob-
lemformulering som konstruerades kunde undersökaren sedan föreslå åtgärd-
er, vilka vanligen var av två typer: 
  

Den ena typen av åtgärd går ut på att försöka ”anpassa” individen 
inom det sociala systemet till den rådande strukturen. Den andra 
typen av åtgärder är att försöka ändra strukturen av systemet […] i 
en sådan riktning, att det bättre tillgodoser behov och värderingar 
hos de individer som ingår i systemet.318 

 
I läsningen av Inghes beskrivning av en ”diagnosticerande undersökning” 
finner jag flera gemensamma nämnare med Takmans socialmedicinska under-
sökning av romer i Stockholm 1950-1951, som jag tog upp i avhandlingens 
inledning. Det hela inleddes med att anmärkningar riktades (från polis-
myndigheten, andra myndigheter och näringsidkare) mot några av de boende i 
Stockholms ”zigenarläger”. Takmans uppgift var att samla in ”fakta” i ären-
det, för att kunna dra slutsatser om vad ”problemet” bestod av. Utifrån prob-
lemformuleringen föreslog han sedan ett antal åtgärder, vilka i huvudsak gick 
ut på att med hjälp av olika socialpolitiska reformer, interventioner och 
välfärdsadministrativa ”lösningar” ”anpassa” romer till samhället (till exempel 
genom att göra staten ekonomiskt ansvarig för ”zigenarfrågan” och anställa en 
”zigenarkurator”). På ett mindre konkret plan pekade Takman emellertid 
också på att ”samhället” (det vill säga ”vanliga svenskar”, politiker, myndig-
heter, tjänstemän och experter) måste ändra sig och sluta se ”zigenare” som 
”problem”.319 Takmans första socialmedicinska undersökning av romer i 
Sverige genomfördes alltså i enlighet med samtida socialmedicinsk problem-
formulering och metodik, vilka i sin tur relaterade till omgivningens, framför 
allt de vetenskapliga, politiska och administrativa instruktionernas, praktiska 
förutsättningar för och förväntningar på socialmedicinsk kunskapsinsamling. 
 
Utifrån Clarke och Fujimuras terminologi föregås socialmedicinska under-
sökningar av en process, där ett ”problem” omformuleras till en fråga som är 
möjlig att beforska.320 Ett exempel på hur ett forskningsbart problem kan 
konstrueras är Inghes avgränsning och problematisering av ”de fattiga i folk-
hemmet” som en specifik – därmed undersöknings- och förändringsbar – 
grupp av avvikande medborgare. Bommenels studie av den vetenskapliga 
forskningspraktik som utmynnade i det så kallade Sockerförsöket visar tydligt 

                                                        
318 Ibid, s. 14. 
319 Takman, 1952. 
320 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 17. 
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hur forskningsproblemen omformulerades flera gånger längs vägen.321 Social-
medicinarna hade en välfylld metodologisk verktygslåda att välja ur. Vilka 
verktyg de valde berodde på den grundläggande problemformuleringen och 
det övergripande syftet med studien, likväl som på omgivande och materiella 
faktorer som tillgång till personal och lokaler, ekonomiska förutsättningar och 
administrativa ramar. I del II analyserar jag hur de sociala och materiella 
omständigheter, och de politiska och vetenskapliga problemformuleringar, 
som omgav och underbyggde Zigenarundersökningen förändrades samt vad 
detta innebar för genomförandet av undersökningen.  
 
Syftet med Inghes studie av de ”fattiga i folkhemmet” relaterades till det 
svenska efterkrigstida samhällets specifika sociala och materiella villkor: 
 

Det gäller att undersöka om det under nuvarande samhällsförhål-
landen går att förbättra förhållandena för de fattiga, så att de får 
det mindre svårt. Och det gäller att se efter, om det finns någon mö-
jlighet att förhindra, att människor får det ekonomiskt så besvärligt, 
att de måst rubriceras som fattiga.322 

 
Inghe menade att individers fattigdom varken var konstant eller naturgiven, 
utan kopplad till bestämda förhållanden i omgivningen. Därför måste även till 
synes begränsade frågor av social och medicinsk karaktär prövas ”under 
bestämda förutsättningar och i samhällen med en viss produktionstyp och 
sysselsättningsnivå.”323 Eftersom samhällsförhållandena var under ständig 
förändring krävdes det därför nya undersökningar då och då, framhöll han 
dessutom.324 Förändringar – förbättringar – av samhälleliga och individuella 
”problem” förutsatte med andra ord vetenskaplig kunskap, som både tog upp 
social och medicinsk problematik och skapades med metoder från båda 
kunskapsområdena. Denna socialmedicinska kunskap måste med jämna 
mellanrum återskapas eftersom samhället och individerna förändrades. 
Därigenom kunde en växande efterfrågan på socialmedicinska undersökningar 
både motiveras och (i bästa fall) garanteras.  
 
Det första steget i Inghes studie var en differentiering av undersöknings-
gruppen utifrån ett antal sociala och medicinska faktorer: kön och ålder, upp-
växtförhållanden, familjeförhållanden, bostadsförhållanden, omflyttning, 
”sociala beteenderubbningar”, somatisk sjuklighet, psykisk sjuklighet, utveck-
lingsförlopp samt ”understödssituationens inverkan på klientelet”. Med hjälp 
av denna första differentiering kunde Inghe konstatera att ”understöds-

                                                        
321 Bommenel, 2006. 
322 Inghe, 1960, s. 5. 
323 Inghe, 1960, s. 5. 
324 Inghe, 1960, s. 5. 
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klientelet i åtskilliga avseenden avviker från genomsnittsbefolkningen”.325 
Ytterligare undersökningar var emellertid nödvändiga för att klargöra förhåll-
andena mellan de olika faktorerna. Frågeställningarna gällde vilka människor 
som kunde kategoriseras som fattiga, hur de blivit fattiga, varför de blivit 
fattiga, hur fattigdomen inverkade på dem samt hur skulle man kunna hjälpa 
de fattiga och förebygga fattigdom hos individen.326  
 
Inghes studie av de ”fattiga i folkhemmet” visar att detaljrikedomen, den hel-
täckande ambitionen och fokusen på det avvikande konstruerades som ett 
föredöme för samtidens socialmedicinska problematiseringar och metodik.327 
Varje person och familj som ingick i studien undersöktes grundligt utifrån en 
mängd frågeställningar genom intervjuer och personundersökningar och hem-
besök. Undersökningsuppgifterna kompletterades och/eller kontrollerades med 
hjälp av upplysningar från andra personer och/eller utdrag från akter och 
register. I Inghes studie var det emellertid inte bara de avvikande som under-
söktes, utan ett lika stort urval av förment normala medborgare, så kallade 
sociala tvillingar, undersöktes också i syfte att skapa ett kontrollmaterial.328 
 
I samtidens socialmedicinska undersökningar använde undersökarna alltså en 
rad offentliga register och personliga akter som hade producerats inom ramen 
för den svenska välfärdsstatens system. Inghe uppmärksammade att sådant 
material generellt sett innehöll mer information om ”problematiska” individer 
än om ”normala” individer. Detta innebar dock inte att den socialmedicinska 
undersökningens legitimitet och vetenskaplighet ifrågasattes: 
 

Eftersom det objektiva materialet är mycket mera omfattande för 
personer, som råkat illa ut på något sätt än för andra, är också 
kontrollmöjligheterna av data större för dem. Om en socialt 
urspårad säger, att allt varit väl beställt i äktenskapet, kan det 
mycket väl hända, att man i en akt finner utförliga beskrivningar på 
familjekonflikter, separationsepisoder och missförhållanden av 
olika slag. Om den skötsamme uppger, att förhållandet till hustrun 

                                                        
325 Inghe, 1960, s. 35. 
326 Inghe, 1960, s. 36 f. 
327 Inghes undersökning omfattade omkring 500 fall (det vill säga ”familjer” som statistisk enhet), vilka 
var ett urval av en grupp som till en början samlade 28 625 fall (av ”antalet understödda familjer år 
1943 i Stockholm”). Urvalet gjordes utifrån ett antal kriterier som bland annat rörde ålder, 
familjesituation och ekonomi. Avgörande var dock att undersökningsgruppen måste vara tillräckligt 
stor för att möjliggöra statistisk bearbetning även efter att gruppen indelats i undergrupper, men 
tillräckligt avgränsad för att ”grundliga utredningar av förhållandena i varje enskilt fall” skulle vara 
genomförbara. Inghe, 1960,s. 80-83. 
328 Inghe, 1960, kap. IV. På ”normalmaterialet” genomfördes emellertid inte samtliga testningar och 
undersökningar. 
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alltid varit gott, kan man inte gå till några akter för att få uppgiften 
verifierad.329 

 
Inghe hämtade så kallade objektiva uppgifter från en mängd institutioner, 
myndigheter och personer.330 Arbetsförmedlingarna var de enda institutioner 
som genomgående vägrade att ge upplysningar, rapporterade han. I övrigt 
tycks de flesta myndigheter, institutioner, tjänstemän och professionella likväl 
som enskilda medborgare i stor utsträckning ha axlat rollen som vetenskapens 
och experternas informatörer.331 
 
I samtidens socialmedicinska undersökningar fanns en implicit men grund-
läggande differentiering mellan icke-behövande och behövande medborgare. 
Myndigheterna efterfrågade på ekonomiska, sociala och medicinska grunder 
mer information om de behövande för att kunna normalisera dem med hjälp av 
sociala och medicinska interventioner. Givet detta bör vi hålla i åtanke den 
pionjäranda som präglade de socialmedicinska aktörernas arbete under 1950- 
och 1960-talen. Förhållanden som idag kan tas för mer eller mindre självklara, 
som till exempel det mellan fattigdom och sjukdom, var i samtiden föremål för 
vetenskapliga undersökningar för att påvisa att så var fallet. Detta understryker 
den vetenskapliga auktoritetens och expertisens ställning inför lagstiftare, 
tjänstemän och professionella inom det sociala fältet; socialmedicinska prob-
lemformuleringar och metoder inkorporerades i både socialt och arbets-
marknadspolitiskt arbete efter andra världskriget.332  
 
Socialmedicinsk kunskap etablerades på så vis som viktig för den svenska stat 
som efterfrågade friska, självförsörjande och yrkesverksamma medborgare. 
Jag har tidigare visat att socialmedicinska undersökningar användes som 

                                                        
329 Inghe, 1960, s. 110. 
330 Däribland pastorsämbetet, mantalsregistret, taxeringskontoret, straffregistret, kontrollstyrelsens 
straffregister, stockholmssystemets polisregister, tidskriften Polisunderrättelser, lösdrivarregistret, 
Socialstyrelsens alkoholistregister, fattigvårdsakterna i Stockholm, barnavårdsakterna i Stockholm, 
nykterhetsakterna i Stockholm, sjukhus, pensionsstyrelsen, skyddskonsulenternas personakter (för 
villkorligt dömda), centrala fångregistret, korrektionsanstalter, Kriminologiska centralarkivet, 
Lösdrivarroteln i Stockholm, fattigvårdsstyrelser, barnavårdsnämnder, nykterhetsnämnder, skolor, 
arbetsplatser, barnhem, ungdomsvårdsskolor, alkoholistanstalter, vårdhem, ålderdomshem, andra 
socialvårdsanstalter, praktiserande läkare, socialvårdstjänstemän, anhöriga (t o m barn), bekanta, 
arbetskamrater, mm. 
331 Inghe, 1960, s. 96 ff. 
332 Se också Sundin, Jan ”Folkhälsa och folkhälsopolitik” i Sundin (red.), Svenska folkets hälsa i 
historiskt perspektiv. Stockholm, 2005, särskilt s. 408-423. De medicinska inslagen och läkarnas 
inflytande i socialt arbete var emellertid betydande redan under professionaliseringsfasen då socialt 
arbete etablerades som ett självständigt yrke. Medicinska arbetsmetoder och medicinskt språkbruk 
lånades in (till t ex casework-metoden, som också kallades den medicinska modellen) eftersom 
socialarbetarna liksom läkarna också skulle ställa diagnos baserat på noggranna utredningar av varje 
enskilt fall. Se Pettersson, 2001, s. 35, kap. 3-5, samt framför allt kap. 8 och 14 om läkarna och socialt 
arbete i Sverige på 1930-talet samt 1945-1960. 
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underlag för arbetsmarknadspolitiska interventioner inom bland annat arbets-
vården. Som framgår av Inghes socialmedicinska undersökningar av olika 
grupper av fattiga medborgare under 1940-, 1950- och 1960-talen var sådana 
undersökningar både omfattande och detaljerade. Den socialmedicinska 
undersökning av svenska romer som leddes och genomfördes av John Takman 
1962-1965 var därmed inget undantag. Den socialmedicinska blicken gav 
avvikelse och normalitet ett mer specifikt innehåll; nya dimensioner tillfördes 
när socialmedicinska aktörer tog sig an samhälleliga och individuella problem 
som tidigare hade definierats och hanterats uteslutande som sociala. Som jag 
kommer att visa i del II kom denna blick att bli än mer fokuserad i Zigenar-
undersökningen, då den socialdemokratiska regeringen, tjänstemän på AMS 
och forskare från flera kunskapsområden på olika sätt efterfrågade alltmer 
detaljerade och omfattande undersökningar och socialmedicinska analyser av 
romer. Jag ser de socialmedicinska aktörerna som drivande i denna process. 
Nästa avsnitt handlar därför om några av samtidens mest drivande social-
medicinare.   

Socialmedicinska aktörer 
Olof Kinberg (1873-1960) var en av socialmedicinens, eller socialhygienen 
som området omväxlande kallades i samtiden, främsta förespråkare under 
mellankrigstiden. Han såg läkaren som den vetenskapligt skolade experten 
som höll nyckeln till en framtid utan sociala problem; medicinsk kunskap var 
enligt honom nödvändig för att både utreda och reglera mänskligt beteende. 
Kinbergs långtgående idéer om läkarens roll och ansvar i samhället stod emel-
lertid inte oemotsagda. I riksdagen debatterades frågorna, och oppositionen 
kom både från konservativt och radikalt håll. Under efterkrigstiden fokuserade 
socialmedicinens företrädare alltmer på kausaliteten mellan sociala 
förhållanden och sjukdom.333 Gunnar Inghe och Gustav Jonsson var bland de 
första svenska medicinarna som under 1930-talet började undersöka sociala 
problem ur kombinerade sociala och medicinska perspektiv.334 Det praktiska, 
eller kliniska, socialmedicinska arbetet utfördes från 1940- till 1990-talet till 
stor del inom ramen för socialläkarens verksamhet.335 1944 blev Inghe anställd 

                                                        
333 Qvarsell, 1995, 135 ff, 145. 
334 Se t ex Inghe & Bursell, 1939: Jonsson, i SOU 1944:30; Inghe, Gunnar, Krantz, Margit och 
Takman, John ”Efterundersökning av 100 abortsökande kvinnor i Stockholm” Bilaga till 
Befolkningsutredningens betänkade i abortfrågan, SOU 1944:51. Se även Vinterhed, 1980 A, s. 127 ff; 
Jersild, 2006, s. 215 ff.  
335 Socialläkarverksamheter infördes framför allt i storstäder och enstaka större orter.  I början av 1980-
talet fanns det elva öppna socialläkarmottagningar i Stockholm där en arbetsgrupp bestående av oftast 
en socialläkare, en socialläkarassistent, en sjuksköterska och en kontorist arbetade. Mottagningarna 
hade olika inriktningar, en del arbetade bara med alkoholproblematik, andra med personer med 
psykiska och sociala problem. I o m 1982 års hälso- och sjukvårdslag upphörde möjligheten för 
kommuner att anställa socialläkare. Ansvaret för verksamheten hamnade istället under primärvården, 
vilket i praktiken innebar att hela socialläkarinstitutionen klingade av. Den sista socialläkaren i landet, 
Anders Anell, slutade sin verksamhet 2007. Det finns idag en rörelse bland svenska läkare som vill 
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som Stockholms stads förste socialläkare, och han stannade på tjänsten till 
1961 då han blev professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Ett par 
år senare blev han dock professor i Stockholm. I början av sin karriär som 
socialläkare menade Inghe att det fanns ett behov av socialt utbildade läkare, 
eftersom familjeläkaren försvunnit och privatpraktikern, tjänsteläkaren och 
poliklinikläkaren till största delen sysslade med sjukvårdande uppgifter.336 
Med tiden blev dock socialläkarens arbetsuppgifter alltmer inriktade på social-
vården och dess klienter.  
 
På 1960-talet var Stockholms stad indelat i socialläkardistrikt och social-
läkarens uppgift bestod huvudsakligen i att stödja de sociala tjänstemännens 
arbete. Socialläkarmottagningen låg vägg i vägg med socialkontoret; ”På ena 
sidan korridoren var man klient, på det andra patient”, skriver PC Jersild som 
var bland de första att arbeta under Inghes professorskap på den nya Social-
medicinska institutionen som etablerades på Karolinska institutet 1963.337 
Socialläkarens ”patientklienter” utgjordes av alla dem som av experter och 
tjänstemän hade inordnats i olika kategorier av avvikande: bidragstagare, lång-
tidssjukskrivna, missbrukare, och så vidare. Många av dem led, enligt Jersild, 
förutom av socialt utanförskap, ofta av diffusa sjukdomar som ryggont, led-
besvär, över- eller undervikt, depressioner eller ”avvikande beteende i största 
allmänhet”.338  Stockholms socialläkare hade vid den här tiden bland de högsta 
fasta läkarlönerna i Sverige; enligt Jersild berodde detta på att en socialläkare 
inte kunde räkna med några extrainkomster.339  
 
Socialläkarens uppgift bestod i att ge underlag till beslut om välfärds-
administrativa åtgärder, det vill säga huruvida personen i fråga var i stånd att 
arbeta eller ej och vilket distributivt välfärdssystem personen skulle placeras 
i.340 PC Jersild beskriver sitt arbete som socialläkarvikarie sommaren 1965 
som ”att försöka dra gränsen mellan sjukdom och hälsa."341 Uppgiften var att 
särskilja arbetsnedsatta, vilka kunde rehabiliteras, från arbetsoförmögna, vilka 
                                                                                                                               
återinrätta socialläkarteamen. 2010 återskapades en socialistisk läkarförening med detta som ett av sina 
syften. Förebilden är den socialistiska medicinarförening som grundades 1932, och ombildades 1945 
till Föreningen för socialistiska läkare. Gunnar Inghe var drivande i dessa föreningar. Halldin, Jan 
”Socialläkarna – mellan sjukvård och socialtjänst” i Läkartidningen, nr 10, 2010; A Hedenborg ”Där 
går den siste socialläkaren” i Socialpolitik, nr. 4-5, 2004. 
336 Inghe, 1944. 
337 Jersild, 2006, s. 233. Hösten 1963 hade socialmedicinska institutionen sina tillfälliga lokaler på S:t 
Görans psykiatriska klinik i Stockholm, där också Zigenarundersökningen hade inrättat sig från 
november 1962. Institutionens personal bestod till en början av totalt fyra personer: Gunnar Inghe och 
hans hustru socionomen Maj-Britt Inghe, sekreteraren Siv Jansson och amanuensen Jersild. Flera 
tjänster var obemannade och rekrytering pågick. När Jersild svarade på Inghes annons i Läkartidningen 
om en kursamanuens till sin institution fanns inga andra sökande än Jersild. Jersild, 2006, s. 209 ff. 
338 Jersild, 2006, s. 233. 
339 Jersild, 2006, s. 233. 
340 Jfr Stone, 1984. 
341 Jersild, 2006, s. 233. 
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skulle placeras i annat distributivt system.342 För dem som ”medicinskt sett var 
bortom alla möjligheter att arbeta”, underlättade överföringen från det arbets-
baserade till det behovsbaserade systemet om det fanns en medicinsk diag-
nos.343 I fallet med de ”svenska zigenarna” fungerade den socialmedicinska 
diagnos som ”socialt handikappade”, som John Takman ställde i början av 
1950-talet, som en praktisk motivering och legitimering av de statliga, och så 
småningom kommunala, myndighetsåtgärder som initierades under 1950-talet. 
Takman kom således, i egenskap av socialläkare och socialmedicinsk expert, 
att bli en nyckelperson i den vetenskapliga, socialmedicinska problematiser-
ingen av ”zigenarfrågan” under 1950- och 1960-talen.  

John Takman 
John Takman (1912-1998) kom från en hantverkar- och arbetarfamilj i 
Säffletrakten. I ungdomen spenderade han några år i USA, vilket, enligt hans 
självbiografiska skildring av denna tid, lade grunden till hans kommunistiska 
hållning.344 1940-1945 studerade Takman till läkare vid Karolinska institutet i 
Stockholm, därefter väntade kliniska neurologi- och psykiatristudier i Paris. 
Att vara medicinstuderande vid denna tid var i många fall en tillräcklig merit 
för att få arbeta kliniskt med riktiga patienter på riktiga institutioner.345 Under 
studietiden och efter examen arbetade Takman således, som många andra 
medicinstudenter, på olika håll inom det svenska vårdsystemet: 1942 var han 
läkare vid Beckomberga sjukhus, 1944 vid Österåsens sanatorium, 1944-1945 
samt 1947 vid Karlstads centrallasarett, 1945 och 1948 vid rättspsykiatriska 
kliniken vid Långholmens fångvårdsanstalt, 1945 och 1948 vid S:t Eriks 
sjukhus.346 På dessa institutioner vårdades bland annat ”mentalsjuka” 
(Beckomberga), tuberkulossjuka (Österåsens sanatorium) och ”kriminella” 
(Långholmens fångvårdsanstalt). Det gemensamma med flertalet av Takmans 
läkartjänster under och direkt efter studietiden tycks således vara arbetet med 
människor, som av den medicinska och socialvetenskapliga expertisen hade 
definierats som avvikande. Takman hade med andra ord tidigt etablerat sig 
som en expert på den sociala frågan; han använde sin medicinska kunskap i 
första hand till att lösa problem som till största delen definierades som sociala.  

                                                        
342 Jfr Stone, 1984. 
343 Jersild, 2006, s. 233. 
344 Takman, 1988, s. 54f, 61ff, 69ff. Takman var ledamot av Sveriges Kommunistiska 
Partis/Vänsterpartiet Kommunisternas centralkommitté/partistyrelse 1957-1975. 1948-1949 var 
Takman ledamot i Stockholms stads barnavårdsnämnd för kommunisterna, och 1954-1970 var han 
ledamot av Stockholms stadsfullmäktige. Mellan 1971 och 1975/76 var han riksdagsledamot för 
Stockholms kommuns valkrets. Som riksdagsledamot var han aktiv: 37 egenmotioner, 17 
interpellationer, 18 frågor och 81 anföranden, främst om internationella frågor och miljöproblem, hade 
Takman som upphovsman. Asker, Björn & Norberg, Anders, Enkammarriksdagen 1971-1993/94: 
ledamöter och valkretsar. Bd 1. Stockholm, 1996, s. 107. Se också Ohlsson Al Fakir, Ida, John 
Takman – socialmedicinsk strateg och stridbar pionjär. Personhistorisk tidskrift, nr. 1, 2013. 
345 Jfr Jersild, 2006. 
346 Asker & Norberg, 1996, s. 107. 
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Samhällets utstötta och avvikande var dock i själva verket något som inte bara 
intresserade Takman utan också flera av samtidens drivande socialmedicinare, 
som jag tidigare har nämnt. En betydande del av socialmedicinarna var också 
politiskt förenade, även om alla socialmedicinskt intresserade läkare inte var 
socialister.347 Många som arbetade kliniskt med socialmedicinska under 1960-
talet delade dock en socialistisk vision om samhällsförändringar och politiskt 
och socialt arbete.348 De engagerade sig i föreningar som Socialistiska läkare, 
Claré och RFSU och umgicks i de radikala kretsar som formulerade det 
socialistiska alternativet till borgerlighetens politik. Inte alla var, som Takman, 
partipolitiskt engagerade kommunister, andra ”höll väl närmast till på social-
demokratins vänsterflygel”, menar PC Jersild.349  
 
1949 fick Takman tjänst som socialläkare på Stockholms barnavårdsnämnd 
och som en del av, eller under tjänstledighet från, sitt arbete där genomförde 
han olika typer av socialmedicinska undersökningar och efterundersökning-
ar.350 Men även tidigare under 1940-talet hade Takman varit aktiv inom det 
expanderande socialmedicinska fältet. Under sin studietid gjorde han tillsam-
mans med Gunnar Inghe och Margit Krantz (som Takman var gift med sedan 
1938), en efterundersökning av 100 kvinnor som sökt abort vid RFSU 1935-
1937.351 Undersökningen genomfördes på uppdrag av 1941 års befolknings-
utredning och redovisades i en bilaga till befolkningsutredningens betänkande 
i abortfrågan (SOU 1944:51).352 1938 instiftades lagen ”om avbrytande av 
havandeskap”, och fram till dess förekom få legala aborter, enligt Takman. De 
aborter som ingick i undersökningen klassificerades officiellt som illegala. 
Takmans, Inghes och Krantz socialmedicinska undersökning föregick den nya 
lagstiftningen och gav, enligt Kerstin Vinterhed, ”lagstiftarna material, som 
inte gick att bortse ifrån”.353 Socialmedicinens inflytande i 1930-talets 
”befolkningsfråga” var således betydande, eftersom socialmedicinska under-

                                                        
347 T ex Nils-Brage Nordlander, som bl a i Uppsala Nya Tidning ifrågasatte den socialistiskt färgade 
socialmedicin som många av vetenskapens/disciplinens företrädare förespråkade. UNT 25/11 1969. 
Sigtunastiftelsens klipparkiv: V1 Socialmedicin -1979. Se också Berg, 2009, s. 268-274. 
348 Halldin, 2010; Jersild, 2006, s. 216; Hedenborg, 2004; Vinterhed, 1980 A, s. 127 f. 
349 Jersild, 2006, s. 216. 
350 Efterundersökningar innebär att socialläkaren använder sig av existerande ”historiskt” 
journalmaterial och gör en uppföljning på det med hjälp av statistik, insamling av sk. objektivt 
material, medicinska undersökningar och intervjuer. Se t ex Takman, John ”Promiskuösa, prostituerade 
och alkoholiserade flickor” i Takman, 1966 A, för ett exempel på en efterundersökning. 
351 RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, bildades 1933 av Elise Ottesen Jensen ”Ottar”, 
Gunnar Inghe och Hanna Lundin. John Takman blev, till skillnad från socialmedicinarna Inghe och 
Jonsson, aldrig accepterad i RFSU. Anledningen härtill var att han ”stod för långt och för definitivt år 
vänster”, medan Ottar var stor antikommunist och hade, enligt Takman, småborgerliga drag. Vinterhed, 
1980 A, s. 136 f och s. 155. 
352 Takman, John, ”Fri abort ett nödvändigt krav” i Takman, 1966 A, s. 135; Inghe, Krantz och Takman 
i SOU 1944:51. 
353 Vinterhed, 1980 A, s. 161. 
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sökningar gav underlag till reformer av abort- och preventivmedelslagstift-
ningen. 
 
Takman var vid samma tid också inblandad i Inghes och Jonssons undersök-
ning av ungdomens sexualvanor, vilken sedermera blev känd som den 
”svenska Kinseyrapporten”.354 Studien startades på initiativ av Gustav Jonsson 
som en fortsättning av 1939 års Ungdomsvårdskommitté, i vilken Jonsson 
anlitats som expert. Utredningsarbetet uppstannade i samband med andra 
världskrigets utbrott men själva materialinsamlingen till Jonssons studie 
gjordes i början av 1940-talet. Resultatet av studien publicerades emellertid 
inte i sin helhet förrän i kommitténs slutbetänkande 1951.355 Undersökarna 
gick tillväga med ”frejdighet och entusiasm” och Gustav Jonsson noterade 
med tillfredsställelse att Takman var inkopplad: 
 

Takman är ju fin på sånt här jobb, talat med honom i telefon i dag 
och har dessutom skrivit ett långt brev till honom hur jag gör. Smått 
sentimental som jag är tycker jag dessutom att det värmer ens 
gamla röda hjärta att det gamla medicinargänget från barrikaderna 
håller ihop och driver socialmedicin. Att undersökningen är djävligt 
bra att ha, det behöver det ju inte vara nåt snack om oss gamla 
tränade killar emellan.356 

 
Under 1930-talet hade ett problemkluster formulerats omkring ungdomen, 
kommersialiseringen av nöjeslivet, ”promiskuiteten” och ”dansbaneelän-
det”.357 I centrum för dessa ”problem” stod de ”missanpassade ungdomarna”, 
vilka kom att utgöra Takmans klientel när han började arbeta som socialläkare 
vid barnavårdsnämnden. Redan på 1940-talet började Takman emellertid 
skriva böcker och artiklar om framför allt ungdomspsykiatri och social-
medicin. 1943 publicerade han Ungdomens sexuella frågor, och 1962 
Ungdomspsykiatri: en orientering. Senare under 1960-talet kom ytterligare 
böcker om ungdomars sexualitet.358 Takman var således en av ”männen i vitt” 
som omformulerade svaren på ungdomens ”problem” från ”lydnad, disciplin 
och bestraffningar” till behandling; ”problemet formulerades om från vanart 

                                                        
354 Vinterhed, 1980 A, s. 240. Kinsey-rapporterna, Kinsey, Alfred C., Pomeroy, Wardell B. & Martin, 
Clyde E., Sexual behavior in the human male, Philadelphia, 1948 och Kinsey, Alfred C., Sexual 
behavior in the human female, Philadelphia, 1953, baserades på intervjuer med en stor mängd 
amerikanska kvinnor och män. Kinsey anses vara den forskare som har skapat den moderna sexologin.  
355 Ungdomsvårdskommittén, Ungdomen möter samhället: Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande, 
SOU 1951:41; Vinterhed, 1980 A, s. 240.  
356 Gustav Jonsson citerad i Vinterhed, 1980 A, s. 243. 
357 Ekström von Essen, 2003, s. 156; Frykman, 1988 
358 Takman, John, Ungdomens sexuella frågor. Stockholm, 1943; Takman, 1962; Takman, John, Att 
vara två: sexualkunskap för högstadiet. Stockholm, 1968; Takman, John, Sex i tonåren. Stockholm, 
1968. 
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till sjukdom”, skriver Vinterhed, vars avhandling handlar om Gustav 
Jonsson.359 
 
Takman var övertygad om forskningens centrala betydelse för det praktiska, 
och profylaktiska, sociala arbetet. Ur socialmedicinskt perspektiv var det 
mesta ännu ogjort på 1960-talet, varför Takman och andra inom området 
kunde identifiera en mängd forskningsuppslag. I boken Socialmedicinsk 
vardag (1966) kritiserade Takman vad han beskrev som den ”kvävda sociala 
forskningen”:  
 

Drygt en miljard om året läggs nu ner på naturvetenskaplig och 
teknisk forskning i Sverige. […] Nettokostnaderna för svensk 
socialvård under 1960 var 7 632 miljoner. […]För socialmedicin 
och öppenvård är forskningsanslagen utomordentligt anspråks-
lösa.[…] Även de dugligaste socialarbetare och administratörer 
måste sköta sina jobb på gehör, så länge undersökningar i 
konferensrum och på kanslier får ersätta kompetent observation och 
objektiv behandling av observationsresultaten.360 

 
John Takman och hans kollegor inom socialvården konstaterade således att 
vetenskapliga undersökningar var nödvändiga för arbetet inom socialvården 
av både ekonomiska och praktiska skäl. För att anpassa barn och ungdomar, 
som identifierats som avvikande, till samhället krävdes systematiserad forsk-
ning som både kunde identifiera avvikelsens grad och typ och utarbeta och 
rekommendera strategier för anpassningens genomförande. Socialmedicin var 
sålunda en av de teknologier som samtidens politiker och tjänstemän 
engagerade i syfte att diagnosticera och behandla social problematik. I kapitel 
2 konstaterade jag på grundval av tidigare forskning om ”zigenarfrågan” att 
denna huvudsakligen har analyserats som ett socialt problem, och att 
forskningen har förbisett de medicinska, och specifikt socialmedicinska, 
dimensionerna i efterkrigstidens medborgarskapsprojekt rörande svenska 
romer. Konstruktionen av sociala frågor har, som jag har visat i detta kapitel, 
generellt sett haft starka kopplingar till medicinska problemformuleringar och 
teknologier, även om dessa inte har varit explicita alla gånger. Efter andra 
världskriget var socialmedicinska aktörer således offensiva i kampen om att 
skapa kunskap om de sociala problemen.  

                                                        
359 Vinterhed, 1980 A, s. 236. 
360 Takman, 1966 A, s. 9 f. 
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6. Arbetsmarknadsstyrelsen och 
”zigenarfrågan”  

I föregående kapitel undersökte jag hur socialmedicinen etablerades i välfärds-
politiskt arbete efter andra världskriget. Jag visade att socialmedicinska under-
sökningar var den vetenskapliga grund som åtgärder rörande avvikande med-
borgare skulle baseras på. Även romer problematiserades under denna tid 
utifrån socialmedicinska perspektiv. I det här kapitlet ska jag undersöka hur 
”zigenarfrågan” konstruerades som arbetsmarknadspolitiskt problem under 
1950-talet och hur detta var sammankopplat med – samproducerades med – 
socialmedicinens fokus på avvikande grupper i befolkningen. Med avstamp i 
den tidigare forskningen om ”zigenarfrågan” undersöker jag hur det gick till 
när frågan tillfördes socialmedicinska dimensioner. Jag tar också upp teoret-
iskt och/eller empiriskt närliggande forskning som undersöker hälsovårds- och 
arbetsmarknadspolitiskt myndighetsarbete gällande grupper som definierats 
som handikappade. 
 
Avsikten med kapitlet är att i en konkret ”fråga” analysera dels kopplingen 
mellan socialmedicin och arbetsmarknadspolitik och dels, på en mer abstrakt 
nivå, hur idéer om avvikelse och normalitet formulerades och samspelade med 
varandra i utvecklingen av praktiskt politiskt och vetenskapligt arbete samt 
hur detta medverkade till att skapa dygdiga medborgare. Kapitlet relaterar 
därmed till avhandlingens båda syften, men det är framför allt samprod-
uktionen (co-production, se kapitel 3) av vetenskap och politik, och vad detta 
innebar för kampen om kunskapen, som ställs i fokus. Frågorna som söker 
svar gäller på ett övergripande plan AMS:s och socialmedicinens roll i 1950-
talets ”zigenarfråga”, och mer specifikt vilka strategier och teknologier mynd-
igheten arbetade med för att praktiskt genomföra medborgarskapsprojektet 
gällande svenska romer. Kapitlet baseras dels på tidigare forskning om 
”zigenarfrågan” och dels material från Takmans arkiv, AMS:s arkiv och 
offentligt tryck. Av dessa källor har AMS-materialet respektive det 
socialmedicinska materialet i Takmans arkiv kommit till störst användning, 
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eftersom jag där har kunnat följa tjänstemännens och experternas diskussioner 
på en praktisk och vardaglig nivå. 

Förändringspotentialen identifieras – socialmedicinen gör entré  
Definitionen av romer som en avvikande grupp inom den svenska statens 
gränser var inte en specifikt socialmedicinsk konstruktion; ”zigenare” var 
sedan tidigare problematiserade som avvikande ur framför allt sociala och 
folkloristiska perspektiv. Efter andra världskriget, då de romer som bodde i 
Sverige officiellt erkändes som svenska medborgare, användes idén om 
romers avvikelse som argument för myndighetsåtgärder och assimilerings-
politik. 1943 bildades Stiftelsen Svensk Zigenarmission genom ett ekumeniskt 
samarbete under överinseende av Svenska kyrkans diakonistyrelse. Syftet var 
att på kristen grund verka för ett ”förbättrat andligt och materiellt läge” bland 
landets cirka 700 ”zigenare”. Stiftelsen riktade, liksom sina föregångare inom 
1800-talets filantropi, in sitt arbete på individuella insatser (undervisning och 
uppfostran) som skulle göra ”zigenare” till nyttiga medborgare.361 Med tiden 
började lärarrapporterna i ökande grad betona statens ansvar i ”zigenarfrågan” 
och för att legitimera statliga åtgärder poängterade de att de, förvisso 
hjälplösa, ”zigenarna” också var ”goda” och ”skötsamma” medborgare.362 
 
Zigenarmissionens aktiviteter var emellertid inte tillräckliga; frågan behövde 
utredas, framhöll myndighetsrepresentanter.363 Stockholms polismyndighet 
hävdade i en rapport att romer inte klarade av varken bofasthet eller löne-
arbete, och det var denna rapport som John Takman, i egenskap av 
socialläkare, av Socialstyrelsen uppdrogs att kommentera 1950 (se avhand-
lingens inledning). Tjänstemän inom polismyndigheten var således också 
viktiga aktörer i konstruktionen av ”zigenarfrågan” under 1950-talet.  Utifrån 
den begränsade socialmedicinska undersökning som Takman genomförde med 
anledning av polisrapporten, upprepade han den beskrivning som Zigenar-
missionens aktörer tidigare gjort, nämligen att romerna var ”avvikande” och 
hjälplösa, men att det fanns en stor förändringspotential: 
 

Ser man till att zigenarna generellt får permanenta, människo-
vänliga bostäder och barnen redan från första levnadsåren tas om 
hand på ett klokt sätt, kan man förutsätta att ”zigenarfrågan” om 
något årtionde inte är någon särskild fråga.364  

                                                        
361 Stiftelsen startade bland annat en ambulerande skolverksamhet i form av sommarskolor, och fick för 
detta statsunderstöd. Lärarna som arbetade i dessa skolor skulle, förutom att bedriva undervisning, 
också fungera som socialarbetare och observatörer och rapportera om romers hygien, familjeliv och 
försörjningskällor. Montesino, 2002, s. 120 ff; Sjögren, 2010, s. 195-204. 
362 Montesino, 2002, s. 122. 
363 Montesino, 2002, s. 123; ”I zigenarskolan lär man sig räkna till 100” Medborgaren 6-13 augusti 
1953. Sigtunastiftelsens klipparkiv, M1 Zigenare 1935-. 
364 John Takman, 1952, s. 8 (i ett särtryck). 
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Även socialtjänsten och Nordiska museet i Stockholm började under senare 
hälften av 1940-talet uppmärksamma romers situation och levnadsförhållan-
den i staden.365 Sammantaget fick allt detta till följd att ett växande antal 
tjänstemän kom att bli yrkesmässigt engagerade i ”zigenarfrågan”, till en 
början på lokal nivå i Stockholm, men så småningom på många håll i landets 
kommuner.366  
 
John Takmans socialmedicinska (eller socialpsykiatriska) undersökning av de 
boende i Stockholms ”zigenarläger” 1950 genomfördes på grund av den lokala 
polismyndighetens försök att driva bort romerna från staden. Han skrev en 
undersökningsrapport till barnavårdsnämnden, som var hans arbetsgivare, 
samt höll ett föredrag om undersökningen på Medicinska föreningen 1952. 
Föredraget publicerades sedermera som artikel i Svenska Läkartidningen.367 
Takmans socialmedicinska undersökning, och de slutsatser han kommit fram 
till, återgavs 1953 (dock utan referens) av den kommunistiska riksdags-
ledamoten Gerda Nilsson i en motion i Riksdagens andra kammare.368 Denna 
motion ledde, tillsammans med två motioner i Första respektive Andra kam-
maren från liberala riksdagsledamöter samma år, till initierandet av en statlig 
utredning 1954 för att ”utreda frågan om åtgärder för zigenarnas anpassning 
till samhället”.369  
 
I utredningsbetänkande (SOU 1956:43) definierades bostadsfrågan som avgör-
ande för ”zigenarnas anpassning”.370 Bostadsförhållandena hade betydelse för 
“zigenarnas förmåga att föra ett normalt socialt liv”, framhöll kommittén, 
eftersom det antogs vara svårt att passa tider på arbetsplatser och i skolor, “när 
det är så kallt i bostaden, att […] den sovandes hårlockar frusit fast i golvet”, 
och när sena morgon- och kvällsvanor resulterade i ”förryckning” i 
”dagsprogrammet och den allmänna livsrytmen”.371 Bostadsfrågan hängde 

                                                        
365 Socialarbetaren Sven Andersson var bland de första tjänstemän som aktivt inriktade sitt arbete mot 
Stockholms romer, men även andra tjänstemän genomförde socialutredningar av romska familjer. Se t 
ex ”Beträffande NN hans barn och barnbarn”, Bengt Ahrfelt, 11/11 1950. JT. C:1. Under 1940-talet 
genomförde också assistenten vid Nordiska museet, Carl-Herman Tillhagen etnografiska 
undersökningar bland romer i Sverige. 1946 publicerade han en bok med nedtecknade ”zigenarsagor”. 
Taikon, Johan Dimitri, Taikon berättar: zigenarsagor. Stockholm, 1946.  
366 Montesino, 2002, s. 119. 
367 Takman, 1952. 
368 Motioner i Andra kammaren, nr. 82, 1953 Av fru Nilsson, om utredning i syfte att bereda zigenarna 
en med andra svenska medborgare jämbördig ställning. Enligt Takman var det också han som låg 
bakom motionen, och med tanke på hans välanvända strategi under 1960-talet att, så att säga, lägga ut 
motioner på entreprenad, så är det inte otänkbart att han gjorde det även 1952.  
369 Motion i Första kammaren, nr. 196, 1953. Av herrar Lindblom och Sundelin, angående åtgärder för 
zigenarnas inpassande i samhällslivet. Likalydande med motion i Andra kammaren, nr. 248, 1953. Av 
herr Widén m. fl. 
370 SOU 1956:43:7 f. 
371 SOU 1956:43:13 f. 
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samman med skolfrågan; socialisering genom utbildning sågs som en god, om 
än tidskrävande, strategi för anpassning.372 ”Zigenarpolitiken” inom dessa 
områden var sålunda tydligt kopplade till reproduktionen av den normala 
familjen. Den övergripande målsättningen med myndigheternas ”zigenar-
politik” var att göra romerna självförsörjande, vilket antogs förutsätta normala 
– fasta – bostadsförhållanden och skolgående barn. 
 
I och med 1954 års zigenarutredning fick svenska romers förmenta avvikelse 
en mer specifik beskrivning och konkreta åtgärdsförslag formulerades. Plan-
eringen av arbetet med ”zigenarnas anpassning” var uppdelat på olika statliga 
myndigheter under 1950-talet, men på 1960-talet problematiserades 
avvikelsen alltså alltmer i termer av ohälsa. Detta, menar jag, bör sättas i 
samband med samtidens sociala och arbetsmarknadspolitiska reformer och 
omstruktureringar. I och med dessa etablerades den manlige arbetande med-
borgaren som norm. 1950-talets socialdemokratiska politik präglades av ett 
ambivalent familjeideal som å ena sidan betonade hemarbetande mödrar med 
omsorgsansvar och förvärvsarbetande män med försörjningsansvar. Å andra 
sidan siktade politiken mot att även kvinnor skulle kunna delta på den 
reguljära arbetsmarknaden, dock med bibehållet ansvar över hem och familj. 
Under 1960-talet började ett mer könsneutralt familjeideal att formuleras 
bland vetenskapliga experter och en del politiker och debattörer, men det var 
inte förrän i slutet av decenniet och under 1970-talet som detta fick konkreta 
konsekvenser i form av lagstiftning och sociala reformer.373 
 
Hälsorelaterade frågor togs inte upp specifikt i zigenarutredningens betänk-
ande (SOU 1956:43). Sjukdomar och dålig hälsa sågs snarare som konse-
kvenser av romernas ambulerande livsstil, deras dåliga bostadsförhållanden 
och de hälsovådliga effekter som männens traditionella yrkesutövning (till 
exempel förtenning och kopparslageri) innebar.374 Fokus lades med andra ord 
på den manliga arbetskraften. Den kunskap som insamlades i 1954 års 
zigenarutredning baserades på en landsomfattande inventering, folkloristiska 
observationer och intervjuer, genealogiska kartläggningar, kommunenkäter 
angående fattigvård till ”zigenare” samt förfrågningar till länsstyrelser, över-
ståthållarämbetet och kyrkobokföringen. Det socialmedicinska perspektivet 
hade än så länge endast formulerats explicit i John Takmans socialpsykiatriska 
rapport från början av 1950-talet.375 Takmans poängtering av romernas dåliga 
hälsa, och dess koppling till deras sociala situation och miljö, i början av 
1950-talet bör dock sättas in i ett vidare samtida sammanhang av rationell, 
                                                        
372 SOU 1956:43:7 f. 
373 Lundqvist, Åsa, Familjen i den svenska modellen, Umeå, 2007, kap. 4 och 5. Se även Kyle, 
Gunhild, Gästarbeterska i manssamhället: studier om industriarbetande kvinnors villkor i Sverige. 
Stockholm, 1979. 
374 SOU 1956:43:74. 
375 Takman, 1952. 
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målinriktad arbetsmarknadspolitik och expanderande socialvetenskaplig och 
epidemiologisk forskning, som jag skisserat ovan. Arbete, och de sociala och 
medicinska (socialmedicinska) avvikelser som förhindrade det, stod i centrum 
på samtliga av dessa arenor, varför även ”zigenarfrågan” problematiserades i 
socialmedicinska termer under denna tid.   
 
1954 års utredning medförde att ”zigenarfrågan” etablerades som ett särskilt 
problemområde i svensk myndighetspolitik. I och med den socialmedicinska 
problematiseringen differentierades frågan ytterligare i nya kunskaps- och 
interventionsområden under 1960-talet. Den socialpolitiska och vetenskapliga 
formuleringen av ”zigenarfrågan” innebar med andra ord att dörrar öppnades 
för de experter och professionella som riktade sitt intresse mot ”zigenare” som 
en avvikande grupp i samhället. Dessa aktörer, som jag definierar som med-
borgarskapsarbetare, kunde alltså, liksom de kanadensiska gatekeepers som 
arbetade med att ta emot och (om)forma migranter till goda medborgare i det 
kalla krigets Kanada, etablera och expandera sina respektive professionella 
verksamheter genom att problematisera avvikande grupper av medborgare 
som förändringsbara målgrupper för assimilerande/inkluderande intervention-
er.  

”Socialt handikappade zigenare”  
När ”zigenarna” på 1950-talet blev målgrupp för myndighetsåtgärder väcktes 
alltså frågan om deras hälsa och arbetsförmåga. Romerna skulle liksom andra 
grupper som definierats som avvikande inlemmas i de generella välfärds-
systemen samt integreras som svenska medborgare i samhället. Detta skulle 
genomföras stegvis. 1954 års statliga utredning i ”zigenarfrågan” beskrev 
romernas sociala och medicinska situation som resultatet av ett handikapp, 
och myndigheterna antog att de inte kunde förändra sin situation på egen 
hand.376 Även Takman hade 1951 dragit slutsatsen att romerna var handikap-
pade i välfärdssamhället och därför borde betraktas som arbetsoförmögna eller 
endast partiellt arbetsföra.377 En förutsättning för efterkrigstidens myndighets-
åtgärder var sålunda, utöver formell medborgarstatus, definitionen av romerna 
som socialt handikappade, vilket innebar att de inordnades i kategorin partiellt 
arbetsföra. Rent praktiskt innebar (om)kategoriseringen att de kom ifråga för 
de konkreta arbetsvårdande åtgärder som byggdes ut under decennierna efter 
andra världskriget.378 Arbetsvården i Stockholm karaktäriserade ”zigenarnas” 
arbetsrelaterade problem som ”annat arbetshinder”. Som partiellt arbetsföra 

                                                        
376 SOU 1956:43; Montesino, 2002, s. 118; Norma Montesino,"Social disability: Roma and refugees in 
Swedish welfare", International Journal of Migration, Health and Social Care, Vol. 8 no. 3 2012. 
377 Takman, 1952, s. 933. 
378 Några av dessa åtgärder var näringshjälp, anskaffande av färdmedel, anlagsprövning, arbetspröv-
ning och arbetsträning, yrkesutbildning, arbetsplatsanpassning, arbetstekniska hjälpmedel, arbets-
biträden, stödbidrag vid anställning och skyddad verksamhet. Kerz et al, 1995, s. 22.  
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blev dessa romer, vilket i praktiken rörde huvudsakligen männen, sålunda en 
målgrupp för rehabilitering.  
 
Handikappkategorin differentierades vid den här tiden i en fysisk, en psykisk 
och en social dimension.379 Medelst socialmedicinska undersökningar bestäm-
des arbetsförmågan i relation till graden och arten av handikapp, vilket i 
många fall fastställdes på medicinska grunder men även utifrån andra kriterier 
som familjesituation, kön och ålder.380 Genom att låta definitionen inkludera 
fysiska, psykiska och sociala orsaker till arbetsoförmåga eller nedsatt arbets-
förmåga, blev kategorin användbar på flera sätt och för flera syften, vilket 
tydligt illustreras i fallet med de ”svenska zigenarna”.  
 
AMS:s budget och verksamhet var officiellt tydligt uppdelad efter olika 
kategorier och interventionsområden, vari ”zigenarfrågan” 1956 ännu inte var 
inräknad. Det skedde först efter ett regeringsbeslut 1958. För att kunna hantera 
det uppdrag som 1954 års utredningskommitté i ”zigenarfrågan” föreslog, 
behövde myndigheten dock komma fram till en administrativ lösning som 
fungerade i praktiken. Eftersom AMS hade byggts upp för att på ett prag-
matiskt sätt kunna hantera arbetsmarknadsrelaterade problem, var det dock 
möjligt att anpassa verksamheten till olika ändamål och lokala, arbets-
marknadsrelaterade behov.381 Tack vare de ofixerade gränserna för kategorin 
partiellt arbetsföra fanns sålunda en administrativ möjlighet att inordna även 
de ”svenska zigenarna” där. Sålunda föreslog arbetsvårdsbyrån (V-byrån) att  
 

… samtliga zigenare – oavsett om arbetshinder av fysisk eller 
psykisk art eller social belastning föreligger eller icke – borde 
under en övergångstid i utbildningshänseende jämställas med 
partiellt arbetsföra m fl., för vilka alla förefintliga utbildnings-
möjligheter må utnyttjas.382 

 
Kjellmankommittén hade delat in huvudkategorin partiellt arbetsföra i sex 
underkategorier, varav fem avsåg människor som framför allt led av olika 
sjukdomar eller fysiska handikapp, medan den sjätte samlade de ”övriga”, det 
vill säga personer med mentala sjukdomar eller sociala problem.383 De romer 
som blev föremål för arbetsvårdande interventioner inordnades, liksom in-
vandrare som klassificerats som ”övrig utländsk arbetskraft”, i den sistnämnda 

                                                        
379 Kerz et al, 1995. 
380 Montesino, 2006; Montesino i Ekberg (red.), 2007; Olsson, 1995. 
381 Se vidare Rothstein, 1986; Rothstein, 1982; Rothstein, 1980, s. 56-76; 
382 ”Remissyttrande från V-byrån med anledning av zigenareutredningens betänkande SOU 1956:43”. 
AMSARB. F4:1. 
383 Underkategorierna var: 1. Blinda och synsvaga, 2. Dövstumma och döva, 3. Vanföra, 4. Tuberku-
lösa, 5. Kroniskt sjuka och åldersbelastade, 6. Övriga (psykiskt sjuka, nervklena, efterblivna, abnorma, 
alkoholister, straffade m fl). Kommittén för partiellt arbetsföra, 1949, s. 12. 
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kategorin.384 Kjellmankommittén uttryckte också önskemål om en annan typ 
av indelning som grundade sig i graderingen av arbetsförmågan istället för de 
sociala och medicinska kategorier som människor placerades i. Men, menade 
utredarna, ”[a]tt praktiskt åstadkomma en dylik gradering torde dock inte vara 
möjligt, eftersom arbetsförmågan och graden av partiell arbetsförhet alltid 
måste bedömas individuellt.”385  
 
Sådan var alltså utgångspunkten när de svenska romerna på 1950-talet inord-
nades i den expanderande, och praktiskt användbara, kategorin partiellt arbets-
föra. En individuell gradering av arbetsförmågan uppfattades som ett mycket 
viktigt led i ”hanterandet” av personer som definierats som partiellt arbetsföra. 
AMS:s finansiering av den socialmedicinska Zigenarundersökningen var, 
menar jag, ett försök att åstadkomma en sådan gradering av individuell arbets-
förmåga. 
 
De svenska romerna var dock inte den enda befolkningskategorin som skulle 
anpassas och göras till nyttiga medborgare. Även andra grupper klassific-
erades som partiellt arbetsföra av socialmedicinska experter, vilket gjorde dem 
till målgrupper för den expanderande arbetsvården under AMS:s ansvar. Bak-
grunden till uppkomsten av kategorin kan spåras tillbaka till industri-
aliseringen som tog fart efter sekelskiftet 1900, då befolkningen började 
värderas utifrån förmågan till lönearbete. Olika grupper klassificerades med 
hjälp av nya begrepp: ”lytta”, ”ej fullt arbetsföra”, ”arbetare med nedsatt 
arbetsförmåga”. Klassificeringen hade ekonomiska incitament, eftersom 
begreppen kunde användas för att placera arbetare i lägre lönegrader. Samtliga 
av dessa grupper kom under 1930-talet att sammanföras i kategorin partiellt 
arbetsföra.386  
 
Kategoriseringen av arbetslösa, sjuka och/eller nomadiserande romer, och 
andra grupper, som partiellt arbetsföra hade ett direkt samband med den sam-
tida arbetsmarknadspolitikens utveckling. Den så kallade arbetslinjen infördes 
även i socialförsäkringen.387 Full sysselsättning var det övergripande målet, 
vilket medförde att samtliga svenska medborgare utifrån sin individuella kapa-
citet skulle engageras som lönearbetare på den reglerade arbetsmarknaden. 
Genom klassificeringen av medborgare utifrån individuell arbetskapacitet 
etablerades således rehabilitering som ett alternativ till de alltmer kostsamma 
sociala välfärdsutbetalningarna. Rehabiliteringsprogram utvecklades som 
förberedelse inför eller alternativ till lönearbete; samtliga i kategorin partiellt 

                                                        
384 ”Redogörelse för arbetsvårdsverksamheten vid arbetsnämnden i Stockholm under år 1965” 14/2, 
1966. AMSARB. F4:4 
385 Kommittén för partiellt arbetsföra, 1949, s. 13. 
386 Kerz et al, 1995, s. 16 f. 
387 Kerz et al, 1995, s. 10 f. 
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arbetsföra skulle skrivas in i någon statligt initierad verksamhet som en del av 
den universella välfärdens utveckling. Inordningen av de ”svenska zigenarna” 
i kategorin partiellt arbetsföra innebar med andra ord att gruppen, likt andra 
grupper i den expanderande välfärdsstaten, skulle undersökas och anpassas till 
arbetsmarknaden.  

Det sociala medborgarskapets villkor  
Förutsättningen för medlemskap i nationalstaten är registrering; nationalstaten 
bygger såväl idémässigt som praktiskt på en tydligt avgränsad och kartlagd 
befolkning. Efter andra världskriget etablerades bofasthet och registrering 
genom folkbokföring som grundläggande villkor för socialt medborgarskap i 
Sverige.388 Detta var gemensamt för samtliga svenska medborgare; att vara 
registrerad på en fast adress var nödvändigt för att få tillgång till sociala för-
säkringar som barnbidrag och pension, samt kunna ta del av den allmänna 
skolan. Att göra ”ambulerande” romer i landet bofasta och folkbokförda var 
därför statens första prioritering efter att de erkänts som medborgare 1952.389 
När romerna blev en målgrupp för arbetsmarknadspolitik under andra hälften 
av 1950-talet uppmärksammades emellertid deras (o)hälsa, eftersom hälsa var 
en förutsättning för arbete. Socialmedicinare och hälsovårdspolitiska bedöm-
are kopplade samman de medicinska (och sociala) problemen med boende-
situationen, vilket innebar att även formen för romers fasta boende problem-
atiserades.  
 
För att komma till rätta med det som nu kallades för romers handikapp, hade 
Takman 1952 hävdat att det var avgörande att både vetenskapligt och välfärds-
administrativt behandla dem som individer och inte generellt som en grupp.390 
Myndighetsåtgärder borde sålunda, enligt experterna, planeras och utföras på 
individnivå. Detta förutsatte att myndigheterna hade detaljerad information om 
var enskilda romer befann sig och om gruppens ålders- och könsfördelning, 
familjeförhållanden, levnadsförhållanden, bostads- och arbetsförhållanden, 
läs- och skrivkunnighet, yrke, etcetera. Romerna i landet måste, med andra 
ord, inventeras och kartläggas. 1954 års zigenarutredning genomförde en 
sådan inventering med hjälp av polismyndigheterna och ”en med zigenarnas 

                                                        
388 Personnummer infördes 1947 i Sverige. 
389 1954 års zigenarutredning identifierade emellertid ett problem som gällde registreringen av romer: 
många av romerna var inte upptagna i den nationella folkbokföringen, trots att de vid den tiden som 
grupp var erkända som svenska medborgare. I praktiken innebar detta att de flesta i gruppen saknade 
tillgång till medborgerliga rättigheter såsom mödravård, pension och socialvård. För att undersöka hur 
kommunerna hanterade detta problem genomfördes en specialundersökning av ”folkbokföringsfrågan”. 
SOU 1956:43.  
390 Takman, 1952. 
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förhållanden väl förtrogen person”.391 Det angivna motivet till inventeringen 
var att kommittén behövde ”skaffa sig en aktuell och nyanserad bild av 
zigenarna och deras förhållanden på skilda områden”, med det vidare syftet att 
”rätt kunna bedöma zigenarfrågan och lämpligheten av eventuella åtgärder”.392  
 
Ett centralt, men inofficiellt, register upprättades på grundval av de uppgifter 
som sammanställts i kartläggningen och genom sociala och etnologiska under-
sökningar av romer. Registret reviderades första gången 1960, och kom även 
till användning i den socialmedicinska Zigenarundersökningen. I samband 
med denna undersökning utökades dock förteckningarna med mer detaljerade 
uppgifter om romers sociala och medicinska situation och familjeförhållanden. 
Kunskapsinsamlingen fungerade emellertid inte enbart som beredande i den 
statliga utredningen utan planerades också att användas praktiskt i arbetet med 
romers ”anpassning” på lokal nivå.393 Med de vetenskapliga undersökningarna 
utökades alltså möjligheten till registrering av en rad skilda och aspekter på 
individnivå. Problemet med romers utanförskap formulerades som en kon-
sekvens av deras avvikelse, samtidigt som en del av lösningen angavs ligga i 
ytterligare vetenskapliga kunskapsinsamlingar. De vetenskapliga problem-
formuleringarna rörande romer som avvikande förutsatte sålunda nya veten-
skapliga undersökningar, som i sin tur täckte in allt större områden och allt 
fler detaljer. Detta resulterade i att problemet blev allt mer differentierat, vilket 
med nödvändighet innebar att ”zigenarfrågan” expanderade i takt med att 
olika aktörer sökte bereda dess lösning.  
 
Som jag tidigare har beskrivit var det bland annat de socialmedicinska expert-
ernas undersökningar som i praktiken avgjorde vilka medborgare som hörde 
till respektive kategori – det vill säga om de var normala (skötsamma, 
välanpassade) eller avvikande (asociala, missanpassade) – samt definierade 
graden och arten av avvikelsen. Socialmedicinare föreslog också vilka åt-
gärder som skulle behövas för att rehabilitera eller normalisera eventuella 
avvikelser. Takmans undersökning i början av 1950-talet innebar att även 
romer började definieras enligt dessa kategorier. I takt med att arbets-
marknadspolitiken fick en alltmer framträdande roll i 1950-talets folkhems-
ideologiska samhällsbygge, vann den socialmedicinska problematiseringen av 
”zigenarfrågan” allt större insteg. Då började myndigheterna efterfråga mer, 
och mer detaljrik, kunskap om ”svenska zigenare”, deras sociala och medicin-
ska situation och hälsa. I detta arbete fick den socialmedicinska expertisen en 
avgörande roll. Experter och tjänstemän började differentiera och specificera 
                                                        
391 SOU 1956:43:9 f, samt bilaga 1. Den ”väl förtrogna personen” var utredningens sakkunnige, 
folkloristen och museimannen Carl-Herman Tillhagen. 
392 SOU 1956:43:8. Se vidare Ohlsson Al Fakir, 2013; Montesino, 2002, s. 130-132. 
393 Staten och zigenarna. Arbetsmarknadsinformation utgiven 1960 av Arbetsmarknadsstyrelsen, Serie 
V, nr 2/1960 LAN III A, s. 2; Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor Nr 129, juli 1960, s. 5. Se också 
Montesino, 2002, s. 131. 
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svenska romers avvikelse i relation till arbete, vilket medförde att skapandet 
av romers sociala medborgarskap i viss mån formulerades i arbetsvårdspolit-
iska termer. Genom att sociala problem definierades som socialmedicinska 
infogades således socialmedicinska undersökningar som nödvändigt underlag 
för myndighetsarbetet. Detta arbete leddes från 1958 av AMS. 
 
De vetenskapliga experterna, vilka på 1960-talet framför allt representerades 
av socialmedicinarna, siktade således, med Gieryns terminologi, mot att 
etablera epistemisk auktoritet i ”zigenarfrågan”. Deras anspråk på att ha den 
rätta kunskapen för att undersöka och dra gränser mellan avvikelse och 
normalitet bekräftades genom den ständigt ökande efterfrågan på deras 
kunskap från välfärdspolitiskt och -administrativt håll. I och med detta kunde 
de etablera sin egen kunskap som legitim och nödvändig i genomförandet av 
arbetsmarknadspolitiken. Utökade och mer detaljerade problemformuleringar 
rörande romer som avvikande innebar dock inte bara nya förutsättningarna för 
kunskapsinsamlingar; i processen formulerades också tydligare vad normalitet 
innebar för olika grupper och på olika platser i samhället. Isin har visat hur 
särskilt vetenskapliga och professionella normer etablerades som modell för 
det goda medborgarskapet under efterkrigstiden i det så kallade väst.394 Med 
hänvisning till Isin tolkar jag därför den socialmedicinska problematiseringen 
av ”zigenarfrågan”, med den socialmedicinska fokusen på avvikelse, som 
uttryck för en kamp om det sociala medborgarskapets innehåll. Det var med 
andra ord trovärdigheten i samtidens svenska medborgarskapsprojekt för 
romer som stod på spel, och i kampen om denna fick de socialmedicinska 
experterna allt större övertag i början av 1960-talet. 

Arbetsmarknadsstyrelsen tar över ansvaret för ”zigenarfrågan” 
Medan 1954 års zigenarutredning menade att bostadsfrågan och skolfrågan var 
de viktigaste interventionsområdena för ”zigenarfrågans” lösning, fastslog 
1958 års riksdagsutskott att romernas försörjning var en minst lika viktig fråga 
som deras bosättning.395 Genom regeringsbeslut samma år erhöll därför AMS 
uppdraget att ”inom ramen för de resurser, som stå till styrelsens förfogande, 
vidtaga åtgärder för att lösa zigenarnas sysselsättningsproblem”.396 Zigenar-
utredningens betänkande var utgångspunkten för de diskussioner som initier-
ades på AMS 1958, men styrelsens tjänstemän menade sig i jämförelse med 
kollegorna på Socialstyrelsen ha alltför ringa erfarenhet av ”svenska zigen-
are”. De menade att romer sällan eller aldrig utnyttjade arbetsförmedlingarna, 
vilket var den främsta lokala mötesplatsen mellan arbetsmarknadsmyndig-

                                                        
394 Isin, 2002, s. 237-240. Jfr Cohen-Cole, 2014. 
395 Statsutskottet protokoll samling nr 5, bihang a 1958:62; Montesino, 2002, s. 133.  
396 Staten och zigenarna, s. 1. 
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heterna och svenska medborgare.397 Statens arbetsmarknadskommission (från 
1940 till 1947) och senare AMS hade desto mer erfarenheter från flykting-
mottagning under och efter andra världskriget, och tjänstemännen antog att 
”flyktingarna” och ”zigenarna” hade liknande problem och angrep därför 
frågan utifrån dessa erfarenheter.398  
 
Jämställandet av ”svenska zigenare” med ”flyktingar” hade delvis praktiska 
grunder. Sverige hade under 1940-talet utvecklat en administrativ och praktisk 
infrastruktur för att ta hand om det stora antal människor på flykt som anlände 
under och efter krigsslutet. Åtgärderna som utvecklades för att hantera prob-
lemen var emellertid inte helt nya, utan hade tagits fram med de resurser som 
stod till buds. Sålunda användes den omfattande, och efter kriget välbehållna, 
militär- och sjukvårdsorganisationen.399 Montesino konstaterar att denna org-
anisation ”och de kunskaper som fanns inom det medicinska och sociala fältet 
spelade en central roll för att ta emot de tusentals flyktingar som kom till 
Sverige strax efter kriget”.400 Det existerande regelverket och den praxis 
rörande statliga bidrag och lån som utarbetats för kategorin ”flyktingar”, torde 
således enligt AMS kunna användas även i fallet ”zigenare”.401 Den normativa 
bakgrunden till AMS gemensamma politik för ”flyktingar” och ”zigenare” var 
emellertid att båda grupperna ansågs representera samma typ av handikapp. 
Dessa var delvis medicinska men framför allt poängterades de sociala och 
kulturella aspekterna på avvikelsen, det vill säga det som inom AMS 
definierades som socialt handikapp. ”Flyktingar” och ”zigenare” definierades 
med andra ord som avvikande på liknande sätt, varför deras ”anpassning” 
antogs följa samma mönster.402  
 
Den första åtgärden som AMS företog i sitt nya uppdrag i ”zigenarfrågan” var 
att i december 1958 kalla en grupp tjänstemän och experter till sammanträde 
för att orientera sig i frågan. Bland de församlade fanns, förutom befattnings-
havare inom AMS, Carl-Herman Tillhagen och tjänstemän inom socialvårdens 
                                                        
397 Arbetslöshetsnämnden förklarade att ”zigenarfrågan såsom specialproblem ej vore aktuell inom 
nämnden”, medan arbetsvården fram till februari 1959 endast hade haft att göra med sex ”zigenare”. 
”Protokoll, fört vid överläggningar i zigenarfrågan mellan representanter för Stockholms stad, 
arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsnämnden i Stockholm i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum 
måndagen den 9 februari 1959”. AMSARB. F4:1. 
398 ”Protokoll, fört vid överläggningar i zigenarfrågan mellan representanter för Stockholms stad, 
arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsnämnden i Stockholm i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum 
måndagen den 9 februari 1959”. AMSARB. F4:1. 
399 Se bland annat Olsson, 1995; Bogatic, Wirginia, Exilens dilemma: att stanna eller att återvända. 
Växjö, 2011; Byström, Mikael, Utmaningen: den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra 
världskrigets tid. Lund, 2012. 
400 Montesino, 2008, s. 45; Montesino i Ekberg (red.), 2007. 
401 ”Protokoll, fört vid överläggningar i zigenarfrågan mellan representanter för Stockholms stad, 
arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsnämnden i Stockholm i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum 
måndagen den 9 februari 1959”. AMSARB. F4:1. 
402 Jfr Montesino, 2012; Montesino, 2006. 
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planeringskommitté som ”under en följd av år handlagt enskilda zigenar-
ärenden i Stockholm”.403 Då den på grund av arbetsvårdspolitiska reformer 
hårt belastade myndigheten ännu inte fått några särskilda medel för sitt nya 
uppdrag, var inställningen dock till en början avvaktande: ”zigenarfrågan” 
hade inte ”kunnat beredas någon prioritetsställning” i förhållande till 
myndighetens övriga arbetsuppgifter menade dess företrädare.404 Det initiala 
arbetet delegerades därför till Tillhagen, som formellt utsågs till AMS:s 
“expert i zigenarfrågor”. Folkloristisk kunskap om romer ansågs sålunda inom 
AMS som en fortsatt legitim grund för statens medborgarskapsprojekt, och 
Tillhagen ansågs fortfarande vara en auktoritet inom ”zigenarfrågan”. 
 
Tillhagens första uppgift var att påbörja arbetet med att revidera förteckningen 
över “svenska zigenare” som producerats i anslutning till 1954 års zigenar-
utredning. I samband med revideringen skulle Tillhagen återknyta kontakten 
med romer och kommuntjänstemän i syfte att både föreslå interventioner och 
att motivera kommunernas intresse för dessa. Metoden gick i korthet ut på att 
Tillhagen rapporterade till AMS och till aktuell regional länsarbetsnämnd om 
”vilka åtgärder han finner vara påkallade i de enskilda fallen”.405 Åtgärderna 
gällde framför allt vilken typ av bostad, utbildning eller omskolning och 
arbete som Tillhagen utifrån sin specifika expertis bedömde som lämpligast. 
Tillhagens uppgifter jämfördes sedan med de uppgifter som fanns registrerade 
sedan tidigare.406  
 
Sedan zigenarutredningens kartläggning av romer i Sverige vid mitten av 
1950-talet hade förändringar skett och många romer hade flyttat till storstads-
regionerna omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. AMS fokuserade 
därför sina insatser till kommunerna i dessa regioner.407 Antalet romer i 
Stockholm hade enligt uppgifter nästintill fördubblats – under de första sex 
månaderna under 1957 beräknades gruppen ha växt från 120 till 220 – vilket 
medförde att tjänstemännen på AMS identifierade ”zigenarfrågan” som ett till 
stor del urbant problem.408 Argumentet som framfördes för att motivera mer 
                                                        
403 ”PM angående av arbetsmarknadsstyrelsen hittills vidtagna åtgärder i zigenarfrågan”. AMSARB. 
F4:1. 
404 ”PM angående av arbetsmarknadsstyrelsen hittills vidtagna åtgärder i zigenarfrågan”. AMSARB. 
F4:1. 
405 ”PM angående av arbetsmarknadsstyrelsen hittills vidtagna åtgärder i zigenarfrågan”. AMSARB. 
F4:1. 
406  Se t ex T. Sundqvist till länsarbetsnämnden i Örebro, 17 nov. 1959. AMSARB. F4:1. Fler exempel 
på liknande rapporter finns i volymen. 
407 ”PM angående av arbetsmarknadsstyrelsen hittills vidtagna åtgärder i zigenarfrågan”; ”Protokoll, 
fört vid överläggningar i zigenarfrågan mellan representanter för Stockholms stad, 
arbetsmasknadsstyrelsen och arbetsnämnden i Stockholm i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum 
måndagen den 9 februari 1959”. AMSARB. F4:1. 
408 ”Protokoll, fört vid överläggningar i zigenarfrågan mellan representanter för Stockholms stad, 
arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsnämnden i Stockholm i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum 
måndagen den 9 februari 1959”. AMSARB. F4:1. 
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och mer omfattande myndighetsåtgärder var således att antalet romer i 
Stockholm hade blivit ohanterbart för myndigheterna, trots att det i praktiken 
bara handlade om 220 individer. Myndigheternas problematisering av romers 
avvikelse var således kopplad till situationen i Stockholm, och i viss mån även 
till Göteborg och Malmö. Detta hade delvis att göra med att många romer 
flyttade till storstadsregionerna under en tid av intensiv urbanisering, då 
bostadsbristen påverkade de flesta av inflyttarna. Men problematiseringen kan 
också ses som en konsekvens av experternas och statsmyndigheternas central-
iserade placering i Stockholm, och de mindre kommunernas motstånd mot 
romers bosättning inom den egna kommunens gränser.409 
 
Medan formuleringen av ”zigenarfrågan” som ett urbant bostadsproblem var 
förhållandevis okomplicerad ur de statliga myndigheternas perspektiv, ifråga-
sattes detta på lokal nivå i Stockholm. Där undrade socialtjänstens kanslichef 
Henry Grünberger bland annat huruvida det var möjligt, eller ens önskvärt, att 
förse romer med fasta bostäder. Myndigheternas åtgärder misslyckades, enligt 
Grünberger på grund av att romerna varken ville eller kunde anpassa sig: 
”Dessa människor lever efter andra normer än vi. De bryter mot alla stadgar.” 
Frågan var därför, menade han, om myndigheterna skulle ”inlemma dem i 
samhället” överhuvudtaget.410 AMS:s överdirektör Erik Montell tolkade 
Grünbergers och de andra stockholmstjänstemännens uttalanden som ett incit-
ament till att ”exportera” ”zigenarfrågan” från storstäderna till landsorten, där 
förutsättningarna för anpassningen antogs vara bättre.411 Strategin för detta var 
informationsspridning.  
 
Från AMS-tjänstemännens perspektiv var det bristen på information som or-
sakade kommunernas motvilja att räkna romer som en del av den lokala 
befolkningen. Lösningen antogs sålunda vara upplysning; om lokala myndig-
heter uppmärksammades på problemet, förväntade sig tjänstemännen inom 
AMS att dessa skulle utverka åtgärder för att ”hålla kvar” de romer som 
befann sig i kommunen. I verkligheten såg dock den lokala praktiken gällande 
romer helt annorlunda ut. Istället för att förse romer med goda möjligheter att 
slå sig ned i lokala samhällen, fokuserade politiker och tjänstemän i många 
kommuner på att spendera så lite tid och pengar som möjligt på dem. Detta är 
en praktik som genom historien har drabbat många andra fattiga grupper 

                                                        
409 Ohlsson Al Fakir, 2013; Selling, 2013, s. 138-148; Montesino, 2002, s. 128-130. 
410 ”Protokoll, fört vid överläggningar i zigenarfrågan mellan representanter för Stockholms stad, 
arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsnämnden i Stockholm i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum 
måndagen den 9 februari 1959”. AMSARB. F4:1. 
411 ”Protokoll, fört vid överläggningar i zigenarfrågan mellan representanter för Stockholms stad, 
arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsnämnden i Stockholm i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum 
måndagen den 9 februari 1959”. AMSARB. F4:1. 
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utöver romer.412 Konsekvensen för romer var emellertid att det ända in på 
1960-talet, tvärtemot statens målsättning, från lokalt håll ansågs som ett 
ekonomiskt bättre alternativ att skicka romer vidare till nästa kommun istället 
för att registrera och bokföra dem som en del av den lokala befolkningen. 
 
AMS:s lokala upplysningsåtgärder gav emellertid begränsade resultat. Den 
angivna orsaken till misslyckandet var dock ingalunda metoden, utan 
finansieringen; mindre kommuner hade inte medlen, och därmed heller inte 
intresse av att genomdriva några som helst assimilatoriska åtgärder mot 
”zigenare”. Detta var ur AMS:s perspektiv problematiskt och en skrivelse 
författades i samråd med Socialstyrelsen, Bostadsstyrelsen och ett antal andra 
myndigheter och organ, där statlig ersättning till kommuner som hade utgifter 
rörande ”anpassningen” av lokalt folkbokförda romer föreslogs.413 Som 
resultat beslutade den svenska regeringen 1960 att kommunernas kostnader för 
romernas ”anpassning” till samhället skulle täckas från statligt håll.414 
 
Den 12 april 1960 kallade AMS till det första mötet under de nya ekonomiska 
premisserna. Frågan hade tilldelats högsta prioritet; på mötet representerades 
samtliga styrelser och organ inom områdena bostad, arbete och skola av 
respektive högsta tjänsteman. Som AMS:s ”expert i zigenarfrågor” fanns 
också Tillhagen med. Under mötet bildades en samarbetskommitté ”med 
representanter för övriga av frågan berörda statliga myndigheter samt 
Socialvårdsförbundet, Stadsförbundet och Landskommunernas förbund”.415 
AMS utgick emellertid från att ”zigenarfrågan” måste lösas från fall till fall, 
och därför måste också myndigheter på lokal och regional nivå kopplas in: 
länsarbetsnämnder och kommunala myndigheter. Tillhagen var länken till de 
enskilda romerna, medan länsarbetsnämnderna skulle svara för den regionala 
samordningen av verksamheten.  
 
På mötet diskuterades allt ifrån enskilda fall till ”zigenarfrågan” i Norge, 
Danmark och Finland. Särskilt det sistnämnda var problematiskt för AMS och 
samarbetskommittén, menade Tillhagen, ”ty på grund av den fria nordiska 
arbetsmarknaden har de [finska romerna] möjligheter att flytta hit. Skulle så 

                                                        
412 Lokalekonomiska överväganden har under flera sekler präglat kommunernas inställning till 
behövande nykomlingar, oavsett deras bakgrund. Enligt en förordning från 1788 kunde äldre eller 
mindre arbetsföra personer vägras inflyttning, och fortfarande på 1930-talet kunde inte pensionärer 
flytta fritt mellan kommuner, eftersom kommunerna fick betala en del av de behovsprövade 
pensionstillskotten. Det lokala ekonomiska ansvaret för befolkningens välfärd kunde med andra ord 
medföra exkludering av personer som bedömdes vara utan lokal anknytning. Beata Losman 
Förvaltningshistorik, kap 25 ”Kontroll av resande, in- och utflyttning”; Montesino, 2002. 
413 Staten och zigenarna, s. 1. 
414 Kungl. brev den 25 mars 1960 ang. vissa bestämmelser för att underlätta zigenares bosättning mm. 
Socialdepartementet 3339/59; Kungl. brev den 10 juni 1960 statsbidrag till särskild undervisning av 
zigenska barn. 
415 ”Protokoll”, 12/4 1960. AMSARB. F4:1. 
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ske, bleve zigenarproblemet i Sverige olösligt.”416 Tillhagen informerade 
också mötesdeltagarna om ”folkbokföringens zigenarregister”, vilket emottogs 
med stort intresse. Socialstyrelsens förste byråsekreterare K E Herngård 
menade att det var ”av stort värde att få veta detta om folkbokföringens 
zigenarregister”, och att det var användbart i ämbetsverkens arbete att ”kunna 
konstatera till exempel från vilken kommun vederbörande senast fått social-
hjälp”.417 Även från Skolöverstyrelsens håll lovordades registret, och under-
visningsrådet Lundström påpekade att registret möjliggjorde att även barnens 
skolundervisning skulle kunna följas upp på ett bättre sätt. AMS:s överdirektör 
Montell undrade emellertid om romerna inte skulle känna sig förföljda av ett 
sådant rapportsystem. Nej, svarade Tillhagen, ”de vet ju inte om det” och 
menade att ett dylikt register i själva verket var en förutsättning för att ”kunna 
klara zigenarfrågan”, och vidare, att det borde utökas med uppgifter om 
eventuella straff mm.418  
 
Tillhagens rekommendationer grundades i en paternalistisk föreställning om 
romer som ”stora barn”, naiva och vänliga, men också hjälplösa och ovetande 
om sitt eget bästa.419 Hans kunskaper om romerna utgick ifrån en samtida 
folkloristik präglad av koloniala imperativ. Detta patriarkala förhållningssätt 
var också en arvtagare till 1800-talets filantropiska aktiviteter som på 
moraliska grunder särskilde ”skötsamma” och ”värdiga” fattiga från ”onyt-
tiga” och ”ovärdiga”.420 Till skillnad från den nya radikala socialmedicinen, 
som var på uppåtstigande, tolkades inte denna folkloristiska kunskap som 
politisk, trots att den representerade en tydligt konservativ samhällssyn. 
Tillhagen och Takman representerade två separata kunskapsområden som 
konkurrerade om trovärdigheten i ”zigenarfrågan”, men kampen hade i real-
iteten avgjorts redan vid AMS:s ansvarsövertagande 1958. Det var socialmed-
icinsk kunskap, inte etnografisk, om enskilda romer som skulle komma att 
utgöra underlaget för AMS:s åtgärder. 
 
Att Takman ”vann” över Tillhagen som expert hade, menar jag, inte bara att 
göra med deras respektive ideologiska ställningstaganden (radikal kontra 
konservativ) och vetenskapliga skolning (socialmedicin kontra etnografi), där 
Tillhagens tillhörde det förgångna och Takmans framtiden, utan bör tolkas 
som ett uttryck för ett paradigmskifte i vardande inom svensk politik och i det 
efterkrigstida samhället i stort. I socialdemokraternas efterkrigspolitik ingick 
omfattande reformer som skulle baseras på vetenskapliga undersökningar. 
Detta i sig var inget nytt; den nära relationen mellan vetenskap och politik var 
                                                        
416 ”Protokoll”, 12/4 1960. AMSARB. F4:1. 
417 ”Protokoll”, 12/4 1960. AMSARB. F4:1. 
418 ”Protokoll”, 12/4 1960. AMSARB. F4:1. 
419 SOU 1956:43: Tillhagen, 1965; Selling, 2013, s. 136. Jfr hur de polska kvinnorna som kom till 
Sverige under och efter andra världskriget beskrevs som ”stora barn”. Olsson, 1995, s. 106. 
420 Se Montesino, 2002, kap. 5 och s. 120-123. Wisselgren, 2000. 



130 

etablerad sedan många decennier.421 Det nya var det ömsesidigt uppbyggande 
förhållande som jag menar växte fram mellan socialdemokraternas politik, 
uttryckt genom AMS, och den socialmedicinska forskningen från slutet av 
1950-talet och under 1960-talet. Jag ser således Tillhagen och Takman som 
tillhörandes olika (sociologiska) generationer i svensk vetenskap och välfärds-
politik.  
 
Under 1940-talet genomfördes ”zigenarpolitiken” delvis genom Zigenarmis-
sionens verksamhet, vilken stöddes av Socialstyrelsen och Skolöver-
styrelsen.422 Dessa statliga verk hade, som Rothstein visat, varken de admin-
istrativa och politiska förutsättningar eller den specifika tjänstemanna-
kompetens som socialdemokraterna efterfrågade för att genomdriva välfärds-
reformerna och bygga ”folkhemmet” efter andra världskriget.423 Reformerna 
förutsatte snarast en ny och handlingskraftig organisation och en politisk 
samsyn bland dess tjänstemän. För ändamålet skapades AMS, vars arbets-
vårdande verksamheter var myndighetens praktiska och förlängda arm som 
direkt skulle nå medborgare i lokalsamhället. Även det vetenskapliga under-
laget för den praktiska arbetsmarknadspolitiken måste passa såväl dess polit-
iska målsättningar som dess organisatoriska och administrativa ramar. I detta 
avseende förslog inte den ”gamla” folkloristiska, genealogiska och ”kultur-
ella” kunskapen om romer; här krävdes mer detaljerade och, framför allt, 
socialmedicinska kunskaper om romer och deras situation på individnivå.  
 
Paradigmskiftet förklarar jag med hjälp av begreppet samproduktion, som 
innebär att vetenskapliga teknologier och strategier används och skapas i 
samband med och/eller i relation till teknologier och strategier på andra arenor 
i samhället.424 Den socialdemokratiska folkhemsideologin hade, enkelt ut-
tryckt, inget vetenskapligt stöd att hämta i en traditionell, konservativ folklor-
istik som konstruerade romer som kulturellt avvikande. Då var socialmed-
icinen betydligt mer näraliggande i såväl klassanalys som synen på vetenskap-
ens potential att göra skillnad på individuell nivå. Socialdemokratin och 
socialmedicinen samproducerade med andra ord varandra inom ramen för 
AMS:s arbetsvårdande verksamheter, och i synnerhet i den socialmedicinska 
Zigenarundersökningens praktik. Hur detta gick till rent konkret återkommer 
jag till i del II. Före det ska jag dock visa hur AMS agerade i ”zigenarfrågan” 
fram till dess att Zigenarundersökningen påbörjades i november 1962. 

                                                        
421 Lundqvist & Petersen (red.), 2010; Lundqvist, 2007; Wisselgren, 2000. 
422 SOU 1956:43:42. 
423 Rothstein, 1986. 
424 Jasanoff (red.), 2004. 
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Statens intentioner och kommunernas intressen 
För att sprida den nya assimilerande “zigenarpolitiken” till lokala aktörer 
beslutade AMS att en handledning i form av ett cirkulärmeddelande kallat 
”Staten och zigenarna” skulle skickas ut. ”Staten och zigenarna” var en 
särskild utgåva av skriftserien Arbetsmarknadsinformation som gavs ut av 
Arbetsmarknadsstyrelsens arbetsvårdsbyrå. Skriftserien spred ideologiskt 
material till de handläggande tjänstemännen.425 Den uttalade meningen med 
”Staten och zigenarna” var emellertid att informera tjänstemän på alla nivåer 
som var yrkesmässigt engagerade i ”zigenarfrågan” om de olika former av 
allmänt och statligt finansierat stöd, som fanns tillgängligt för medborgare 
kategoriserade som “zigenare”. Där informerades också om den inofficiella 
”zigenarförteckningens” existens och användningsområde.426 Även Socialstyr-
elsen rekommenderade de sociala myndigheterna att använda förteckningen 
som informationskälla, och samma ”information” som AMS distribuerade 
genom ”Staten och zigenarna” upprepades också i Socialstyrelsens cirkulär-
meddelande ”Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor”.427 Antalet tjänstemän 
som anmodades att använda sig av ”zigenarförteckningen” i sitt praktiska 
arbete med (/mot) romer var således stort och de återfanns i många olika typer 
av myndigheter och institutioner som representerade olika typer av kunskap 
och interventionsområden. 
 
”Staten och zigenarna” innehöll också praktiska instruktioner om hur de nya 
bestämmelserna skulle tolkas och användas i vardagligt handläggningsarbete, 
och ett telefonnummer till ”avdelningen för flyktings- och zigenarärenden” 
bifogades.428 Det var således avgörande att handläggarna hade kontakt med 
varandra så att den kunskap som existerade skulle komma till användning. 
                                                        
425 Jfr. Ekström von Essen, 2003, kap. 5; Rothstein, 1980. Se även historikern och statssekreteraren i 
Socialdepartementet 1945-1951, Per Nyströms uppsats ”Välfärdsstatens styrningsmekanismer”, i 
vilken han kopplar det snabba genomslaget i kommunerna för de nya politiska uppgifterna under den 
tidiga efterkrigstiden till det som han kallar för ”kommunikationslinjen” eller ”partilinjen”. I Nyström, 
Per, I folkets tjänst: historikern, journalisten och ämbetsmannen Per Nyström. Stockholm, 1983. 
426 Ett konkret exempel på användningsområde: ”Då frågan om zigenartillhörigheten är tveksam eller 
om andra skäl föranleder härtill, kan vederbörande socialnämnd hos socialstyrelsen skriftligen – i 
brådskande fall per telefon – med uppgivande av de olika familjemedlemmarnas fullständiga namn och 
om möjligt födelsetider erhålla uppgift, om familjen finnes upptagen i denna förteckning. Att märka är, 
att zigenarna ofta använder olika namn vid olika tillfällen samt att det för identifieringen är nödvändigt 
med i görligaste mån fullständiga uppgifter angående namn och benämningar.” Staten och zigenarna, 
s. 2. Se också Montesino, 2002, s. 131. 
427 Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor 129:5, 1960. Socialstyrelsens publikation delades ut till 
samtliga länsstyrelser, landsting, mödrahjälpsnämnder, tjänsteläkare, socialnämnder, barnavårdsnämn-
der, nykterhetsnämnder, kommunalnämnder, socialvårdsbyråer, länsnykterhetsnämnder, vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare, skolor tillhörande barn- och ungdomsvården, arbetshem, socialvårdskon-
sulenter, eftervårdskonsulenter samt barnavårdskonsulenter hos länsstyrelserna. Det specifika nummer 
av ”Råd och anvisningar” som gällde myndigheternas arbete med romer delades dessutom ut till samt-
liga polismyndigheter. 
428 Staten och zigenarna, s. 6 f. 
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Medicinsk kunskap om enskilda individer och familjer efterfrågades specifikt 
och tjänstemännen instruerades att inhämta läkarutlåtande ”rörande den 
ifrågavarande familjens hälsotillstånd”.429 Samordning, samråd och samarbete 
mellan olika organ på kommunal nivå och länsnivå framhölls alltså som 
viktiga förutsättningar för ”zigenarnas anpassning”. På grund av ”den 
komplicerade karaktären av dessa frågor” var det emellertid viktigt att 
handlingsutrymmet på lokal nivå var stort och att ”problemen” löstes från fall 
till fall.430 Detta förutsatte förstås att tjänstemännen agerade i enlighet med de 
statliga instruktionerna, och inte i enlighet med tidigare kommunala 
traditioner. Kommunerna var emellertid motsträviga; ett glapp uppstod mellan 
statliga intentioner och kommunal praxis. Strategin för att överbrygga glappet 
och få kommunerna att underordna sig den statliga politiken var delvis 
ekonomisk (statlig ersättningspolitik), men den lånade framför allt sin 
auktoritet från vetenskapen; genom att förse lokala tjänstemän med ny 
vetenskaplig expertkunskap om enskilda romer skulle de förmås att lägga om 
sin praktik.431 Här blir det tydligt hur kunskapen om romer har ägts av olika 
experter, och hur dessa expertområden har varit kopplade till myndigheters 
efterfrågan på kunskap. I och med den socialmedicinska problematiseringen 
av ”zigenarfrågan” utökades denna kunskap med nya dimensioner och 
problemformuleringar, vilket utmanade tidigare ”zigenarexperters” auktoritet. 
 
John Takman var en av de nya vetenskapliga experter som sökte påverka de 
kommunala tjänstemännen i deras praktiska arbete med romer. Baserat på 
undersökningsresultaten från hans socialmedicinska undersökning i början av 
1950-talet gav han såväl generella som specifika utlåtanden, i syfte att ”lösa 
zigenarfrågan” på både samhällelig och individuell nivå.432 I samband med 
detta förespråkade han att en särskild tjänsteman, en ”kontaktman”, skulle 
tillsättas för att arbeta med romerna i Stockholm.433 Även zigenarutredningens 
kommitté argumenterade för en sådan tjänst. Motiveringen hänfördes då till 
romernas påstådda oförmåga att lösa sina egna problem och förebilden var de 

                                                        
429 Staten och zigenarna, s. 7. 
430 ”PM ang anvisningar i zigenarfrågan” 22/4 1960. AMSARB. F4:1. 
431 Påverkan skulle (återigen) ske genom upplysning på myndighetssammanträden samt genom 
personliga kontakter mellan olika tjänstemän och experter på lokal och statlig nivå. Bland dessa fanns 
högt uppsatta kommunala tjänstemän och politiker såväl som socialarbetare och experter. Här kan 
nämnas, utöver John Takman, Sven Andersson, fattigvårdstjänsteman (och sedermera zigenar-
konsulent) som särskilt var sysselsatt med ”zigenarfrågor” i Stockholms sociala arbete, Gösta Netzén, 
socialdemokrat som satt som zigenarutredningens ordförande 1954-1956, Ernst Hallberg, direktör vid 
bostadsförmedlingen i Stockholm, Hjalmar Mehr, socialdemokratiskt borgarråd, Gösta Wennström, 
socialdemokratiskt borgarråd för fastighetsroteln i Stockholm, Karl-Erik Granath, barnavårdsdirektör i 
Stockholm, Joakim Garpe, socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm och Helge Dahlström, 
fattigvårdsdirektör i Stockholm. Se vidare korrespondens från 1955 i JT. C:2. 
432 Se t ex Takman till Hjalmar Mehr, 19/3 1955; [oläsligt namn] till Takman, 5/3 1955. JT. C:2. 
433 Takman till Hjalmar Mehr, 19/3 1955. JT. C:2. 
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lärare som arbetat i 1940-talets ambulerande skolor.434 1959 utsågs social-
arbetaren Sven Andersson till landets första zigenarkonsulent i Stockholm. 
Andersson hade sedan 1940-talet riktat en del av sitt arbete inom Stockholms 
socialtjänst särskilt mot ”zigenare”, och han påtalade liksom Takman statens 
ansvar i ”zigenarfrågan”.435  
 
Tre år efter att zigenarkonsulenten tillsattes hade ”zigenarärenden” etablerats 
som begrepp inom socialförvaltningen, och på varje socialbyrå i Stockholm 
fanns en särskild tjänsteman som tog hand om dessa ärenden. 1965 arbetade 
tre heltidsanställda statstjänstemän med ”zigenare” i Stockholm.436  På ett fåtal 
år hade ”zigenarfrågan” således gått från att ha varit ett statligt och veten-
skapligt formulerat socialt problem till att utgöra ett professionellt yrkes-
område för ett (växande) antal tjänstemän på lokal nivå. Hur detta gick till har 
delvis analyserats av Montesino, som visar hur ”zigenarfrågan” under andra 
hälften av 1960-talet och under 1970-talet engagerade en rad professionella 
och vetenskapliga experter.437 Hur 1950-talets jämförelsevis begränsade 
politik och praktik gällande romer kunde utvecklas till ett vetenskapligt och 
politiskt verksamhetsområde i egen rätt var, menar jag, emellertid avhängigt 
statens strategier och teknologier – utformade och kanaliserade via AMS – 
vilka samproducerades med socialmedicinska strategier och teknologier under 
1960-talets första hälft. Den socialmedicinska problematiseringen av ”zigenar-
frågan” var med andra ord en konsekvens av ett intrikat samspel mellan 
vetenskap och politik, där välfärdsstatens sociala ordning både understöddes 
av och understödde en viss typ av forskning, i det här fallet socialmedicin. I 
nästa avsnitt undersöker jag mer konkret hur detta utspelade sig. 

Strategier och teknologier 
I och med AMS:s agerande i ”zigenarfrågan” (åter)etablerades registrering, 
kartläggning och kunskapsinsamling om romer som det mest effektiva och 
nödvändiga arbetssättet för problemlösning. Dessa teknologier krävde dock en 
omfattande och ambitiös organisation med uppgiftslämnare på alla nivåer. 
Socialstyrelsen kontaktade därför samtliga socialvårdskonsulenter i landet, 
och bad dem att hålla koll på vilka romer som befann sig inom deras distrikt: 
”Härvid vill styrelsen få utförliga och om möjligt exakta besked angående 
familjesammansättning, ålder, mantalsskrivningskommun, hälsotillstånd, utgå-

                                                        
434 ”Förutsättningen för att zigenarfrågan effektivt skall kunna ordnas finner utredningen obetingat 
vara, att en person med intresse och känsla för zigenarnas önskemål och behov får tillfälle att hjälpa 
zigenarna till rätta med deras svårigheter. Utredningen föreslår därför att en konsulent för zigenarfrågor 
tillsättes.” SOU 1956:43:74. Montesino, 2002, s. 136. 
435 Katarina Taikon tillägnar Sven Andersson ett eget kapitel i sin bok från 1963. Där beskriver hon 
Anderssons arbete som viktigt för romers boende och omskolning. Taikon, 1963, s. 144-149. 
436 Montesino, 2002, s. 137. 
437 Montesino, 2002. 
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ende socialvård m.m.”, förtydligade tjänstemannen K E Herngård.438 AMS 
begärde också in specifik information från sina regionala representanter; 
utöver en redogörelse över vidtagna och planerade arbetsvårdsåtgärder i de en-
skilda fallen, efterfrågades uppgifter om:  
 

1.  Åldersfördelning och hälsotillstånd hos de aktuella fallen. 
2.  I vilken utsträckning och på vilket sätt har bostäder kunnat 
anskaffas till zigenare? Vilka åtgärder planeras i detta avseende? 
3.  Hur har ordinarie skolgång för barn och vuxenundervisning 
anordnats?439 

 
Villkoren för socialt medborgarskap, i synnerhet fast bosättning, blev institut-
ionaliserade genom regeringsbeslut om specialbestämmelser rörande lån och 
socialhjälp för ”främjande av zigenarnas bosättning”.440 De statliga myndig-
heterna ansåg att romers bosättning var en grundläggande förutsättning för 
”anpassning”, men det var framför allt genom barnen som anpassningspoli-
tiken kunde realiseras praktiskt. ”Genom att barnen bindas genom samhällets 
åtgärder vid skolundervisningen på en ort kommer man att på ett bättre sätt 
kunna kvarhålla föräldrarna”, påtalade AMS:s representanter i en promemoria 
angående statens anvisningar till kommunerna i ”zigenarfrågan”, det vill säga 
de instruktioner som sedermera distribuerades genom ”Staten och zigenar-
na”.441 Myndigheterna hyste emellertid begränsade förhoppningar om att 
genom anpassningsåtgärder skapa skötsamma medborgare av redan vuxna 
romer: 
 

Arbetet med zigenarna är ett mycket tidskrävande och tålamods-
prövande arbete, som synes lämna mycket ringa resultat. De mycket 
förklarliga svårigheter, som denna befolkningsgrupp har ifråga om 
anpassning till det nuvarande samhället, torde endast till en del 
kunna lösas genom åtgärder för de nu vuxna medlemmarna. För-
hoppningarna härför synes i stället böra knytas till barnen, som 
genom fast bosättning får mera normala uppväxtförhållanden. 

                                                        
438 Socialstyrelsen, K-E Herngård ”Till samtliga socialvårdskonsulenter”, 21/12 1960. AMSARB. F4:1. 
439 Albert Bergh, på AMS vägnar, ”Till samtliga länsarbetsnämnder”, 13/1 1962. AMSARB. F4:1. 
440 Socialstyrelsen ersatte endast kommuners kostnader för ”zigenare, vilken är att anse som bosatt i 
kommunen”. Att fastställa detta kunde emellertid vara komplicerat; i ”Staten och zigenarna” kunde 
tjänstemän läsa att ”[f]rågan om var en zigenare skall anses bosatt är många gånger på grund av den 
nomadiserande livsföringen mycket svårlöst”. Den lokala tjänstemannen instruerades att avgöra frågan 
från fall till fall. Sex veckors sammanhållen bosättningstid inom en kommun var den godtagbara 
gränsen för att Socialstyrelsen skulle ersätta kommunen för dess utgifter gällande enskilda romer. 
Staten och zigenarna. 1960, s. 6. 
441 ”PM ang. anvisningar i zigenarfrågan” 22/4 1960. AMSARB. F4:1. 



135 

Bostadsfrågan för zigenarna synes därför vara den mest brännan-
de.442 

 
Arbetet på lokal nivå diskuterades bland de statliga tjänstemännen och expert-
erna på sammanträden som AMS kallade till. I juni 1962 hölls ett sådant möte, 
där Tillhagen rapporterade att bostadsåtgärderna varit lyckosamma och bo-
stadsfrågan kunde betraktas som löst. En ”nomadiserande restgrupp, som visar 
mycket stora anpassningssvårigheter”, fortsatte emellertid att utgöra ett 
”problem”. Problemet gällde också det faktum att många av bostäderna som 
romer hänvisats till var ”slumbostäder av bedrövlig typ”. Sett till statistiken 
hade målet emellertid nåtts.443 Från detta perspektiv menade Tillhagen att 
verksamheten – som beskrevs som unik – fungerat förhållandevis väl: 
 

I stort sett har vi emellertid lyckats bättre än vi hoppats. Sverige är 
hittills det enda land, där man prövat åtgärder för zigenare av ovan 
berörd karaktär, medan man i en del andra länder hänvisar dem till 
särskilt anvisade områden.444 

 
Ur AMS:s perspektiv var dock frågan om romernas försörjningsförmåga 
viktig. Det sågs därför som ett misslyckande att Socialstyrelsen, inte romer, 
dittills hade stått ”för hyran i de bostäder, som bebos av zigenare.”445 Medan 
medborgarskap i praktiken förutsatte bofasthet var den efterkrigstida välfärds-
statens målsättning full sysselsättning, vilket medförde en fokusering på mer 
detaljerade frågor gällande bostad och arbete. AMS:s problematisering i det 
tidiga 1960-talet gällde sålunda ”zigenarnas anpassning i arbetslivet”. Vad 
gäller denna identifierades ett antal hinder, som snarare baserades på tidigare 
folkloristisk kunskap om romer som ett kulturellt snarare än en socialmed-
icinskt definierad avvikande grupp medborgare.446 Romers förmodade ”an-

                                                        
442 ”Redogörelse för under år 1960 aktuella ärenden och åtgärder beträffande zigenare bosatta i 
Stockholm.” 16/3 1961. AMSARB. F4:4. 
443 Statistiken visade att antalet ”bosatta zigenare” stigit från ca 250 år 1960 till drygt 500 i juni 1962. 
Slutsatsen blev alltså att ”[a]v samtliga 800 zigenare vill 1/3 bli bosatta. 1/3 var redan bosatta, och 
resten ville inte bosätta sig”. ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i 
zigenarfrågor i arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
444 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
445 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB; F4:1. 
446 Hindren punktades upp: ”1. bristande skolgång, analfabetism eller obetydlig läskunnighet; det är 
sålunda mera sällan en vuxen zigenare kan läsa; 2. svag hälsa, som i många fall bestyrkes av 
läkarintyg, ev. alltför liberalt utfärdade; 3. i samband med hälsotillståndet kan påpekas, att en zigenare i 
45-50-årsåldern på grund av sina tidigare urusla bostadsförhållanden i tält, vagn o d har betydligt 
mindre motståndskraft än en normalt bosatt person vid denna ålder; 4. zigenarna har psykiska besvär, 
känner sig utsatta för allas blickar, är känsliga för stickord etc.; 5. bostadsförhållandena i tält och 
vagnar med primitiva uppvärmningsanordningar kan vara orsak till att en zigenare i arbete har svårt att 
passa tider osv; 6. bristen på disciplin och uthållighet är ju typiskt för ett underutvecklat folk.” 
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passningsproblem” kopplades därmed till deras (enligt experter och tjänste-
män bristande) fysiska och psykiska hälsa, vilket föranledde AMS:s att efter-
fråga ny kunskap.  

Efterfrågan på socialmedicinsk kunskap 
Lokala tjänstemän som arbetade med romer inom arbetsvården hävdade upp-
repade gånger att hela Sveriges ”zigenarbefolkning” behövde hälsounder-
sökas, eftersom de misstänkte att många (framför allt manliga) romer, med 
Stones terminologi, var placerade i fel distributivt välfärdssystem: 
 

Från arbetsvårdsexpeditionernas sida har länge behovet av en 
grundligare hälsokontroll av hela zigenarbefolkningen uppmärk-
sammats. I första hand gäller detta de manliga zigenarna i arbetsför 
ålder. Det har nämligen visat sig relativt lätt för yngre till synes 
arbetsföra zigenare att få läkarintyg om sjukdom och om behov av 
”lättare” arbete. Samtidigt ger många av framför allt de äldre 
zigenarna intryck av så begränsad arbetsförhet, att frågan om 
invalidpension borde upptagas till prövning.447 

 
Även socialtjänstemän och medicinska experter från hälsovårdsnämnden i 
Stockholm hade, utifrån andra perspektiv och med andra syften än arbets-
vårdens socialt kontrollerande ingång, uppmärksammat romernas sociala 
situation och den dåliga hälsa som denna resulterade i.448 De olika represen-
tanterna i AMS:s kommitté rapporterade om varierande problem inom deras 
respektive fält. Från skol- och barnavårdsmyndigheterna var det bristen på 
insyn i romska familjer som problematiserades; myndigheterna menade sig ha 
”svårt att få något grepp om i hur stor utsträckning skolplikten efterlevs lik-
som beträffande fall av uttalad vanart”. De sociala myndigheterna formulerade 
problem rörande romers yrkesutbildning och omskolning; rehabiliterings-
arbetet var intensivt men stötte på hinder ”på grund av zigenarnas bristande ut-
bildning och uthållighet”. Socialstyrelsen förordade därför direkt arbets-
placering i stället. Även läkarintygen beskrevs som ”ett bekymmer”: ”Vi har t 
ex fått intyg, daterade i juni utställda för en sjukperiod mellan 1 mars och 1 
september”.449   
 

                                                                                                                               
”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1.  
447 ”Rapport om verksamheten bland zigenare vid arbetsvårdsexpeditionen i Stockholm under år 1961”. 
feb. 1961. AMSARB. F4:4. Jfr Stone, 1984.. 
448 Sven Anderssons, zigenarkonsulent, skrivelse den 24 februari 1962; ”Tjänsteutlåtande rörande 
klagomål över zigenares bostäder”, 16/11 1959. AMSARB. F4:1. 
449 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB.  4:1. 
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Albert Bergh från Arbetsvårdsbyrån meddelade emellertid att direkt arbets-
placering var svår att genomföra, då många män ”endast ville ha vissa typer av 
arbete, t ex bara arbeta med bilar.”450 Från AMS:s perspektiv var detta inte 
önskvärt: ”Det är en farlig sak, att de fortsätter med detta. I samband med bil-
handelns sanering kan det bli begränsningar i denna verksamhet. Skrotningen 
är också i farozonen.”451 Näringslagstiftningen hade redan förändrats under 
1940-talet, vilket allvarligt påverkat romers möjlighet till självständig försörj-
ning.452 Efter andra världskriget fortsatte ”saneringen” av andra branscher, 
som till exempel jordbruket, i enlighet med de omfattande strukturomvand-
lingar av svenskt arbetsliv som genomfördes under denna tid.453 Lösningen, 
som Bergh föreslog, var nya typer av arbete för de svenska romerna, even-
tuellt ”i form av särskilt skyddad sysselsättning”. Eftersom ”svenska zigenare” 
officiellt var klassificerade som partiellt arbetsföra fanns också de admin-
istrativa förutsättningarna för att utveckla ”särskild skyddad sysselsättning” 
för gruppen.454  
 
Från Socialstyrelsens håll kritiserades att samarbetet mellan lokala tjänstemän 
och statliga instanser var osystematiskt och fungerade dåligt i praktiken, vilket 
kunde resultera i att romer eventuellt fick för mycket i välfärdsutbetalningar: 
”Socialstyrelsen har svårigheter att kolla dubbelutbetalningar i kommunerna 
till zigenare av folkpension och socialhjälp och även av det särskilda barn-
bidraget.”455 Motsatta farhågor uttrycktes också; flera av representanterna från 
de statliga myndigheterna ifrågasatte huruvida deras instruktioner, som via 
”Staten och zigenarna” kommunicerats till lokal nivå, verkligen hade nått fram 
till de praktiserande tjänstemännen: ”Det har förekommit vissa närings-
hjälpsfall, där kommunen inte velat göra samma insats som för en bosatt 
svensk, då det gäller bosatt zigenare. Detta är både en onödig och oriktig 
inställning”, påpekade Bergh.456 
 
Tjänstemännen diskuterade huruvida vaga instruktioner från central nivå hade 
gett de lokala tjänstemännen alltför stort tolknings- och handlingsutrymme 
gällande ”zigenares” rätt till olika bidrag och lån. Rutinen att ge lokala 
tjänstemän stort handlingsutrymme var en viktig del av den strategi som AMS 

                                                        
450 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
451 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
452 Montesino, 2002, s. 118. 
453 Olsson & Ekdahl, s. 102. 
454 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
455 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
456 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1.  
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arbetade efter under efterkrigsdecennierna. Föreskrifterna skulle vara få och 
öppna för tolkning, vilket lade mycket av ansvaret på de lokala tjänstemännen 
att avgöra vilka rättigheter och skyldigheter enskilda individer hade. Sådana 
avgöranden kunde därmed baseras på rådande policy inom AMS, istället för 
på fastställda regler. Termen som användes inom AMS för att beskriva denna 
frihet i myndighetsutövandet var ”administrativ rörlighet”.457 Denna rörlighet 
innebar konkret att tjänstemän hade att förhålla sig till ramar som var 
föränderliga och situationsbestämda, vilket i praktiken gav dem frihet att 
plocka in vilken extern expertis de ansåg passade för den aktuella uppgiften. 
”Zigenarfrågan” var ett relativt nytt problem- och interventionsområde när 
AMS tilldelades ansvaret 1958, varför socialmedicinska problematiseringar 
relativt snabbt kunde vinna insteg på bekostnad av den dittills dominerande 
kunskapen. Frågan om hur man skulle kategorisera och klassificera romer 
inom ramen för styrelsens arbetsvårdande verksamheter var, som jag tidigare 
diskuterat, inte på förhand given utan löstes inom ramen för de existerande 
regelverken och med hjälp av socialmedicinska teknologier. 
 
Statliga instruktioner som betonade den enskilde tjänstemannens personliga 
ansvar och beslutsförmåga (inom statligt givna ramar) hade distribuerats 1960 
genom ”Staten och zigenarna”. Under påföljande två år inkom dock rapporter 
till AMS om att lokala tjänstemän, trots instruktioner, ändå inte förändrat 
praxis rörande ”zigenare”. Kommunalt motstånd mot statliga instruktioner var 
emellertid inte unikt för ”zigenarfrågan”. Sedan de tidiga efterkrigsåren fanns 
på hög nivå inom SAP en utbredd föreställning om ”kommunernas 
eftersläpning”. Det från centralt håll skapade handlingsutrymmet fylldes inte 
av de lokala aktörerna, vilket ledande socialdemokrater förklarade med 
okunskap, brist på förståelse, och en ”mentalitet” som i stället för att drivas av 
socialdemokratisk aktivism präglades av en passiv sparsamhetsinställning.458 
Inom SAP talade man ofta om att en klyfta hade uppstått mellan rikspolitiken 
och kommunalmännen, och denna klyfta skulle motverkas medelst informat-
ion. ”Svaret på eftersläpning blev upplysning”, skriver Ekström von Essen.459 
 
För att överkomma det hinder som motvilliga kommuntjänstemän och 
handläggare utgjorde i arbetet med ”zigenarnas anpassning” föreslog AMS 
därför 1962 att tjänstemännen på lokal och praktisk nivå måste upplysas på 
nytt. Tillhagen ombads att skriva artiklar i ett antal facktidskrifter där han 
vädjade om kommunernas förståelse och samarbete i ”zigenarfrågan”.460 
Skolöverstyrelsen underströk att ”det är beundransvärt, att vi lyckats få en 
                                                        
457 Rothstein, 1980, s. 66. 
458 Ekström von Essen, 2003, s. 207 f. 
459 Ekström von Essen, 2003, s. 207. 
460 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. Tillhagen skrev 
artiklar i Socialvårdsförbundets tidskrift, Arbetsmarknaden, och i Aktuellt från skolöverstyrelsen. 
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sådan kontroll och vet så pass mycket om var vi har zigenarna i detta land”, 
men likväl var det bristen på myndigheternas kunskap om och kontroll över 
romerna och deras situation som problematiserades.461 Detta resulterade i krav 
på nya undersökningar och ny detaljerad kunskap. 
 
Kraven ska förstås utifrån den roll som arbete spelade i efterkrigsdecenniernas 
medborgarskapsprojekt. I socialdemokraternas efterkrigsprogram från 1944 
framhävdes det ”nyttiga arbetets” betydelse för ekonomisk och samhällelig 
utveckling.462 Socialdemokraternas politik efter andra världskriget centrerades 
kring arbete, vilket samtliga arbetsföra (och fram till 1960-talet, huvud-
sakligen manliga) medborgare skulle (ha möjlighet att) ägna sig åt. De som 
inte hade denna möjlighet skulle utbildas eller omskolas. För de partiellt 
arbetsföra, vilka ur socialmedicinskt perspektiv bedömdes ha någon möjlighet 
att arbeta, var alternativet rehabilitering. Detta gällde många av de romer som 
var målgruppen för samtidens ”zigenarpolitik”. 
 
Kriterierna för normalitet – arbete, fast bostad och skolgående barn – var del-
vis relaterade till samtida politiska målsättningar; de var förutsättningarna för 
att de vuxna romerna skulle kunna arbeta. Liksom inom övriga ”branscher” i 
strukturomvandlingens Sverige var det emellertid i första hand männens arbete 
som myndigheterna fokuserade på. Detta gällde både de ”traditionella zigenar-
yrkena” (till exempel förtenning och kopparslageri) och det reguljära löne-
arbete (huvudsakligen industriarbete) som myndigheterna propagerade för – i 
båda fallen var det de romska männens möjlighet till sysselsättning som pro-
blematiserades, inte kvinnornas. Den manliga familjeförsörjar- och kvinnliga 
hemmafrunormen (male breadwinner/female homemaker) var sålunda stark i 
konstruktionen och hanterandet av ”zigenarfrågan” efter andra världskriget.  
 
På grund av detta diskuterades romska kvinnor mycket lite inom AMS fram 
till 1962; myndighetens fokus låg till en början nästan uteslutande på reguljärt 
lönearbete.  När myndigheterna, som samlades i AMS:s samarbetskommitté, 
diskuterade sina respektive erfarenheter av problemen med romers ”anpass-
ning”, uppmärksammades emellertid allt fler aspekter som inte hörde direkt 
till reguljärt lönearbete, men som antogs utgöra hinder för detta. Härigenom 
inkluderades hela den romska familjen även i AMS:s problemformuleringar; 
barnen måste gå i skola och myndigheterna behövde mer insyn i de romska 

                                                        
461 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i 
arbetsmarknadsstyrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
462 Wigforss, Ernst (red.), Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Stockholm, 1944, s. 4. För diskussion 
om SAP:s efterkrigsprogram, dess innehåll och betydelse, se Olsson & Ekdahl, 2014; Bergström, Villy, 
Socialdemokratin i regeringsställning: program och ekonomisk politik 1920-1988. Stockholm, 1988; 
Villy Bergström, ”Program och ekonomisk politik 1920-1988. SAP i regeringsställning” i Misgeld, 
Klaus, Bergström, Villy, Åmark, Klas & Molin, Karl (red.), Socialdemokratins samhälle: SAP och 
Sverige under 100 år. Stockholm, 1989. 
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hemmen för att se till att förutsättningarna för såväl arbete som utbildning 
fanns. Enligt tidens könsnormer var det framför allt kvinnan som ansvarade 
för hem och familj. Det var hennes fertilitet och sociala förmåga som 
reproducerade den normala familjen. AMS:s intresse zoomade sålunda ut från 
den romska mannens arbetsförmåga till en nivå där hela den romska familjen 
fokuserades i sitt respektive sociala sammanhang. Här uppmärksammades den 
romska kvinnan i första hand som mor och hemmafru, även om hon i flera fall 
yrkesarbetade utanför hemmet.  

Arbetsmarknadsstyrelsen, socialmedicinen och 
”zigenarfrågan”  
I denna del har jag på en detaljerad nivå analyserat samtidens arbetsmarknads-
politiska och socialmedicinska strategier och teknologier, som utvecklades och 
användes för att skapa kunskap och hantera problemen med avvikande 
individer och grupper i befolkningen. ”Zigenarfrågan” byggde på en problem-
atisering av romer som avvikande i relation till den svenska nationalstaten och 
sedermera välfärdsstaten. Under olika tider har denna problematisering 
används som argument för olika typer av interventioner. Problematiseringen 
av romers avvikelse som oacceptabel ligger emellertid till grund för såväl 
repressiva som inkluderande åtgärder under hela 1900-talet.463 I och med den 
socialmedicinska Zigenarundersökningen formulerades romers avvikelse i 
termer av sociala och medicinska handikapp som måste åtgärdas inom ramen 
för de expanderande välfärdssystemen. Zigenarundersökningen var med andra 
ord en del av den historiskt livskraftiga problematiseringen av romer som i 
samtidens policyarbete gick under namnet ”zigenarfrågan”. I fokus för 
efterkrigstidens ”zigenarfråga” stod de svenska romernas sociala medborgar-
skap i praktiken. 
 
Inom ramen för ”zigenarfrågan” har olika strategier etablerats under olika 
perioder. Efter andra världskriget satsade den socialdemokratiska regeringen 
på arbetsvård som strategi för att omskapa vuxna (under de första efterkrigs-
decennierna, oftast manliga) svenska medborgare från socialvårdsklienter till 
lönearbetare. I detta arbete inkorporerades de svenska romerna från slutet av 
1950-talet, då AMS blev ansvarig myndighet över ”zigenarfrågan”. I AMS 
verksamhet fanns redan de tidstypiska begreppen rehabilitering, anpassning 
och inpassning etablerade som myndighetsstrategier och -teknologier, som 
utvecklats med vuxna handikappade och andra grupper utanför den reguljära 
arbetskraften som målgrupp. När romer inordnades under AMS:s ansvar blev 
de också en målgrupp för sådana strategier och teknologier.  
 

                                                        
463 Marsh & Montesino, 2013; Montesino, 2002. 



141 

Romer hade inom ramen för ”zigenarfrågan” konstruerats som avvikande 
genom olika experters anspråk på vetenskaplig eller pseudovetenskaplig 
kunskap om gruppen. Fram till mellankrigstiden hanterade svenska myndig-
heter denna avvikelse i stort sett inte alls, eftersom myndighetsåtgärder 
förutsatte nationellt medborgarskap. Efter andra världskriget formulerades nya 
socialpolitiska mål inom ramen för den expanderande välfärdsstaten, samtidigt 
som de sociala och medicinska vetenskaperna utvecklade nya tekniker för att 
identifiera, undersöka och behandla avvikande personer och grupper. Inom 
ramen för dessa målsättningar och teknologier skulle avvikande (grupper av) 
medborgare normaliseras med hjälp av olika interventioner. 1950-talets inter-
ventioner var generella, vilket också problematiserades mot decenniets slut. 
1960-talet innebar således en mer differentierad och intensifierad politik som 
syftade till att ur fler perspektiv kartlägga ”svenska zigenare” på individnivå. 
Den socialmedicinska Zigenarundersökningen var ett led i denna process. De 
teknologier som användes var en samling metoder som hämtades från dels det 
medicinsk-vetenskapliga fältet, dels från vetenskapligt socialt arbete, och dels 
från arbetsrehabiliterande håll.  
 
Från det att AMS blev (del)ansvarig myndighet för ”zigenarfrågan” 1958 till 
dess att dess ledande tjänstemän beslutade att satsa stort genom att finansiera 
den socialmedicinska Zigenarundersökningen 1962, skedde betydande epis-
temologiska förändringar. Till en början övertog AMS den existerande folk-
loristiska problemformuleringen rörande svenska romer; etablerade experter 
anlitades och redan utvecklade regelverk och administrativa ramverk (rörande 
flyktingar) användes. Med tiden började dock tjänstemännens fokus på arbete 
och arbetsförmåga att ta allt större utrymme i såväl politik som praktik, vilket 
innebar att ”zigenarfrågan” differentierades i nya dimensioner där social-
medicinsk kunskap tog självklar plats.  
 
För att veta huruvida förutsättningarna för normalitet fanns inom den romska 
familjen efterfrågades ytterligare och mer detaljerade undersökningar av 
romer i deras respektive sociala miljö. I kapitel 5 visade jag att denna typ av 
undersökningar etablerades som en socialmedicinsk specialitet i samtiden. Jag 
har tolkat AMS:s och socialmedicinens problematisering av ”svenska 
zigenare” som handikappade som ett resultat av samproduktion, där veten-
skaplig forskning och politiska målsättningar motiverade och förstärkte varan-
dra. I det gränsdragningsarbete som försiggick drog de professionella och 
AMS-tjänstemännen gränser mot tidigare verksamheter utvecklade inom andra 
institutioner (Nordiska museet, lokala socialtjänster). AMS och social-
medicinarna kunde dra nytta av varandra: AMS genom att sammankopplas 
med en vetenskap på uppåtstigande, vars företrädare hade den social-
demokratiska regeringens öra, och genom att utarbeta åtgärder baserade på 
aktuell vetenskaplig forskning; socialmedicinarna genom att skaffa en inflyt-
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elserik och mäktig allierad med såväl ambitioner som medel att förändra sam-
hälle och medborgare på grundval av vetenskapliga – socialmedicinska – 
undersökningar. 
 
1960-talets assimilerande ”zigenarpolitik” skulle förberedas och till viss del 
genomföras inom ramen för Zigenarundersökningen. Utöver detta bedrevs 
även forskning inom ramen för Zigenarundersökningen. John Takman beskrev 
vid ett tillfälle ”zigenarlivet” som ”ett socialmedicinskt laboratorium”.464 
AMS:s finansiering av Zigenarundersökningen utgjorde den grundläggande 
förutsättning som möjliggjorde experternas handlingsfrihet och vetenskapliga 
kreativitet, därav beskrivningen av romernas liv som ett ”socialmedicinskt 
laboratorium”. Zigenarundersökningens vetenskapliga utformning och inrikt-
ning kom till i de vetenskapliga experternas arbete, vilket inte följde en på 
förhand upplagd planering utan till stor del utformades på en vardaglig nivå. I 
nästa del undersöker jag hur socialmedicinska aktörer under 1960-talet hanter-
ade och skapade nya innehåll i de ursprungligen av myndigheterna formul-
erade problemen. Socialmedicinen var det kunskapsområde som kom att def-
iniera gränserna såväl som innehållet i ”zigenarfrågan” under denna tid. Detta 
hade, som jag kommer att visa, konsekvenser för de aktiviteter som utveck-
lades i syfte att förbereda och/eller genomföra anpassningen av svenska romer. 

                                                        
464 ”Zigenarlivet – ett socialmedicinskt laboratorium. Av John Takman”. JT. C:2. 
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Del II Zigenarundersökningen 1962-
1965 

 
I del I visade jag att förutsättningen för att Zigenarundersökningen över huvud 
taget initierades 1962 var att ”zigenarfrågan” vid det laget hade formulerats 
som både ett socialmedicinskt och ett arbetsmarknadspolitiskt problem. Då var 
det emellertid ingalunda givet att undersökningen skulle komma att utformas 
och genomföras på det sätt som skedde. Detta hade att göra med forsk-
ningsrelaterade processer, där olika vetenskaper stred om problemformuler-
ingsprivilegiet och tolkningsföreträdet i kamper om trovärdighet. I följande 
kapitel ska jag undersöka dessa processer på en praktisk nivå. 
 
Zigenarundersökningen pågick mellan november 1962 och oktober 1965. I 
dess första etapp, november 1962 – april 1963, undersöktes den så kallade 
stockholmspopulationen, det vill säga de i Stockholmsområdet boende person-
er som var klassificerades som ”zigenare”. I maj 1963 påbörjades en andra 
etapp, då den så kallade landsortspopulationen, det vill säga samtliga personer 
utanför Stockholmsområdet identifierade som ”svenska zigenare”, undersök-
tes. John Takman var den praktiska ledaren och tillsammans med en social-
medicinsk arbetsgrupp genomförde han de individuella undersökningarna. 
Arbetsmarknadsstyrelsen finansierade båda etapperna och Takman redogjorde 
för undersökningarnas praktiska genomförande och resultat i två rapporter till 
AMS: Zigenarundersökningen 1962-1963. Stockholmspopulationen. En sum-
marisk rapport (maj 1963) och Zigenarundersökningen 1962-1965. Slutrap-
port den 31 mars 1966.465  
 
I Zigenarundersökningen ingick olika delundersökningar och ett par mer eller 
mindre fristående forskningsprojekt, varav vissa var planerade från början och 

                                                        
465 John Takman, Zigenarundersökningen 1962-1963. Stockholmspopulationen. En summarisk rapport, 
Stockholm och Uppsala, 17/5 1963; John Takman, Zigenarundersökningen 1962-1965: Slutrapport 
den 31 mars 1966, Stockholm, 1966. 
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andra formulerades efter att undersökningen startats. Administrationen och 
finansieringen av de olika delundersökningarna och forskningsprojekten del-
ades upp mellan olika myndigheter och institutioner. AMS var ansvarig för 
flera av verksamheterna, medan Uppsala universitets Medicinsk-genetiska 
institution respektive Riksförbundet mot reumatism stod bakom varsin under-
sökning. Genomförandet av de olika undersökningarna skilde sig också åt; 
olika institutioner var involverade i de respektive projekten, olika metoder 
tillämpades och resultaten redovisades i olika fora. Det var heller inte samtliga 
”svenska zigenare” som undersöktes i de olika projekten; endast vissa delar av 
gruppen utgjorde ”undersökningsobjekt” i några av specialstudierna, medan 
samtliga genomgick socialmedicinska personundersökningar. För att svara 
mot Zigenarundersökningens olika praktiska och vetenskapliga syften redovis-
ades undersökningens data på flera olika sätt och i flera olika sammanhang. 
Finansieringen, administrationen, genomförandet och presentationen av det 
som Takman 1966 sammanfattade som ”Zigenarundersökningen 1962-1965” 
var med andra ord komplex.466 Innan jag analyserar Zigenarundersökningens 
genomförande ska jag dock i nästa kapitel skildra upptakten till och planlägg-
ningen av undersökningen.  

                                                        
466 Här avser jag de undersökningar och forskningsprojekt som John Takman inkluderade i sin 
slutrapport till AMS 1966, Takman, 1966 B. 
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7. Förhistorien  

Syftet med detta kapitel är att undersöka hur det gick till när olika aktörer 
formulerade ”zigenarfrågans” problem så att olika lösningar blev möjliga. 
Frågorna gäller med andra ord hur problematiseringen gick till i praktiken. 
Genom att analysera perioden som föregick Zigenarundersökningen ska jag ge 
en bild av hur politiska och vetenskapliga målsättningar samspelade och hur 
detta utmynnade i formuleringen av vetenskapliga forskningsfrågor. Det är 
sålunda samproduktionen av politik och vetenskap som står i centrum. Jag har 
främst använt mig av källmaterial från AMS:s respektive Takmans arkiv samt 
svensk och internationell vetenskaplig litteratur rörande medicinsk genetik och 
litteratur rörande ”zigenarfrågan” och ”zigenare” från 1940- till 1960-talet. 
Kapitlet avgränsas tidsmässigt huvudsakligen till våren, sommaren och hösten 
1962, då den socialmedicinska problematiseringen av ”zigenarfrågan” började 
ta sig mer konkreta uttryck både bland tjänstemännen på AMS och bland 
socialmedicinska och vetenskapliga aktörer inom Stockholms socialtjänst och 
på Uppsala universitet.  
 

En forskningsuppgift formuleras 
Från myndigheternas sida startade planeringsprocessen under försommaren 
1962. På ett AMS-sammanträde i juni informerade Tillhagen om en hälso-
kontroll av romer som genom distriktsläkarens försorg hade påbörjats i 
Stockholm.467 Även andra aktörer från det medicinska och vetenskapliga fältet 
hade visat intresse för romer som ”undersökningsobjekt”, rapporterade han: 
 

Genetiska institutionen vid Uppsala Universitet och med. kand. 
Ahlfors är intresserad av att göra en komb[inerad] genetisk-social-
medicinsk undersökning av de svenska z[igenarna], en under–sök-
ning som A[hlfors] gärna ville göra till en doktorsavhandling; han 

                                                        
467 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i arbetsmarknads-
styrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
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är beredd offra 2 år på uppgiften. Intresse för saken har också 
uttalats från socialmedicinskt håll av professorerna Inghe och 
Berfenstam. Kan man räkna med ett ekonomiskt bidrag från social-
styrelsen för detta arbete?468  

 
Intresset från läkarhåll togs emot positivt bland de statliga tjänstemännen, som 
dock undrade hur “zigenarna” skulle förmås att frivilligt ställa upp på under-
sökningen. Tillhagen menade att endast omkring 200 “försökspersoner” be-
hövdes, och han ställde frågan om man eventuellt kunde “koppla ihop denna 
undersökning med viss bidragsgivning?” Enligt Albert Bergh, arbetsvårdens 
byråchef, var detta möjligt inom ramen för förtidspensioneringens bestäm-
melser, men han undrade om det kanske kunde ordnas som en form av 
socialhjälp. Han ställde därför frågan till Socialstyrelsen om vilka praktiska 
åtgärder som fordrades för att socialhjälp skulle kunna betalas ut. På detta 
svarade Socialstyrelsens byrådirektör Herngård: 
 

Antingen skall vederbörande vara minderårig eller på grund av 
medicinska skäl ur stånd att försörja sig. Beträffande svenskar i 
övrigt måste läkarintyg företes, men i zigenarfallen tar vi detta mer 
legert. Man förstår ju läkarna. Zigenarna klagar ofta över psyko-
somatiska besvär. Det blir ingenting med läkarhjälpen där. Vi kan 
inte begära, att zigenarna skall prestera så mycket, när vi inte 
riktigt har klart för oss deras hälsotillstånd.469 

 
Motiven för en undersökning av romernas hälsotillstånd var sommaren 1962 
sålunda tydligt formulerade bland såväl statliga som lokala myndighets-
representanter i Stockholm; individuella undersökningar beskrevs som nöd-
vändiga för att gradera romers arbetsförmåga. Problemet var bara hur en sådan 
undersökning skulle administreras och finansieras. Socialstyrelsen menade att 
om sjukdom låg till grund för arbetsoförmåga kunde sjukkassorna ge bidrag. 
Däremot beskrevs det som omöjligt för myndigheten att finansiera veten-
skaplig forskning i form av en doktorsavhandling. Istället planerade de statliga 
tjänstemännen för ett regionalt ”samarbete på fältet”, där distriktens provins-
ialläkare och lokala myndigheter involverades.470 Den medicinska kunskaps-
insamlingen planerades med andra ord i enlighet med den verksamhet som 
AMS och övriga statliga myndigheter dittills bedrivit i ”zigenarfrågan”, det 
vill säga genom samordning mellan redan existerande medicinska institutioner 
och myndigheter på regional och lokal nivå.  
                                                        
468 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i arbetsmarknads-
styrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
469 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i arbetsmarknads-
styrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
470 ”Protokoll, fört vid överläggningar med samarbetskommittén i zigenarfrågor i arbetsmarknads-
styrelsens plenirum fredagen den 15 juni 1962”. AMSARB. F4:1. 
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Än så länge hade AMS inte formulerat något ”behov” av en särskild social-
medicinsk undersökning av svenska romer. För forskarna Gunnar Inghe och 
Ragnar Berfenstam på Socialmedicinska institutionen och Lars Beckman och 
Karl Arfors på Medicinsk-genetiska institutionen på Uppsala universitet,471 
var det dock inte huvudsakligen den socialmedicinska problematiseringen av 
”zigenarfrågan” som väckte vetenskapligt intresse, utan det gjorde de ”svens-
ka zigenarnas” status av så kallat isolat. Denna både socialmedicinska och 
medicinsk-genetiska klassificering hade, som jag kommer att visa längre fram, 
avgörande betydelse för genomförandet – expansionen och inriktningen – av 
Zigenarundersökningen. I nästa avsnitt undersöker jag därför ingående vad 
begreppet isolat egentligen stod för och varför det användes inom forskningen, 
för att i därpå följande avsnitt undersöka hur ”svenska zigenare” klassifi-
cerades som ”socialt isolat”. 

Isolat 
Begreppet isolat formulerades inom medicinsk-genetisk och populations-
genetisk forskning under mellankrigstiden, men det var först efter andra 
världskriget som isolatens betydelse för vetenskapen på allvar uppmärksam-
mades.472 I begreppet ryms både sociala och genetiska dimensioner; forskare 
under mellankrigstiden definierade inte tydligt skillnaden mellan sociala res-
pektive medicinska eller biologiska isolat. Sociala och genetiska klassi-
ficeringar av isolat sammanblandades både metodologiskt och analytiskt; i den 
human-genetiska forskningen användes antropologisk, antropometrisk och 
historisk kunskap om gruppers avvikelser och isolerade status både som 
utgångspunkt och som komplettering till den genetiska kunskapsinsamling-

                                                        
471 Den Ahlfors, som Tillhagen refererade till på AMS-sammanträdet är troligtvis samma person, Karl 
Arfors, men med felstavat namn, som förekommer i Takmans korrespondens och andra källor i 
Takmans arkiv. 
472 Under 1960- och 1970-talet publicerades flera studier inom medicinsk genetik, eller ”population 
genetics”, som sökte kartlägga den genetiska grunden till sjukdom, ”defekter” och störningar. 
Forskningsmaterialet i dessa studier var ”folk”, eller med en epidemiologisk term ”populationer”, som 
av religiösa, sociala och/eller geografiska orsaker, hade varit isolerade från andra ”folk” i flera 
generationer. Här kan särskilt nämnas Finlands befolkning, vars gener ofta har använts och används 
alltjämt som forskningsmaterial. Den finska befolkningens särställning inom genetisk och 
epidemiologisk forskning beror dock inte bara på deras vetenskapliga status som ”isolat”, utan hör 
också samman med Skandinaviens omfattande befolkningsregister, som möjliggör att kartläggningen 
av människors gener kan länkas till deras sociala situation. Se vidare Bauer, 2008; Bauer, 2014; Rose, 
2007. Andra grupper som undersöktes inom den medicinska genetiken under efterkrigsdecennierna var 
bland annat ”Old order Amish”, hutteriter och sardinska och judiska grupper. Se vidare Jorde, LB et al 
”Gene mapping in isolated populations: New roles for old friends?”, Human Heredity, vol. 50, nr. 1, 
2000; Arcos-Burgos, M & Muenke, M. ”Genetics of Population Isolates”, Clinical Genetics 2002: 61.  



148 

en.473 Att ta reda på vad som gjorde att vissa grupper utvecklade vissa typer av 
avvikelser – det vill säga huruvida de i någon bemärkelse utgjorde ett isolat – 
formulerades snarare som en forskningsfråga. Forskarnas uppgift var alltså att 
ta reda på hur miljö respektive arv samverkade i formandet av mänskliga 
egenskaper som hade betydelse för sociala och/eller medicinska problem på 
befolkningsnivå.  
 
Mellankrigstidens human-genetiska forskare fokuserade särskilt på den genet-
iska forskningens möjlighet att skapa vetenskapligt underlag för befolknings-
politik. Detta för tankarna till den steriliseringspolitik som grundlades under 
mellankrigstiden. Gunnar Dahlberg, Rasbiologiska institutets chef från 1936, 
menade emellertid att åtgärder som sterilisering hade försumbar effekt ur 
samhällssynpunkt men att det av humanistiska och ekonomiska skäl kunde 
vara försvarbart i enskilda fall.474 I stället för att underbygga sterilisering 
kunde genetisk forskning på befolkningsnivå, enligt Dahlberg, snarare vara av 
betydelse för en klassutjämnande politik. Denna politik siktade mot att bryta 
upp gamla hierarkier och skapa, med samtida human-genetisk terminologi, 
panmixi, vilket i korthet innebar att människor gifte sig och skaffade barn över 
sociala gränser baserade på till exempel klass. Detta var socialdemokratins 
målsättning och Dahlberg, som var vänsterorienterad, lät således sin veten-
skapliga gärning understödja denna politik.475  
 
I boken Arv och ras (1940) skrev Dahlberg angående uppkomsten av sociala 
isolat: 
 

Det kan vara fråga om små, avsides liggande byar, som ha dåliga 
kommunikationer med yttervärlden. […] Gränserna mellan isolaten 
äro delvis av geografisk natur skogar och och sjöar skilja bygder 
från varandra, […]. Emellertid förefinnes också gränser av annan 
natur. Man gifter sig mera inom sin egen klass än med personer, 
som stå på en annan social nivå. I denna mening kan man tala om 
sociala isolat. En speciell art av sådana isolat äro vissa ”raser”. 
Judar gifta sig exempelvis oftare med varandra än med icke judar, 
och i denna mening kunna de judiska minoriteterna anses vara 
isolat av särskild karaktär.476 

 
En grupp kunde således vetenskapligt definieras som ett isolat i många hän-
seenden: geografiskt, socialt, etniskt, genealogiskt, biologiskt, och så vidare. 
                                                        
473 Arcos-Burgos & Muenke, 2002, s. 233. Idag studeras befolkningsisolat snarare i storskaliga, 
internationella, kartläggningsprojekt och i bioteknologiska företags forskning. Se vidare Bauer, 2008; 
Bauer, 2009; Bauer, 2014; Rose, 2007. 
474 Dahlberg, Gunnar, Arv och ras. Stockholm, 1940, s. 118-130. 
475 Broberg, Gunnar, Statlig rasforskning: en historik över Rasbiologiska institutet. Lund, 1995, s. 74 f. 
476 Dahlberg, 1940, s. 144. 
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Således har forskare avgränsat och undersökt sociala isolat på bland annat 
klassmässiga, yrkesmässiga, etniska, språkmässiga och religiösa grunder.477 I 
detta sammanhang tolkar jag isolat-begreppet som en metafor för det som 
definierades som avvikande, vilken har formulerats för olika politiska 
och/eller vetenskapliga syften. Genom att vetenskapligt definiera en grupp 
som ett isolat motiverades fortsatta och fördjupade studier i isoleringens 
konsekvenser på individuell, kollektiv och samhällelig nivå.  
 
Idén om avvikelse var emellertid inte bara en metafor; det fanns folkhälso-
politiska skäl till att kartlägga genetiska avvikelser i isolerade grupper inom 
befolkningen. Ur vetenskaplig synpunkt var det, hävdade Dahlberg 1940, 
intressant att undersöka isolatets storlek, eftersom denna i sin tur hade 
betydelse för dess genetiska sammansättning och eventuella ”ärftligt betingade 
defekter”.478 Det pågick, enligt Dahlberg, flera processer i samhället, som dels 
utvidgade, dels utsuddade gränserna för isolat. Den ena processen – 
befolkningsökningen – var långsam och hade startats under föregående 
århundrade. ”När ett folk ökar i antal, måste ju också de enskilda isolaten 
växa”, skrev Dahlberg.479 Den andra processen var industrialiseringen, utveck-
lingen av kommunikationerna och ”flykten till städerna”, som sammantaget 
också bidragit till att bryta isolatgränser. Den fortskridande demokratiseringen 
av samhället angavs också som en orsak till ”isolatbrytningar”.480  
 
I ljuset av dessa processer var det enligt Dahlberg en angelägen forsknings-
uppgift att söka få ett mått på isolatgränsernas nedbrytande. Denna fråga 
hängde samman med en övergripande fråga, som mellankrigstidens debattörer, 
experter och politiker stött och blött sedan länge – den så kallade ”degener-
ationen”.481 Dahlberg hävdade att sterilisering och fortplantningsförhindrande 
åtgärder var utan betydelse när det gällde ”de defekta” – de skulle inte minska 
i antal på grund av dylika interventioner. Det som däremot kunde ha minsk-
ande effekt på antalet ”defekta” var brytningen av isolat: ”De faktorer, som 
när det gäller de sällsynta defekterna verka rasförbättrande, äro landsbygdens 

                                                        
477 Arcos-Burgos & Muenke, 2002; Jorde, LB, 200. Adam Heymowski refererar i sin avhandling till 
undersökningar av ”religiösa isolat”, t ex judar i Tyskland, ”etniska isolat”, t ex indianer i 
Nordamerika, och ”geografiska isolat”, framför allt öbefolkningar i Japan och Sydatlanten. Se 
Heymowski, 1969, s. 53 f, not 14-22. Det genomfördes också undersökningar av andra svenska 
befolkningsgrupper som definierades som isolat, bland annat av Jan Arvid Böök, sedermera 
föreståndare för Institutionen för medicinsk genetik på Uppsala universitet, som under 1950-talet 
undersökte tre s.k. isolat i Norrbotten. Se J. A. Böök, ”Genetical investigations in a North-Swedish 
population”, [1-2], Annals of Human Genetics. 1956 och 1957. 
478 Dahlberg skrev angående detta: ”Om ett sådant anlag uppstår i ett isolat, sprider det sig innanför 
isolatet men når mera sällan utanför gränserna. Ju skarpare gränsen är, desto mindre är naturligtvis 
utsikten, att anlaget skall överskrida gränsen”. Dahlberg, 1940, s. 146. 
479 Dahlberg, 1940, s. 148. 
480 Dahlberg, 1940, s. 148. 
481 För en studie av aktörerna inom den svenska eugeniken, se Björkman, 2011. 
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avfolkning och städernas tillväxt, cyklar, bussar, dansbanor och städernas 
nöjesliv”, kort sagt allt sådant som fick olika människor att komma ihop och 
eventuellt bilda familj tillsammans med tidigare okända (och därmed genetiskt 
olika) människor.482  
 
Dahlberg påtalade dock behovet av mer forskning för att den genetiska och 
samhälleliga betydelsen av isolatbrytningar skulle kunna beläggas veten-
skapligt. Den huvudsakliga frågan var hur isolatbrytningar verkade på ”de 
ärftliga egenskaper, som betinga den sociala effektiviteten, det vill säga hur 
processen verkar på vanliga egenskaper, vilka ärvas på mera komplicerat 
sätt.”483 Bland dessa egenskaper inräknade Dahlberg såväl intelligens som 
arbetsförmåga och ”god” karaktär. Vetenskapliga forskningsfrågor formuler-
ades sålunda med nära kopplingar till samtidens dominerande politik. Samtid-
ens socialdemokrater, som ju understödde industrialisering, urbanisering och 
etableringen av ”folkliga” nöjen, kunde således hänvisa till human-genetiska 
forskningsresultat som visade att den förda politiken i själva verket hade 
”rasförbättrande” effekter.  
 
För Dahlberg, som var en socialt inriktad genetiker, var det sålunda inte 
isolatets biologiska betydelse för ”degenerationen”, utan dess sociala betyd-
else för ”effektiviteten”, som framstod som mest angelägen att utforska vidare. 
Detta bör kopplas till samtidens politik, som hade etablerat medborgarskap 
som grund för sociala rättigheter, och som i gengäld förväntade sig effektiva 
och ”nyttiga”, det vill säga arbetande, medborgare.484 Det genetiskt-
vetenskapliga intresset för ”svenska zigenare” som socialt isolat under 1960-
talet kopplar jag konkret dels till den växande efterfrågan på mer kunskap om 
sjukdomar (eller ”defekter”) inom olika isolat, samt vad som hände när isolat 
bröts, dels till den befolknings-genetiska forskning som höll på att etableras 
under efterkrigsdecennierna, vilken särskilt poängterade isolatens unika status 
som forskningsobjekt. Vetenskapens och medicinens roll i efterkrigstidens 
välfärdspolitik, innebar också att en politiskt grundad efterfrågan på kunskap 
om de ärftliga egenskapernas inverkan på människors ”sociala effektivitet” 
formulerades. Vetenskapliga forskningsfrågor samproducerades sålunda med 
socialpolitiska problematiseringar av vissa befolkningsgrupper och politiska 
reformer. 
 

                                                        
482 Dahlberg, 1940, s. 150. 
483 Dahlberg, 1940, s. 151. 1944 genomförde Dahlberg, på Socialstyrelsens uppdrag, en antropometrisk 
undersökning av en grupp på 66 män klassificerade som ”tattare”. Resultaten jämfördes med material 
från en undersökning av värnpliktiga under 1920-talet, och Dahlberg drog slutsatsen att ”tattare” 
troligen inte var besläktade med ”zigenare” och att de inte avvek från den genomsnittliga ”svensken” 
(representerad av värnpliktiga). Se Gunnar Dahlberg, ”Anthropometry of ’tattare’, a special group of 
vagabonds in Sweden”, Upsala läkareförenings förhandlingar, 1944. 
484 Se nedan kap. 9 om den antropologisk-genetiska delstudien av ”zigenare” i Stockholm. 
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Efter andra världskriget, då värdet av genetisk forskning om ”raser” kraftigt 
ifrågasattes, ökade isolatets betydelse för genetisk forskning. I Mathematical 
methods for population genetics (1948) sökte Dahlberg skapa reda i relationen 
mellan de två begreppen genom att differentiera ”raser” från isolat:  
 

Strictly speaking, we cannot speak of racial characters – only of 
racial differences. A character which today is common to the human 
race, and is consequently not a racial character, may tomorrow 
become such an one [sic] by the discovery of a group of isolates 
which lack it.485  

 
Av denna anledning var forskning på olika isolat önskvärd. Human-genetisk, 
det vill säga det som tidigare kallades för rasbiologisk och senare även 
medicinsk-genetisk, forskning hade också betydelse för konstruktionen av 
nationalstaten. Dahlberg menade nämligen att politiska och patriotiska normer 
för mänskligt beteende kunde baseras på skillnader mellan ”raser”, men att det 
behövdes forskning som grund för detta.486  
 
För att fastslå skillnader mellan olika ”karaktärer” använde genetikerna bio-
metriska mätmetoder, där en grupps ögonfärg och kroppslängd jämfördes med 
en annan grupps, medan antropologer använde sig av statistiska metoder för 
att undersöka skillnader mellan olika grupper.487 Kunskapen om hereditet och 
geners betydelse för ”karaktärer” var emellertid teoretisk och baserades på 
mendelismen; det tycks ha varit ovanligt att ny kunskap samlades genom nya 
genetiska laborationer.488 Dahlberg efterfrågade därför ny forskning, som 
kombinerade de olika metoderna med syftet att inte bara identifiera skillnader 
mellan grupper utan också mäta hur stora dessa skillnader var. Att få tag på 
sådana data var dock besvärligt, menade Dahlberg, bland annat på grund av att 

                                                        
485 Dahlberg, Gunnar, Mathematical methods for population genetics. Basle, 1948, s. 108. Dahlberg 
skrev först en tysk upplaga av boken redan 1943, ”I believed at the time that the Germans would 
especially need sensible information on the subject after the war” [s. VI), sedermera kom den engelska 
versionen ut i två olika upplagor. Boken torde sålunda haft betydande inflytande i samtidens 
humangenetiska forskning. 
486 Huvudfrågorna i denna forskning borde enligt Dahlberg vara: ”To what extent do differences occur 
within a people – i.e. how far is it heterogeneous and built up of isolates, whether social or regional, 
differing from one another – and to what extent are there differences between two different peoples?” 
Dahlberg, 1948, s. 108. 
487 Dahlberg, 1948, s. 111 f. 
488 Mendelism är en ärftlighetslära som uppkallats efter den österrikiske munken Gregor Mendel (1822-
1884), som brukar anses som genetikens fader. Mendel experimenterade på ärtor i klosterträdgården 
och kunde därigenom visa att arvsanlag var odelbara enheter, och att egenskaper ärvs genom slumpvisa 
kombinationer av dessa enheter. Detta kontrasterade mot samtidens genetiska vetande, som såg 
arvsmassan som en substans som likt vatten och saft kunde spädas och blandas. Mendel presenterade 
sina tankegångar på 1860-talet, men det var inte förrän efter sekelskiftet 1900, då andra forskare 
bekräftades hans slutsatser, som hans arbeten började spela roll och den s.k. mendelismen etablerades. 
Dahlberg, 1940, s. 16-19. 
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det var svårt att i praktiken avgränsa isolat.489 För forskarna på Institutionen 
för medicinsk genetik torde en undersökning av de ”svenska zigenarna” – en 
avgränsad grupp inom landets gränser – sålunda ha framstått som ett idealiskt 
forskningsprojekt, som både kunde motiveras utifrån nationsbyggande och 
vetenskapliga ambitioner. 
 
Från mellankrigstidens till efterkrigstidens genetiska forskning fanns en 
kontinuitet som framför allt rörde hur forskare både utgick ifrån sociala isolat 
för att formulera forskningsproblem och använde sig av sociala isolat som 
forskningsobjekt.490 Forskningen på 1960-talet framstår således som en 
vidareutveckling av de problemställningar som Dahlberg formulerat rörande 
isolat på 1940-talet. Detta kan kontextualiseras i både vetenskapshistoriska 
och socialhistoriska sammanhang, vilka givetvis var sammankopplade. I 
efterkrigstidens socialhistoriska sammanhang motiverades den medicinsk-
genetiska forskningen inte längre utifrån rasbiologiska utan framför allt 
samhälleliga och folkhälsorelaterade argument.491 Migrationsströmmarna 
under och efter andra världskriget innebar att en stor mängd människor 
flyttade till andra länder och/eller andra världsdelar. 1960-talets sociala 
rörelser uppmärksammade de orättvisor mellan ”nya” och ”gamla” befolk-
ningsgrupper, eller mellan olika ”raser”, som präglade efterkrigstidens sam-
hälle. Dessa processer gjorde avtryck även i internationella forskarsamman-
hang, där en ”efterfrågan” på genetiskt och socialt avgränsade grupper – isolat 
– vilka var möjliga att studera i såväl socialt som genetiskt hänseende och 
skulle kunna användas i komparativa studier, kan märkas.492 Utsikten att 

                                                        
489 Dahlberg, 1948, s. 112 f. 
490 Internationellt intresserade sig 1960-talets medicinsk-genetiska forskare också för effekterna av 
”korsningar” mellan olika ”raser” eller populationer.: ”If populations differ in their gene pool, then a 
legitimate question is whether matings between persons of different races are biologically equal to 
matings within racial groups.” Sutton, Harry Eldon, An introduction to human genetics. New York, 
1965, s. 233. 
491 Se t ex Dahlberg, 1940. Historikern Daniel J. Kevles har etablerat begreppen ”mainlineeugenik” och 
”reformeugenik” för att tydliggöra skillnaderna mellan olika typer av eugenik. Mainlineeugenik avser 
den eugenik, som upprättade rashierarkier och hierarkier inom olika sociala grupper i befolkningen. 
Reformeugeniken formulerades av framför allt vänsterinriktade genetiker (som t ex Dahlberg i 
Sverige) med start under 1930-talet, och på grundval av den höjda kunskapsnivån om ärftlighet och 
genetik. Kevles, Daniel J., In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. New 
York, 1985. För studier av de två typerna av eugenik i en svensk kontext, se Björkman, 2011, s. 130-
141; Tydén, 2002, s. 27-31; Broberg, 1995; Broberg & Tydén, 1991, s. 46-57.  
492 Bland annat Lars Beckman på Institutionen för medicinsk genetik i Uppsala reste t ex till Hawaii i 
forskningssyfte. Hawaii, rapporterade Sutton, var ett bra ställe att studera ”rasblandning” på, eftersom 
det där fanns både ”kaukaser”, ”orientaler” och ”polyneser” representerade. Sutton framhöll att 
avsaknaden av sociala barriärer medgav ingifte mellan grupperna, ”and it is therefore possible to 
compare offspring from various parental combinations”. Forskning på dessa områden hade påbörjats, 
rapporterade han vidare, men dittills hade ”no effects of interbreeding” noterats och det var uppenbart 
att ”rasblandning” i en del fall hade ”produced offspring who are in the normal range of biological 
fitness, including abilities and fertility”. Boken kom ut i sex upplagor mellan 1965 och 1980. Citat från 
Sutton, 1965, s. 233.  
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studera de ”svenska zigenarna” som ett socialt isolat torde sålunda ha framstått 
som särdeles attraktiv för 1960-talets svenska genetiker.  

”Svenska zigenare” som isolat 
Fram till slutet av 1800-talet användes begreppen ”tattare” och ”zigenare” som 
synonymer i svensk myndighetspolitik, medan 1900-talets undersökningar 
snarare syftade till att differentiera kategorierna och undersöka och kartlägga 
deras ursprung och släktskap. I Fattigvårdsutredningens betänkande Förslag 
till lag om lösdrivares behandling m.fl. författningar (SOU 1923:2) ägnade 
utredarna avsevärt utrymme till att särskilja ”tattare” från ”zigenare” samt 
fastslå respektive grupps medborgarstatus.493 Efter andra världskriget ansågs 
indelningen av grupperna vetenskapligt etablerad; Tillhagen inkluderade inte 
”tattarna” i sina undersökningar utan menade att dessa var att anse som en 
social grupp utan koppling till ”zigenarna”.494 Under 1940-talet var romen 
Johan Demitri Taikon en viktig informant:  
 

Tillsammans med honom har jag gjort upp en förteckning över 
Sveriges alla zigenare, och sedan medlem för medlem diskuterat 
igenom denna med den officiella namnlängd, som Kungl. 
Socialstyrelsens undersökning av 1943 resulterade i. Under många, 
långa, ivriga och i hög grad detektivbetonade konferenser med 
Miloš	  [Demitri Taikon, min anm.] tror jag mig ha lyckats identifiera 
och familjebestämma den officiella namnlängdens zigenare – 
svårigheten har framför allt bestått i att komma till rätta med 
släktskapen bakom de otaliga namn under vilka zigenarna med stor 
virtuositet förstått att dölja sig.495  

 
Tillhagens kartläggning resulterade i uppsatsen ”Zigenarsläkterna i Sverige” 
som sedermera översattes och publicerades i två artiklar under titeln ”Gipsy 
clans in Sweden” i Journal of the Gypsy Lore Society 1949 och 1950.496 Han 
kompletterade sedermera uppgifterna 1955-1956, i och med sitt arbete som 
”zigenarexpert” i den statliga utredningen om ”zigenarfrågan” (SOU 1956:43), 
och 1961-1962, då han arbetade som Arbetsmarknadsstyrelsens och Social-
styrelsens ”zigenarexpert”.  
 
Till grund för definitionen av de ”svenska zigenarna” som ett isolat inom den 
svenska befolkningen låg framför allt studier som genomfördes under 1940-
                                                        
493 Förslag till lag om lösdrivares behandling m. fl. författningar, SOU 1923:2. 
494 Tillhagen, Carl-Herman, Zigenarna i Sverige. Stockholm, 1965, kap. 2. 
495 Tillhagens släktregister finns i JT. A:2. Andra forskare som undersökte och kartlade romers och 
resandes släktskap var historikern Allan Etzler, socialantropologen Adam Heymowski och 
genetikern/rasbiologen Gunnar Dahlberg. 
496 Tilhagen, Carl-Herman ”Gipsy clans in Sweden” i Journal of the Gypsy Lore Society, vol XXVIII, 
(1949), vol XXIX, (1950). 
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talet, närmare bestämt Tillhagens genealogiska kartläggning av ”zigenar-
släkterna i Sverige”.497 Även historikern Allan Etzler definierade i sin 
avhandling Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. Historia och språk 
(1944) ”zigenarna” som ett isolat med hjälp av genealogisk, social och ling-
vistisk kunskap.498 En huvudfråga för Etzler var huruvida ”tattare” och 
”zigenare” hade gemensamt ursprung, och därmed tillhörde samma isolat. 
Etzler menade att de gjorde det. Frågan togs senare upp av socialantropologen 
Adam Heymowski, som i sin licentiatavhandling, Om ”tattare” och 
”resande” (1955), med hjälp av genealogiska ”bevis” hävdade att ”tattare” 
inte var besläktade med ”zigenare”.499 I doktorsavhandlingen, Swedish 
"travellers" and their ancestry: a social isolate or an ethnic minority? (1969), 
utvecklade Heymowski resonemanget. Som teoretisk utgångspunkt använde 
han bland annat det resonemang angående isolat och ”raser” som Dahlberg 
först diskuterade i Arv och ras (1940) och sedan utvecklade i Mathematical 
methods for population genetics (1948).500 
 
Med hjälp av Dahlberg, med flera, definierade Heymowski ”tattarna” som ett 
socialt isolat, framför allt på grund av den höga giftermålsfrekvensen inom 
gruppen.501 Heymowski etablerade också en motsatsställning mellan olika 
isolat, där ”tattare" var att anse som ett socialt isolat, medan ”zigenare” 
betecknades som ett etniskt isolat eller minoritet.502 Vad han lade i begreppen 
”socialt” respektive ”etniskt” isolat framgår emellertid inte i hans avhandling. 
Eftersom själva huvudsyftet var att fastslå huruvida ”tattare” skulle definieras 
som en etnisk eller en social grupp (och om de i så fall var besläktade med 
romer), tolkar jag frånvaron av definitioner som att romers ”etniskhet” var 
tagen för given, medan ”tattares” var ifrågasatt från vetenskapligt håll.  
 
För Heymowski, liksom för Etzler och andra samtida forskare i Norge, 
Finland och Danmark, var det en målsättning att vetenskapligt fastställa 
gränserna för olika grupper som hade definierats som avvikande, för att 
därigenom förklara avvikelsens grund, det vill säga om den berodde på den 
omgivande miljön eller på socialt nedärvda och gruppinterna markörer som till 
exempel språk och traditioner. Forskningens vidare, men implicita, syfte var 
med andra ord bekant – att identifiera vilka grupper som skulle betraktas som 
”främlingar” respektive ”inhemska”, vilket i sin tur gav underlag för 
myndighetsåtgärder. Anne Minken har tematiserat forskningen om ”tattare” 
eller resande enligt två tolkningsmodeller – den etniska respektive den socio-
ekonomiska tolkningsmodellen – där Etzler representerade den förra och 
                                                        
497 Se ovan s. 27 och not 63. 
498 Etzler, 1944. 
499 Heymowski, Adam, Om "tattare" och "resande". Uppsala, 1955. 
500 Dahlberg, 1948; Heymowski, 1969, s. 51, not 11. 
501 Heymowski, 1969, s. 52. 
502 Heymowski, 1969. 
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Heymowski den senare.503 De vetenskapliga experter som engagerade sig i 
efterkrigstidens ”zigenarfråga” problematiserade emellertid inte relationen 
mellan ”tattare” och ”zigenare” – den socioekonomiska tolkningsmodellen 
hade (för tillfället) överhanden, vilket innebar att ”tattares” status i relation till 
”zigenare” hade avfärdats som vetenskapligt problem.  
 
Differentieringen mellan ”etniska” respektive ”sociala” grupper kopplar jag 
till den efterkrigstida välfärdsstatens administrativa och ekonomiska möjlig-
heter att utarbeta riktade interventioner mot klart avgränsade grupper. I detta 
avseende var de ”svenska zigenarna” en tydlig målgrupp för myndighets-
arbete; genom vetenskapliga undersökningar kunde kategorin avgränsas till en 
relativt liten och hanterbar grupp. Detta var inte fallet med de personer som 
identifierades som ”tattare” av experter och personer i myndighetsställning. 
Snarare hade mellankrigstidens vetenskapliga (liksom flera ovetenskapliga) 
undersökningar sammantaget visat att gruppen var omöjlig att särskilja från 
den övriga befolkningen.504 Trots att ”tattarna” hade definierats som en 
särskilt problematisk grupp i den fattiga befolkningen redan i slutet av 1800-
talet (och fram till 1940-talet) blev de aldrig, till skillnad från ”svenska 
zigenare”, till särskilda interventionsobjekt för myndighetsarbete. Enligt 
Montesino hade detta dels att göra med att såväl forskare som myndigheter 
hade svårigheter att särskilja gruppen, dels med ”de extra kostnader som en 
satsning på tattarna skulle medföra”. Efter andra världskriget hade det 
ekonomiska läget dock förändrats avsevärt, samtidigt som den tidigare 
moraliskt fördömande och repressiva politiken gentemot fattiga inom 
befolkningen ifrågasattes.505 Omfattande satsningar på ”zigenare” blev 
sålunda en praktisk möjlighet för den efterkrigstida välfärdsstaten. 
”Zigenarna” var dessutom lättare att särskilja från den övriga befolkningen, 
både tack vare genealogiska kartläggningar som spårade samtliga individer till 
ett fåtal släkter, och på grund av att ”zigenare” ansågs lätta att identifiera 
eftersom de var mer ”olika” övriga befolkningen.  
 
Heymowskis slutsats var rådande i Sverige under 1950-talet; 1954 års 
Zigenarutredning problematiserade inte ”tattarna”, och Tillhagens genealog-
iska kartläggning av ”zigenarna” i Sverige togs till intäkt för gruppens socialt 
och genealogiskt isolerade status. Efterkrigstidens kunskapsinsamling rörande 
romer använde sålunda denna status som isolat som en utgångspunkt för form-
uleringen av forskningsfrågor. För forskarna på institutionerna på Uppsala 
universitet var det framför allt möjligheten att bedriva genetisk och medicinsk 
forskning på isolatet som framhölls som intressant. Om man med hjälp av 
genetisk forskning kunde fastslå att gruppen faktiskt utgjorde ett isolat i 

                                                        
503 Minken, 2009, s. 143-146 och kap. 6. 
504 Sjögren, 2010, s. 151-165. 
505 Montesino, 2002, citat från s. 115. 
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samtliga vetenskapliga bemärkelser (det vill säga genealogiskt, socialt, 
antropologiskt och genetiskt) öppnade sig ytterligare möjligheter för forskning 
inom nya områden. En genetiskt, och socialt, avgränsad befolkningsgrupp 
kunde vara till potentiellt stor nytta för medicinsk, epidemiologisk och genet-
isk forskning. Frågan gällde ytterst relationen mellan genetiskt och socialt arv, 
och det var på grund av detta bråttom att undersöka de ”svenska zigenarna”, 
eftersom de enligt samtidens experter skulle komma att upplösas genom 
assimilering under de närmaste decennierna.506 Ett forskningsprojekt började 
sålunda skisseras utifrån idén om ”svenska zigenare” som socialt isolat. 

Ett ”unikt forskningsmaterial” 
John Takman tog över definitionen av de ”svenska zigenarna” som socialt 
isolat. I och med den socialmedicinska problematiseringen av gruppen till-
fördes emellertid nya dimensioner till den genealogiska, historiska och ling-
vistiska kunskap om romer som hade föranlett Tillhagen och Etzler att 
definiera gruppen som ett isolat inom den svenska befolkningen. Som socialt 
isolat utgjorde de svenska romerna ett unikt forskningstillfälle; genom epi-
demiologisk forskning på sociala isolat kunde samtidens viktigaste medicinska 
gåtor – till exempel reumatism och schizofreni – få sin lösning, menade 
Takman.507 Att som socialmedicinsk, epidemiologisk eller genetisk forskare 
ha tillgång till ett socialt isolat, som dessutom var så numerärt begränsat att en 
totalundersökning var genomförbar, framställdes som ovärderligt. Under som-
maren och hösten 1962 var antagandet om ”zigenarnas” status som ”unikt 
forskningsmaterial” emellertid en hypotes, vilken medicinare och genetiker 
antog kunde verifieras (eller falsifieras) med hjälp av antropologisk-genetiska 
och socialmedicinska studier på gruppen.  
 
I korrespondensen mellan några av de centrala aktörerna under planläggningen 
av undersökningen kan olika specialiserade forskningsintressen utläsas. 
Ragnar Berfenstam, professor i socialmedicin på Socialmedicinska institution-
en vid Uppsala universitet, formulerade sitt och genetikernas (på Institutionen 
för medicinsk genetik i Uppsala) intressen i ett brev till Takman i maj 1962:  
 

Det var intressant att höra, att intresse finns för en zigenar-
undersökning även från socialnämndens sida. Jag vet inte, om jag 
nämnde, att mitt intresse från början tillkommit vid samarbetet med 
human-genetiska institutionen. Där är det särskilt docenten 
Beckman, som varit intresserad av att få en populations-genetisk 
undersökning gjord av denna unika befolkningsgrupp. Vi räknade 
med att vid samma tillfälle få en noggrann socialmedicinsk pene-
tration av hur zigenarna egentligen har det, få fram något om 

                                                        
506 SOU 1956:43. 
507 Takman, 1976, s. 12. 
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morbiditet och mortalitet, deras krav på stöd från samhällets sida i 
olika former och allt det där vanliga. Kanske inte minst försöken till 
arbetsanpassning. Från genetikernas sida gäller det att få blodprov 
för närmare analys samt en del mätningar, som skulle vara av 
intresse för deras undersökningar. […] [V]ad tror Du om att till Din 
undersökning ansluta den genetiska undersökningen? Vi är helt på 
det klara med att för att detta skall kunna genomföras fordras 
sådana kontakter med gruppen, som Du sedan länge etablerat. Men 
med dessa kanaler färdiga skulle väl den genetiska delen också 
kunna genomföras?508  

 
Svenska romer ansågs också intressanta att studera, eftersom de antogs befin-
na sig i en övergångsperiod där ett tidigare ”traditionellt” leverne övergavs till 
förmån för ett ”modernt”. Frågor om hur människor, och mer specifikt för-
ment socialt handikappade grupper, hanterade en sådan övergång kroppsligt, 
medicinskt, socialt och kulturellt kunde därigenom potentiellt få sina svar. 
Följaktligen föreslog Takman några generella socialmedicinska problemom-
råden som han menade skulle vara värdefulla att studera systematiskt genom 
specialundersökningar av den avgränsade så kallade stockholmspopulation-
en”.509   

 
Takman såg flera organisatoriska och ekonomiska fördelar med Berfenstams 
förslag att kombinera en praktisk och rehabiliteringssyftande socialmedicinsk 
studie med vetenskapliga undersökningar i genetik och demografi. Han höll 
också med om att den viktigaste förutsättningen var hans personliga kontakter 
med romerna i Stockholm. Idén var att de summariska socialmedicinska 
journaler om romer, som han samlat sedan sin första kontakt med gruppen 
1950, enkelt skulle kompletteras genom en efterundersökning. Tre månaders 
arbete torde räcka, resonerade han.510 När de olika vetenskapliga parterna 
slutligen enats om att gå vidare i planeringen av en socialmedicinsk och 
genetisk undersökning av romerna i Stockholm, föreslog Takman att AMS 
borde uppvaktas om forskningsanslag, ty  
 

[d]en betalar ju allt som zigenarna nu kostar i form av socialhjälp, 
småstugebyggen etc. och bör vara intresserad av att få reda på 
zigenarnas individuella förutsättningar för rehabilitering.511  

                                                        
508 Ragnar Berfenstam till Takman, 18/5 1962. JT. C:2. 
509 Frågorna gällde då: ”Matvanor: hur korrelerade matintaget till undernäring respektive övervikt?; 
Urbaniseringsprocessen: hur påverkades zigenarnas fertilitet, sexualvanor och födelsekontroll av 
denna?; Förekomsten av illegala aborter och gynekologiska besvär”. John Takman: Utkast till en 
undersökning. ’Zigenarna i Stockholm: En socialmedicinsk – genetisk – sociologisk studie’ 16/6 
1962”. JT. A:7. 
510 Takman till Henry Grünberger, 28/5 1962. JT. C:2.  
511 Takman till Berfenstam, 16/6 1962. JT. C:2.  
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Sagt och gjort, AMS:s generaldirektör Bertil Olsson kontaktades gemensamt 
av Berfenstam, Beckman och Takman, som lade fram ett förslag om en under-
sökning. AMS-chefen ställde sig positiv och planeringen fortsatte, nu med 
utökat samarbete mellan AMS:s ”zigenarexpert” Tillhagen och de socialmed-
icinska och vetenskapliga experterna Takman, Berfenstam och Beckman.  

Forskarnas förslag – konflikter kring 
tolkningsföreträde  
Under sommaren 1962 formulerade Takman, Berfenstam och Beckman, med 
medverkan från Tillhagen, ett förslag på en ”socialmedicinsk-genetisk-
sociologisk” undersökning av romer i Stockholm. Förslaget utformades med 
AMS som tilltänkt finansiär. De olika aktörerna representerade olika kun-
skapsområden som, skulle det visa sig, inte helt enkelt kunde jämkas samman 
i ett forskningsprojekt under AMS:s flagg och Takmans praktiska ledning. 
Konflikterna som uppstod speglar både samtidens socialdemokratiska reform-
politik, kanaliserad genom den nyinrättade AMS, och de vetenskapliga 
företrädare som stred om att etablera just sin kunskap som nödvändig för den 
förda politiken. 
 
I förslaget skisserades en omfattande tredelad undersökning inbegripandes: en 
historik över myndigheternas dittillsvarande åtgärder för ”zigenarnas rehab-
ilitering” och en kortfattad sammanfattning av de ”sociologiska aspekterna” av 
Tillhagen, en ”antropologisk-genetisk-demografisk undersökning” genomförd 
av Beckman och medarbetare samt en ”socialmedicinsk undersökning” av 
John Takman och hans medarbetare.512 Beckman och Takman planerades 
således att genomföra nya undersökningar och producera ny socialmedicinsk, 
genetisk, antropologisk och demografisk kunskap om romer, medan Tillhagen 
tänktes summera den kunskap som skapats i samband med hans etnologiska 
forskning i Nordiska museets regi under 1940-talet samt i samband 1954 års 
zigenarutredning. Tillhagen accepterade dock inte sin undanskuffade roll i 
denna nya zigenarundersökning utan hävdade, med hänvisning till sin långa 
(vetenskapliga) erfarenhet och kunskap, sin rätt till inflytande redan på 
planeringsstadiet: ”Som jag antydde vid vårt sista sammanträdande, vill jag 
personligen vara med och bestämma i denna sak, i vilken jag offrat så mycket 
av både tid och vetenskaplig möda”, framhöll han i ett brev till Takman i 
oktober 1962.513 Tillhagen var med andra ord inte beredd att ge upp sitt 
tolkningsföreträde, och hänvisade till sin långa erfarenhet för att försvara det. 

                                                        
512 Takman till Bertil Olsson, 19/7 1962. JT. C:2. 
513 Carl-Herman Tillhagen till Takman, 27/10 1962. JT. C:2 I februari 1961 hade Tillhagens uppgifter 
som expert åt de två statliga styrelserna samordnats. Albert Bergh, PM, 6/4 1961. AMSARB. F4:1. 
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Planeringsarbetet fortgick emellertid och i slutet av oktober presenterade 
Takman, med Berfenstams vetenskapliga stöd, en promemoria ”rörande en 
socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av Stockholms zigenare”. 
Den vetenskapliga motiveringen kopplades då samman med statens politiska 
målsättningar:  
 

Det av statsmakterna igångsatta arbetet med att inlemma vår 
nomadiserande zigenarpopulation i vårt samhälle har snabbt fört 
till goda resultat. Efter något mer än två års arbete har ca ¾ av alla 
nomadiserande zigenare kunnat erhålla goda bostäder, varigenom 
skol- och yrkesutbildning av särskilt barn och ungdom kunnat 
startas. Erfarenheten visar emellertid, att det är svårt att yrkes-
utbilda de vuxna zigenarna och att skaffa dem ett arbete, som 
passar deras egenart och förutsättningar. I hög grad beror detta 
därpå, att vi vet för litet om zigenarnas fysiska och psykiska förut-
sättningar. […] Det torde inte vara möjligt, att kunna förbereda och 
genomföra effektiva åtgärder för yrkesutbildning och arbetsanskaff-
ning förrän zigenarnas hälsostatus grundligt utretts.514 

 
Både Takman och Berfenstam representerade vetenskapliga forskningsintres-
sen, men med AMS som tilltänkt (och vid det här laget inofficiellt beslutad) 
finansiär var det undersökningens praktiska betydelse för genomförandet av 
statens nya ”zigenarpolitik” som framhävdes. De vetenskapliga aspekterna 
beskrev Takman sålunda i detta läge som ”perifera”, han underströk i stället 
undersökningens relevans för AMS:s planerade rehabiliteringsåtgärder.515  
 
De olika motiv och intressen som de respektive aktörerna representerade går 
att utläsa i de tre olika undersökningsdelar – en ”socialmedicinsk”, en ”genet-
isk” och en ”sociologisk” – som Takman, Berfenstam, Beckman och Tillhagen 
planerade.516 Omkring 300 av de personer i landet som definierades som 
”svenska zigenare”, vilka då uppskattades vara totalt 800, beräknades i 
promemorian vara tillräckliga att undersöka för att få ”entydiga svar”. Den 
socialmedicinska undersökningen skulle producera nytt vetenskapligt underlag 
för AMS:s, och andra myndigheters, ”anpassningsåtgärder” rörande romer. 

                                                        
514 ”P.M. rörande en socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av Stockholms zigenare”. 
31/10 1962. JT. A:7. 
515 Takman, John ”för segregationspolitiken”, Medicinska Föreningens Tidskrift 1963: 41, nr. 9, s. 273. 
516 Dessa var: ”a) en allsidig socialmedicinsk undersökning [Takman]; b) en genetisk undersökning, 
särskilt viktig med tanke på den synnerligen höga ingifteskoefficienten bland svenska zigenare 
[Beckman]; c) en sociologisk undersökning, som syftar till att klarlägga varje enskild zigenares 
bakgrund vad avser miljö, yrke, kostvanor, utbildning, attityd gentemot samhället och andliga status 
överhuvud [Tillhagen]”. P.M. rörande en socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av 
Stockholms zigenare”. 31/10 1962. JT. A:7.  
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Den genetiska undersökningen fyllde ingen praktisk betydelse för AMS utan 
kunde enbart motiveras utifrån de vetenskapliga forskningsfrågor som sam-
tidens medicinsk-genetiska forskare formulerat beträffande så kallade befolk-
ningsisolat. Denna undersökning skulle följaktligen inte finansieras av AMS 
utan av Institutionen för medicinsk genetik i Uppsala. Att en del av undersök-
ningen benämndes sociologisk ska dock inte tolkas som att sociologin som 
vetenskaplig disciplin fick något större utrymme i den undersökning som 
planerades. Den så kallade sociologiska undersökningen utgjorde i själva 
verket en uppdatering av den ”gamla” kunskapen om ”zigenare” som skapats 
genom folkloristiska och till viss del sociala studier under 1940- och 1950-
talen.  
 
Socialmedicinens och den medicinska genetikens framträdande position i 
undersökningen kan tolkas som att ”zigenarfrågan” i viss mån medikal-
iserades, det vill säga att den inordnades i den breda medicinska vetenskapens 
problemformuleringar. Jag ser det dock snarare som att den medicinska veten-
skapen inlemmades som en nödvändig del av de välfärdspolitiska, och i 
synnerhet de arbetsmarknadspolitiska, åtgärder som planerades och genom-
fördes på bred front av socialdemokraterna under decennierna efter andra 
världskriget. Medicinska problemformuleringar och medicinsk terminologi 
övertogs härmed av aktörer inom andra fält; medicinska metoder tillämpades 
för att skapa underlag för sociala reformer och interventioner, vilka i många 
fall också genomfördes med hjälp av och/eller inom ramen för medicinska 
institutioner. I efterkrigstidens välfärdspolitik fungerade etnografisk kunskap 
om olika folkgrupper i första hand som en slags bakgrundsinformation och 
komplettering till den vetenskapliga kunskap som skapades med social-
medicinska och andra metoder. De socialmedicinska aktörerna delade den 
socialdemokratiska regeringens analys av samhällsproblemen och statens roll i 
hanterandet av dem, och de såg sig själva som nödvändiga kuggar i det 
maskineri som skulle skapa ett gott – socialt rättvist – samhälle. Social-
medicinen och socialdemokratin (eller, som i Takmans fall, kommunismen) 
antogs med andra ord gå hand i hand i byggandet av det nya folkhemmet; 
vetenskapliga problematiseringar och politiska interventioner samproducerade 
varandra.517 
 
I detta projekt representerade inte folkloristiken (eller etnologin) en byggsten, 
utan snarare en del av fundamentet. Nya projekt sprang ur gamla problem-
formuleringar; till den gamla kunskapen fogades ny, utan att den gamla 
kunskapens utgångspunkter om ”avvikande zigenare” ifrågasattes. John 
Pickstone beskriver vetenskapernas utveckling som en lager-på-lager-metod; 
ett sätt att skapa kunskap försvinner inte i och med att ett nytt sätt etableras. 
Den ”gamla” kunskapen ligger kvar som en grundplåt och utgör en förut-
                                                        
517 Jasanoff (red.), 2004. 
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sättning för det nya synsättet.518 Pickstones analys är användbar, eftersom den 
medger både kontinuitet och förändring i skapandet av vetenskaplig kunskap, 
utan att bekräfta en positivistisk kunskapssyn, där vetenskapliga forsknings-
processer ses som kumulativa. Ian Hacking har skrivit om liknande interaktiva 
processer, men i en större skala som gäller allt som ingår i vår sociala ”värld” 
(där även ”naturen” ingår). Han menar att allt som vi människor har skapat 
påverkar hur vi skapar nya världar, ny kunskap eller teknik. Det är detta som i 
korthet kallas för looping-effekten.519 
 
Den folkloristiska eller etnografiska kunskapen om ”zigenare” hade skapats 
inom ramen för Nordiska museets undersökningar och insamlingar. Nordiska 
museet etablerades 1873, i en tid då nationalromantik och nationalism var med 
och definierade den politiska agendan. Den etnografiska kunskapen om olika 
grupper i landet (till exempel ”lappar”, allmogen, olika yrkesgrupper, och så 
vidare) skapades och användes i den tidens nationsbyggande projekt.520 För 
efterkrigstidens nationsbyggande projekt var denna ”kulturella” kunskap inte 
tillräcklig som underlag för reformer och förändring av avvikande medborg-
are. Härtill krävdes mer detaljerade, mer systematiserade, mer vetenskapliga, i 
meningen teoribaserade och likt naturvetenskapen mer exakta, och framför allt 
mer medicinska studier, eftersom hälsa var den grund på vilken efterkrigs-
tidens svenska samhälle skulle byggas.521 
 
De olika del- och specialundersökningarnas vidare, men outtalade, syfte kan 
kopplas till en ambition att lösa samtida samhällsrelaterade gåtor rörande 
praktiska integrationsprocesser. På så vis var definitionen av de ”svenska 
zigenarna” som ett socialt isolat viktig även ur ett socialmedicinskt perspektiv; 
studier på en avgränsad population kunde potentiellt efterlikna den av tradi-
tionell medicin och naturvetenskap omhuldade kliniska laboratorie-undersök-
ningen, med allt vad den innebar av statistiskt säkerställda resultat och gener-
aliserbara slutsatser. Annorlunda uttryckt utgjorde de ”svenska zigenarna” – 
en av genealogisk, etnografisk, och så småningom även av socialmedicinsk 
och genetisk expertis identifierad och avgränsad befolkningsgrupp – en ”guld-
gruva” ur forskarperspektiv. 
 
De ansvariga forskarna representerade olika kunskapsområden och hade 
därför skilda målsättningar med en undersökning av ”svenska zigenare”. 
Beckmans intressen var, som jag visat ovan, framför allt vetenskapliga och 
kopplade till klassificeringen av svenska romer som socialt isolat. Tillhagens 

                                                        
518 Pickstone, John V., Ways of knowing: a new history of science, technology and medicine. 
Manchester, 2000, s. 33-59 och 106-134. 
519 Hacking, 1999. 
520 Bohman, 1997; Ekström, 1994. 
521 Jfr Mattson, 2014; Porter, 2011. 
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intresse avgränsades av samtidens ”zigenarfråga”, och fokuserade som tidigare 
på dess sociala och kulturella dimensioner. Takman och Berfenstam represen-
terade den socialmedicinska kunskapen, i vilken sociala, medicinska och 
samhällspolitiska analyser ofta kombinerades. De hade sålunda gemensamma 
övergripande intressen och utgångspunkter, men var aktiva på olika fält inom 
efterkrigstidens expansiva svenska socialmedicin. Takman var i egenskap av 
socialläkare på barnavårdsnämnden en praktiker som arbetade på det sociala 
fältet i Stockholm. Berfenstam, däremot, var forskare och akademiker och 
arbetade som chef över Socialmedicinska institutionen i Uppsala. Han var 
således mer involverad i socialmedicinen som vetenskap och akademiskt 
ämne.522  
 
Takman, å sin sida, såg socialmedicinska undersökningar som en möjlighet 
till, och kanske en förutsättning för, politisk och social förändring på sam-
hällelig och individuell nivå. Ett övergripande syfte för socialmedicinen, som 
Takman framhävde i många sammanhang, var att den måste motiveras av i 
första hand praktiska snarare än vetenskapliga målsättningar.523 Samtidigt kom 
han inom ramen för Zigenarundersökningen att formulera flera forsknings-
projekt som inte i första hand syftade till en direkt förbättring av romernas 
sociala och medicinska situation, utan framför allt hade vetenskapliga ambi-
tioner. Zigenarundersökningen kom, menar jag, på grund av denna dubbel-
tydighet att utgöra en viktig del i försöken att etablera socialmedicinen som 
individuellt och samhälleligt reformverktyg, inte minst för att den utformades 
både som en politiskt formulerad, och åtgärdsinriktad, undersökning av avvik-
ande medborgare och en vetenskaplig undersökning av ett socialt isolat, som 
syftade till vetenskapliga snarare än socialpolitiska landvinningar.   
 
AMS hade inte mandat att bekosta forskningsprojekt men väl projekt som 
kunde räknas som en del av deras arbetsvårdande uppdrag. Beckman (och till 
en början även Arfors) på Institutionen för medicinsk genetik i Uppsala hade i 
de ”svenska zigenarna” identifierat ett ”unikt forskningstillfälle”, och letade 
efter tillfället att kunna genomföra sin studie. Detta tillfälle uppstod i och med 
den socialmedicinska problematiseringen av ”zigenarfrågan”, vilket i samspel 
med samtidens politiska fokus på full sysselsättning ledde till att AMS be-
slutade om arbetsvårdspolitiska interventioner rörande ”zigenare”. Forskarna 
måste emellertid anpassa sina vetenskapliga syften till de politiska målsätt-
ningarna. Forskningsprojektet måste sålunda utformas i dialog med det av 
                                                        
522 Ragnar Berfenstam och Gunnar Inghe, den svenska socialmedicinens ”founding fathers”, 
representerar två olika traditioner inom socialmedicinen. Den ena traditionen har en tydlig politisk 
koppling, medan den andra domineras av vetenskapliga strävanden. Inghe blev den obestridde ledaren 
för den första traditionen, och Berfenstam för den andra, mer klinisk-vetenskapliga linjen. Claes-Göran 
Westrin ”Socialmedicinen i Sverige och arvet från Ragnar Berfenstam”, Socialmedicinsk tidskrift, vol. 
87, nr. 5-6, 2010. 
523 Se t ex Takman 1976, s. 16; Takman 1966 A. 
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staten formulerade, administrerade och bekostade medborgarskapsprojektet. 
Dessa projekt och processer skiljer jag åt av främst analytiska och deskriptiva 
syften, i realiteten var de dock sammanflätade och understödde och/eller form-
ade varandra.524  
  
Under planeringsarbetet med, och senare även under genomförandet av 
Zigenarundersökningen uppstod konflikter mellan olika aktörer. Konflikterna 
handlade i grund och botten om en kamp om tolkningsföreträde i ”zigenar-
frågan”, där olika strategier användes av olika experter för att etablera sitt eget 
verksamhetsområde som det bäst lämpade för frågans lösning. En strategi, 
som diskuteras ovan, gick ut på att tränga ut konkurrerande kunskaper och 
föreställningar och framhäva den egna kunskapen som nödvändigt underlag 
medborgarskapsarbete. Ett sätt att göra detta var att skapa nya argument för 
vetenskapliga studier av romer som avvikande, där de socialmedicinska dim-
ensionerna framhävdes, och samtidigt erbjuda metoder för att undersöka och 
hantera dessa problem. Socialmedicinska experter menade sig sålunda, till 
skillnad från de tidigare ”zigenarexperterna” som framför allt representerade 
folkloristisk/etnografisk kunskap, förfoga över de verktyg som krävdes för att 
identifiera och särskilja avvikelse från normalitet.  
 
På grund av det i samtiden förhärskande idealet om vetenskaplig objektivitet 
måste gränser etableras mellan vetenskaplig forskning och politik, industri och 
den sociala världen. Enligt Bruno Latour och Steve Woolgar kan ett projekt 
misstänkliggöras genom att dess sociala och subjektiva omständigheter poäng-
teras. Hur gränserna dras mellan olika arenor, och vilken vetenskaplig kun-
skap som kopplas till dessa arenor, har betydelse för forskares möjligheter att 
etablera sin egen forskning som trovärdig.525 Gieryn menar att ett sätt att skapa 
och upprätthålla vetenskaplig auktoritet är att särskilja ”riktig” vetenskap från 
”pseudovetenskap”. Vad som utgör ”riktig” vetenskap beror på vem eller vad 
den definieras emot just då.526 I det här fallet målades folkloristisk kunskap 
om romer i Sverige upp som en bild, mot vilken socialmedicinen kunde fram-
stå som mer vetenskaplig (det vill säga objektiv), för att gälla som underlag 
för myndighetsåtgärder.  
 
Socialmedicinsk kunskap skapades genom att rikta den medicinska blicken 
mot sociala problem, i syfte att lösa dessa. I kapitel 5 visade jag att samtidens 
socialmedicinska undersökningar var omfattande och detaljerade, och detta 
planerades alltså även Zigenarundersökningen vara. Tanken var att detaljerad 
kunskap om romers förmodade avvikelser skulle garantera att rätt interven-

                                                        
524 Jfr Mattson, 2014; Rose, 2007. 
525 Latour & Woolgar, 1986, s. 21-39. 
526 Gieryn, 1999, s. 10. 



164 

tioner utarbetades, vilket skulle resultera i att romer skulle bli nyttiga/dygdiga 
medborgare. Hur denna kunskap skulle skapas undersöker jag i nästa avsnitt. 

Promemoria och beslut 
Under oktober månad började Takman och Berfenstam med detaljplaneringen 
av undersökningsprogrammet, och efter några veckor hade de utarbetat ett 
tjugosidigt undersökningsformulär.527 Projektets omfång och detaljrikedom 
kunde, även bland socialmedicinare, anses som överambitiöst. Detta avfärdade 
Takman emellertid med hänvisning till AMS:s ambitiösa målsättning i 
”zigenarpolitiken”, vilken, menade han, förutsatte detaljerade och omfattande 
vetenskapligt framtagna uppgifter på individnivå.528 Enligt den officiella 
promemorian som presenterades i november 1962 skulle arbetet alltså fördelas 
på tre institutioner som representerade olika kunskapsområden och använde 
sig av olika undersökningsmetoder. Den Socialmedicinska institutionen vid 
Uppsala universitet skulle med hjälp av individuella fallstudier, där en vitt 
skiftande metodik kom till användning, skapa ny kunskap samt göra sociala 
och medicinska bedömningar till grund för myndighetsåtgärder.529 Genetik-
erna vid samma universitet skulle göra blod- och urinanalyser, bestämma 
ögonfärg och hårfärg samt några andra fysiska karaktärsdrag.530 Nordiska 
museet i Stockholm skulle rikta in sig på en mängd undersökningsområden, 
varav samtliga utom ”kostvanor” i någon mån hade undersökts tidigare, 
antingen inom ramen för museets egna undersökningar och/eller i den statliga 
zigenarutredningen 1954-1956.531 Denna så kallade sociologiska del hade 

                                                        
527 Takman, 1963 C, s. 2; Takman, 1963 A, s. 273. 
528 Takman, 1963 A, s. 273 f. 
529 I planeringen inkluderades: ”a) Kortfattad social och medicinsk anamnes innefattande genomgång 
av journaler från sjukvårdsanstalter, socialregistrets akter, upplysningar från skolmyndigheter, ev. 
yttranden från arbetsgivare, ungdomsvårdsskolor, utdrag ur kontrollstyrelsens register, utdrag ur 
straffregister m.m.; b) Kroppslig status jämte kroppshygien, innefattande rutinundersökning, ergometri, 
EKG, laborationer och statistiska uppgifter.; c) Psykisk status inkl. bedömning av social 
grundinställning, motivation, samarbetsvilja, ev. grad av alkoholisering m.m.; d) Åtgärder, som redan 
vidtagits under undersökningens gång, t.ex. pensionsärenden, bostadsanskaffning, omskolning m.m. 
e) Ytterligare nödvändiga eller önskvärda åtgärder […].” ”PM rörande en socialmedicinsk-genetisk-
sociologisk undersökning av Stockholmsområdets zigenare”, undertecknat Ragnar Berfenstam, 4/11 
1962. JT. A:7. 
530 ”PM rörande en socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av Stockholmsområdets 
zigenare”, undertecknat Ragnar Berfenstam, 4/11 1962. JT. A:7. 
531 Nordiska museets uppdrag var enligt planeringen att undersöka: ”a) Bostäder och bostads-
situationens förändringar under de sista 10 åren; b) Yrkesutövning; c) Inkomstförhållanden; f) [sic] 
Kostvanor; g) Dagsrytm; relation mellan arbete, vila och förströelser; h) Hygien; i) Seder och bruk, 
som kan tänkas influera zigenarens orientering i vårt samhälle; j) Skolutbildning, läsvanor, 
bildningsgrad och bildningsintresse; k) Kulturkontakt; faktorer som påverkar samhällsanpassningen; l) 
Zigenarkulturens nivellering, dess orsaker och vådor; m) Zigenarnas önskemål inför framtiden; n) 
Övriga spörsmål, som framkommer under undersökningens gång.” ”PM rörande en socialmedicinsk-
genetisk-sociologisk undersökning av Stockholmsområdets zigenare”, undertecknat Ragnar 
Berfenstam, 4/11 1962. JT. A:7. Se vidare kapitel 2 och 6 för diskussion om tidigare kunskapsinsam-
lingar rörande ”svenska zigenare”. 
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inledningsvis avfärdats som alltför tidskrävande för att kunna ingå som en del 
i undersökningen, men den fick det till synes största utrymmet i den officiella 
promemorian. I praktiken blev den dock, som jag kommer att visa, ingalunda 
dominerande inom det som sedermera kom att bli den AMS-finansierade 
Zigenarundersökningen.532  
 
I promemorian planerade Takman även relativt detaljerat hur undersöknings-
resultaten skulle sammanställas och distribueras till tjänstemän på fältet. Varje 
undersökt person skulle få en egen journal. Journalarkivet kunde sedan efter 
avslutad undersökning med fördel införlivas med socialläkararkivet, hävdade 
han, ”med hänsyn till att många av de undersökta kommer att bli aktuella vid 
socialläkarbyrån i fortsättningen liksom hittills.”533 Journalen i sig planerades i 
enlighet med de rutiner som rådde vid socialmedicinska undersökningar under 
denna tid: en huvuddel med ”autoanamnes, kroppsstatus, psykisk status och 
daganteckningar”, en ”socialbilaga” med kopior ur socialregisterakter med 
mera, en medicinsk bilaga med kopior av sjukhusjournaler med mera samt en 
”åtgärdsbilaga” med kopior av Takmans utlåtanden, remisser etcetera.534  
 
Varje undersökning skulle avslutas med ett utlåtande till AMS, vilket också 
skulle skickas som kopia till zigenarkonsulenten i Stockholms stad eller till 
den sociala myndigheten i vederbörande kommun. I vissa fall, hävdade 
Takman, ”kan det också bli motiverat att avge särskilt utlåtande till barna-
vårdsnämnd, skolmyndighet etc.”535 Utlåtandet, föreställde sig Takman, skulle 
förmodligen komma att bli relativt standardiserat av den anledning att det 
                                                        
532 Med reservation för det bias som kommer av att jag endast använt mig av John Takmans arkiv, och 
inte Tillhagens arkiv, så gjorde den sociologiska delen litet eller inget avtryck i Takmans rapporter till 
Arbetsmarknadsstyrelsen eller i hans avhandling om Zigenarundersökningen, som publicerades 1976. I 
Takmans korrespondens ingår relativt många brev till och från Tillhagen, samt om Tillhagen till andra 
aktörer, vilket gör att jag kan dra, förvisso av Takman färgade men ändock, slutsatser om relationen 
mellan de två, samt om Tillhagens roll i Zigenarundersökningen. En orsak till att jag uppehåller mig 
vid de konflikter som uppstod mellan Tillhagen och andra (framför allt Takman) är att de är 
informativa vad gäller den föränderliga tid där representanter från olika vetenskaper stred om att 
etablera sitt eget kunskapsområde som viktigast för den socialt utjämnande politik som spreds i andra 
världskrigets kölvatten. Tillhagen representerar här ett traditionellt och folkloristiskt sätt att förhålla sig 
till minoriteter och skapa kunskap kring dem, medan Takman representerar ett socialmedicinskt och 
politiskt radikalt förhållningssätt. Schismen dem emellan belyser också Zigenarundersökningen som ett 
rum, där möjligheten att forma praktiken – och därmed skapa/forma/utmana/förhandla medborgar-
skapets reella gränser och innehåll – till stor del låg i aktörernas händer. 
533 ”P.M. rörande en socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av Stockholms zigenare”. 
31/10 1962. JT. A:7. 
534 Det medicinska begreppet anamnes förklarade Takman som följer: ”Individuell sjukdomshistoria. 
Att ta upp anamnesen, det vill säga att intervjua patienten om hans eller hennes tidigare sjukdomar och 
tillstånd, är vanligen läkarens första åtgärd, när det kommer en ny patient. A[namnesen] kan utgöras av 
enbart autoanamnesen, det vill säga vad patienten berättar om sig själv, eller av både autoanamnesen 
och s.k. objektivt material, t ex journalerna från tidigare sjukhusbehandling.” Takman, ”Ordförklar-
ingar”, 1966 A, s. 182. 
535 ”P.M. rörande en socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av Stockholms zigenare”. 
31/10 1962. JT. A:7.  
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skulle vara lätt att överskåda och snabbt kunna tjäna som vägledning för 
åtgärder. Det planerades att innehålla: 
 

1. Kort social och medicinsk anamnes. 
2. Aktuell familjesituation. 
3. Aktuell bostadssituation.  
4. Aktuell skol- eller arbetssituation. 
5. Kroppslig status (inkl. kroppshygien). 
6. Psykisk status (inkl. social grundinställning, motivation, 

samarbetsvilja, ev. grad av alkoholisering etc.). 
7. Kulturell status (grad av läs- och skrivkunnighet, ev. av-

vikande levnadsvanor som gör anpassningsförmåga disku-
tabel etc.). 

8. Åtgärder som redan vidtagits under undersökningens gång, 
t ex pensionsutlåtanden, bostadsanskaffning, omskolning 
etc. 

9. Ytterligare nödvändiga eller önskvärda åtgärder.536 
 
Planeringen av Zigenarundersökningen var således redan på förhand detalj-
erad med tydliga målsättningar om vad arbetet skulle utmynna i. I praktiken 
växte undersökningen dock, som vi ska se, till en omfattande verksamhet som 
längs vägen involverade fler experter, tjänstemän och institutioner.  
 
AMS:s officiella beslut om förslaget dröjde till slutet av hösten 1962, men ett 
informellt löfte om finansiering torde ha givits någon gång redan under 
sommaren. Takman satt emellertid inte sysslolös i väntan på ett formellt 
klartecken, utan han arbetade med att sätta samman en arbetsgrupp, ordna 
lokaler samt tillförsäkra sig om att medicinsk expertis skulle vara tillgänglig 
och villig att bidra med sin kunskap. Bland annat skrev han till Gunnar Biörck, 
vid tiden chefsläkare på Serafimerlasarettet, med en förfrågan om hjälp med 
provisoriska lokaler samt bistånd med laboratorieprover och somatiska 
undersökningar. Biörck svarade att de för tillfället själva satt ”i knä på var-
andra i avbidan på att neurolog och neurokirurg skall ge sig av […]”, men 
tillade att han i mån av tid och förmåga kunde hjälpa till med att bedöma 
eventuella medicinska problemfall.537 Att tidigt i planeringen av ett undersök-
ningsprojekt vända sig till kollegor inom och utom de (social)medicinska 
institutionerna var en vedertagen metod i samtidens socialmedicin. Social-
medicinska undersökningar var ingalunda några enmansprojekt utan förutsatte 
att många professionella och experter bidrog med sin specifika kunskap. 
 

                                                        
536 ”Zigenarundersökningen 1962-1963. Betr. individuella utlåtanden”. John Takman 30/10, 1962. JT. 
A:7. 
537 Gunnar Biörck till Takman, 1/10 1962. JT. C:2.  
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Takmans förberedelser visar både hur AMS var uppbyggt och vilket hand-
lingsutrymme myndigheten förfogade över samt hur socialmedicinsk under-
sökningspraxis såg ut under 1960-talet. Att han satte igång med att ordna med 
undersökningens teoretiska och praktiska aspekter, innan AMS hade tagit 
något officiellt beslut om att finansiera en undersökning av romer i 
Stockholm, illustrerar myndighetens befogenhet att träffa överenskommelser 
informellt och genom personkontakter. Detta var i själva verket ett karakter-
istiskt arbetssätt för AMS, som ju var ämnad att vara en smidig myndighet 
med korta beslutsvägar samt drivas till stor del genom informella nätverk. 
Rothstein menar att ”just frånvaron av fastställda regler och sträng hierarki” 
var kännetecknande för den organisationsteknologi som skapades inom 
AMS.538 Takmans, Berfenstams och Beckmans beslut att vända sig till AMS 
med ett förslag på en vetenskaplig undersökning av ”zigenarna” i Stockholm 
bör således förstås i relation till myndighetens unika position i efterkrigstidens 
politik. 
 
Den 16 november 1962 fattade AMS slutligen det officiella beslutet om en 
undersökning av romer i Stockholm. Anslaget låg till att börja med på 105 000 
kronor, men AMS anslog snart ytterligare 12 000 kronor för undersök-
ningen.539 Orsaken till att Takman begärde tilläggsanslag var att undersök-
ningsgruppen utökades, vilket verkade fördyrande. Utökningen berodde dels 
på att undersökningsgruppen ”hittade” fler romer som bodde i Stockholm än 
vad som framgått av de existerande förteckningarna, dels på att romer även 
utanför Stockholm inkluderades.540 AMS:s beslut grundade sig på Takmans, 
Berfenstams, Beckmans och Tillhagens förslag, som presenterats i pro-
memorian ett par veckor innan. Ingenting i förslaget ändrades, förutom att 
undersökningens arbetsmarknadspolitiska syften poängterades ytterligare i 
uppdragsbeskrivningen; de samarbetande institutionernas formella uppdrag 
var att ”utföra en undersökning av ca 200 vuxna zigenare boende i 
Stockholm” avsedd som underlag för arbetsvårdsåtgärder.541  
  

                                                        
538 Rothstein, 1980, s. 57. Se Ekström von Essen, 2003, för en studie i hur teknologin omvandlades till 
praktik. 
539 Takman till Bertil Olsson, 26/2, 1963. JT. A:7. 
540 Takmans utkast till skrivelse, ”Zigenarundersökningen 1962-1965, kommentar till undersökningen 
av Stockholmspopulationen och förslag med kostnadskalkyl beträffande fortsatta undersökningar”, 4/5 
1963. JT. A:7. 
541 Föredragningslista. Beslut av Arbetsvårdsbyråns byråchef Albert Bergh. AMSARB. F4:1.  
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Från samhällsproblem till forskningsprojekt 
Utifrån Clarke och Fujimura tolkar jag skeendet som föregick Zigenarunder-
sökningen som en process som ledde fram till definitionen av forskningsbara 
problem.542 Clarke och Fujimura har i denna process identifierat tre olika 
områden som forskare måste överväga, konstruera och artikulera innan 
forskningsprojekt kan formuleras och initieras: för det första identifierar 
forskaren de nödvändiga specifika resurserna och strategierna, det vill säga 
ser till att det finns tillgång till forskningsmaterial, särskilda instrument och 
utrustning samt att de tilltänkta undersökarna har den nödvändiga praktiska 
och teoretiska kompetensen; för det andra måste projektet ha tillgång till 
etablerade arbetsorganisationer, kliniker och/eller laboratorier, vilka dess-
utom bör kunna anpassas till det planerade forskningsprojektet; för det tredje 
överväger forskare intressen utanför de vetenskapliga institutionerna, det vill 
säga huru-vida ekonomiskt eller annat stöd går att få från utomvetenskapligt 
håll samt huruvida det kommer att finnas intresse för tillämpning av 
forsknings-resultaten i till exempel myndigheter, företag eller andra 
sammanhang utanför de specifikt akademiska och vetenskapliga. Allt detta 
sammantaget utmynnar i vad Clarke och Fujimura kallar för ”achieving 
doability”, vilket i korthet innebär att  
 

investigators simultaneously align or fit their research problems 
across experimental or other research capacities, laboratory/work 
site organization and overall direction, and the broader world of 
fiscal, scientific, and extrascientific support and interest. Before 
beginning the work, scientists must both pull together and articulate 
– craft the necessary connection among – a wide array of requisite 
elements to make as sure as possible, given local and other 
circumstances, that something they think will be recognized as 
worthwhile by significant others will emerge downstream.543 

 
Denna process, konstruktionen av forskningsbara problem, är emellertid inte 
begränsad till projektets förhistoria utan fortsätter så länge som projektet 
pågår, eftersom problemet konstrueras och rekonstrueras samtidigt som om-
givande materiella, ekonomiska, institutionella sammanhang och förutsätt-
ningar förändras och omorganiseras över tid.544  
 
Under planeringsfasen omformulerades uppdraget således från AMS till en 
hanterbar forskningsfråga om enskilda romers hälsa och deras individuella 
förutsättningar för rehabilitering. Under denna process utstakade de veten-

                                                        
542 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 8. 
543 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 8. 
544 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 8. 
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skapliga aktörerna ett nytt område för vetenskaplig forskning. Motiveringarna 
för undersökningen kan kopplas till framför allt två aspekter: den arbets-
marknadspolitiska ambitionen att rehabilitera avvikande medborgare till själv-
försörjande (normala) medborgare, och det vetenskapliga intresset att under-
söka ett socialt isolat. Detta resulterade i ett mångvetenskapligt forsknings-
projekt, som förändrades vart efter projektet utvecklades. Expansionen och 
differentieringen av forskningsprojektet kunde, som jag kommer att visa i 
kapitel 11, användas i kampen för att hävda socialmedicinsk legitimitet och 
auktoritet gentemot andra vetenskaper. I nästa kapitel fördjupar jag mig i hur 
projektet genomfördes, omformulerades och omorganiserades praktiskt med 
tiden. För att synliggöra hur den vetenskapliga (om)konstruktionen av 
forskningsbara problem medförde att Zigenarundersökningen expanderade 
över tid både geografiskt, vetenskapligt och socialpolitiskt, differentierar jag 
mellan de olika kunskapsområden, platser och stadier som i praktiken formade 
undersökningen. I verkligheten var dessa dock sammanflätade. Kapitlet fokus-
erar på den praktiska forskningspraktiken, och genom att analysera denna kan 
jag ge en bild av konstituerandet av socialt medborgarskap i praktiken. 
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8. Genomförandet 

På morgonen den 5 november 1962, en vecka före det officiella startdatumet, 
kom den första romska familjen till Zigenarundersökningens lokaler på S:t 
Görans sjukhus i Stockholm. Undersökargruppen var spänd av förväntan, de 
hade inte hunnit förbereda sig så mycket som de enligt socialmedicinsk 
metodik borde ha gjort.545 Förvisso hade ett detaljerat undersökningsprogram 
planerats på kort tid under hösten, och forskarna hade redan definierat vilken 
kunskap de eftersökte och med vilka metoder de skulle skapa den. Det fanns 
också bestämda planer för sammanställningen och distributionen av kunskap-
en. Trots den omfattande planeringen fanns dock ett stort osäkerhetsmoment: 
hur skulle romerna reagera på undersökningen? Skulle de ställa upp över 
huvud taget? Många frågor kvarstod således när undersökningen påbörjades, 
med det var först när arbetet sattes igång som fasta rutiner skapades för 
undersökningens material och metoder.  
 
Vetenskaplig forskning framställs inte sällan som resultatet av logiska 
processer och rationella beslut. I verkligheten är det dock de, inte sällan små, 
beslut och val som görs i den praktiska forskningsvardagen som lägger 
grunden för den forskningsberättelse som forskare i strävan efter epistemisk 
auktoritet formulerar.546 I förra kapitlet analyserade jag processen som ledde 
fram till definitionen av forskningsfrågor som var önskvärda, och möjliga, att 
undersöka ur socialmedicinska, epidemiologiska och medicinsk-genetiska 
perspektiv. I det här kapitlet följer jag forskningsprocessen vidare, för att 
undersöka undersökningens material och metoder. Syftet är att analysera hur 
den konkreta forskningsprocessen formades av både vetenskapliga och polit-
iska strävanden att ”lösa zigenarfrågan”. För att uppnå syftet har jag framför 
                                                        
545 Enligt socialmedicinsk metodik borde, när materialinsamlingen väl påbörjades, ”alla förberedelser 
vara avslutade, frågeställningarna fastställda, undersökningsinstrumenten utarbetade, prövade, rev-
iderade och prövade på nytt, nödvändiga pilotundersökningar genomförda och analyserade, körnings-
planen för datorn utarbetad samt personalen trimmad under realistiska förhållanden.” Inghe, 1973, s. 
106. 
546 Collins, H. M. & Pinch, T. J., The golem: what everyone should know about science. Cambridge, 
1993; Latour & Woolgar, 1986. 
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allt använt mig av korrespondens, instruktioner, förteckningar och andra 
dokument från John Takmans arkiv. Jag gör också jämförelser med samtida 
socialmedicinsk undersökningsmetodik samt med tidigare forskning och 
undersökningar inom ramen för ”zigenarfrågan”, och har därför använt mig av 
sekundärt källmaterial från samtida utredningstexter och socialmedicinsk 
litteratur. Innan jag går in på detaljnivå ska jag emellertid ge en översiktlig 
bild av hur och av vem datainsamlingen genomfördes, och hur, när, var och 
för vem resultaten redovisades.  

En översiktlig bild  
Zigenarundersökningens övergripande syfte var att med socialmedicinsk 
metodik identifiera graden av avvikelse samt förutsättningarna för normalitet 
hos enskilda romer. Problematiken var gemensam för alla grupper som i sam-
tiden av socialmedicinska och samhällsvetenskapliga experter definierades 
som avvikande.547 I relation till de övriga problemområden som formulerades 
inom ramen för Zigenarundersökningen framträder tidens socialmedicinska 
definition av normalitet därmed tydligare. Metoderna som anlitades var de-
samma som användes i samtidens socialmedicinska studier; det rörde sig om 
individuella case-studies som grundades på intervjuer, kroppsundersökningar, 
registerutdrag, statistik och hembesök, med mera.  
 
Undersökningsresultaten redovisades på flera sätt och i olika sammanhang, 
beroende på dels hur arbetet hade planerats, dels vilka vetenskapliga argument 
man ville föra fram i kampen om trovärdighet. Rapporteringen till AMS och 
andra myndigheter följde därför de rutiner och metoder som etablerats inom 
lokalt myndighetsarbete, medan rapporteringen till kollegor inom olika veten-
skapsfält följde reglerna på dessa fält. I två officiella rapporter ställda till AMS 
sammanfattade Takman undersökningens praktiska genomförande, vilka 
slutsatser han drog av resultaten samt vilka rekommendationer dessa slutsatser 
mynnade ut i. Den antropologisk-genetiska studien redovisades i två separata 
artiklar i två olika välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter. 
Efter Zigenarundersökningens avslutande utverkade Takman medel från 
Riksbanken Jubileumsfond för att bearbeta undersökningsmaterialet veten-
skapligt. Resultatet av denna bearbetning redovisades 1976 i form av en 
avhandling, The Gypsies in Sweden: A socio-medical study. Zigenarundersök-
ningen och de ”svenska zigenarna” analyserades sålunda i olika syften, för 
olika målgrupper och presenterades på olika arenor. 

Finansiering och personal 
Många aktörer medverkade i Zigenarundersökningen antingen ekonomiskt, 
administrativt, vetenskapligt, praktiskt och/eller politiskt. I praktiken var en-
skilda individer drivande; det fanns ett betydande handlingsutrymme som 
                                                        
547 Jfr Jonsson & Kälvesten, 1964; Inghe, 1962; Inghe, 1960. 



172 

medgav de socialmedicinska experterna att utforma sin verksamhet. Dessa 
experter ser jag emellertid som representanter för sina respektive kunskaps-
områden. Inom de etablerade strukturerna fanns med andra ord plats för 
handling, och dessa handlingar syftade ibland till att förändra etablerade struk-
turer. Huruvida de vetenskapliga och/eller välfärdspolitiska aktiviteter som 
utvecklades inom ramen för Zigenarundersökningen verkligen förändrade 
strukturer, eller om de förstärkte den givna ordningen, är en fråga som jag 
återkommer till. Stockholmsundersökningens socialmedicinska arbetsgrupp 
bestod, utöver Takman, av kuratorerna Hervor Isaksson, Birgitta Jansson och 
Meg Wall samt läkarstudenterna Sköld Peter Matthis och Gunnar Bylin. 
Statistikern Sigurd Hansell arbetade med att överföra data till hålkort samt 
med andra statistiska bearbetningar.548 Takman tog även hjälp av kollegor med 
olika expertis. Förutom kontinuerliga överläggningar med Ragnar Berfenstam 
rådfrågades också Per-Axel Heedman, tillförordnad överläkare vid S:t Görans 
sjukhus kliniska laboratorium. Den övriga personalen vid den psykiatriska 
kliniken där arbetsgruppen höll till, särskilt syster Cecilia Etzler, gjorde också 
en ”mycket värdefull arbetsinsats”, enligt Takman.549 Liksom andra omfat-
tande och över tid utdragna socialmedicinska undersökningar, kom personal-
sammansättningen i Zigenarundersökningens arbetsgrupp emellertid att för-
ändras med tiden, vilket också hade betydelse för de aktiviteter som 
utformades inom dess ram.550  
 
Största delen av de planerade utgifterna i Stockholmsundersökningen skulle 
enligt budgeten gå till personalen. Av totalt 117 000 kronor utgjorde ”social-
vårdsläkare” den största utgiftsposten, sammanlagt omkring 30 procent. 
Därefter följde ”kuratorer” på ca 18 procent, ”sociologiska undersökningen” 
(det vill säga Tillhagens del) på ca 13 procent, ”socialassistent” på ca 9 
procent, ”kandidater” (det vill säga de två läkarstuderande) på ca 7 procent. 
Kontorsmaterial, hyra av maskiner (till exempel reseskrivmaskin) samt annat 
som samlats under rubriken ”diverse kostnader” (såsom till exempel saft, 
bullar och leksaker till väntrummet) beräknades också förbruka nästan 7 
procent av anslaget, medan ”blodprov”, ”avläsning av EKG” samt ”special-
undersökningar” bara tog omkring 5 procent. Reseersättningar och resekost-

                                                        
548 I socialmedicinskt praktiskt arbete kallades tjänstemän från det sociala fältet för kuratorer. Termen 
tjänsteman/män är tidstypisk och avser en position inom en institution eller byråkrati. Begreppet 
inkluderar därför även kvinnor. Hansell anställdes för undersökningens räkning direkt av AMS och 
ingick därför inte i undersökningens ekonomiska kalkyler. Formellt räknades han som arkivarbetare, 
det vill säga att han inordnats i kategorin partiellt arbetsföra och anställts inom arkivarbetar-
institutionen, som var en arbetsmarknadsåtgärd som infördes under 1930-talet och expanderade under 
1940-talet. Mikael Byström skriver om arkivarbetarinstitutionen: ”En statlig eller kommunal inrättning 
kunde beviljas anslag för att anställa någon eller några personer för att under högst sex månader utföra 
arbeten av ’icke löpande natur’. Byström beskriver arkivarbetet som både en arbetsmarknadsåtgärd och 
ett understödsprojekt. Byström, 2012, s. 116 (citat) och 117. 
549 Takman, 1963 C, s. 2. 
550 Jfr Inghe, 1960, s. 101 ff. 
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nader uppgick till 10 procent av hela anslaget.551 För att åskådliggöra Zigenar-
undersökningens genomförande har jag punktat upp materialinsamlingen och 
redovisningen kronologiskt:  

Zigenarundersökningens kronologi 
• Nov 1962: Zigenarundersökningen påbörjas i Stockholm. Data samlas 

in genom intervjuer, medicinska undersökningar, hembesök, labor-
atorietester, arbetstester, anlagsundersökningar, biometriska mätnin-
gar och från befintligt aktmaterial. En antropologisk-genetisk studie 
genomförs på materialet som samlats in i personundersökningar. 

• April 1963: De individuella undersökningarna av ”stockholmspopul-
ationen” avslutas. 

• Maj 1963: Takmans rapport ”Zigenarundersökningen 1962-1963 
Stockholmspopulationen. (En summarisk rapport)” presenteras för 
AMS. 

• Maj 1963: Zigenarundersökningen utökas med en undersökning av 
”landsortspopulationen”. Intervjuer, medicinska undersökningar, 
hembesök och insamling och sammanställning av befintligt aktmat-
erial genomförs. 

• Jan 1964: Epidemiologisk-reumatologiska studien påbörjas på 
”stockholmspopulationen”.  

• Sommaren 1964: Internatskoleprojektet för vuxna analfabeter 
genomförs på kursgården Skrekarhyttan som en del av ”zigenarnas 
rehabilitering”. 

• Okt 1965 individuella undersökningar av ”landsortspopulationen” av-
slutas. 

• 1965: Den antropologisk-genetiska studien redovisas i de internation-
ella tidskrifterna Acta Genetica respektive Hereditas. 

• Mars 1966: Takmans slutrapport ”Zigenarundersökningen 1962-
1965” presenteras för AMS. 

• 1971: Birgitta Lindvall och Hans Malker presenterar sin (ej 
publicerade) trebetygsuppsats ”De svenska zigenarnas demografi” vid 
Institutionen för Statistik, Stockholms Universitet. 

• 1976: Takman disputerar på avhandlingen The Gypsies in Sweden: A 
socio-medical study. 

 
	  

  

                                                        
551 ”Utgifter i samband med zigenarundersökningen 1962-1963”. JT. A:7. 
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Metoder och material 
En grundläggande arbetsmetod i samtidens socialmedicinska undersökningar 
var registrering. Det mesta som kunde tänkas vara av vetenskapligt eller 
praktiskt värde, på kort eller lång sikt, i det aktuella projektet och/eller i 
prospektiva projekt, registrerades. Detta framgår inte bara av handlingarna 
som gäller Zigenarundersökningen, utan också av Inghes studie av ”under-
stödstagarna” samt hans och andra socialmedicinares och sociologers särdeles 
omfattande beskrivningar av socialmedicinsk metodik och arbetssätt.552 Inghe 
beskrev i en lärobok om socialmedicinsk metodik materialinsamlingen som 
det mest aktiva och mödosamma skedet av ett socialmedicinskt forsknings- 
och/eller utredningsprojekt. Arbetstakten måste vara hög, menade han, för att 
inte pengarna skulle gå åt för snabbt: ”Inte sällan har man då en hel stab i 
arbete. […] Medarbetarna blir i viss mån projektets fångar, tvungna att arbeta i 
samma takt som de andra och som undersökningsobjekten strömmar till”.553 
Komplikationer och kontroverser som dök upp längs vägen måste hanteras av 
projektledaren, vilken hela tiden måste styra arbetet på både detaljerad och 
övergripande nivå, internt likväl som utåt mot vetenskapliga referensgrupper 
inom eller utom socialmedicinen och gentemot aktörer utanför det 
vetenskapliga fältet.554 
 
En viktig del av det socialmedicinska arbetet var således rutinmässig kom-
munikation, vilken i många av samtidens socialmedicinska undersökningar 
torde ha varit muntlig och skett genom undersökningsgruppens dagliga möten. 
I Zigenarundersökningen skedde emellertid en hel del av denna kommunikat-
ion brevledes, dels eftersom undersökningens högkvarter låg i Stockholm 
medan dess vetenskapliga hemvist var Socialmedicinska institutionen i 
Uppsala, dels därför att en stor del av materialinsamlingen genomfördes under 
resor genom landet. Takman diskuterade sålunda vetenskapliga och praktiska 
svårigheter och rapporterade om undersökningens framskridande med mera, i 
brev till Ragnar Berfenstam i Uppsala. När Takman och en kurator (vanligtvis 
Birgitta Jansson) företog undersökningsresor berättade de också om dessa i 
brev till de kollegor i undersökningsgruppen som fanns kvar i Stockholm.  
 
Metoderna som tillämpades inom Zigenarundersökningen var flera; de social-
medicinska personundersökningarna var upplagda som klassiska fallstudier, i 
vilka ett antal olika tekniker och mätinstrument kunde användas beroende 
bland annat på undersökningens syfte och materiella förutsättningar.555 
Fallstudie-metoden hade importerats från USA och introducerats i svenskt 
                                                        
552 Jfr Inghe, 1973; Segerstedt, Torgny T. (red.), Socialmedicin och samhälle, Stockholm, 1962; Inghe, 
1960. 
553 Inghe, 1973, s. 108. 
554 Inghe, 1973, s. 108. 
555 Inghe 1973, s. 89-92; Inghe, 1960, s. 43 f. 
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socialt arbete på 1950-talet.556 Det var huvudsakligen inom ramen för person-
undersökningarna som de olika undersökningsteknikerna kom till användning. 
Det var med andra ord Takman och den socialmedicinska arbetsgruppen som 
tillämpade de olika metoderna och genomförde de olika mätningarna, vars 
resultat sedermera analyserades av Takman i samarbete med Berfenstam eller 
av vetenskaplig expertis inom andra kunskapsområden. Detta var fallet i både 
den antropologisk-genetiska undersökningen, den demografiska undersök-
ningen samt till viss del i den epidemiologiska reumatologiska studien. Med 
Zigenarundersökningens forskningsmaterial som grund genomfördes också ett 
stort antal statistiska bearbetningar. Dessa fyllde framför allt vetenskapliga 
syften och togs i relativt liten utsträckning med i rapporterna till AMS. Däre-
mot inordnades de i olika vetenskapers forskningslägen; de statistiska bearbet-
ningarna av romers fertilitet och mortalitet presenterades som en (opublicerad) 
trebetygsuppsats på Statistiska institutionen vid Stockholms universitet 1971, 
samt utgjorde en betydande del av Takmans avhandling i socialmedicin 
1976.557 Även studenter involverades således i de forskningsprojekt som 
initierades inom ramen för Zigenarundersökningen. Förutom studenterna från 
Statistiska institutionen arbetade även läkarstudenter i den socialmedicinska 
arbetsgruppen (se nedan, avsnitt ”Intervjuer”), och i flera av de forsk-
ningsuppslag som Takman skisserade och skickade till Arne Trankell på 
Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet (se kapitel 11, avsnitt 
”Nya forskningsuppslag”) ingick studenter. 
 
Vilka metoder som användes var alltså avhängigt vilka forskningsfrågor som 
hade formulerats inom olika kunskapsområden; socialmedicinska undersök-
ningsmetoder användes för att undersöka och gradera romers (sociala och 
medicinska) avvikelser och rehabiliteringspotential, medan till exempel antro-
pometriska metoder anlitades i syfte att fastställa huruvida och på vilka sätt 
romer fysiskt avvek från den svenska genomsnittsbefolkningen. Att veten-
skapligt fastställa hur den ”normala svensken” såg ut och betedde sig var 
emellertid problematiskt även för samtidens forskare. Detta var i själva verket 
en funktion som undersökningar av personer identifierade som avvikande 
fyllde; klassificeringen och kategoriseringen av avvikelse ur olika perspektiv 
och med hjälp av olika vetenskaper, tecknade (mot)bilder av normalitet.558 Av 
Tydéns och Maija Runcis analyser av det tidiga folkhemmets institution-
aliserade rasism och steriliseringspraktik framgår att samtidens vetenskapliga 
undersökningar av människor och grupper som av sociala och vetenskapliga 
experter definierats som avvikande, medverkade till att konstruera avvikelse 
                                                        
556 Pettersson, 2004, s. 14. 
557 Se Zigenarundersökningens kronologi ovan. 
558 För den teoretiska förståelsen av isärhållandet som ett sätt att reproducera den sociala ordningen har 
antropologer och etnologer använt bland annat Mary Douglas Purity and danger: an analysis of 
concept of pollution and taboo. London, 2002 [1966]. Se t ex Svensson, 1993 och Åkesson, Lynn, De 
ovanligas betydelse. Stockholm, 1991. Se också Bommenel, 2006, s.135-148. 
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och avvikande.559 Innan jag går in på hur avvikelse undersöktes och definier-
ades vetenskapligt i Zigenarundersökningen ska jag dock undersöka närmare 
de metoder som användes för att skapa forskningsmaterialet.  

Personundersökningar 
Personundersökningar var en grundläggande metod för att skapa socialmed-
icinsk kunskap om romer på individuell nivå. Personundersökningarna struk-
turerades av ett förtryckt undersökningsformulär på drygt tjugo sidor, vilket 
omfattade omkring 400 variabler som skulle kodas inför den statistiska bear-
betningen.560 Variablerna var med andra ord tillräckligt detaljerade för att möj-
liggöra en ”systematisk klientelundersökning” på individnivå.561 Takman hade 
tillsammans med socialmedicinska kollegor utarbetat formuläret på förhand, 
utan föregående provundersökning. Han menade därför att det inte var 
optimalt, men att det ändå kunde användas som underlag för ostrukturerade 
intervjuer.562  
 
Undersökarna utgick från kategorin ”svenska zigenare”, i vilken omkring 840 
individer inordnades vid undersökningens början. Gruppen avgränsades med 
hjälp av Tillhagens förteckning samt uppgifter som Sven Andersson, 
socialtjänsteman i Stockholm och från 1959 stadens zigenarkonsulent, hade 
sammanställt. Även Takmans socialmedicinska undersökning av romer i 
Stockholm från 1950 användes som underlag för kategoriseringen. Utöver de 
”svenska zigenarna” undersökte Takman också ett antal familjer som kom från 
andra länder.563 Det var viktigt både för den vetenskapliga analysen och den 
statistiska bearbetningen att differentiera mellan olika grupper inom den 
romska gruppen; informationen om romers geografiska och genealogiska bak-
grund hade betydelse för att hävdandet vetenskaplig trovärdighet. Sålunda 
efterfrågades redan på undersökningsformulärets första sida uppgifter om 
”hereditet”, det vill säga om personen var ”helzigenare”, ”halvzigenare” eller 
”icke-zigenare”. I ett diagram skulle namn, ”rastillhörighet” och nationell här-
komst anges, och om vederbörande var inflyttad från utlandet skulle även in-
flyttningsdatum anges.564  

                                                        
559 Tydén, 2002, s. 126-129 och 141; Runcis, 1999; Tydén ”Rasbiologi och andra rasismer” i Folkets 
historia 1996: 3-4. 
560 Detta kan jämföras med Inghes undersökning av de ”långvarigt understödda” i Stockholm, vilken 
genomfördes med hälp av en 12-sidig undersökningsjournal med 16 huvudrubriker och ett stort antal 
underrubriker för olika data men också med plats för anamneser och beskrivningar av de aktuella 
förhållandena. Inghe, 1960, s. 94. 
561 Jfr Takman, 1963 C, s. 2; Jfr Inghe, 1960, kap. 1. 
562 Takman, 1966 B, s. 3. 
563 Bland dessa fanns ”en finsk zigenarfamilj och några familjegrupper från Spanien” samt ”några 
zigenarfamiljer som inte hör till stockhopopulationen”. Takman, 1963 C, s. 5. 
564 Undersökningsformuläret, s. 1. Detta undersökningsformulär avser ett icke ifyllt formulär, som 
undersökningsgruppen använde i personundersökningarna. Jag tog en kopia av detta formulär 2011, 
och har inte återfunnit originalet när jag återvände till arkivet 2014. Jag kan alltså inte återge det icke 
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”Rastillhörigheten” avgjordes framför allt genom genealogisk data; om båda 
föräldrarna samt mor- och farföräldrar klassades som ”helzigenare” klassades 
också undersökningspersonen som det. Om någon i tidigare släktled klassats 
som ”halvzigenare” eller ”icke-zigenare”, var vederbörande inte heller att 
betrakta som ”helzigenare”. Utrymmet på undersökningsformuläret tillät 
emellertid endast registrering av ”helzigenare” respektive ”blandzigenare”, 
och dessutom kom de ingifta svenskarna med, påpekade Takman i en intern 
förklaring till formulärutkastet.565 Det ansågs dock redan under Zigenarunder-
sökningens planeringsstadium problematiskt att avgöra ”rastillhörighet” 
endast utifrån social och genealogisk information. Detta var troligtvis ett av 
skälen till att Institutionen för medicinsk genetik engagerades för att genom-
föra en genetisk studie inom ramen för Zigenarundersökningen. Genom en 
genetisk undersökning kunde tidigare gjorda antropologiska och genealogiska 
avgränsningar av de ”svenska zigenarna” bekräftas naturvetenskapligt. 

Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med samtliga vuxna romer, antingen av Takman eller 
av någon av kuratorerna som arbetade i den socialmedicinska arbets-
gruppen.566 Efter intervjuerna, eller ”anamnesupptagningen” som det kallades 
med medicinsk terminologi, genomförde Takman en medicinsk standard-
undersökning samt tog upp den medicinska anamnesen. I och med att läkar-
studenter (vid olika tillfällen var dessa Gunnar Bylin, Peter Sköld Mattis 
respektive Christer Hogstedt) ingick i arbetsgruppen, kunde även dessa 
genomföra såväl medicinska som sociala undersökningar, medan kuratorerna 
endast kunde genomföra de sociala undersökningarna och intervjuerna. 
Kuratorernas uppgift var, utöver intervjuerna, bland annat att vid hembesök 
undersöka bostadens skick, storlek och skötsel. Här finns en könsbaserad 
asymmetrisk maktordning, där den medicinska kunskapen och förmågan att 
genomföra hela undersökningen representerades av manliga läkare medan den 
sociala kunskapen, och begränsade kompetensen, representerades av kvinnliga 
kuratorer. Den auktoritet och legitimitet, som medicinvetenskapen bar på, 
etablerades alltså som manlig i Zigenarundersökningens praktik. Inom ramen 
för socialmedicinska undersökningar kunde denna (manliga) auktoritet och 
legitimitet dessutom utvidgas, då medicinska experter gjorde anspråk på det 

                                                                                                                               
ifyllda formulärets plats i John Takmans arkiv. Däremot finns det ett plåtskåp som är fyllt med lika-
dana, fast ifyllda, journalformulär. Dessa har jag dock inte undersökt ingående. 
565 Takman ”Förklaringar till formulärutkastet betr. Zigenarundersökningen 1962-1963”, 13/11 1962. 
JT. A:4. 
566 Som metodunderlag till själva personintervjuerna använde Takman intervjuinstruktioner från 
Statistiska Centralbyrån (SCB), närmare bestämt de formulär och instruktioner ”som hade att göra med 
människor och människors miljö etc.” och som användes vid 1960 års folkräkning. Takman till 
Byrådirektör Sten Kruse, Statistiska centralbyrån, 19/11 1962. JT. A:7. 
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sociala, vilket traditionellt utgjort ett professionellt verksamhetsområde för 
kvinnor.  
 
För det mesta började Takman att intervjua och undersöka den ena föräldern 
eller partnern i en familj, medan kuratorn pratade med den andra. Därefter 
bytte de. Undersökningarna genomfördes, om möjligt, i skilda rum så att ingen 
blev störd och arbetet kunde genomföras effektivt. En del frågor, särskilt 
gällande sexualitet, ställdes också helst enskilt till kvinnan. Männens even-
tuella sexuella problem, preventivmedelsanvändning och inställning till abort 
och missfall i familjen var inte problematiserade och utgjorde inga frågor för 
undersökningsteamet. Av statistiska skäl särskilde Takman mellan ogifta och 
gifta kvinnor i frågor rörande preventivmedel: ”Annars får vi svårt att sära 
dem som varit produktiva i fertilitetshänseende och inte anv[änt] prev[entiv]-
medel från det fåtal som varken varit produktiva eller anv[änt] prev[entiv]-
medel.”567 Ett syfte med detta kan ha varit att få ett statistiskt mått på hur 
många kvinnor som kan ha varit sterila, det vill säga potentiellt samtliga av de 
gifta kvinnorna som aldrig använt preventivmedel eller -teknik men ändå var 
utan barn. Bara kvinnorna undersöktes i detta hänseende. När Takman 
”upptäckte” att två äktenskap med nära släktförhållanden var barnlösa väcktes 
emellertid frågan om männens roll:   
 

Bägge äktenskapen är barnlösa. Det finns ingen möjlighet att 
intervjua fruarna [namn] lege artis [det vill säga medicinskt 
korrekt, min anm.] beträffande steriliteten, som i båda fallen tycks 
vara ofrivillig. Kan det tänkas att det är karlarnas fel? […] Vi bör, 
när vi behandlar materialet, ta en titt på alla 8 bröderna i detta 
hänseende. Jag kan inte på rak arm erinra mej om att det finns 
någon ärftlig manlig sterilitet, men det här verkar skumt. Eller kan 
det helt enkelt vara så att dessa snälla, okomplicerade karlar aldrig 
lärt sej tekniken?568 

 
Takman kom aldrig på tanken, eller ställde i alla fall inte frågan om, huruvida 
steriliteten kunde vara orsakad av ett medicinskt (frivilligt eller påtvingat) 
ingrepp. Frågor, dokument eller diskussioner rörande tvångssteriliseringar 
eller frivilliga steriliseringar förekommer över huvud taget inte i käll-
materialet. Om detta beror på att de romer som undersöktes inte var 
medicinskt steriliserade eller om frågan var alltför känslig (för romer, som 
eventuellt utsatts, och/eller för socialläkaren, som i egenskap av representant 
för läkarkåren kunde hållas ansvarig) för att ställas är svårt att avgöra. Enligt 
Runcis, som i sin forskning gått igenom ett stort antal läkarutlåtanden i 

                                                        
567 Hålkort ”Zigenarna. Statistikkorten”, odaterat. JT. Kortkatalogen, osorterat material. 
568 Takmans daganteckning ”Till problemet med den ofrivilliga steriliteten”, 12/11, 1964. JT. A:8. 
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steriliseringsfall gällande befolkningen i stort, stod Takman ut bland sam-
tidens läkare genom att sällan eller aldrig förorda sterilisering.569 
 
Vid intervjutillfället noterades undersökningspersonens svar på socialmed-
icinarnas frågor på undersökningsformuläret. Resultaten från den medicinska 
undersökningen, laborationerna och testerna adderades också till där avsedda 
utrymmen. På formuläret fanns även plats för undersökarens bedömningar 
gällande undersökningspersonens bildningsnivå, sociala engagemang och 
skötsamhet, och så vidare. Intervjun beskrevs som ”ostrukturerad”, men med 
hjälp av formuläret kunde den systematiseras så att inte någon, potentiellt 
viktig, uppgift glömdes bort.570 Med det ifyllda formuläret som underlag jäm-
förde den socialmedicinska arbetsgruppen sedan undersökningspersonens 
”subjektiva” uppgifter med ”objektiva uppgifter” som, i den mån de exi-
sterade, inhämtades från olika myndigheter och institutioner.571 Att samla in 
de ”objektiva uppgifterna” var kuratorernas uppgift. 

Fotografering 
Porträttbilder togs av samtliga romer, barn som vuxna, och beställdes i sju 
kopior. Fem av dessa fästes på ett rosa papper som distribuerades enligt följ-
ande: ett exemplar till Takmans album, ett till den individuella, så kallade 
vetenskapliga, journal som upprättades över varje undersökningsperson, ett till 
AMS, ett till Ragnar Berfenstam och ett till Ingrid Orrskog på Socialstyrelsen. 
Av de två resterande fotona skulle ett markeras med namn och personligt 
nummer och läggas löst i personjournalen, det andra skulle sändas till 
vederbörande familj med en personlig hälsning från Takman.572 Identifiering 
och registrering genom fotografier var inte en metod specifik för Zigenar-
undersökningen utan användes även i andra fall. Takman fotograferade till 
exempel även de ”klient-patienter” som han som socialläkare på Stockholms 
barnavårdsnämnd arbetade med. Dessa foton klistrades också fast på individ-
ens socialläkarjournal.573 För den antropologisk-genetiska undersökningen 
fotograferades även ett antal romer i profil och framifrån. Dessa porträtt 
använde Beckman emellertid i ett annat vetenskapligt syfte: att visa den 
svensk-romska befolkningens antropometriska avvikelse i relation till den 
övriga svenska befolkningen.574  

                                                        
569 Muntliga uppgifter från Maija Runcis, oktober 2012 samt i april 2011, då jag presenterade mitt 
avhandlingsprojekt vid högre seminariet i historia på Södertörns högskola. 
570 Jfr Inghe, 1960, s. 94. 
571 Takman, 1976, s. 27; Takman, 1963 C, s. 9. 
572 ”Fotona beställes i 7 ex.”. JT. A:3. 
573 Se några av Takmans övriga socialläkarjournaler i JT. Osorterat material. 
574 Takman, John & Beckman, Lars, ”On the anthropology of a Swedish Gypsy population” Hereditas, 
vol. 53, nr 1-2, 1965. 



180 

Kroppsundersökning och fysiska tester 
Den medicinska kroppsundersökningen av de vuxna romerna var en standard-
undersökning som inkluderade: vägning och mätning, undersökning av 
muskler och skelett (för att till exempel se eventuella skador eller defekter på 
ben och/eller leder och inflammationer inom eller utanpå kroppen), hud-
inspektion, bedömning av näringstillståndet (det vill säga om personen led av 
fetma eller undernäring), undersökning av mun och svalg (med en detaljerad 
beskrivning av eventuella karies och tecken på tidigare tandvård), manuell 
undersökning av sköldkörteln, hjärtat, lungorna och buken, mätning av blod-
tryck, syntest och hörseltest (i de fall där intervjun hade tytt på att hörseln var 
nedsatt). I de fall där det fanns en historia av och/eller tecken på skador på 
nervsystemet genomfördes också en detaljerad neurologisk undersökning.575 
 
Konditionen hos vuxna män mellan 15 och 50 år mättes av den socialmedicin-
ska arbetsgruppen genom ergometriska tester och arbets-EKG. Takman rap-
porterade att han också remitterade många av de undersökta till special-
undersökningar såsom ortopedisk undersökning, elektroencefalogram (en 
metod för att mäta elektrisk aktivitet i hjärnan), mag-tarmröntgen och ögon-
undersökning.576 Testerna genomfördes enligt följande: 
 

Först togs ett vilo-EKG, sedan fick försökspersonen cykla på en 
ergometercykel med en belastning av 600 kpm/min. i 6 min. eller 
tills han på grund av subjektiva besvär själv ville avbryta försöket. 
Om pulsen efter 6 min. vid denna belastning stigit till 130/min. eller 
mer avbröts cyklingen, probanden [undersökningspersonen, min 
anm.] fick ligga ner. EKG registrerades dels omedelbart, dels 4 till 
10 minuter efter arbetets upphörande. Om pulsen inte ökat till 
130/min. stegrades belastningen med 300 kp/min. tills probanden 
erhållit en puls på minst 130/min.577 

 
Ergometrin beskrevs som mycket uppskattad, ty ”Gunnar [Bylin] och Peter 
[Sköld Mattis] är fina killar, som har förmågan att umgås med zigenarna på ett 
okonventionellt och trivsamt sätt”.578  

Blod- och urinprov 
På S:t Görans sjukhus kunde undersökningsgruppen samla in data med hjälp 
av flera olika metoder. Dessa innefattade, utöver medicinsk kroppsunder-
sökning, också kliniska undersökningar som genomfördes på andra avdelning-
ar av sjukhuset: laboratorietester av blod och urin. Proverna togs för att avgöra 

                                                        
575 Takman, 1976, s. 107 f. 
576 Takman, 1963 C, s. 6. 
577 Takman, 1963 C, s. 16. 
578 Takman till Berfenstam, 4/12 1962. JT. A:7. 
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allmäntillståndet – förekomst av infektioner, blodets järnhalt, kalcium, 
kolesterolhalt och så vidare – men också för att se om specifika sjukdomar 
som syfilis, gonorré och tuberkulos förekom bland romerna.579  
 
Samtliga romer över 15 år, vilket var gränsen som drogs mellan ”barn” och 
”vuxen” i undersökningen, ombads att lämna blodprov på sjukhusets labor-
atorium. Av de 171 vuxna romer som kom till mottagningen på S:t Görans för 
undersökning vägrade tre stycken att lämna blod. ”Sannolikt skulle vi ha fått 
blodprov också av dem om vi insisterat”, menade Takman, men tillade att 
dessa tre blodprov troligen inte skulle ha gett något bidrag av värde för under-
sökningen eftersom samtliga var unga.580  
 
Blodproven, 168 till antalet, användes som underlag för medicinsk och 
genetisk bedömning. Analysen tog en viss tid i anspråk, till den första formella 
AMS-rapporten i maj 1963 kunde Takman därför endast klart konstatera att 
inte ett enda fall av ”wassermanreaktionen” varit positiv.581 Wassermantestet 
var ett vanligt test för att finna antikroppar mot syfilis, men positiv reaktion 
kunde även bero på en del andra infektionssjukdomar och så kallade immun-
komplexsjukdomar.582 För blodprovens skull hade undersökningspersonerna 
fått order om att inte äta någon fet mat på morgonen innan undersökningen 
startade. När en familj, vilket var den vanligaste undersökningsenheten, kom 
till Zigenarundersökningens lokaler på S:t Görans sjukhus i Stockholm fördes 
de därför omedelbart till laboratoriet för att lämna blodprov. Därefter väntade 
frukost i Zigenarundersökningens väntrum. Det bjöds på kaffe en gång till 
under dagen, ”för att inte de långa anamnesupptagningarna och undersök-
ningsprogrammet i övrigt skulle bli tröttande”, framhöll Takman.583 

Hembesök  
För att samla in information om romers sociala situation och familjeförhåll-
anden gjordes hembesök, vilket var en etablerad metod i socialmedicinska 
undersökningar. Enligt socialmedicinsk metodik var det viktigt att, med tanke 
på studiens syfte och forskningsprojektets problemformulering, planera hem-
besöket noga; skulle samtliga hem i materialet besökas, vid vilken tidpunkt 
                                                        
579 Blodprov och urinprov togs för för bestämning av SR, Hb, kalcium, kolesterol, serumjärn, TIBC, 
fraktionerad äggvita och WR. SR står för sänkningsreaktion och är ett vanligt test som utförs på blod 
för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom. Hb står för hemoglobin och avser 
test för att bestämma blodvärdet. Serumjärn avser järnhalten i blodet. TIBC har också med blodets 
järnhalt att göra men står för transferrin. Fraktionerad äggvita avser test av urinet för bestämning av 
infektion. WR står för Wasserman Reaction och används för att avgöra om patienten har antikroppar 
mot syfilis, men testet visar också positivt vid sjukdomar som t ex tuberkulos och malaria. 
580 Takman, 1963 C, s. 6. 
581 Takman, 1963 C, s. 15. 
582 Uppslagsord ”Wassermanns reaktion” i Lundh, Bengt & Malmquist, Jörgen, Medicinska ord: det 
medicinska språket: begrepp, definitioner, termer. Lund, 2001. 
583 Takman, 1963 C, s. 7. 
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skulle hembesöket äga rum, hur lång tid skulle det hålla på, och vad skulle 
observeras?584 Socialmedicinarens arbete ”i fält” jämfördes med socialantro-
pologers (enligt Inghe, ”formlösa”,) arbetsmetoder, men för den socialmed-
icinska analysens vetenskapliga hållbarhet och legitimitet framhöll Inghe sys-
tematikens roll, vilken dock kunde kombineras med ”antropologisk obser-
vation”.585  
 
Hembesöket utgjorde en förment viktig källa till information om allt ifrån 
bostadens storlek, kvalitet och bekvämlighet till bostadsinnehavarnas hygien-
iska, moraliska och sexuella tillstånd och vanor. Genom att iaktta personer i 
deras hem menade socialmedicinare sig också kunna bilda sig en uppfattning 
om vederbörandes personlighet, deras relationer till andra familjemedlemmar 
och hur de betedde sig i hemmiljön.586 Hembesök som metod användes sedan 
länge inom socialt arbete och hade rötterna bland annat i 1800-talets (borger-
liga) kvinnors filantropiska arbete i städernas slumkvarter.587 Data som sam-
lades in med hjälp av hembesök och fältobservationer blev underlaget till 
Takmans rekommendationer på individuell nivå om bland annat bostad. 
 
Men hembesöket fyllde också ett annat syfte; det kunde användas för att mot-
verka det betydande bortfall som socialmedicinska undersökningar i allmänhet 
drabbades av.588 Zigenarundersökningen hade praktiskt taget obefintliga 
bortfall och stod därmed ut bland liknande undersökningar i samtiden. Enligt 
Inghe var det bara Zigenarundersökningen, och hans egen undersökning av 
”understödstagarna”, som kunde berömma sig om att ha nått samtliga av de 
planerade undersökningspersonerna. Detta, menade han, berodde bland annat 
på att båda undersökningarna hade planlagts så att de mötte ”allmän good 
will” bland undersökningsdeltagarna.589 Hembesöket var ofta det första som 
Takman eller någon av kuratorerna företog i Stockholmsundersökningen, det 
vill säga innan de kliniska undersökningar som krävde tillgång till medicinsk 
laboratorieteknik och dylikt genomfördes. Takman menade att detta, det vill 
säga att undersökningen ofta inleddes med hembesök, var en avgörande faktor 
för det icke existerande bortfallet. 
 
Det kan emellertid också, menar jag, ha haft något att göra med de asym-
metriska maktrelationer som båda undersökningarna reproducerade. Inghe 

                                                        
584 Jfr Inghe, 1973, s. 92 f; Inghe, 1960, s. 96. 
585 Inghe, 1973, s. 93-95. 
586 Inghe, 1973, s. 92 f; Inghe, 1960, s. 96. 
587 Pettersson, 2004, kap. 2. Jfr Valverde, 2008. 
588 Inghe differentierade tre olika bortfallsgrupper: ”de avlidna”, ”de oanträffbara” och ”vägrarna”. 
Inför de avlidna fick man resignera, medgav han, mera irriterande var de oanträffbara: ”De vållar 
mycket arbete, eftersom man inte gärna vill resignera i första taget.” Den bortfallsgrupp som vållade 
mest bekymmer var dock vägrarna. 
589 Inghe, 1973, s. 107 f. 
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hävdade att personer ur ”lägre samhällsgrupper” var mer samarbetsvilliga; 
”Socialgrupp III visar i regel den lägsta frekvensen svårövertalade och 
vägrare, socialgrupp I den högsta”.590 Särskilt läkare var enligt Inghe svåra att 
komma till tals med, ”fastän just de borde ha särskilda förutsättningar att inse 
betydelsen av studier av detta slag.”591 Han tycks här ha bortsett från två 
avgörande aspekter: En läkare hade kulturellt, symboliskt och socialt kapital 
till stöd för sin vägran. För grupper och individer som saknade expertens eller 
de professionellas kapital ingav ”mannen i vitt” troligen ett visst förtroende 
som gav löfte om förändring, samtidigt som han (det var i dessa fall alltid en 
han) representerade kunskap, makt och inflytande som var svår att säga nej 
till.  
 
Syftet med att inleda personundersökningen med ett hembesök var, som 
framgår, dubbelt. Därigenom kunde de både genomföra en del av den planer-
ade undersökningen samtidigt som de ökade chansen att romerna skulle delta i 
undersökningen. Hembesöket fungerade alltså som en slags personlig och 
muntlig kallelse att inställa sig på kliniken för vidare undersökningar.592 Det 
antogs sålunda fungera likt försäljarens fot i dörren; det är svårt att tacka nej 
till någon som står framför dig. Vidare utgick Takman ifrån att merparten 
bland romerna inte kunde läsa, varför ett introduktionsbrev skulle fungera 
dåligt. Att som Takman inleda, och presentera, en socialmedicinsk undersök-
ning genom hembesök var emellertid inte vanligt i samtiden, snarare skickades 
just introduktions- och presentationsbrev. Sådana brev var i England och 
USA, enligt Inghe, ofta undertecknade av prestigefyllda beskyddare med fina 
titlar. Introduktionsbrev skickades även till tilltänkta undersökningsdeltagare i 
Sverige, men här nöjde man sig oftast, menade Inghe, med att någon expert 
och/eller tjänsteman på en något lägre nivå – professorn, sjukhuschefen, 
landstingsdirektören eller annan intressent – presenterade undersökningens 
syfte. Brevet följdes sedan upp med telefonsamtal där vidare anvisningar 
kunde ges och tid för undersökningen bestämmas.593  
 
Att den svenska praktiken skilde sig från den anglosaxiska kan ses som ett ut-
tryck för att de vetenskapliga och professionella experternas kunskap ansågs 
ge tillräcklig legitimitet gentemot såväl medborgare som myndigheter, och att 
höga titlar därmed ansågs överflödiga för att skapa förtroende.594 Dessutom 
var de svenska socialmedicinare, som det här är fråga om, vänsterorienterade, 
vilket väl inte heller gick ihop med en fokus på titlar. Det kan också ses som 
en konsekvens av att det svenska socialmedicinska projektet under de första 

                                                        
590 Inghe, 1973, s. 108. 
591 Inghe, 1973, s. 108. 
592 Takman till Karin Wretman, AMS, 26/3 1963. JT. A:7. 
593 Inghe, 1973, s. 107. 
594 jfr Gieryn, 1999. 
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efterkrigsdecennierna, enligt min mening, var tydligt kopplade till det social-
demokratiska folkhemsprojektet, som ju hade socialt utjämnande ambitioner 
och sökte motverka ett hierarkiskt samhälle. Som Ekström von Essen har visat 
var detta projekts genomförande beroende av tjänstemännens arbete på region-
al och lokal nivå, varför dessa aktörers torde ha haft en viss status i praktiskt 
myndighetsarbete.595  
 
Isin menar att experter och professionella hade stort inflytande i efterkrigs-
decenniernas medborgarskapsprojekt.596 De tillhörde den framväxande 
(medel)klass av tjänstemän och forskare som, likt Iacovettas gatekeepers, i 
kraft av sin kunskap och professionalism och genom sitt praktiska medborgar-
skapsarbete kunde påverka både medborgarskapets omfattning (kriterierna för 
inkludering) och innehåll (rättigheter och skyldigheter).597 Deras position 
mellan stat och individ, arbetande på både politiskt, vetenskapligt och profes-
sionellt formulerade uppdrag, innebar att de kunde etablerade sig själva som 
en auktoritativ grupp på det sociala medborgarskapets fält. Det är således på 
detta fält, eller i detta sociala rum, som Iacovettas gatekeepers, Isins 
”civilisering agents”, och de jag kallar för medborgarskapsarbetare var verk-
samma. 
 
I slutrapporten till AMS rapporterade Takman att han och en kurator gjort 
hembesök hos 213 undersökta familjegrupper598, 45 stycken hade endast 
Takman besökt och 18 stycken endast en kurator. De familjer som inte blivit 
besökta tillhörde vad Takman kallade för den ”integrerade delen av Stock-
holmspopulationen”. Anledningen till de uteblivna besöken var dels tidsbrist, 
dels att det saknades såväl socialmedicinska och vetenskapliga som arbets-
marknadspolitiska skäl, eftersom, som han skrev, ”dessa familjegrupper var 
problemfria i alla relevanta hänseenden och hade bostäder som de var nöjda 
med”.599 De ”relevanta hänseenden” som avsågs rörde framför allt arbete och 
bostad. Normala familjer – i meningen ”problemfria” – var med andra ord 
självförsörjande och fastboende i (gärna moderna) bostäder, vilket tydligt 
tecknar samtidens socialmedicinska och arbetsmarknadspolitiska idé om 
arbetslöshet, nomadism och ”omodern” livssituation som uttryck för av-
vikelse. Den arbetsvårdspolitiska term som användes för sådana avvikelser var 
socialt handikapp. Sociala handikapp skulle, var det tänkt, rehabiliteras bort 
med hjälp av interventioner inom arbets-, bostads- respektive utbildningsom-
rådet. Eftersom denna politik endast riktades mot dem som ur socialmed-
icinskt och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv var avvikande, behövde inte 

                                                        
595 Ekström von Essen, 2003 
596 Isin, 2002, s. 237 ff. 
597 Jfr Isin, 2002, s. 2. 
598 Se nedan för beskrivning av familjegruppsbegreppet. 
599 Takman, 1966 B, s. 7 f. 



185 

samtliga romer bli besökta i hemmet, resonerade socialmedicinarna. Om syftet 
med hembesöket hade varit vetenskapligt, snarare än politiskt, hade de så kal-
lade problemfria familjerna också måst besökas i hemmet, eftersom forskare 
etablerar vetenskaplig trovärdighet genom att bland annat åberopa systematisk 
och objektiv datainsamling.600 
 
I landsortsundersökningen genomfördes både intervju och kroppsundersök-
ning i romernas hem. Då rörde det sig alltså inte längre om att, på grundval av 
gränsdragningar mellan avvikande och normala familjer, välja mellan att göra 
eller inte göra hembesök. En fördel med att genomföra personundersökningar i 
samband med hembesök istället för på kliniken som i Stockholmsunder-
sökningen var, framhöll Takman i brev till Berfenstam, att de då kunde ”lägga 
in så många undersökningsfall man överhuvudtaget hinner med per dag.” 
Detta var en stor skillnad gentemot undersökningen i Stockholm, då de 
generellt bara kunde ta emot en familjegrupp per dag, ”eftersom vi var 
beroende av laboratoriet, som i princip var stängt efter kl. 11.” En annan 
tidsvinst som de enligt Takman gjorde var att de i brist på undersök-
ningslokaler slapp återbesök. En nackdel var emellertid att de inte kunde 
arbeta ostört i hemmiljön.601 Om de eftersökta personerna inte kunde påträffas 
i sina hem kunde personundersökningar också genomföras på någon annan 
plats där undersökningsgruppen kunde lokalisera dem. Takman och kuratorn 
Birgitta Jansson genomförde exempelvis undersökningar och läkarkonsult-
ationer på en västsvensk marknad, där ett antal nomadiserande familjer befann 
sig för att arbeta. Förutom på marknadsplatsen skedde konsultationer även på 
till exempel konditorier.602   
 
Den praxis som utvecklades omkring hembesöken belyser viktiga skillnader 
mellan vetenskapligt och politiskt legitimitetsskapande arbete. Politisk leg-
itimitet skapas genom att basera reformer och interventioner på forskning, och 
ge politiska beslut en aura av icke-subjektiv (och därmed ”sann”) vetenskap. 
Vetenskaplig legitimitet kräver, i sin tur, metodik, systematik och noggranna 
rutiner.603 Att hembesök gjordes i betydande utsträckning kan således ses som 
en konsekvens av samproduktionen av vetenskaplig kunskap och socialpol-
itiska målsättningar; den senare både förutsatte och formade den förra.604  

Fältobservationer 
Vid vissa tillfällen, då många romer kom samman för att arbeta, roa sig eller 
fira en högtid, kunde Takman och arbetsgruppen passa på att göra fältobser-
                                                        
600 Latour & Woolgar, 1986, s. 21-39. 
601 Takman till Berfenstam, 13/8, 1963 JT. A:7. 
602 Takman till docent Kåre Berglund, Reumatologen, KS. 16/9 1963.; John Takman och Birgitta 
Jansson ”Zigenarna på marknad” (”Konfidentiellt”). 22/9 1963. JT. A:7. 
603 Jfr Gieryn, 1999, s. xi; Latour & Woolgar, 1986, s. 21-39. 
604 Jfr Jasanoff, 2004. 



186 

vationer. Observationer i fält var, enligt Inghe, en viktig komplettering till det 
material som insamlats på annat sätt. Fördelarna med direkt observation var 
uppenbara, menade han och framhöll med detta den socialmedicinska forskar-
ens oberoende av ”mellanhänder” och andra (potentiellt ”tendentiösa” och 
”selektiva”) informatörer som kunde försköna eller förvanska. Nackdelarna 
kunde vara att metoden var tidsödande och därför dyrbar, eller att den kunde 
vara svår att genomföra på grund av att undersökningspersonerna kunde känna 
sig kränkta av intrånget i hemmet eller att arbetsgivaren inte vill ha potentiellt 
kritiska iakttagare på arbetsplatsen.605 Detta dryftades dock inte som ett 
problem när det gällde Zigenarundersökningen, vilket understryker AMS:s 
beslutsamhet att finansiera undersökningen, kosta vad den kosta ville. Att 
romer kunde känna sig kränkta av experternas intrång och observationer kom 
aldrig heller upp till diskussion. 

Numrering och journalföring 
De främsta metoderna för att registrera och systematisera kunskapen om 
romer var numrering och journalföring. Varje person som undersöktes i 
Zigenarundersökningen tilldelades ett särskilt nummer och en individuell 
journal eller dossier upprättades, vilken märktes med det personliga numret. 
De individer som tillhörde samma familj tilldelades också ett så kallat familje-
gruppsnummer, och journalerna över de enskilda familjemedlemmarna kopp-
lades till varandra genom familjegruppsnumret antecknades på samtligas jour-
naler. Numreringen, av såväl individer som familjegrupper, byggde på en 
kronologisk ordning så att den först undersökta fick nummer 1, den andra 
nummer 2, och så vidare. Numret relaterades till årtalet för journalens upp-
rättande, exempelvis nummer 16/62, där 16 stod för undersökningsdeltagare 
nummer 16, och 62 stod för årtalet 1962.606 Numret avsåg både den under-
sökte individen och dennes ”zigenarjournal”, det vill säga den dossier med 
data och handlingar som sammanställdes över vederbörande.  
 
Metoden kan delvis kopplas till vetenskapliga metoder, där avpersonifiering 
inför statistisk och annan bearbetning är ett viktigt moment i forsknings-
processen. I dessa fall används nummer istället för namn av vetenskapsetiska 
skäl. Upprättandet av personakter är också en sedan länge etablerad metod i 
myndighetsarbete och olika professioner, både inom det sociala fältet och i 
andra områden såsom juridik.607 Numrering av dylika akter hör till den 
vardagliga arbetsrutinen, och före det att personnummer infördes 1947 var det 
vanligt att numreringen baserades på en kronologisk logik.608 Personnummer 
                                                        
605 Inghe, 1973, s. 92. 
606 Jfr Bowker & Star, 1999, s. 10. 
607 För flera exempel på olika typer av personakter, eller ”case files”, se bidragen i antologin redigerad 
av Iacovetta & Mitchinson, 2011 [1998]. 
608 I t ex Fattigvårdsstyrelsens/Socialnämndens arkiv för Vimmerby stad är serien med socialakter till 
en början ordnad efter nummer. Omläggning till födelseår skedde från och med år 1967. 
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tilldelades i samband med folkbokföring, men som 1954 års zigenarutredning 
hade visat stod många romer utanför folkbokföringen. Detta innebar i praktik-
en att många, fortfarande på 1960-talet, saknade personnummer. Möjligheten 
att systematiskt registrera romer på grundval av deras personnummer var 
sålunda utesluten. Detta kan förklara de speciella rutiner för registrering som 
skapades i Zigenarundersökningen, vilket nästa avsnitt handlar om. 

”Z-nummer” 
Socialmedicinarna beslutade sig för att registrera svenska romer, och namnge 
deras journaler, dels utifrån tiden för deras undersökning (till exempel nr. 
16/62) och dels utifrån deras etnicitet. Sålunda tilldelades varje undersök-
ningsperson ett så kallat ”z-nummer”. Beteckningen kan föra tankarna till 
Naziregimens registrering av ”zigenare”, då ett ”z-nummer” tatuerades på de i 
koncentrationslägren internerade romernas arm.609 Det finns med andra ord 
anledning att fundera över numreringens djupare betydelse. Inte för att avslöja 
några hemska baktankar hos Takman, myndigheterna eller andra aktörer, utan 
för att synliggöra och ifrågasätta den självklarhet med vilken numrering och 
registrering av romer genomfördes under efterkrigsdecennierna. 
 
Etnisk registrering har officiellt varit förbjuden i Sverige sedan 1945, då staten 
slutade att föra särskild statistik över samer.610 Från 1940-talet till 1960-talet 
utökades emellertid statens registrering av romer och de registrerade upp-
gifterna blev allt mer detaljerade och specifika. Förbudet mot etnisk regist-
rering tycks med andra ord endast ha gällt de grupper inom landet som sedan 
länge hade räknats som en, förvisso avvikande, del av den svenska befolk-
ningen. När ”nya” förment avvikande grupper skulle inordnas i den nationella 
gemenskapen efter andra världskriget var frågan om deras etnicitet uppen-
barligen fortfarande central, trots att själva praktiken att registrera etnicitet var 
förbjuden.611 Denna paradox har fått problematiska konsekvenser; fortfarande 
i det tidiga 2010-talet finns exempel där romer registreras och särredovisas hos 
lokala myndigheter som till exempel Polisen i Skåne.612 Kunskap om individ-
ers etnicitet förutsätts med andra ord fortfarande vara nödvändig för effektivt 
myndighetsarbete på lokal nivå, trots att detta är olagligt. Ett historiskt 
perspektiv på etnisk registrering kan hjälpa till att förklara varför registrer-
ingen av samer förbjöds 1945, samtidigt som registreringen av romer kunde 

                                                        
609 För en personlig skildring av detta, se Kalander, Berith, Min mor fånge Z.-4517. Gällivare, 1996. 
610 Axelsson i Axelsson & Sköld (red.), 2011, s. 117 f.  
611 Jfr registreringen av flyktingar i Montesino, 2012; Montesino & Thor, 2009; Thor, 2007; 
Montesino, 2006; Olsson, 1995. 
612 I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter att polismyndigheten i Skåne förde ett inofficiellt 
register över romer, där många barn och även avlidna personer fanns med. Hur Zigenarunder-
sökningens registreringar och klassificeringar relaterar till detta register är en angelägen fråga för 
fortsatt forskning. 
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legitimeras utifrån såväl vetenskapliga som politisk-administrativa argument, 
och ta sig alltmer detaljerade uttryck under efterkrigsdecennierna.  
 
Relationen mellan (nationell, etnisk eller annan, tillskriven) identitet och 
statistik är komplex; inte sällan har olika (etniska) grupper konstruerats statist-
iskt för politiska (koloniala) syften.613 Mattson har visat att registrering och 
vetenskapliga undersökningar av samer under 1700- och 1800-talen var ett led 
i att konsolidera och etablera den svenska nationalstaten internationellt.614 På 
liknande sätt har registreringen av urfolk och inhemska minoriteter även på 
andra håll i världen fyllt både nationsbyggande och befolkningsformerande 
och -reglerande syften.615 När aboriginska/indianska folk från och med andra 
hälften av 1800-talet skulle inordnas i den kanadensiska befolkningen, och 
därmed tilldelas (vissa) rättigheter som undersåtar/medborgare, var räkning 
och registrering av dem ett grundläggande villkor. Tjänstemännen som 
genomförde 1901 års folkräkning fick instruktioner att noggrant notera 
individernas ”ras”: ”’w’ for white, ’r’ for red, ’b’ for black and ’y’ for 
yellow.” ”Rasen” avgjorde vilka rättigheter och skyldigheter individen hade 
gentemot staten och samhället.616 Under 1950- och 1960-talet var de tekniska, 
likväl som de administrativa, förutsättningarna för systematisk registrering av 
olika befolkningsgrupper betydligt bättre jämfört med femtio år tidigare, vilket 
också kan förklara de socialmedicinska undersökningarnas detaljrikedom och 
omfattning.  
 
Registrering var, som jag har visat, en förutsättning för socialt medborgarskap 
även i den efterkrigstida svenska välfärdsstaten. Tidigare forskning har visat 
att socialt och ekonomiskt medborgarskap har villkorats av bland annat kön 
långt in på 1900-talet.617 Den praktik som gatekeepers utvecklade i det kalla 
krigets Kanada är ett tydligt exempel på att även idéer om etnicitet har vill-
korat och format praktiskt medborgarskapsarbete.618 Den etniska registrer-
ingen av romer inom ramen för Zigenarundersökningen visar att etnicitet, eller 
”ras”, var en viktig kategori i skapandet av samtidens svenska sociala 
medborgarskap. I den vetenskapliga undersökningen (re)producerades gränser 
mellan olika etniciteter, där ”zigensk” i många fall ställdes upp som en motpol 

                                                        
613 Se t ex Michelle A. Hamilton & Kris Inwood ”The aboriginal population and the 1891 census of 
Canada” och Andrejs Plakans ”Indigenous populations, ethnicity and demography in the Eastern Baltic 
littoral in the nineteenth and twentieth centuries” i Axelsson & Sköld (red.), 2011. 
614 Mattson, 2014. Jfr Höjer, Henrik, 2001, s. 172-180. 
615 Se t ex Hilde L. Jåstad ”Viewing ethnicity from the perspective of individuals and households”, s. 
158 f; Michelle A. Hamilton & Kris Inwood ”The aboriginal population and the 1891 census of 
Canada”, i Axelsson & Sköld (red.), 2011. 
616 Citat från Hamilton & Inwood i Axelsson & Sköld (red.), 2011, s. 109. 
617 Bersbo, Zara, "Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt": svenska kvinnors ekonomiska 
medborgarskap 1921-1971. Växjö, 2011; Sainsbury, (red.), 1999. Begreppet ekonomiskt medborgar-
skap har konceptualiserats av Alice Kessler- Harris. 
618 Iacovetta, 2006. 
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till ”svensk”, liksom avvikande representerade motpolen till normal, trots att 
den sociala verklighet som mötte undersökarna ofta motsade sådana polar-
iseringar.619 I den vetenskapliga expertisens arbete fylldes dessa kategorier 
med nytt innehåll, eftersom problematiseringar och undersökningsmetoder 
sammanförde både social och medicinsk kunskap, vilket innebar att gränserna 
mellan kategorier (etniska och andra) drogs om. Detta är ett konkret exempel 
på Isins teori om medborgarskap som alteritet; inom medborgarskapets 
gränser omförhandlas ständigt såväl dess omfattning som dess innehåll, och i 
dessa processer ingår både de som definiera(t)s som avvikande och de som 
konstituera(t)s som normala.620    
 
Takmans användning av särskilda nummerbeteckningar kan som nämnts 
kopplas till det sociala och socialmedicinska arbetets praktik, där numrering 
och datummärkning av akter och journaler var ett institutionaliserat arbetssätt. 
1954 års Zigenarutredning hade också etablerat ”z-nummer” som en del av 
dess kartläggning, men det var inte dessa nummer som återanvändes i den 
socialmedicinska Zigenarundersökningen. Takmans numrering utgick från och 
hänvisade endast till hans egen undersökning, inte någon redan existerande 
utredning eller något register över ”zigenare” i Sverige. Ett avpersonifierat 
men etniskt kodat nummer framstod, trots förbud mot etnisk registrering, 
möjligen ur myndighetsperspektiv som ett effektivt sätt att utforma inter-
ventioner riktade mot romer. Utgångspunkten i ”zigenarfrågan” var ju att 
orsaken till romernas situation låg i deras avvikelse, vilken måste hanteras 
individuellt från fall till fall. Myndighetsarbetet som växte fram från 1940-
talet och framåt byggde dessutom på att tjänstemän och myndigheter på olika 
nivåer snabbt kunde utbyta information om enskilda romer: var de befann sig, 
hur de bodde, hur deras ekonomiska, sociala och medicinska situation såg ut, 
etcetera. Verksamheten engagerade en mängd aktörer från toppskiktet inom de 
statliga ämbetsverken Socialstyrelsen och AMS, ner till regionala och lokala 
tjänstemän inom länsarbetsnämnden, socialnämnden, försäkringskassan och 
även enskilda romer. För detta arbete krävdes förteckningar, som kontinuerligt 
uppdaterades med aktuell, korrekt och heltäckande men ändå detaljerad och 
individuell information.  

”Familjegruppsnummer” 
Familjegruppsnumret (exempelvis ”f 173”) användes för att avgränsa olika 
familjer från varandra i syfte att skapa ett underlag för Takmans utlåtanden 
och rekommendationer. Familjegruppsbegreppet var konstruerat speciellt för 

                                                        
619 Se t ex differentieringen av ”problemfria” respektive ”avvikande” familjer; på ett konceptuellt och 
kategoriskt plan var samtliga ”svenska zigenare” och skulle därför inkluderas i Zigenarundersök-
ningen. I praktiken klassades emellertid några som tillräckligt ”normala” för att kunna ”slippa” undan 
vissa delar av undersökningen. 
620 Jfr Isin. 
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Zigenarundersökningen men kunde, menade Takman, ”knappast omges med 
någon vetenskaplig gloria”.621 Orsaken till att man använde sig av ett eget be-
grepp istället för det begrepp – ”hushåll” – som användes i gängse socialmed-
icinska undersökningar, var praktisk, hävdade han. Med hjälp av ett så kallat 
operationellt familjebegrepp ville Takman ha möjlighet att ange hur många 
bostäder som var ”nödvändiga”, snarare än hur många som faktiskt fanns vid 
undersökningstillfällena. Detta medgavs i praktiken genom att undersökarna, i 
stället för registrera antalet boende, registrerade det ”ideala” antalet 
familjemedlemmar i en specifik (faktisk eller rekommenderad) bostad.  
 
I det statistiska begreppet ”hushåll” kunde nämligen i realiteten flera olika 
generationer och till och med flera familjer ingå, vilket inte var idealiskt ur 
hygienisk, socialmedicinsk eller social synpunkt. Att endast registrera antalet 
hushåll skulle således få bostadsproblemen att verka mindre än de var, 
resonerade Takman. Familjegruppsbegreppet, däremot, kunde tydligare peka 
på hur många bostäder som i verkligheten (det vill säga enligt Takmans 
bedömning) krävdes för ”problemets” lösning, det vill säga att alla familjer – i 
betydelsen kärnfamiljer – skulle få en egen bostad: 
 

… för att få ett begrepp om antalet nödvändiga bostäder, inkl. de 
faktiska, har vi ibland delat upp ett hushåll i familjegrupper.  En 
familjegrupp består i många fall av en enda individ, som då alltid 
räknas som familjeföreståndare, även när han eller hon är t ex 
fosterbarn eller adoptivbarn i en icke-zigensk familj eller ingår i 
vårt material i egenskap av halvzigenare, som är gift med icke-
zigenare.622 

 
Omformuleringen hade delvis sin grund i en sorts solidaritet med romerna; om 
Takman hade använt gängse statistiska begrepp hade lokala bostadsmynd-
igheter kunnat hävda att inga eller alltför få bostäder var ”nödvändiga”, och 
därmed haft tillräckligt underlag för att avfärda Takmans rekommendationer. 
Konstruktionen av familjegruppsbegreppet kan emellertid också ses som en 
illustration av samtidens definition av normalitet. I Zigenarundersökningen 
graderades romers avvikelse och normalitet, och det mest grundläggande 
kriteriet för normalitet var fast bostad för en individ eller en kärnfamilj. 
Nomadiserande romer beskrevs som den mest avvikande gruppen; att helt 
sakna fast bostad var oacceptabelt. Längre mot normalitetsskalans mitt fanns 
bofasta romer i gränsöverskridande boendekonstellationer, vilket inte heller 
ansågs vara en god grund för social anpassning. Att bo och leva i kärn-familjer 
eller ensam låg däremot inom det normala i samtidens svenska samhälle. 
Arbetet med att göra ”svenska zigenare” till normala medborgare innebar med 
                                                        
621 Kodningsschema, kort 01 s. 1. JT. A:3. 
622 Kodningsschema, kort 01 s. 1. JT. A:3. 



191 

andra ord att en ny sorts familjebildning och bostadssituation in-fördes på 
administrativ nivå, vilket fick konsekvenser även i praktiken, efter-som 
Takmans utlåtanden och rekommendationer bildade grund för åtgärder.  

”Zigenarjournaler” 
Data som samlades in med hjälp av de olika metoder som diskuterats ovan 
sammanställdes i en individuell dossier, där det ifyllda undersökningsform-
uläret utgjorde den största delen. För enkelhetens skull kallades denna samling 
av uppgifter, undersökningsresultat och dokument för Z-journalen, skrev 
Takman till Tillhagen i januari 1963.623 Data från personundersökningarna 
skulle också registreras på standardiserade socialläkarjournaler, vilka arkiv-
erades som en del av socialläkarinstitutionen, och alltså inte bland Zigenar-
undersökningens material i John Takmans arkiv.624 I upplägget av ”zigenar-
journalerna” använde sig Takman av det senaste inom internationell (anglo-
saxisk) social, medicinsk, socialmedicinsk och socialpsykologisk forskning. 
Huvudfokus i denna forskning låg på metodfrågor, men specifika undersök-
ningsområden såsom ungdomsbrottslighet och familjeliv fanns också repre-
senterade.625 Journalerna utgjorde det arbetsmaterial som Takman använde 
som underlag för individuella utlåtanden och AMS-rapporter. Han bearbetade 
dem också vetenskapligt och presenterade resultaten av detta i sin avhandling. 
 
Innehållet i ”zigenarjournalerna” varierade, men tumregeln var att all veten-
skaplig och/eller politisk-administrativ kunskap som hade skapats avseende en 
undersökningsperson skulle läggas samman i dennes dossier.626 Beroende på 
                                                        
623 Takman till Tillhagen, 23/1 1963. JT. A:7. 
624 På socialläkarjournalens första sida skulle ett antal uppgifter ifyllas: Initiativtagare: 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Anledning: Zigenarundersökningen 1962-1963, Diagnos samt Åtgärd: 
Utlåtande till AMS, pensionsutlåtande, etc. En resumé av innehållet i de så kallade ”särskilda 
handlingarna”, det vill säga t ex sjukhusjournaler, socialregisterkopior, mm, gjordes i de individuella 
utlåtandena, av vilken en kopia tillfogades i socialläkarjournalen som sedermera skickades till 
socialläkarbyrån och/eller barnavårdsnämnden. När det gäller skillnaden mellan socialläkarjournalerna 
och z-journalerna, var de förstnämnda mer summariska och formella och de senare mer fylliga och 
informativa. John Takman ”Memorandum betr. socialläkarjournalerna”, 16/6 1963. JT. A:4. 
625 ”Dessa böcker är de som jag haft mest nytta av vid uppläggningen av zigenarjournalerna: Powers & 
Witmer: Prevention of delinquency. (Columbia Univ. Press, New York, 1951), Witts (editor): Medical 
surveys and clinical trials. (Oxford Univ. Press, London, 1959.), Wilner et al: The housing 
environment and family Life. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1962.), Douglas & Blomfield: 
Children under five. (Allen & Unvin, London, 1958), Falkner (editor): Child development. An 
international method of study. (Kargel, Basel, 1960), Turner et al: School health and health education. 
(Mosby, St. Louis, 1961.), Moser: Survey methods in social investigation. (Heinemann, London, 
1958.), Gibbs (editor): Urban research methods. (Van Mostrand, Princeton, 1961.)”, skrev Takman till 
Berfenstam 23/11, 1962. JT. A:7. I ett brev till Tillhagen några dagar senare la Takman till ”Race and 
science. Sceintific analysis from UNESCO. (Columbila Univ. Press, New York, 1961). Takman till 
Tillhagen, 28/11, 1962. JT. A:7. 
626 En ”zigenarjournal” kunde innehålla: sjukhusjournaler, t ex BB-journaler för kvinnor som fött barn 
eller andra journaler som upprättats inom sjuk-, specialist- eller akutvården; Takmans medicinska 
åtgärder, det vill säga remisser, receptutskrivningar, mm; andra typer av handlingar såsom Takmans 
daganteckningar, kuratorernas notiser, lösa anteckningar från telefonsamtal eller möten, arbetsgruppens 
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hur mycket och vad som gjorts i de enskilda fallen, och hur ”problemtyngd” 
individen var, innehöll journalerna alltså olika mängd och olika typer av 
information. Personer som inte hade varit föremål för myndighetsåtgärder – 
som var friska, hade fast (modern) bostad och förvärvsarbete – hade tunna 
journaler, medan personer som i socialt och/eller medicinskt hänseende 
problematiserats av experter och tjänstemän hade omfattande journaler. Sådan 
diskrepans var vanlig i samtidens socialmedicinska undersökningar, vars fokus 
riktades mot avvikelse och personer definierade som avvikande av sociala 
och/eller medicinska experter. Inghe diskuterade dilemmat i De fattiga i 
folkhemmet: 
 

För en del fall finns det gott om data i akter och journaler, för 
andra praktiskt taget bara registeruppgifter. […] I stort sett kan det 
sägas, att man får veta mycket mera om personer, som varit sjuka 
eller haft det socialt svårt och konfliktfyllt än om andra, även 
beträffande förhållanden som inte har direkt med sjukdomen eller 
svårigheterna att göra.627 

 
Resultatet av detta blev onekligen att experternas kunskapsinsamlingar om av-
vikelse var mer omfattande än dem rörande normalitet. Detta understryker 
Mattsons tes om att undersökningar av förment avvikande grupper inom 
befolkningen i praktiken har konstituerat normalitet och klassat majoriteten 
som normala. 
 
De vetenskapliga motsägelserna i förfaringssättet diskuterade också av Inghe, 
som drog slutsatsen att ”skillnaden mellan anpassade och icke anpassade 
framstår som större än vad den i själva verket är”. Trots att socialmedicinens 
uppgift var att definiera och särskilja avvikelse från normalitet, samt under-
söka sociala och medicinska orsaker till avvikelse, ansågs detta alltså inte helt 
oproblematiskt, eftersom bilden av de ”friska och normala individernas 
förhållanden måste […] bli betydligt torftigare, mindre åskådlig och detaljerad 
än för de sjuka och missanpassade.”628 Icke desto mindre var det ur politiskt 
och välfärdsadministrativt perspektiv ”nödvändigt” att låta vetenskapliga (här 
socialmedicinska) undersökningar av de avvikande ligga till grund för inter-
vention. Inghes försiktiga å-ena-sidan-å-andra-sidan-resonemang visar dock 

                                                                                                                               
kommunikation med varandra i form av lappar, kopior av brev, etc.; registerutdrag – 
socialregisterakter, straffregisterakter, mm. Utöver Takmans medicinska åtgärder lades även en kopia 
på utlåtanden till, där han hade rekommenderat arbetsvårdande och andra typer av åtgärder såsom t ex 
läkarintyg för pension och dylikt. Vidare samlades i journalen: korrespondens med myndigheter och 
institutioner rörande undersökningspersonen; tidningsartiklar o dyl. om vederbörande; uppgifter om 
dennes önskemål, påringningar och efterfrågningar samt uppgifter om vad Takman eller någon i 
arbetsgruppen gjort avseende dessa. 
627 Inghe, 1960, s. 106. 
628 Inghe, 1960, s. 106. 
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att materialets ”ovetenskapliga” sammanställning ställde till problem i kampen 
för vetenskaplig trovärdighet.  
 
Skapandet av ”zigenarjournaler” innebar att de romer som ingick i undersök-
ningen kartlades in i minsta detalj. Detaljrikedomen och omfattningen är minst 
sagt förbluffande, men ännu mer förbluffande är hur en sådan detaljerad och 
omfattande kartläggning av individer kunde motiveras, legitimeras och gen-
omföras av 1960-talets socialmedicinare. Kartläggningen krävde att undersök-
arna arbetade hårt, under såväl arbetstid som på kvällar och helger. Detta sågs 
dock generellt inte som ett problem utan som ett ”pris man måste betala” för 
att skapa förändring och förbättring.629 ”Zigenarjournalerna” spreds emellertid 
inte, annat än i enstaka fall, utanför den socialmedicinska arbetsgruppen, utan 
de skulle främst utgöra arbetsmaterialet för Takman och de experter som han 
involverade för att få hjälp med sammanställning och analys. Samtliga 
journaler förvarades i ett låst plåtskåp, där de alltså än i dag finns samlade på 
Stockholms stadsarkiv. Jag har inte funnit några instruktioner om att det skulle 
tas kopior på journalerna eller att de skulle distribueras enligt någon viss rutin. 
Takman sparade dem troligen av vetenskapliga skäl. Att döma av det onötta 
skicket på många av journalerna, och de torkade gummiband som håller 
samman individuella ”zigenarjournaler” i familjegrupper, och som smulades 
sönder vid minsta beröring, har journalerna inte använts i stor utsträckning 
eller på lång tid.  
 
De sammanställda uppgifterna tillgängliggjordes med andra ord inte i sin 
helhet för andra experter eller tjänstemän i samtiden eller senare. Själva 
genomförandet av kartläggningen kan emellertid ses som ett tidsdokument 
över den efterkrigstida socialmedicinens expansion och vetenskapliga aktörers 
inflytande och handlingsutrymme i ”zigenarfrågan”. Genom den blir det också 
tydligt hur myndighetsarbete organiserades i praktiken, hur ansvar fördelades 
mellan olika institutioner och aktörer på grundval av vetenskaplig kunskap 
och teknologi. Geoffrey Bowker och Susan Leigh Star visar i Sorting things 
out. Classification and its consequences (1999) hur klassificeringssystem både 
organiserar och organiseras av praktiskt arbete.630 I Zigenarundersökningen 
var det tänkt att det socialmedicinska praktiska arbetet – intervjuerna och de 
kliniska undersökningarna, klassificeringarna och de professionella slutsats-
erna – skulle organisera praktiskt myndighetsarbete i form av interventioner 
och anpassningsåtgärder. Samtidigt var det myndigheternas kategoriseringar 
och målsättningar (som å sin sida var kopplade till andra vetenskapliga, polit-
iska och sociala praktiker) som lade grunden till det socialmedicinska arbetet. 
Detta blir ännu tydligare i nästa avsnitt, som handlar om det praktiska arbetet 

                                                        
629 Jfr Hervor Isaksson till Takman, 23/10 1963. JT. A:7. 
630 Bowker & Star, 1999, kapitel 7 och 8. 
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med att översätta de socialmedicinska undersökningsresultaten till användbart 
underlag för myndighetsarbete. 

Utlåtanden 
Trots att AMS definierade ramarna och det konkreta målet för Zigenarunder-
sökningen, var det till en början ingalunda givet hur kunskapen som skapades 
om enskilda individer skulle redovisas för AMS. Tvärtom funderade Takman 
mycket på formen för redovisningen. Han beslutade sig för att det bästa 
alternativet var att skriva individuella utlåtanden på pensions- eller AMS-
formulär (det vill säga förtryckta AMS-blanketter) för de vuxna samt ett så 
kallat ingressutlåtande, ställt till AMS, för samtliga som hörde till samma 
”bostadsgrupp” eller familj. På så vis behövdes bara ett utlåtande skrivas för 
de personer som enligt Takman borde bli föremål för gemensamma åtgärder 
(till exempel bostadsanskaffning). Utlåtanden formulerades alltså dels på 
individnivå och dels på familjenivå. Individutlåtandet rörde i första hand den 
enskilda undersökningspersonens arbetsförmåga eller arbetsoförmåga, orsak-
erna därtill samt Takmans rekommendation om individuella rehabiliterings-
åtgärder.631 Sammanlagt skrev Takman under Stockholmsundersökningen 91 
familjeutlåtanden, 153 utlåtanden på AMS-formulär, 31 pensionsutlåtanden, 
14 formulärlösa individuella utlåtanden och 140 utlåtanden till annan mynd-
ighet.632 När han bedömde att åtgärderna var brådskande påskyndade han 
redovisningen: ”De akuta fallen har i regel redovisats så snart nödvändigt 
objektivt material funnits tillgängligt, till exempel sjukhusjournaler eller svar 
på remisser till specialister.”633 
 
Arbetsgången gick till som följer. Med journalerna som utgångspunkt formul-
erade Takman ett omdöme om varje individ, vilken sedermera användes som 
grund till de professionella utlåtandena. Underlaget till utlåtandena skulle 
alltså utgöras av hela den socialmedicinska undersökningen. I en del fall var 
underlaget emellertid begränsat och utgjordes endast av patientens egen 
sjukdomshistoria samt den medicinska kroppsundersökningen. ”[I]bland”– 
och särskilt gäller detta kroniska grejer som bronkit, gastrit m.m. – ”, skrev 
Takman till kollegan Börje Olhagen, överläkare på reumatologen vid 
Karolinska sjukhuset, ”har jag varit tvingad att ställa diagnos enbart på auto-
anamnesen”.634 Därför, betonade Takman, borde hans utlåtanden inte alltid 
uppfattas som definitiva ställningstaganden ur vetenskaplig synpunkt. Hans 
initialt mindre underbyggda diagnoser visade sig dock, menade han, vara 

                                                        
631 Takman till Berfenstam, 4/1 1963. JT. A:7. 
632 ”Zigenarundersökningen 1963-1963. Stockholmspopulationen”. JT. A:4.  
633 John Takman ”Zigenarundersökningen 1962-1965. Rapport om undersökningen av 
landsortspopulationen t.o.m. den 30.3.1965 och en beräkning av behovet av tilläggsanslag”, s. 6. JT. 
A:9. 
634 Takman till Överläkare Börje Olhagen, Karolinska sjukhuset, 21/1, 1964. JT. A:8.  
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identiska med de diagnoser som senare verifierats genom infordrade sjuk-
husjournaler.635 
 
Utlåtandena skulle användas som underlag för olika typer av åtgärder, såsom 
exempelvis rehabilitering inom AMS arbetsvårdande verksamheter. AMS var 
den huvudsakliga mottagaren, dit skickades samtliga originalutlåtanden samt 
en bunt med utlåtandekopior. AMS vidarebefordrade i sin tur kopiorna till de 
myndigheter som rekommenderades intervenera.636 Det individuella AMS-
utlåtandet skrevs i åtta exemplar, det så kallade familjeutlåtandet i fem exemp-
lar, plus ”två till varje familjemedlem”, skrev Takman i instruktionerna 
gällande Stockholmsundersökningen.637 De undersökta familjerna fick således 
ta del av Takmans professionella bedömning angående dem, och vilka åtgärd-
er han rekommenderade på familjenivå. Utlåtandena från Stockholms-
undersökningen skulle också skickas till Carl-Herman Tillhagen, Social-
styrelsen, Ragnar Berfenstam och zigenarkonsulenten Nils Wall samt infogas i 
”zigenarjournalen” respektive socialläkarjournalen.638 Även andra lokala 
myndigheter kunde bli mottagare av utlåtanden utifall att Takman förordade 
någon åtgärd eller intervention som berörde romer i deras kommun. 
 
På AMS var tjänstemännen emellertid inte helt nöjda med innehållet i utlåtan-
dena. De ville ha dem så utförliga som möjligt – innehållandes såväl 
medicinska som sociala data – så att ingen vidare utredning i AMS:s regi 
skulle behövas. Takmans idé hade varit att låta hans socialmedicinska per-
spektiv kompletteras av Tillhagens sociala, vilket eventuellt skulle kunna ge 
flera möjliga och potentiellt konkurrerande åtgärdsförslag. Albert Bergh på 
AMS tyckte dock att det vore bättre om de kunde betrakta Takmans utlåtanden 
som definitiva. Detta föranledde Takman att bli mer tydlig och konkret i 
kraven på Tillhagens arbetsinsats; han efterfrågade ett omdöme och ett reso-
nemang om den ”lämpligaste rehabiliteringsåtgärden” baserad på Tillhagens 
tidigare kunskaper och de resultat han kommit fram till i pågående under-
sökning.639 
 
Tillhagens så kallade sociologiska undersökning skulle till största delen 
utgöras av det material som han tidigare samlat för Nordiska museets respek-
tive den statliga zigenarutredningens räkning. Detta material skulle enligt 
planerna uppdateras samtidigt som Takman gjorde de socialmedicinska 
personundersökningarna, hembesöken etcetera. Tanken var alltså att Tillhagen 
skulle komplettera Takmans bedömningar med sin specifika expertis. 

                                                        
635 Takman till Överläkare Börje Olhagen, Karolinska sjukhuset, 21/1, 1964. JT. A:8. 
636 Takman till Berfenstam, 4/1 1963. JT. A:7. 
637 ”Utlåtanden betr. Stockholmspopulationen”. JT. A:3. 
638 ”Utlåtanden betr. Stockholmspopulationen”. JT. A:3. 
639 Takman till Tillhagen, 23/1 1963. JT. A: 7. 
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Tillhagens kompletteringar uteblev dock, av för mig okända skäl, och efter-
hand tycks den rutinmässiga korrespondensen dem emellan ha upphört.640 
Detta höll Takman (och kanske även Tillhagen, men det har jag inte haft 
möjlighet att undersöka) till en början för sig själv. Konflikten visades inte 
utåt gentemot AMS eller kollegor som inte var involverade i Zigenarunder-
sökningen. I stället sökte han så långt möjligt agera i enlighet med hans veten-
skapliga professionalism, det vill säga att inte låta det personliga inkräkta på 
det, av nödvändighet, ”objektiva” och ”neutrala”.641 Så småningom utveck-
lades dock konflikten, fler aktörer involverades, och den blev ett slagträ i en 
öppen och stundtals hätsk kamp om trovärdighet som fördes i samtida mass-
medier som Sveriges Radio, Aftonbladet och Expressen. Jag återkommer till 
detta i kapitel 9. 

Kunskapens användning 
Takmans utlåtanden spelade en praktisk roll i myndigheternas arbete; de 
utgjorde det vetenskapliga underlaget för åtgärder. 1960-talets förändringar 
hade emellertid inte bara med vetenskap och politik utan involverade även de 
personer som konstruerades som politikens och vetenskapens objekt; romer 
var också aktiva i dessa processer.  Enligt Takman hade förbättringen av rom-
ernas konkreta socialmedicinska situation att göra med romers egen kamp:  
 

Man undrar sen vad ens egen roll har varit. Arne Trankell och jag 
har pratat om detta, och vi är ense om att vi på sin höjd har hjälpt 
zigenarna med att få bort vissa hinder. Men det är zigenarna själva, 
eller rättare sagt den betydande del, som är i bästa mening politiskt 
medveten bland dem, som utgjort motorn i utvecklingen. Herregud, 
om det fanns så mycket militanta, orädda kämpar i fackför-
eningsrörelsen som det – relativt sett – finns i denna lilla svenska 
zigenarbefolkning!642 

 
Trots att Takman var klädsamt ödmjuk inför sin egen roll i skapandet av 
socialt medborgarskap, är det tydligt att den socialmedicinska praktiken, 
vilken till stor del drevs av Takman, bidrog till att formulera krav och förvänt-
ningar från såväl myndigheters som romers sida. Han lät nämligen sitt veten-
skapliga arbete utgöra ett underlag inte bara för myndighetsarbetet utan även 
för romernas medborgarrättskamp, och ställde såväl korrespondens som utlåt-

                                                        
640 Jag har inte haft möjlighet att gå igenom Carl-Herman Tillhagens arkiv, som jag vet är mycket 
omfattande, och kan därför inte ge något svar på varför han inte genomförde arbetsuppgifterna enligt 
planeringen. En studie i Tillhagens korrespondens och andra handlingar skulle säkerligen ge svar på 
dessa frågor. 
641 Gieryn, 1999, s. 1-25; Latour & Woolgar, 1986, s. 21-39. 
642 Takman till ”kamrat Fritjof”, 28/1, 1965. JT. H:2. 
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anden till den romska medborgarrättskämpen Katarina Taikons förfogande.643 
Hon, i sin tur, använde data och analyserna dels som informationskälla till 
romers aktuella sociala och medicinska situation, dels som starkt argument för 
statens ansvar och möjlighet att i praktiken inkludera romer som svenska 
medborgare på bostads- och arbetsmarknaderna och i utbildningssystemet.  
 
I hennes banbrytande och viktiga bok Zigenerska (1963) fyllde Zigenarunder-
sökningen ett eget kapitel, och i förordet tackade hon Takman ”för att han så 
villigt ställt material till mitt förfogande”.644 Takman var noga med att följa de 
etiska regler som läkaryrket förutsatte, det vill säga att han inte delade med sig 
av medicinsk kunskap om enskilda personer. Socialmedicinen, däremot, 
befann sig i ett gränsområde mellan medicin och socialt arbete (och mellan 
naturvetenskap och samhällsvetenskap), varav det senare byggde på att olika 
typer av ”fallrapporter” delades mellan tjänstemän i olika positioner. De etiska 
regler som reglerade medicinskt arbete luckrades därmed till viss del upp, eller 
hade ännu inte etablerats, i den socialmedicinska vetenskap och praktiska 
arbete som höll på att byggas upp.  
 
Zigenarundersökningens vetenskapliga, socialmedicinska material fyllde så-
ledes många olika funktioner, den var i praktiken mycket mer än en social-
medicinsk undersökning av romer. Katarina Taikon, å sin sida, framhöll 
Takman som den expert som betytt mest för utvecklingen.645 De två gjorde 
liknande politiska analyser av vad som krävdes för förändring och förbättring 
av de svenska romernas situation, och Takmans expertkunskaper införlivades i 
Taikons skildring av ”zigenarfrågan” i boken från 1963.646 I denna ifrågasatte 
hon inte den rådande anpassningspolitiken, utan lovordade tvärtom AMS:s 
åtgärder och blev som en slags förmedlande länk mellan romer, myndigheter 
och vetenskapliga experter.647 Vissa romer involverades sålunda i det med-
borgarskapsarbete som myndigheter och experter skapat och drev.  
 
Zigenarundersökningen berättigades till viss del genom dess roll i detta arbete, 
som ju skulle baseras på vetenskaplig bearbetning av individuella sociala och 
medicinska problem. Det var sådan kunskap som efterfrågades på AMS, och 
det var ett sådant projekt som skisserades från socialmedicinskt håll. Trots 
detta var resultaten och utlåtandena beroende av undersökningens genom-
förande på den vardagliga nivån, det vill säga genom de dagliga mötena 
mellan Takman, det socialmedicinska teamet och de romer som undersöktes. 
De socialmedicinska slutsatser som var möjliga (och eventuellt önskvärda) att 
                                                        
643 Takman till Katarina Taikon, 31/1 1965. JT. H:2. 
644 Taikon, 1963, s. 8. 
645 Taikon, 1963, s. 127 f, 139, 150-162. 
646 Se särskilt kapitlen Utredningar. John Takman. och Zigenarundersökningen 1962-63 i Taikon, 
1963, s. 150-162. 
647 Se t ex Taikon, 1963, s. 139-149. 
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dra av sådana (visserligen planerade och av olika formulär och underlag 
strukturerade) flyktiga möten kunde med andra ord inte vara mer än 
subjektiva, om än professionella, åsikter.648 Icke desto mindre gjordes, genom 
själva upplägget av undersökningen, slutsatsernas förmedling via profession-
ella utlåtanden och formen på dessa utlåtanden, anspråk på vetenskaplig 
”sanning”.649 Grunden till de ibland långtgående och slagkraftiga slutsatser 
och förslag på interventioner och reformer som rapporterades till AMS, via 
individuella utlåtanden samt i slutrapporten 1966, var med andra ord uttryck 
för de socialmedicinska experters analyser och val, gjorda i en situerad och 
föränderlig forskningspraktik, snarare än neutrala och objektiva undersök-
ningsresultat. För att nå vetenskapliga resultat och skapa professionella 
utlåtanden måste socialmedicinarna arbeta metodiskt och rutinmässigt. I nästa 
kapitel undersöker jag hur forskningspraktiken organiserades och vilka 
strategier som utvecklades för att få forskningen att fungera. 

                                                        
648 På en kopia av ”Zigenarundersökningen 1962-1963. Stockholmspopulationen (En summarisk 
rapport)” har Takman skrivit med bläckpenna: ”Detta är offentlig handling men uttrycker förstås bara 
mina åsikter.” 
649 Så snygga som utlåtandena är, skrev Takman en gång till en medarbetare som arbetade med 
renskrivningen av dem, måste ”[l]äsarna i socialstyrelsen och AMS och länsarbetsnämnderna och 
försäkringskassorna […] suggereras att tro att också innehållet är maximalt gediget (vilket det tyvärr 
inte alltid blir när man gör den här typen av undersökningar)”. Takman till Kerstin Samsioe, 23/10 
1963. JT. C:2. 
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9. Forskningspraktiken och politiken 

Zigenarundersökningen planerades och genomfördes som ett vetenskapligt 
forskningsprojekt med statligt stöd. Detta innebar att Takman och hans kol-
legor, i deras dagliga verksamhet, måste arbeta gränsöverskridande och för-
hålla sig till två olika arenor – vetenskaplig forskning respektive myndig-
hetspraktik – med olika spelregler, motiv, rutiner och metoder. För att hantera 
detta etablerades inom Zigenarundersökningen specifika system, som utifrån 
Clarke och Fujimura kan analyseras som centrala faktorer i situerade forsk-
ningspraktiker.650 I detta kapitel undersöker jag, med utgångspunkt i detta, 
bland annat hur arbetet organiserades och fördelades i arbetsgruppen, och 
vilka strategier och praktiker som utvecklades för att det socialmedicinska 
forskningsprojektet skulle kunna genomföras. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 
om den antropologisk-genetiska delstudien, vilken särskilde sig från resten av 
Zigenarundersökningen i det att den bara kunde motiveras utifrån veten-
skapliga argument, till skillnad från de andra delstudierna, som också hade 
starka välfärdspolitiska argument bakom sig. Syftet med kapitlet är dels att 
undersöka hur och varför legitimitetskapande strategier utvecklades gentemot 
myndigheter, forskarsamhälle och romer, dels hur dessa olika strategier skiljde 
sig åt beroende på vem som var mottagaren. Källmaterialet består av korre-
spondens, listor, förteckningar, med mera från Takmans arkiv, samt samtida 
socialmedicinsk respektive medicinsk-genetisk litteratur och artiklar. 

Registreringens rutiner 
Sammanställningen och analysen av data bestämdes i enlighet med samtida 
socialmedicinsk metodik. Denna byggde, som jag har visat i föregående 
kapitel, på systematisk, omfattande och detaljerad kunskapsinsamling på 
individnivå. Själva idén med socialmedicinska personundersökningar var att 
samla in en mängd separata sociala och medicinska uppgifter om enskilda 
individer och sammanställa dessa för att skapa en helhetsbild av den aktuella 

                                                        
650 Clarke & Fujimura i Clarke & Fujimura (red.), 1995, s. 5. 
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undersökningspersonen. I Zigenarundersökningen kom denna helhetsbild att 
användas för både arbetsmarknadspolitiska och vetenskapliga syften. Oavsett 
användningsområde antogs det dock vara avgörande för legitimiteten att 
bilden var vetenskaplig och inget annat. För att vetenskaplighet ska kunna 
hävdas är det, enligt den positivistiska vetenskapssyn som rådde, viktigt att 
forskningen framstår som ”objektiv”; trovärdiga forskningsresultat skapas inte 
i subjektiva och sociala sammanhang, enligt Latour och Woolgar.651 Av det 
skälet måste såväl AMS-utlåtanden som vetenskapliga artiklar vara baserade 
på vetenskapliga analyser av systematiskt insamlade och organiserade data, 
vilka i Zigenarundersökningen var både omfattande och detaljerad.  

Noggranna instruktioner 
Med tanke på omfattningen och detaljrikedomen var det avgörande att så snart 
som möjligt efter personundersökningen registrera data enligt fastställda 
rutiner. Detta var viktigt dels för att inga uppgifter skulle falla bort av glömska 
eller slarv, dels för att motverka de felkällor, missförstånd och sammanbland-
ningar som kunde uppstå när flera undersökare var involverade, flera metoder 
tillämpades och uppgifter och handlingar från andra institutioner dessutom 
skulle samlas in.652 Det enda sättet att motverka sådana felkällor var, enligt 
Inghe, ”noggranna instruktioner till de olika medarbetarna och intimt sam-
arbete om fallen”.653  
 
Praktiken förutsatte en professionell administrativ organisation som systemat-
iskt förde samman uppgifter dels på individnivå, dels på familjenivå (se kap-
itel 8). Systemet kunde upprätthållas genom Takmans detaljerade instruktioner 
till medarbetarna i den socialmedicinska arbetsgruppen.654 För att alla arbets-
moment säkert skulle genomföras hade Takman i många fall sammanställt 
dessa instruktioner i punktform.655 Instruktionerna riktades till hela arbets-

                                                        
651 Latour & Woolgar, 1986, s. 21-39. 
652 Inghe, 1960, s. 104. 
653 Inghe, 1960, s. 105. 
654 Se t ex ”Utlåtanden betr. Stockholmspopulationen”; ”Utlåtanden betr. landsortsundersökningen”. 
JT. A:3. John Takman ”Memorandum betr. socialläkarjournalerna”, 16/6 1963; ”Memorandum för 
jourhavande zigenarexperter”, 18/1, 1963. JT. A:4.  
655 Direkt efter undersökningen skulle journalerna numreras och registreras i en registerpärm. Två 
registerkort framställdes, ett rosa årtalskort samt ett namnkort. Årtalskortet prickades av i släktregistret 
innan det insorterades i journalerna, se ”Behandling av journaler omedelbart efter undersökningen”. JT. 
A:3. Journalerna bearbetades sedan metodiskt: ”1. Fyll i unders[ökning] i bost[aden] D[en] … sid 1 
och 2. Kontrollera att födelseår är ifyllt på varje sida i journ. 3. Registrera. 4. Fyll i Z-nr på journ. 5. 
Namnkort. 6. Årtalskort. 7. Årtalskort avprickas i släktregistret och blåbockas. 8. Fyll i familjegrupp nr 
på gröna kortet. Skriv grönt kort för journ. 9. Beställ alla sjukhusjournaler. 10. Skriv ev. text 11. Skriv 
ev. hålkort. 12. Fyll i med grönpenna på journ. sid. 1 ang. hålkort. 13. Komplettera bostadsanamnesen 
på samtl. journaler. 14. Fyll i alla z-nummer på släktingar. 15. Beställ ev. död-journaler. 16. 
Kontrollera om det finns uppgifter från Orrskog [Ingrid Orrskog, sekreterare vid Socialstyrelsen, min 
anm.]. När läkarutlåtandet är ivägsänt: 17. Pricka av med röd bock på familjegruppskortet. 18. Skriv på 
med grön-penna FAM …. På sid. 1 på journ. 19. Sortera in i journalgruppen.” Se ”Bearbetning av 
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gruppen, med det var framför allt kuratorerna som arbetade med rekvireringen 
och sammanställningen av befintligt akt- och journalmaterial. De ”svenska 
zigenarna” i Stockholm fanns i stor utsträckning redan registrerade som 
patienter eller klienter hos stadens sjukhus och/eller sociala myndigheter. De 
olika registren krävde emellertid olika arbetsrutiner. Sjukhusen hade en 
etablerad organisation och infrastruktur, där läkare från andra sjukhus 
rutinmässigt begärde uppgifter om de patienter som de för tillfället hade hand 
om. Medicinska uppgifter på individnivå kunde således förhållandevis enkelt 
beställas av den socialmedicinska arbetsgruppen, som fick den via post. Inom 
socialt arbete hade det vid denna tid inte etablerats någon arbetsgång för sys-
tematiskt informationsutbyte om enskilda klienter. Insamlingen av sociala data 
tog därför mycket tid i anspråk; den ena kuratorns arbetstid ägnades helt åt att 
”resa omkring och göra egenhändiga extrakt ur dossiererna på socialbyråerna 
och i barnavårdsnämnden”.656 
 
Det omfattande och detaljerade ”objektiva material” på individnivå, som redan 
existerade, bestod med andra ord av spridda, ej sammankopplade eller system-
atiskt analyserade uppgifter. I och med Zigenarundersökningen insamlades 
och sammanställdes, i enlighet med socialmedicinsk metodik, dessa uppgifter i 
nya dokumentsamlingar på individnivå, vilka analyserades ur socialmedicinskt 
perspektiv och distribuerades till tjänstemän på fältet. Socialmedicinsk kun-
skap blev sålunda den lins genom vilken 1960-talets experter och profession-
ella, verksamma även utanför det socialmedicinska området, betraktade 
svenska romer.657 
 
Av Takmans mångfaldiga och detaljerade instruktioner framgår att systematis-
erade rutiner var viktiga för Zigenarundersökningens genomförande. Regist-
reringens noggrannhet medgav att ”subjektiva” noteringar, som grundade sig 
på enskilda undersökares intervjuer och observationer, kunde omformuleras 
till ”objektiva” data. Enligt Latour är det av största vikt för forskare att framstå 
som objektiva och neutrala registratorer av naturen, och inte ”subjektiva” 
(därmed mänskliga och potentiellt felande och/eller partiska).658 Takmans 
instruktioner gjorde att registreringen blev intersubjektivt prövbar, i och med 
att vem som helst i arbetsgruppen förväntades kunna följa punkterna metod-
iskt. Noggranna metoder för registrering av data innebar därmed att social-
medicinen kunde hävda närmast naturvetenskaplig trovärdighet; varje påstå-

                                                                                                                               
journalerna”. JT. A:3. Se även ”Memorandum betr. socialläkarjournalerna”, 16/6 1963. JT. A:4. För 
den demografiska undersökningens räkning skapades s.k. ”dödjournaler”, det vill säga medicinska 
anteckningar eller journaler om avlidna personer. Syftet var att få underlag för en studie i de svenska 
romernas fertilitet och mortalitet. 
656 Takman till Karin Wretman, 26/3, 1963. JT. A:7. 
657 Jfr Savage, Michael, Identities and social change in Britain since 1940: the politics of method. 
Oxford, 2010. 
658 Latour & Woolgar, 1986, s. 21-39. 
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ende som gjordes kunde vara möjligt att följa bakåt av nya forskare och, i 
bästa fall, verifieras. De detaljerade instruktionerna medgav dessutom att 
Takman kunde detaljstyra samtidigt som han fördelade ansvaret i arbets-
gruppen. Av medlemmarna i den socialmedicinska arbetsgruppen var det 
emellertid framför allt Takman som, i egenskap av överläkare och forskare 
med stor erfarenhet från socialmedicinska undersökningar, kunde åberopa 
auktoritet inom området. 

Listor och förteckningar 
Förutsättningen för att forskningen skulle fungera var, utöver rutiner för 
insamling och registrering av data, att arbetsgruppen hade tillgång till aktuell 
information om enskilda romer. Sådan information existerade sedan långt 
tillbaka; tidigare forskning visar att svenska myndigheter systematiskt har 
registrerat och samlat information om de romer som, oavsett medborgarstatus, 
befunnit sig inom landets gränser.659 Genom kommunövergripande, myndig-
hetsövergripande och nivåövergripande samarbeten och informationsutbyte 
samt socialmedicinarnas arbete på detaljnivå kunde dessa förteckningar hållas 
ständigt uppdaterade.660  
 
Som utgångspunkt och grundläggande arbetsmaterial i den socialmedicinska 
arbetsgruppens dagliga arbete användes Tillhagens listor och förteckningar. 
Där bockades personundersökningar, intervjuer och hembesök av, och där 
noterades eventuella adressändringar. Tillhagens uppgifter kompletterades 
med uppgifter från Socialstyrelsen och myndigheter på lokal nivå. Social-
styrelsen hade, i egenskap av statlig myndighet, möjlighet att överblicka 
situationen både geografiskt och organisatoriskt. Ingrid Orrskog, som var 
Zigenarundersökningens kontakttjänsteman på myndigheten, arbetade inte på 
fältet, som socialmedicinarna ofta gjorde, utan på kontor. Hon hade därför 
tillgång till teknologi som vi idag tar för självklar (till exempel telefon) och 
som var nödvändig för att hålla informationen uppdaterad och arbeta tids-

                                                        
659 Montesino, 2002. 
660 För att leta reda på romer som bodde ute i landet använde Takman bland annat de förteckningar 
över ”ambulerande” (vilka den 22 maj 1963 beräknades uppgå till 145 personer) respektive bofasta 
romer som Tillhagen skapat i samband med 1954 års statliga utredning. I dessa förteckningar framgick 
namn, födelsedata, yrke, familjeförhållanden, bostad alt. vistelseort (om känd) samt släktförhållanden. 
”Ambulerande zigenare 22 maj 1963”. JT. H:11. I ”Förteckning över antalet bosatta zigenare…” 
uppgavs hur många romer som bodde i respektive län och ort. I landsorten antogs 457 personer bo, 
medan det i Stockholm bodde 287 personer. Tillsammans med de ”ambulerande zigenarna”, 
redovisade i en separat förteckning, beräknades antalet ”svenska zigenare” i maj 1963 uppgå till 889 
personer. Siffrorna baserades på nationell tillhörighet, således specificerade Tillhagen i sin förteckning: 
”I dessa siffror är icke de till Sverige under de sista två åren inkomna finska och spanska zigenarna, 
som ännu saknar svenskt medborgarskap inräknande.” Carl-Herman Tillhagen ”Förteckning över 
antalet bosatta zigenare pr 20/5 1963”, 23/5 1963. JT. H:11. 
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effektivt. Takman vände sig därför ofta dit för att be om hjälp med att spåra 
enskilda romer, särskilt de ”ambulerande”.661 
 
Inom ramen för det socialmedicinska arbetet skapades även nya listor, dels för 
att organisera datainsamling och analys, dels för att skapa nya – socialmed-
icinskt relevanta – kategoriseringar av romer. Men listor skapades också som 
en del av det vardagliga arbetet, till exempel Takmans ”kom-ihåg-listor” där 
han listade brådskande, eller mindre brådskande, sociala och/eller medicinska 
åtgärder som han på grundval av personundersökningarna fann relevanta, se 
bilaga 1. Ett exempel på en lista som skapade nya indelningar av svenska 
romer är ”Zigenarfamiljer i Göteborg”, där namn, familjeförhållanden, adress 
samt ”z-nummer” framgick. Socialstyrelsen sammanställde, med utgångs-
punkt i dessa nummer, en förteckning där liknande information inkluderades. 
Zigenarundersökningens ”z-nummer” utgjorde således en utgångspunkt när 
Socialstyrelsen skapade en intern lista över romer i Sverige. I denna lista ut-
gjorde ”z-numret” – där kallat ”aktnummer” – den kategoriska utgångs-
punkten. I nummerordning fanns där, utöver basinformationen om namn, ålder 
och familjeförhållanden, också upplysningar som förmodades vara inform-
ativa för tjänstemännens praktiska arbete. Huvudfokus för detta arbete var 
boendet, varför varje familjs adress, vistelseort och boendeform (till exempel 
husvagn eller AMS-byggnad) hade registrerats. Även institutionaliserat 
boende noterades, till exempel ”Dömd t 4 års straffarb.”, eller ”Mannen å 
länssjukhuset i [stad]”.662  
 
Inför en undersökningsresa gjordes en grovplanering som angav vilka områd-
en som skulle besökas och vilka familjer som förväntades påträffas där. Ibland 
kunde undersökningarna genomföras som planerat, men ibland hade familjer 
flyttat vidare eller var svåra att påträffa av andra skäl. För att spåra dessa fick 
en varierande samling personer och institutioner agera informanter under 
resans gång. Personlig och ibland familjär kunskap om människor kunde då 
tas ur sitt sammanhang, kombineras med myndigheternas uppgifter, och fylla 
nya syften.663 På undersöknings- och intervjuresorna i landet hade Takman 
och medföljande kurator med sig ett antal uppgifter och dokument. Dessa 
handlingar kallades för arkivet, och bestod av de på förhand rekvirerade 
journalerna och andra handlingar som listor, förteckningar och register om de 
romer som man planerade att söka upp samt de uppgifter och journaler som 
sammanställts i Stockholmsundersökningen och som kunde vara av relevans 
för personundersökningarna i landsortsundersökningen. Utöver detta social-
medicinska material medtogs även information som antogs vara till nytta i det 

                                                        
661 Takman till Ingrid Orrskog, 26/8 1965. JT. C:2. 
662 Socialstyrelsens ”lista över zigenare” ”Z 1” t o m ”Z 181”. JT. H:11.  
663 Se t ex Takman till Birgitta Jansson, 14/10 1964. JT. C:2, och Takmans anteckning ”Till frågan om 
refusal rate”, 13/9 1964. JT. A:8. 
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dagliga arbetet och i mötet med romer för att hjälpa till att lösa sociala och 
medicinska problem, vilket skapade ”goodwill” för Zigenarundersökningen.664  
 
I och med uppdateringen av de olika listorna och förteckningarna över romer, 
av vilka jag endast gett exempel på några, men som troligtvis existerade i flera 
former och användes av många tjänstemän i olika myndigheter på flera nivåer, 
klassificerades personer som ”zigenare” genom dagligt myndighetsarbete. 
Korsreferenser möjliggjordes; utöver den nya individuella nummerbeteck-
ningen, “z-numret”, hänvisade Takman också tillbaka till den sida i Tillhagens 
släktregister där vederbörande förekom. På så vis byggdes en kunskapsbank 
upp om svenska medborgare som kategoriserats som ”zigenare”. Kunskapen i 
denna bank skapades inom ramen för vitt skilda discipliner och ämnesom-
råden såsom genealogi, etnologi/folkloristik, sociologi, genetik, socialmedicin, 
pedagogik, socialt arbete, epidemiologi, antropologi, med mera. Kunskap 
skapades också av professionella i olika myndighetspositioner såsom polis-
tjänstemän och socialarbetare.  
 
Trots mångfalden av vetenskapliga perspektiv finns emellertid gemensamma 
drag i hur de olika vetenskaperna förhöll sig till forskning om romer och hur 
de bedrev den.665 För det första såg samtliga forskare och experter (veten-
skaplig) kunskapsinsamling på individnivå som nödvändig för ”zigenarfrågans 
lösning”. För det andra hade romer liten eller ingen chans att influera eller 
kontrollera den kunskap som producerades om dem. Romer användes som 
informanter, exempelvis i skapandet av Tillhagens släktregister eller när 
Takman behövde ta reda på var personer och familjer befann sig eller hur de 
relaterade till varandra, men de hade inget inflytande över vilka uppgifter som 
ansågs relevanta att samla in och lagra eller hur de skulle lagras. Detta av-
gjordes av de vetenskapliga experterna, som utifrån sin specifika kunskap 
kunde hävda legitimitet för att ”lösa problemen”.  
 
Vilken kunskap som ansågs mest trovärdig och legitim var emellertid inte 
självklart, utan en konsekvens av de forskningspraktiker som utvecklades i 
Zigenarundersökningen, som innebar att den socialmedicinska kunskapen 
kunde etableras som vetenskaplig sanning.666 Socialmedicinen vann därmed 
en – kortvarig – seger i den kamp om trovärdighet som pågick inom ramen för 
det tidiga 1960-talets ”zigenarfråga”. Kamper om trovärdighet ser, enligt 
Gieryn, annorlunda ur varje gång, eftersom de attribut som tillskrivs den 
                                                        
664 T ex nedpackades en lista över första distriktssköterskor i samtliga län, med Takmans anteckning i 
rödpenna längst upp: ”Denna bör vi nog ha med på resan”.”1:a distriktssköterskor”. JT. H:11 
665 Detta gäller inte bara romer utan även andra grupper som t ex samer eller flyktingar. Se Mattson, 
2014; Montesino, 2012. 
666 Inom STS används begreppet ”black box” om kunskap som har vunnit brett genomslag och kommit 
att tas för fakta. Begreppet utvecklades ursprungligen av Bruno Latour. Se Latour, Bruno, Science in 
action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, Mass., 1987.  
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”sanna” vetenskapen är beroende av vilken kunskap som kontureras som dess 
”andra”. Gieryn exemplifierar med en kamp mellan vetenskap och religion, 
där den förra konstrueras som teknologiskt universalmedel för alla typer av 
problem och den senare som motsatsen, helt utan teknologi. I en annan kamp, 
då ”motståndaren” är ingenjörskonst eller tillämpad forskning, kan det vara 
vetenskapens oberoende av marknaden som markeras.667  
 
I fallet med Zigenarundersökningen och den socialmedicinska kampen om 
trovärdighet var det framför allt folkloristiken som konstruerades som dess 
”andra”, och det som lyftes fram var ofta just metodens avgörande betydelse 
för vetenskaplig trovärdighet. Socialmedicinska metoder och rutiner under 
1960-talet kännetecknades, som jag har visat, av en omfattande detaljrikedom 
och systematik, vilket drogs till sin spets i Zigenarundersökningen. Sålunda 
framställdes folkloristiske som motsatsen till metodisk: godtycklig, ”kultur-
ell”, subjektiv och svår att verifiera.668 De noggranna metoder och rutiner som 
utvecklades i Zigenarundersökningen spelade därmed en stor roll i strävan mot 
att etablera socialmedicinen som epistemisk auktoritet i statens medborgar-
skapsprojekt, och det praktiska medborgarskapsarbetet rörande svenska romer. 
I kapitel 10 undersöker jag hur denna kamp om trovärdighet kunde ta sig i 
uttryck i interaktionen mellan olika aktörer. Men först ska jag analysera vilka 
socialmedicinska strategier som konkret användes i den praktiska forsknings-
situationen. 

Praktiska strategier  
För att få undersökningsprogrammet att fungera så att forskningen kunde 
genomföras enligt planeringen hade socialmedicinare etablerat en rad strat-
egier. De flesta av dessa hade utvecklats i andra socialmedicinska forsknings-
projekt, och anpassats till de specifika förutsättningar som antogs prägla 
Zigenarundersökningen. Dessa förutsättningar hade delvis att göra med före-
ställningar om svenska romer som en särskild undersökningsgrupp som krävde 
särskilda strategier. En vetenskaplig målsättning var att producera internation-
ellt komparativ (epidemiologisk) kunskap om svenska romers socialmed-
icinska situation. Det var därför viktigt att bortfallet blev så litet som möjligt 
så att statistiskt säkra slutsatser skulle vara möjliga att dra. Strategierna som 
utvecklades för att få forskningen att fungera hade således också att göra med 
vetenskapliga målsättningar. I kommande avsnitt undersöker jag hur dessa 
strategier utformades och tillämpades på en detaljerad nivå.   

                                                        
667 Gieryn, 1999, s. 22. 
668 Se t ex Takman till Arne Trankell, 27/1, 1965, JT. A:9; Crister Hogstedt ”Experter, jesusar och 
zigenare” i Aftonbladet 21/1, 1965. 
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Incitament för deltagande 
Socialmedicinarna föreställde sig till en början att romernas deltagande skulle 
följa det allmänna mönstret för socialmedicinska gruppundersökningar, i vilka 
bortfall omkring en tredjedel inte var ovanligt. Takman och hans medarbetare 
räknade med andra ord inte med att alla romer skulle medverka vid under-
sökningen och tyckte sig ha anledning att vara nöjda om de lyckades få 70 till 
75 procent undersökta. De trodde heller inte att alla av dessa 70 till 75 procent 
skulle medverka i ”hela undersökningsprogrammet”, och förväntade att endast 
omkring hälften skulle ”vara villiga att underkasta sig blodprovstagning”.669 
Men, konstaterade Takman i sin ”summariska rapport” till AMS våren 1963, 
 

[i]nga sådana farhågor har bekräftats av våra senare erfarenheter. 
Tvärtom har zigenarna samarbetat utomordentligt bra med oss och 
röjt ett så aktivt intresse för undersökningen att vi fram till sista 
månaden sällan har behövt kalla en familj. De flesta har ringt eller 
kommit en passant till mottagningen för att inte riskera att vi 
glömde kalla dem. Fram till sista månaden har vi därför haft en 
permanent väntelista på mellan en och tre veckor.670  

 
Orsaken till framgången härledde Takman till de strategier som forskarna på 
förhand utarbetat, inte på grund av ”den traditionella fördomsfulla inställ-
ningen att zigenare är särskilt besvärliga människor” utan för att gruppen 
”sedan urminnes tider varit utsatt för diskriminering och brutalitet” och därför 
blivit fattiga, desillusionerade och ”plågsamt medvetna om sin isolering från 
det svenska samhället”.671 Gruppens historiska erfarenheter och nuvarande 
situation hade, enligt forskarna, gjort att ett litet antal bland dem kunde för-
väntas vara mindre samarbetsvilliga. Det var med tanke på denna grupp som 
särskilda metoder antogs vara nödvändiga. Dessa inbegrep att använda väl-
villigt inställda romer som ”vägröjare” för Takman och den socialmedicinska 
arbetsgruppens undersökningar: 
 

Innan vi började de individuella undersökningarna tog jag kontakt 
med några av de familjer, som jag kände sen många år, förklarade 
var undersökningen gick ut på och försäkrade mig om att de skulle 
komma till oss. Dessa familjer var de första som undersöktes. De 
övertygade sina släktingar och vänner om att också de borde 
komma för undersökning.672 

 

                                                        
669 Takman, 1963 C, s. 5. 
670 Takman, 1963 C, s. 5. 
671 Takman, 1963 C, s. 5. 
672 Takman, 1963 C. 
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Vidare skapades ekonomiska incitament – reseersättning, ersättning för event-
uell förlorad arbetsinkomst och ersättning för blodprov – för att locka del-
tagare till studien.673 Att kalkylera med sådana utgifter var inte en standard-
procedur vid socialmedicinska undersökningar, som ofta var ekonomiskt an-
strängda och underfinansierade projekt, i alla fall i jämförelse med renodlade 
laboratorieprojekt. Orsaken till att experterna införde en ersättningspost i kal-
kylen för Zigenarundersökningen var framför allt att de under planeringsfasen 
utgick ifrån att romerna inte skulle medverka frivilligt: ”Med hänsyn till det 
klientel det här är fråga om torde det vara nödvändigt att på alla sätt stimulera 
läkarbesöken”, menade Takman och Berfenstam hösten 1962.674 Sålunda 
landade denna post i undersökningen på hela 10 000 kronor, vilket var den 
tredje dyraste posten av totalt sjutton. Med andra ord planerades nästan tio 
procent av budgeten gå till att betala och ersätta de personer som medverkade. 
Beräkningen baserades på en uppskattning om kostnad per deltagare: 
”Fördelat på 200 individer över 15 år skulle undersökningen dra en kostnad 
per individ av kronor 520:-. Det minderåriga klientelet (c:a 100 barn) ingår i 
undersökningen utan kostnad”, konstaterade Takman och Berfenstam.675   
 
För blodproven gavs 25 kronor i ersättning, om man vägrade lämna blod fick 
man inga pengar. Ersättningen betalades ut i silverfemmor, ”inte därför att 
zigenarna är mera roade av pengar i sådan form än andra människor men 
därför att detta på något sätt markerade att blodproven var en särskilt viktig 
del i undersökningen”, menade Takman.676 Angående Takman och mynten 
skrev Katarina Taikon 1963:  
 

Jag har fått flera […] bevis för det förtroende som visas John 
Takman. Vid många olika tillfällen har jag varit med honom på 
besök i lägren i Skarpnäck och jag tror aldrig att jag har hört 
zigenare tala med en sådan respekt och värme som de gör om 
honom. På skämt kallas han förresten, både av zigenare och andra, 
för doktor Taikon. Ett belysande exempel på hans personliga sätt att 
arbeta är när han betalar ut de 25 kronor som arbetsmarknads-
styrelsen ger till var och en som infinner sig vid dessa blodprov. 
Han vet att zigenarna är mycket förtjusta i mynt och därför har han 
växlat in ett stort antal klingande femkronor som han delar ut till 
varje zigenare.677  

 

                                                        
673 Takman, 1963 C, s. 7. 
674”PM rörande en socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av Stockholmsområdets 
zigenare”, undertecknat Ragnar Berfenstam, 4/11 1962. JT. C:2. 
675”PM rörande en socialmedicinsk-genetisk-sociologisk undersökning av Stockholmsområdets 
zigenare”, undertecknat Ragnar Berfenstam, 4/11 1962. JT. C:2. 
676 Takman, 1963 C, s. 7.  
677 Taikon, 1963, s.   
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I samtida socialmedicinska undersökningar användes dock vanligtvis andra 
metoder för att minska risken för bortfall. Deltagandet i Inghes omfattande 
undersökningen av ”de långvarigt understödda i Stockholm” var, liksom i 
Zigenarundersökningen, helt frivilligt och inga konkreta påtryckningar använ-
des. I stället vinnlade man sig om att ”få klientelet positivt inställt”, genom att 
anpassa metodiken till undersökningspersonernas attityd.678 Zigenarunder-
sökningen är på flera sätt jämförbar med Inghes undersökning; undersökarnas 
grundläggande motiveringar och inställning till gruppen de undersökte var 
likartade. I båda fallen handlade det om medborgare som enligt social-
medicinarna oförskyllt hade hamnat utanför välfärden, som ”har stannat i 
fattigdom trots den snabba ekonomiska utvecklingen i landet, trots social-
politiken och den fulla sysselsättningen”.679 Och i båda fallen formulerades det 
som samhällets ansvar att genom åtgärder och reformer häva detta utanför-
skap. Både Inghe och Takman utgick ifrån att deras respektive undersök-
ningsgrupper var ”känsliga”, varför metoden var avgörande för studiernas 
genomförande. Undersökningspersonerna fick inte ”tröttas ut” och undersök-
arna måste därför ”gå fram med stor försiktighet” för att försäkra sig om att få 
goda vitsord från personer som redan undersökts, vilka därmed kunde sprida 
en positiv bild av undersökningen.680  
 
För att försäkra sig om deltagarnas fortsatta deltagande använde Inghe en rad 
strategier som gick ut på att ”uppnå en så god kontakt som möjligt med 
intervjuobjekten”. Utöver att tillmötesgå deltagarnas önskemål beträffande tid 
och lokal för intervjuerna, vädjade man till ”deras intresse, hjälpsamhet, 
medborgaranda, etc.”681 Deltagande i undersökningen framställdes alltså som 
ett sätt att uppfylla en medborgerlig plikt, att vara en god medborgare. Genom 
att låta sig undersökas i en stor epidemiologisk studie kunde de nämligen bidra 
till att förbättra den allmänna folkhälsan och i förlängningen samhället i stort. 
Ytterligare ett incitament till deltagande, som lyftes fram, var att fattiga per-
soner därigenom kunde få tillgång till social och medicinsk expertkunskap, 
som de i andra fall hade svårt att nå; undersökarna gav så långt som möjligt 
råd och anvisningar i såväl sociala och medicinska frågor. Och strategierna 
gav resultat, Inghe rapporterade att ”samarbetet med intervjuobjekten i fler-
talet fall varit gott” samt att dessa hade ”försökt medarbeta lojalt och upp-
riktigt.”682 
 
Den socialmedicinska undersökningen av svenska romer skilde sig därmed i 
detta avseende inte så mycket från samtidens socialmedicinska undersök-

                                                        
678 Inghe, 1960, s. 93. 
679 Inghe, 1960, s. 4. 
680 Inghe, 1960, s. 109. 
681 Inghe, 1960, s. 109. 
682 Inghe, 1960, s. 109. 
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ningar av andra grupper som definierats som avvikande. Å andra sidan var 
Zigenarundersökningen, även med samtida socialmedicinska mått mätt, mer 
detaljerad och omfattande än någon annan undersökning. Detta motiverades 
huvudsakligen utifrån idén om att vetenskaplig kunskapsinsamling på individ-
uell nivå var nödvändig som underlag för åtgärder. Omfattningen och detalj-
rikedomen var troligtvis också en konsekvens av att den avgränsade ”pop-
ulationen” var så pass liten, att det helt enkelt uppfattades som möjligt att 
genomföra en sådan ambitiös studie.  
 
Romernas inställning och deltagande var avgörande för att skapa goda förut-
sättningar för forskning. En strategi var därför att även med hjälp av om-
gående och praktiska åtgärder för enskilda romer skapa ”goodwill” för Zigen-
arundersökningen: 

 
Under hela undersökningstiden har vi skött praktiskt taget all 
akutsjukvård för zigenarpopulationen och utanför det reguljära 
undersökningsprogrammet tagit emot de flesta som behövt särskild 
läkarkonsultation. Även i samband med de planmässiga under-
sökningarna har vi stått till tjänst med sådant som probander har 
behövt omedelbar hjälp med: recept på medicin, remisser för 
ögonundersökning och glasögonutprovning, läkarintyg för körkort 
och naturligtvis all sådan sjukvård, som man kunnat ge på 
platsen.683  

 
Deltagande i undersökningen var sålunda en win-win-situation, där romer fick 
sina sociala och medicinska behov tillgodosedda i utbyte mot att forskarna 
kunde bedriva vetenskaplig forskning med dem – deras kroppar och sociala 
situation – som undersökningsobjekt. Samtidigt ingick det naturligtvis i såväl 
läkarrollen som tjänstemannarollen att på grundval av sin expertkunskap och 
kompetens hjälpa de patienter respektive klienter som man arbetade med. De 
strategiska besluten bakom socialmedicinarnas praktik ska därför inte över-
tolkas.  

Strategierna och praktiken 
Vid undersökningens början i november 1962 var det emellertid fortfarande 
osäkert huruvida strategierna och projektplaneringen skulle fungera. Den 
första veckan ägnades därför åt ”provundersökningar”, för att testa procedurer, 
formulär, lokaler och rutiner i ”skarpt läge”. De så kallade reguljära person- 
och familjeundersökningarna sattes igång först veckan därpå. De första familj-
erna som hade bokats in var sådana som Takman och arbetsgruppen redan 

                                                        
683 Takman, 1963 C, s. 7. 
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hade en god relation till. Trots detta hade man emellertid räknat med vissa 
svårigheter också i deras fall, skrev Takman till Bertil Olsson på AMS.684 
Farhågorna var dock obefogade och Takman kunde i ett brev till Berfenstam 
rapportera om en framgångsrik första (officiell) undersökningsdag: 
 

Gode bror! Klockan är 3 på e. m., och vi har just sagt adjö till den 
första reguljära familjen i undersökningen (man, hustru och två 
barn). Det hela har tagit drygt 4 timmar, något som är över-
raskande snabbt, eftersom det är en så helsickes massa saker att 
göra och eftersom vi än så länge är fumliga med formulär och 
annat. […] Familjen, inkl. ungarna, var så rörande kooperativ. Inte 
ens blodproven var det något bekymmer med.685 

 
Stämningen i teamet var god när Zigenarundersökningen äntligen dragit igång. 
I Takmans korrespondens samt i övrigt material kan man utläsa en slags pion-
järanda, en övertygelse om att göra något gott och viktigt, under de inledande 
månaderna. Redan några dagar efter att de första familjerna undersökts träf-
fades ”alla zigenarexperterna”, som Takman med skämtsam ton kallade dem, 
hemma hos Takman. Bland ”zigenarexperterna” ingick vid denna tid, utöver 
Takman själv, bland annat Tillhagen och Berfenstam. Inbjudningar skickades 
också till Albert Bergh och Bertil Olsson på AMS och Beckman och Arfors på 
Genetiska institutionen i Uppsala. Syftet var att diskutera de enskilda fallen 
och de dittills gjorda erfarenheterna.686 Takman räknade med en dryg timmes 
diskussion om varje enskild familj, ”[m]en sen ska det bli rödvin och pain 
riche”, lovade han i inbjudan.687  
 
Det faktum att de högst uppsatta tjänstemännen inom AMS – general-
direktören respektive chefen för arbetsvården – inbjöds att ingående (en timme 
per familj!) diskutera enskilda socialmedicinska fall visar den betydelse som 
Zigenarundersökningen tillmättes bland både tjänstemän och experter. Trots 
att den gällde en väldigt liten del av den svenska befolkningen var undersök-
ningen principiellt viktig av både vetenskapliga och politiska skäl. En even-
tuell framgång (i betydelsen ”anpassade” romer) skulle nämligen etablera 
socialmedicinska undersökningar som inte bara nödvändigt, utan också till-
räckligt som underlag för myndighetsåtgärder som syftade till anpassning av 
dem som betraktades som avvikande medborgare. En framgång skulle också 
innebära en bekräftelse på att den socialdemokratiska efterkrigspolitiken 
rörande full sysselsättning och arbetsvård var en riktig satsning i skapandet av 
självförsörjande och skötsamma medborgare. Det var med andra ord en hel del 

                                                        
684 Takman till Bertil Olsson, 22/11, 1962. JT. C:2. 
685 Takman till Berfenstam, 20/11, 1962. JT. C:2. 
686 Takman till Albert Bergh, 22/11, 1962. JT. C:2. 
687 Takman till Bertil Olsson, 22/11, JT. C:2. 
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som stod på spel för de inblandade aktörerna, vilket förklarar det förmodat 
stora intresset för Zigenarundersökningens praktik och detaljer. 
 
Takman etablerade ett högkvarter i nybyggda lokaler på S:t Görans sjukhus i 
centrala Stockholm, dit stadens romer kallades för att intervjuas, undersökas 
och genomgå tester. Lokalerna var ämnade för en ny psykiatrisk klinik, men 
denna hade ännu inte intagit sjukhuset. Sålunda kunde den socialmedicinska 
arbetsgruppen inrätta sig i de tomma lokalerna, vilka beskrevs som ”idealiska 
mottagnings- och arbetslokaler”.688 I den socialmedicinska undervisnings-
litteratur, som Gunnar Inghe skrev (tillsammans med andra socialmedicinare) 
under 1970-talet, framhävdes sjukhuset som en fördelaktig undersöknings-
miljö för socialmedicinska personundersökningar: ”det ger undersökningen 
good will och trivialiserar dessutom i viss mån förfarandet, som kommer att 
likna ett vanligt läkarbesök.”689 Att skapa ”goodwill” var, som jag har visat, en 
viktig strategi för undersökningens effektiva genomförande, och det kunde 
också användas som argument för utökade studier. 
 
Hösten 1963 flyttade den nyinrättade Socialmedicinska institutionen under 
ledning av Inghe till samma byggnad. Zigenarundersökningens lokaler låg i 
källaren, med egen ingång från baksidan, och i anslutning till dessa satt också 
Gustav Jonsson och socialpsykologen Anna-Lisa Kälvesten och arbetade med 
en ”socialpsykiatrisk undersökning av pojkar i skolåldern”.690 I Zigenarunder-
sökningens närhet fanns sålunda ett antal socialmedicinskt inriktade forskare 
som arbetade med liknande forskningsfrågor, använde samma metoder, 
umgicks med varandra privat och hade liknande politiska åsikter. Genom 
deras respektive studier skulle de komma att etablera epistemisk auktoritet på 
sina respektive fält – barnavård och barnpsykiatri i Jonssons fall och välfärds-
samhällets sociala problem (som till exempel hemlöshet och fattigdom) i 
Inghes fall. 1960-talets socialmedicin drevs med andra ord av stora person-
ligheter med höga ambitioner likväl som goda kontaktnät och en förmåga att 
omsätta idéer till handling. 

Romers medverkan 
Enligt Takmans rapporter till Berfenstam samt Bergh och Olsson på AMS, var 
intresset för Zigenarundersökningen stort från romernas håll.691 Köbildning 
uppstod när familjer kom förbi spontant i förhoppning om att få bli undersökta 
eller vädjade om förtur. Ingen vägrade att lämna blodprov, men Takman 

                                                        
688 Takman, 1963 C. 
689 Inghe, 1973, s. 85 
690 Jersild, 2006, s. 191. Det är oklart om Kälvesten satt där och arbetade tillsammans med Jonsson, 
Jersild namnger bara Jonsson. Arbetet var icke desto mindre deras gemensamma. Se Jonsson & 
Kälvesten, 1964; Jonsson, Gustav, Delinquent boys, their parents and grandparents. Copenhagen, 
1967; Jonsson, 1969. 
691 Takman till Berfenstam, 27/11 1962; Takman till Beckman, 23/11 1962. JT. C:2. 
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trodde sig få problem när de kom till de familjer som de hade haft ”vissa 
kontroverser med i det förgångna.”692 Denna farhåga bekräftades dock inte 
enligt Takman. Familjer som redan blivit undersökta kom tillbaka på besök, 
hävdade han, så väntrummet och Takmans undersökningsrum blev stundtals 
fulla: ”Våra smörgåsar är berömda i vida kretsar. Att få blodprov tagna 
betraktas numera som en speciell förmån, så idag vädjade två ungar om att 
komma ner på labb för blodprovstagning”, rapporterade han några dagar 
senare.693  
 
En orsak till att (enligt Takman) många romer var angelägna om att bli under-
sökta var att de därigenom trodde sig få tillgång till det de önskade eller 
behövde, såsom bättre bostad, sjukvård, läkarintyg (för exempelvis pension 
eller körkort), utbildning med mera. Att detta var fallet bekräftas också av hur 
forskarna och tjänstemännen talade sinsemellan om undersökningen. Om en 
kvinna skrev Takman till exempel till Ingrid Orrskog på Socialstyrelsen: ”Jag 
är mycket angelägen om att få henne undersökt, och jag förmodar att du också 
är, eftersom hon tydligen har svårt att få jobb.”694  
 
Socialmedicinska omdömen och professionella utlåtanden var emellertid inte 
alla gånger tillräckligt för att myndigheter skulle besluta om åtgärder. I dessa 
fall tog Takman och kollegorna i arbetsgruppen saken i egna händer och sökte 
påverka tjänstemän att agera i enlighet med den socialmedicinska expertkun-
skapen och romers önskemål. Bland annat vidarebefordrade Takman specifika 
önskemål från ett romskt par i Malmö, vilka deltog i undersökningen, till 
Gösta Netzén, landshövding i Malmöhus län samt ordförande i Malmös läns-
arbetsnämnd. Tanken var att Netzén, som tidigare hade varit ordförande och 
lett arbetet för den statliga Zigenarutredningen 1954, skulle ge personlig 
uppmärksamhet åt den grupp av ärenden som rörde romerna i Malmö, innan 
ärendena drogs i nämnden.695 Takmans rekommendationer gällde särskilt nya 
bostäder, helst före den stundande vintern, så att romska familjer skulle slippa 
spendera den i ”Malmös största kylskåp”. Det övergripande argument för 
åtgärden, som Takman förde fram, var medicinskt och därmed arbetsvårds-
politiskt; om inte myndigheterna såg till att romerna fick ordentliga bostäder 
skulle de bli ”definitivt invalidiserade av sina reumatiska sjukdomar”, vilket 
                                                        
692 Takman till Beckman, 23/11 1962. JT. C:2.  
693 Takman till Berfenstam, 27/11 1962. JT. C:2. 
694 Takman till Ingrid Orrskog, Socialstyrelsen, 26/8 1965. JT. C:3. Se också Takmans daganteckning, 
7/9 1964. JT. A:8. I denna kriver Takman om ett telefonsamtal från en romsk kvinna: ”… Hon vill så 
gärna att vi ska komma dit och undersöka hennes familj snart, inte för att det är nödvändigt men därför 
att man hört så mycket positiva omdömen om våra undersökningar. Jag lovar att vi ska komma snarast 
möjligt, i alla händelser under oktober månad. F.ö. berättar hon att det stått notiser i pressen att 
familjen [namn] i [stad] och familjen [namn] i [stad] ska få nya hus före vintern. ’Vi vet att det är 
doktorn som ordnat det’”. 
695 Länsarbetsnämnden (LAN) var den myndighet som enligt specialbestämmelserna beslutade om 
bland annat villabyggen för personer i kategorin ”svenska zigenare”. 
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innebar att de inte skulle vara möjliga att rehabilitera utan oåterkalleligt hamna 
i det som Stone definierade som det behovsbaserade distributiva systemet.696 
 
Det framstår också som att romer, liksom AMS, såg deltagandet i Zigenar-
undersökningen som en förutsättning för att myndigheterna, med Takmans 
expertutlåtanden som underlag, skulle besluta om konkreta åtgärder som till 
exempel ny bostad. Att genomgå Zigenarundersökningen var med andra ord 
en förutsättning för socialt medborgarskap i praktiken. Takman nöjde sig 
emellertid inte med att endast utarbeta underlaget för myndighetsåtgärderna, 
utan såg det snarare som sin plikt som socialmedicinare och forskare att också 
agera:  
 

Kan man med kalla ögon registrera den misär folk lever i utan att 
känna sig förpliktad att ingripa? Jag har aldrig kunnat se social 
eller socialmedicinsk forskning som ett abstrakt broderi med de data 
man till äventyrs lyckats samla in. Jag misstänker på goda grunder 
att den här undersökningen hade blivit ett stort fiasko om någon haft 
den hårda hud som krävs för att registrera verkligheten utan att 
ingripa.697 

 
Här skymtar ett starkt rättvisepatos fram, som troligen gjorde intryck på såväl 
tjänstemän som romer. Men det var ändå troligtvis Takmans auktoritära och 
legitima status som läkare och forskare som verkade mest förtroendeingivande 
bland romer. Katarina Taikon skrev i Zigenerska om första gången hon träf-
fade ”doktor Takman” 1959, i samband med ett informellt rundabordssamtal 
om ”zigenarfrågan” på Jordbruksverket, där bland annat Netzén (som vid 
tillfället var jordbruksminister) medverkade. Nästa gång de möttes var i 
samband med Zigenarundersökningen, då Takman ville fastställa hennes blod-
grupp. Kallelsen kom via brev till henne och hennes syster Rosa Taikon; ”en 
vänlig förfrågan om vi ville infinna oss på Sankt Görans sjukhus för ett 
blodprov.” De var inte säkra på om de skulle gå dit, ”[o]m sanningen ska fram 
var vi nog av någon anledning en smula misstänksamma mot undersökning-
en.” Men, fortsatte hon, ”när vi förstod att doktor Takman var angelägen om 
att vi skulle komma förstod vi att allt var i sin ordning.”  
 
Katarina Taikon rapporterade sedan att så gott som alla ”stockholmszigenare” 
”glädjande nog” ställde upp i undersökningen ”trots att den var frivillig”. 
Detta, menade hon var mycket märkligt ”med tanke för att det finns en 
utbredd rädsla för att ta sänkan och blodprov.” Orsaken härledde hon till ett 

                                                        
696 Citat från Takman till Gösta Netzén, Landshövding, 11/2 1964. Takman till NN, 11/2 1964. JT. C:2. 
Jfr Stone, 1984. 
697 Takman till Sune Nyström (fakultetsopponent på Takmans avhandling 1976), 5/7, 1976. JT. C:4. 
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”enormt förtroende” som romerna i Stockholm hade för Takman.698 Hon visste 
emellertid inte vad blodprovsundersökningen syftade till, utan hänvisade till 
forskarnas vetenskapliga motivering, vilken hon menade handlade om ”rent 
etnologiska problemställningar, såsom frågan om zigenarnas ursprung, graden 
av blandning med andra folkgrupper etc.”699  
 
Katarina Taikons skildring av Zigenarundersökningen baserades på material 
som hon fått från Takman, och utgör i grund och botten ett sammandrag av 
hans ”summariska rapport” till AMS 1963 (vilken vid tillfället ännu förelåg 
som ett ofullbordat manus). Som avslutning förordade hon, liksom forskarna, 
en utvidgning av undersökningen så att den skulle omfatta samtliga svenska 
romer i landet.700 Avsnittet inordnades i bokens sista del kallad ”reformer och 
fakta”. Att producera ”fakta” var den vetenskapliga undersökningens själv-
berättigande och den grund på vilken förtroendet – både från romers och 
myndigheters sida – vilade. Om romernas medverkan i och inställning till 
Zigenarundersökningen skrev Takman i Medicinska Föreningens Tidskrift 
1963:  
 

Zigenarna har med få undantag varit exemplariskt hjälpsamma och 
lojala som undersökningsobjekt. Det har inte funnits någon anled-
ning eller ens någon möjlighet att undanhålla dem information om 
undersökningens syfte. De flesta av dem har sedan tidiga barn-
domen längtat efter ett liv under samma förhållanden som den 
bofasta befolkningen, ett liv som de varit utestängda från. De har 
stått i bostadskön i fyra hundra år och kräver nu att få bo och leva 
som människor. Den pågående undersökningen har gett dem 
förhoppningar, förhoppningar som vi hoppas inte blir svikna. De är 
också medvetna om att de är en unik socialmedicinsk laboratorie-
population och att inga svenska medborgare men undantag möj-
ligen av de nomadiserande samerna har underkastat sig så stand-

                                                        
698 Taikon, 1963, s. 155. Vid samtal som jag har haft med romer i Stockholm, som deltog i 
Zigenarundersökningen, framkommer emellertid andra tankar, minnen och känslor. Flera upplever sig 
ha blivit förda bakom ljuset av Takman, och har minnen av undersökningen som ger en helt annan bild 
av vad som framkommer i de dokument, brev, och annat som finns bevarat i Takmans arkiv på 
Stadsarkivet. Något tycks sålunda ha hänt, en alternativ berättelse fanns, och/eller har formats under 
decennierna som har gått från det att undersökningen genomfördes, när Katarina Taikon beskrev 
romernas inställning till den, till idag. Denna berättelse har formats över tid och i en helt andra 
kontexter och i relation till kunskap som inte var allmängiltig på 1960-talet – kunskap om förintelsen 
av romer i Nazityskland, om den historiska och kontinuerliga strukturella och institutionaliserade 
rasismen mot romer i Sverige och andra länder, och om nutida olagliga etniska polisregister över 
romer. 
699 Taikon, 1963, s. 155. 
700 Taikon, 1963, s. 162. 
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ardiserade och rigorösa prov på resistensen mot köld och fukt och 
allsköns brutalitet som de.701 

 
I Takmans beskrivning framträder den dubbelhet som präglade Zigenarunder-
sökningen; å ena sidan var den ett praktiskt, vetenskapligt grundat, ”svar” på 
det problem som formulerats omkring romers sociala medborgarskap i prak-
tiken. Å andra sidan var den ett vetenskapligt forskningsprojekt, som konstru-
erade romer som en ”socialmedicinsk laboratoriepopulation” av avvikande 
medborgare. Dessa två aspekter samproducerades i det att den ena förutsatte 
den andra. De vetenskapliga – socialmedicinska – kunskapsinsamlingarna om 
romer skulle användas i praktiskt myndighetsdrivet medborgarskapsarbete, 
men socialmedicinaren registrerade inte bara verkligheten – vilket STS-studier 
visar att forskare sällan eller aldrig gör – utan ingrep också för att (om)forma 
den.  
 
Zigenarundersökningen handlade därmed inte bara om att konstituera socialt 
medborgarskap för svenska romer, den etablerade också socialmedicinaren 
som en ansvarstagande medborgare som använde sin kunskap för social rätt-
visa och främjandet av hälsa på både individuell och samhällelig nivå.702 När 
det gällde den antropologisk-genetiska delstudien, som var planerad redan från 
början, hamnade sådana motiv emellertid i bakgrunden. I stället för att explicit 
samproduceras med arbetsmarknadspolitiken formulerades denna delunder-
sökning enbart med hänvisning till intressanta och i samtidens underutfors-
kade vetenskapliga frågor om genetik och hälsa. Läkare framstod således som 
de ”mediating and effective agents”, som Isin har identifierat i efterkrigstidens 
välfärdsstater, som hävdade de expertkunskaper som gav legitimitet att både 

                                                        
701 Takman, 1963 A, s. 274. 
702 Jfr Medborgarboken, som kom ut i sju upplagor mellan 1949 och 1967, och gavs som gåva från 
kommunen till alla svenska ungdomar som fyllde 21 år och därmed inkluderades som medborgare. I 
denna bok framkommer vilka dygder som ansågs som centrala för att konstitueras som en god, 
skötsam, dygdig medborgare i Sverige efter andra världskriget. En dominerande idé som låg till grund 
för Medborgarboken var att människor var utvecklingsbara och mottagliga för påverkan och 
vetenskaplig och professionell kunskap skulle vara basen för förändringarna. Det fanns en optimism 
och starka ambitioner att med hjälp av modern teknik och vetenskap skapa ett modernt, jämlikt och 
rättvist samhälle. Tilltron till människans förmåga och plikt att i demokratins namn omskapa sig själv 
och samhället var i samtiden stor. En framträdande och integrerad del av 1960-talets medborgerliga 
dygder var att sträva efter fysisk, psykisk och social hälsa på individuell nivå, och folkhälsa på 
samhällsnivå. Boken visar också att det låg i myndigheternas och de ”normala” medborgarnas intresse 
och under deras ansvar att inkludera/normalisera de ”avvikande”. Inom ramen för den expansiva 
välfärdsstaten formulerades det alltså som en dygd att använda sin medborgerliga förmåga/kapacitet 
(professionalitet, expertis) för att främja (folk)hälsan och hjälpa dem som definierats som socialt 
och/eller medicinskt avvikande. Stigmatisering och exkludering av ”de annorlunda” var således ute-
slutna som strategier. I stället förväntades de etablerade medborgarna använda sin ”insider-status” till 
att hjälpa, vårda, omforma, transformera eller förvandla dem som definierats som handikappade. Se 
Medborgarboken, upplaga 1-7, Stockholm, 1949-1967. 
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arbeta i den politiska maktens tjänst och för vetenskapens utveckling och 
framsteg.703 

Den antropologisk-genetiska delstudien 
Genetiska studier på romer har genomförts i Europa sedan ett åttiotal år till-
baka.704 I Nazityskland intresserade sig de tyska genetikerna särskilt för grup-
pen, och genetisk-medicinsk forskning genomfördes på romer som internerats 
i Auschwitz koncentrationsläger. Ett rashygieniskt och befolkningsbiologiskt 
forskningsinstitut, som etablerades 1936, sammanställde detaljerade genealog-
iska uppgifter om romer och judar, vilka utgjorde det vetenskapliga underlaget 
för Hitlers ”slutgiltiga lösning”.705  
 
En antropologisk-genetisk undersökning av svenska romer hade, som tidigare 
visats, också planlagts som en del av Zigenarundersökningen. Den veten-
skapliga ambitionen med denna var dock en helt annan än mellankrigstidens 
tyska undersökningar av romer. Studien motiverades utifrån ett resonemang 
om de ”svenska zigenarnas” forskningsmässigt fördelaktiga status som socialt 
isolat. Den genetiska sammansättningen i den avgränsade gruppen var emel-
lertid inte helt klar, även om de socialt utgjorde ett isolat. Takman hävdade att 
det i ”den aktuella zigenarbefolkningen finns dels halv-, kvarts- och åtton-
delszigenare, dels personer som av allt att döma kommit från den bofasta 
svenska befolkningen men gift sig på zigenarvis med zigenare och följt med 
på vandringarna.”706 För att kunna konstatera vilka som var ”äkta zigenare” 
var det med andra ord bråttom att kartlägga gruppens genetiska förhållanden, 
”innan zigenarbefolkningen helt assimilerats”.707 Detta antagande, att ”zigen-
are” som vetenskapligt urskiljbar grupp skulle försvinna, var genetikernas, 
medicinarnas och epidemiologernas främsta argument för ett skyndsamt gen-
omförande av vetenskapliga undersökningar.  
 
                                                        
703 Isin, 2002, s. 229 f. 
704 Fortfarande idag framhåller internationella forskare genetiska undersökningar av romska grupper 
som en ”precious resource” för vetenskapen, huvudsakligen på grund av gruppens vetenskapligt 
definierade status som socialt isolat. Kalaydjieva, Luba, et al, ”A newly discovered founder population: 
the Roma/Gypsies”, BioEssays, vol. 27, nr. 10, 2005. Medicinsk genetisk forskning på genetiskt eller 
socialt avgränsade grupper har dock inte bara genomförts på romer, utan även på t ex judar, finländare, 
fransmän och kanadensare. Skillnaden är dock att ”genetic studies of the Roma have failed to take the 
immediate benefits of research back to the individuals and families that have been the object of 
research.” Detta framhålls idag som den viktigaste uppgiften för genetisk forskning på romska grupper: 
förbättra vården av enskilda romer. Kalaydjieva, Luba, Gresham, David & Calafell, Francesc, ”Genetic 
studies of the Roma (Gypsies): a review” BMC Medical Genetics 2001, 2:5. 
705 Kalaydjieva, Gresham & Calafell, 2001. 
706 John Takman ”Utkast till en undersökning. ’Zigenarna i Stockholm: En socialmedicinsk – genetisk 
– sociologisk studie’ 16/6 1962”. JT. C:2. 
707 John Takman ”Utkast till en undersökning. ’Zigenarna i Stockholm: En socialmedicinsk – genetisk 
– sociologisk studie’ 16/6 1962”. JT. C:2. 
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Forskning på isolat ansågs, som tidigare diskuterats i kapitel 7, som viktig för 
den vetenskapliga kunskapsinsamlingen om bland annat sjukdomars uppkomst 
och spridning, och om relationen mellan arv och miljö. I samband med 
Zigenarundersökningen uppstod möjligheten att kartlägga samtliga aspekter 
hos isolatet ”svenska zigenare”; romers historiska och aktuella sociala situ-
ation, boendeförhållanden, familjeförhållanden, hälsa och ohälsa, morbiditet, 
fertilitet och mortalitet (som studerades i personundersökningarna) kunde med 
hjälp av en antropologisk-genetisk undersökning kopplas till deras genetiska 
sammansättning och fysiska karaktärsdrag.  
 
Forskningsmaterialet samlades in av Takman under personundersökningarna 
av de vuxna romer som ingick i Stockholmsundersökningen, medan analys-
erna genomfördes av Lars Beckman (med viss hjälp av Takman). Det var 
således endast romer i Stockholm som undersöktes ur antropologisk-genetiska 
perspektiv. Genetikernas huvudsakliga intresse var att fastställa de svenska 
romernas genetiska avvikelse i relation till ”svenskar”, samt likhet i relation 
till andra romska grupper i Europa och befolkningar i Indien. Inga antropol-
ogiska undersökningar på ”zigenare” hade dittills genomförts i Sverige, varför 
en sådan undersökning ansågs motiverad. Gunnar Dahlberg hade på 1940-talet 
undersökt en grupp resande, men då fastslagit att det inte fanns genetiska 
släktband mellan dem och de svenska romerna.708  
 
Metoderna för materialinsamlingen var både antropometriska och kliniska. 
Takmans uppgift vid personundersökningarna i Stockholm var att: utifrån 
genealogisk information fastställa om personen i fråga var ”äkta zigenare” (det 
vill säga barn till två ”helzigenare”) eller ej, tillse att undersökningspersonen 
lämnade blodprov och urinprov på laboratoriet på S:t Görans, notera hår- och 
ögonfärg, skissa öronlobernas form på (det separata) undersökningsformuläret, 
mäta kroppslängd, vikt, huvudlängd och -omfång, vadomfång samt överarms-
omfång.709 Sammanlagt 167 blodprov samlades in och skickades tillsammans 
med antropometriska och hereditära uppgifter till Beckman i Uppsala.710 En 
anledning till att inkludera antropometriska mätresultat i den genetiska analys-
en var enligt Beckman att de antropologiska och de genetiska forskningsresul-
taten motsade varandra. De så kallade antropologiska egenskaperna visade 
otvetydigt på romernas ”etnologiska ursprung”, menade han, medan blod-
grupperna ”pekar alldeles åt fanders”.711 För att en gång för alla vetenskapligt 
fastslå romers likhet och olikhet i förhållande till ”svenskar” var det därför 
viktigt att använda och jämföra båda typerna av data. 
 

                                                        
708 Dahlberg, 1944. 
709 Undersökningsformulär. JT. K:1. 
710 Takman till Beckman, 7/2, 1964. JT. A:8. 
711 Beckman till Takman, 18/2, 1964. JT. A:8. 
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När landsortsundersökningen påbörjades i maj 1963 hade antropologisk-
genetiska delen av Zigenarundersökningen slopats, delvis av praktiska skäl – 
undersökningen skulle i praktiken genomföras utanför de etablerade institut-
ionernas lokaler – men också för att Beckman ansåg att syftet med under-
sökningen redan hade uppnåtts och resultaten var relativt entydiga.712 Han var 
dock fortsatt engagerad i planeringen av landsortsundersökningen.  
 
Uppsala universitets medicinsk-genetiska institution hade bildats så sent som 
1958, men dess rötter gick tillbaka till 1920-talet, då under namnet Statens 
institut för rasbiologi. Lars Beckman började sin akademiska bana som 
doktorand vid detta institut, men disputerade 1959 inom ramen för den nya 
institutionen på avhandlingen A contribution to the physical anthropology and 
population genetics of Sweden: variations of the ABO, Rh, MN and P blood 
groups.713 Beckmans forskningsintresse låg således redan inom genetisk-
antropologiska fältet av befolkningsundersökningar, när han med Ragnar 
Berfenstam i början av 1962 diskuterade en undersökning av svenska romer.  
Idéhistorikern Gunnar Broberg menar att verksamheten på Statens institut för 
rasbiologi genomgick en stor förändring när Gunnar Dahlberg tillsattes som 
dess chef 1936. Även om gränsen till den gamla rasbiologiska forskningen 
inte var glasklar innebar chefsbytet, enligt Broberg, att den enskilde sattes mer 
i fokus och kvalitativa och rasmytiska omdömen försvann. Samtidigt blev 
folkhälsa, istället för värnandet om ”den nordiska rasen”, institutets över-
gripande målsättning. Om institutet före Dahlbergs tillsättning hade sysslat 
med forskning för nationsbyggande och rashierarkiserande syften, så blev det 
efter hans tillsättning allt mer inriktat mot medicinsk-genetisk forskning i 
samhällsnyttans tjänst.714   
 
Dahlberg var aktiv antinazist och mer intresserad av sociala än biologiska per-
spektiv. Han ingick tillsammans med Gunnar Inghe, statistikern på Statistiska 
Centralbyrån Erland von Hofsten och arvsbiologen och chefen för rättsbio-
logiska laboratoriet 1962-1975 Torsten Romanus i den socialmedicinska väns-
terkrets som hade förhållandevis stort inflytande på såväl politik som veten-
skap under denna tid. Under Dahlbergs chefskap blev rasbiologiska institutet 
en smidigare organisation, som skulle ägna sig åt mindre specialstudier istället 
för stora inventeringar.715 Dahlberg avled 1956 och ersattes 1957 av Jan Arvid 
Böök, som sedermera blev föreståndare för den nya Institutionen för medi-
cinsk genetik. Deltagandet i den socialmedicinska Zigenarundersökningen var 

                                                        
712 Takman till professor Lars Werkö, Sahlgrenska sjukhuset, 13/8 1963. JT. A:7. 
713 Beckman, Lars, A contribution to the physical anthropology and population genetics of Sweden: 
variations of the ABO, Rh, MN and P blood groups. Lund, 1959 
714 Broberg, 1995, s. 79. 
715 Broberg, 1995, s. 74 f. 
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dock precis ett sådant forskningsprojekt som passade de ambitioner och forsk-
ningsintressen som hade formulerats under Dahlbergs tid som ledare. 
 
Lars Beckman hade huvudsakligen de kliniska forskningsresultaten för ögon-
en; att undersökningsgruppen bestod av ”zigenare” var viktigt endast utifrån 
medicinsk-genetiskt perspektiv. Idén om det sociala isolatet, vilket förment 
formats på grund av svensk lagstiftning och socialpolitik, det vill säga att 
romer av samhället ”tvingats” till isolering, var sålunda drivande i såväl 
problemformulering som resultatanalys.716 Det ansågs följaktligen också möj-
ligt (och, som visats tidigare, även önskvärt) att bryta isolatet genom reform-
erad lagstiftning och socialpolitik. Eftersom själva motiveringen för Zigenar-
undersökningen i grunden vilade på sociala och medicinska antaganden om 
romers avvikelser, siktade den genetiska delen av undersökningen dock mot 
ett helt annat mål, som var uteslutande teoretiskt och vetenskapligt. Som sådan 
tillhörde den en annan tid, en tid där gränsdragningen mellan ”äkta” och 
”oäkta” ”zigenare” var av allra största vikt.717  
 
Efterkrigstidens genetiker var, liksom tidigare ”zigenarforskare” hade varit, 
inriktade på att fastställa romernas indiska ursprung.718 Idén om det indiska ur-
sprunget, som dittills framhärdats av framför allt språkforskare, användes som 
utgångspunkt i Beckmans forskning, som också kopplade sina resultat till 
denna: 
 

Our results […] are compatible with the supposed ethnic origin of 
the Gypsies for there are marked similarities with Indian and Gypsy 
populations but highly significant differences from Swedes.719 

 
Liksom de flesta andra genetiska studier av romer under efterkrigstiden, foku-
serade Beckman på vetenskapligt utforskande, snarare än romers medicinska 
behov.720 Epidemiologiska frågeställningar var med andra ord inte inkluderade 
i den antropologisk-genetiska delstudien; genetikerna var inte ute efter att 
fastställa specifika sjukdomar hos romerna. I Zigenarundersökningens fall 
skulle detta täckas av de socialmedicinska, epidemiologiska och demografiska 
undersökningarna. 
                                                        
716 Beckman utgick i sin undersökning från historisk kunskap om romer i Sverige, vilket Takman 
informerade honom genom att hänvisa till Tillhagens framställning i 1954 års zigenarutredning (SOU 
1956:43): ”Det sista försöket att hindra nya zigenarföljen att komma in i landet gjorde 1914, då 
immigrationsförbud för nya zigenare utfärdades. Detta verkade synnerligen effektivt. Under de fyrtio 
år det var i kraft – det upphävdes 1954 – har sammanlagt endast tre zigenare kommit in i landet och 
detta genom giftermål med redan i landet befintliga”. Takman till Beckman, 7/2, 1964. JT. A:8. 
717 Willems, 1997; Montesino, 2002. 
718 Kalaydjieva, Gresham & Calafell, 2001. 
719 Beckman, Lars, Takman, John & Arfors, K-E, ”Distributions of blood and serum groups in a 
Swedish Gypsy population” Acta genetica, nr. 15, 1965, s. 137. 
720 Kalaydjieva, Gresham & Calafell, 2001. 
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När Takman i november 1965 var i färd med att sammanfatta allt material som 
samlats in, differentierade han mellan ”undersökningens ursprungliga syfte” 
och ”undersökningens vetenskapliga syfte”. I det förstnämnda syftet ingick en 
kartläggning av de individuella fallen (det vill säga bostadsförhållanden, ut-
bildning, eventuell yrkesfärdighet, anställning eller förvärvsverksamhet, hälso-
tillstånd etcetera). Det andra, vetenskapliga syftet definierade Takman som: 
 

1. Att beskriva zigenarpopulationen i Sverige 
(bostadsförhållanden, utbildning, sysselsättning, hälsotillstånd 
etc.). 

2. Att så långt som möjligt göra jämförelser med 
normalpopulationen och visa i vad mån och i vilka hänseenden 
zigenarpopulationen skiljer sig från den bofasta svenska 
befolkningen. 

3. Att söka analysera vilka skillnader (genetiska, miljömässiga) 
som kan ha varit betydelsefulla för den översjuklighet och 
överdödlighet som av allt att döma utmärker 
zigenarpopulationen.721 

 
De första två av dessa vetenskapliga uppgifter menade Takman var viktiga för 
det praktiska handlandet, det vill säga som argument för ”en snabb lösning av 
zigenarnas bostads-, utbildnings- och sysselsättningsproblem etc.”.722 Den 
tredje uppgiften motiverades framför allt med hänvisning till den uppmärk-
samhet studien skulle kunna röna i vetenskapliga sammanhang ”… för den 
händelse man lyckas renodla miljöfaktorerna och kan differentiera dem från 
de ev. negativa verkningarna av genetic drift (inavel).” Detta, föreställde sig 
Takman, var möjligt dels därför att praktiskt taget ”hela populationen” hade 
undersökts, dels därför att undersökningen hade varit både omfattande, detalj-
erad och retrospektiv, det vill säga att inte bara romers aktuella situation utan 
även deras historiska levnadsförhållanden hade undersökts.723 Den antropo-
logisk-genetiska delundersökningen uppfyllde framför allt nummer 2 och 
nummer 3 av de vetenskapliga syftena. 
 
Studiens forskningsresultat presenterades i två artiklar i de ansedda internat-
ionella vetenskapliga tidskrifterna Hereditas respektive Acta genetica.724 I 

                                                        
721 Takman ”Zigenarundersökningen 1962-1965. Några data och synpunkter inför materialbehandling-
en”, 4/11, 1965. JT. A:3. 
722 Takman ”Zigenarundersökningen 1962-1965. Några data och synpunkter inför materialbehandling-
en”, 4/11, 1965. JT. A:3. 
723 Takman ”Zigenarundersökningen 1962-1965. Några data och synpunkter inför materialbehandling-
en”, 4/11, 1965. JT. A:3. 
724 Takman, John & Beckman, Lars, ”On the anthropology of a Swedish Gypsy population” Hereditas, 
1965, vol. 53, nr 1-2, ss. 272-280; Beckman, Takman & Arfors, 1965, nr. 15. 
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dessa kunde forskarna konstatera att ”[t]he Swedish Gypsies do not deviate 
from other Gypsy groups concerning pigmentation, stature and cephalic index 
[huvudomfång och -längd, min anm.].”725 Däremot menade man sig, utifrån 
blodanalyserna, kunna bekräfta att de ”svenska zigenarna” utgjorde ett socialt 
isolat, vars blodgrupper avvek något från andra ”zigenska” grupper i Europa. 
Avvikelsen förklarades med begreppet ”genetic drift”, det vill säga inavel med 
en mindre vetenskaplig term.726 Detta var i sig ett viktigt resultat, hävdade 
Beckman, eftersom existerande litteratur om genetisk slumpvariation – som 
han använde som vetenskaplig förklaring till ”genetic drift” bland romerna – 
oftast var teoretisk och inte baserad på empiriska studier.727 Här fanns således 
möjlighet för forskarna involverade i Zigenarundersökningen att göra ett 
betydande avtryck på det internationella medicinsk-antropologisk-genetiska 
forskningsfältet.  
 
Utifrån STS-forskning känner vi till att internationell publicering är ett viktigt 
sätt att hävda vetenskaplig auktoritet. Genom inomvetenskapliga referens-
system, där forskningsresultat kritiseras och (förhoppningsvis) verifieras, kan 
forskare etablera sin forskning som legitim.728 Beckman, Arfors och Takman 
publicerade sålunda sina resultat i relativt smala specialtidskrifter, riktade till 
internationella forskare inom samma fält. Den antropologisk-genetiska studien 
diskuterades inte i rapporten till AMS. Detta berodde dels på att den inte var 
relevant för AMS:s verksamhet, men det kan också förklaras utifrån publicer-
ingens funktion för den vetenskapliga trovärdigheten. Vetenskaplig legitimitet 
byggs internt inom forskningen och är inte beroende av utomvetenskaplig 
uppmärksamhet.729 Takman diskuterade också de antropologisk-genetiska 
forskningsresultaten i sin avhandling, som skrevs på engelska och riktades till 
en bredare läsekrets av forskare inom det mångvetenskapliga och expansiva 
internationella socialmedicinska forskningsområdet. Slutsatsen, som Takman 
framhåller, är dock densamma som i de vetenskapliga artiklarna – de ”svenska 
zigenarna” beskrevs som ett socialt isolat vars genetiska sammansättning var 
en konsekvens av isoleringen.730  
 
Trots att syftet med Medicinsk-genetiska institutionens delundersökning 
varken formulerades tydligt eller explicit har jag utifrån ovanstående identi-
fierat ett par framträdande motiv bakom den. Det ena motivet är sammankopp-
                                                        
725 Takman & Beckman, 1965, s. 280. Som jämförelsematerial använde Beckman bl a Böök, Jan Arvid. 
A genetic and neuropsychiatric investigation of a North-Swedish population. 1953, Uppsala; Mourant, 
A. E. The distribution of the human blood groups, 1954; Cazal, P, Graafland, R and Mathieu, M. "Les 
groupes sanguins chez les gitans de France". Montpellier Médical. 41-42 (9), 1952. 
726 Takman & Beckman, 1965, s. 280; Beckman, Takman & Arfors, 1965. 
727 Beckman till Takman, 29/1, 1964. JT. A:8. 
728 Latour, 1987, s. 63-100; Latour, Bruno, Pandora's hope: essays on the reality of science studies. 
Cambridge, Mass., 1999, s. 10-79; Collins & Pinch, 1998, kap. 6. 
729 Jfr Bommenel, 2006, s. 175 f. 
730 Takman, 1976, s. 51-53. 
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lat med samtidens vetenskapliga (socialmedicinska och medicinsk-genetiska) 
intresse för avvikelse. Då målsättningen med Zigenarundersökningen på ett 
övergripande plan var att sudda ut gränserna mellan ”zigenare” och övriga 
befolkningen, kan det i efterhand tyckas underligt att lägga ned tid och möda 
på att ur ytterligare perspektiv (antropologiskt och genetiskt) undersöka hur de 
skiljde sig från den så kallade normalpopulationen. Detta var dock utifrån min 
tolkning den genetisk-antropologiska undersökningens bakomliggande syfte. 
Genom att undersöka och identifiera avvikelse på nya områden och i nya 
grupper, skapade forskarna möjligheter till ytterligare forskningsprojekt, som 
kunde användas i kamper om trovärdighet. Det andra motivet till den 
antropologisk-genetiska studien var med andra ord att skapa vetenskapliga 
forskningsresultat inom ett expansivt och internationellt forskningsfält, på 
vilket svenska forskare, enligt Mattson, sedan länge haft en framträdande 
position. Detta, att etableras som internationellt erkända forskare, var uttryck 
för samtidens mest framstående sociala medborgarskap. 
 
Sverige har under olika perioder i historien varit i en internationellt ledande 
position vad gäller statsbyggande och nationsskapande vilket har såväl under-
byggts som legitimerats av vetenskaplig forskning. Under 1500-och 1600-
talen var det framför allt den centraliserade administrationen som gav förut-
sättningarna för kungamakten att etablera en stark stat utan större interna poli-
tiska revolutioner. Under upplysningstiden medförde den centraliserade staten 
att administration och vetenskap kunde mötas och samarbeta i nya projekt 
kring befolkningen, som bland annat syftade till kunskapsinsamling och teori- 
och metodutveckling omkring identifiering och kategorisering av olika 
”raser”. Detta utvecklades under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, då den 
svenska statens jämförelsevis blygsamma koloniala internationella intressen 
innebar att uppmärksamheten kunde riktas mot interna grupper av avvikande 
(såsom judar, romer, finnar och samer) i syfte att (re)konstituera Sverige som 
en etniskt homogen nation.731  
 
Den svenska statens erfarenheter och ageranden på dessa områden är långt 
ifrån unika, men svenska vetenskapsmän tog tidigt en metodologiskt ledande 
position, menar Mattson. Undersökningarna av samer stimulerade utveckling-
en av vetenskapliga teknologier, till exempel index för mätning av kranier, 
rasbiologi och nationalgenetik, som accepterades brett inom humanvetenskap-
er som etnologi.732 
 

                                                        
731 Mattson, 2014, s. 326.  
732 Bland svenska vetenskapsmäns ”ethnoracial categorization inventions”, finns ”the first population 
register, the first institute for genetics, as well as the establishment of attention-grabbing international 
prizes for scientific achievement. […]”.Mattson, 2014, s. 326 f.  



223 

Svenska politiker och vetenskapsmän låg alltså bakom några av de teknologier 
som har använts i historien för att särskilja och hierarkisera olika ”raser” inom 
nationalstatens gränser. Här kan särskilt nämnas Carl von Linnés arbete under 
1700-talet, som var avgörande för såväl kartläggningen och klassificeringen 
av naturen som av befolkningsgrupper som samerna. En av Linnés främsta 
lärjungar, Johan Friedrich Blumenbach, utbildade sig i Uppsala och räknas 
som den fysiska antropologins föregångsman. Blumenbach utökade Linnés 
taxonomi genom att utveckla antropometriska mättekniker för att studera bio-
logiska skillnader mellan människor, vilka delades in i olika ”raser”.733 En av 
dessa tekniker var kraniometrin, bakom vilken svensken Anders Retzius stod. 
Med hjälp av kraniometri togs ett så kallat cefaliskt index fram, och detta 
index kom att bli den mest använda mätmetoden inom fysisk antropologi i 
Sverige och på andra håll. Kraniometri kunde användas för att lösa de gåtor 
som gäckade samtidens vetenskapsmän, som till exempel hur samtidens 
”primitiva” människor var besläktade med de nyligen upptäckta Cro Magnon-
fossilen.734  
 
De vetenskapliga, biologiska, forskningsresultaten användes i sin tur som legi-
timering för geopolitik i form av kolonialisering och imperialism. Idag är det 
cefaliska indexet avfärdat inom vetenskapen, och rasrelaterade definitioner av 
samer beskrivs som ”vetenskapliga myter”.735 På 1960-talet var dock det 
cefaliska indexet fortfarande i bruk. Då mätte den socialmedicinska arbets-
gruppen huvudet på de romer som ingick i den antropologisk-genetiska del-
undersökningen. Starka kontinuiteter fanns således i det praktiska forsknings-
arbete, som syftade till att undersöka och definiera avvikelse och normalitet, 
av vetenskapliga och/eller politiska skäl. 

Konflikt mellan experter 
I arbetet med att omformulera Zigenarundersökningens vetenskapliga resultat 
till interventionsunderlag i form av utlåtanden uppstod konflikter mellan olika 
experter. Dessa konflikter var inte bara (och kanske inte ens) uttryck för 
personliga aversioner och samarbetssvårigheter, utan kan ses som strategier 
för att skapa trovärdighet för den egna forskningen genom att dra gränser mot 
annan, konkurrerande vetenskap.736 I sammanhanget är det framför allt Carl-
Herman Tillhagen som representerade den ”gamla” kunskapen, medan John 
Takman stod för den ”nya” kunskapen om romer. Dessa två aktörer var de 

                                                        
733 Mattson, 2014, s. 334. Fysisk antropologi användes framför allt under 1800-talet för att dela in 
människor i olika biologiskt grundade människoraser, vilka också avgjorde människornas karaktär, 
egenskaper och förmågor. 
734 Mattson, 2014, s. 334 f. 
735 Mattson, 2014, s. 336. 
736 Jfr uppsatserna i Widmalm (red.), 2008. 
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vetenskapliga experter som lyftes fram som ”zigenarfrågans” främsta auk-
toriteter på såväl myndighetsnivå som i massmedier under det tidiga 1960-
talet.737 Tillhagens ställning som myndighetsexpert ifrågasattes emellertid på 
olika sätt och i olika sammanhang av bland annat Takman och sedermera även 
inom AMS.738  
 
Till att börja med var det Tillhagens arbetsinsats som, enligt Takman, inte 
uppfyllde de vetenskapliga krav eller förväntningar som borde ställas i ett stat-
ligt finansierat forskningsprojekt. En konflikt byggdes upp under våren 1963, 
då Takman menade att Tillhagen inte uppfyllde sin del i AMS:s uppdrag. 
Redan i maj 1963, när Zigenarundersökningen utökades till att omfatta samt-
liga svenska romer i landet, förordade han inofficiellt att Tillhagen inte skulle 
fortsätta att inkluderas som expert. Officiellt förblev dock Tillhagen knuten till 
Zigenarundersökningen. Först i december 1963 skrev Takman ett förslag på en 
formell skrivelse som Socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet 
skulle skicka till AMS. Han hänvisade då till att han inte fått några av de data 
som den så kallade sociologiska undersökningen skulle omfatta: 
 

Trots att jag upprepade gånger i början av undersökningen begärde 
dessa data från dr Tillhagen, har vi inte i ett enda fall fått fram dem. 
Det var därför nödvändigt för oss att inkludera dessa delar av 
undersökningen i den socialmedicinska undersökargruppens arbets-
program.739 

 
Berfenstam strök dock denna del i Takmans skrivelse och föreslog en betyd-
ligt mer neutral beskrivning, där han hänvisade till en brist på samordning med 
”den sociologiska delen av undersökningen”, innan han skickade den vidare 
till AMS.740  Berfenstam tonade alltså av strategiska skäl ned konflikten 
officiellt och inför forskningsfinansiären; goda forskare bråkar inte.741 Takman 
var dock delvis av en annan åsikt, och gick därför en mellanväg där konflikt-
ens orsak inofficiellt ventilerades. Han skrev helt enkelt ett ”personligt med-
delande” till AMS:s generaldirektör Bertil Olsson, där han delgav sin syn på 
vad som hänt och Tillhagens roll däri, eftersom han fruktade att denne annars 
inte skulle känna till vad som ”verkligen” hänt. I brevet anger han orsaken till 
att de i den officiella skrivelsen utelämnade konflikten: ”Berfenstam … ville 

                                                        
737 Detta kan följas i Sigtunastiftelsens klipparkiv i kuverten som benämns ”M1 Zigenare”. 
738 Även bland annat Katarina Taikon, Christer Hogstedt och Arne Trankell ifrågasatte Tillhagens 
ställning som ”zigenarexpert”. Se t ex Hogstedts debattartikel i Aftonbladet 21/1 1965, Katarina Taikon 
i Zigenarsamfundets tidskrift och Trankells anmälan i radio av Tillhagens bok Zigenarna i Sverige 
(1965). ”Snabbprotokoll, onsdagen den 20 januari 1965 kl 19.05 i P2. Trankell anmäler Tillhagens nya 
bok ”Zigenarna i Sverige””. JT. H:8. Tillhagen svarade Trankell dagen efter i samma radioprogram. 
739 Takman till Uppsala universitets socialmedicinska institution, 5/12 1963. JT. A:7. 
740 Ragnar Berfenstams tillägg, 28/12, 1963. JT. A:7. 
741 Se Bommenel, 2006, s. 127-135. 
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[inte] att de skulle ingå i en offentlig handling ännu”. Men inofficiellt kunde 
de inte längre acceptera att Tillhagen fick ”sitt månatliga arvode för ett jobb 
han inte gjort och inte gör”.742  
 
Konflikt uppstod således tidigt, ur Takmans perspektiv på grund av Tillhagens 
uteblivna aktivitet. Vad som skedde ur Tillhagens perspektiv framgår emel-
lertid inte, vilket gör det vanskligt att bedöma hur allvarlig konflikten var och 
huruvida den utgjorde en ömsesidig kamp. Utan tvekan var Takman upprörd 
över vad han ansåg var oegentligheter, det visar ett antal brev som han 
skickade till bland annat Ragnar Berfenstam under sommaren och hösten 
1963.743 Av dessa brev framgår också att Karin Wretman, sekreterare på 
AMS, kände till konflikten, varför det är troligt att även andra, högre, 
tjänstemän inom myndigheten var inofficiellt informerade. Utåt var det 
emellertid viktigt att framstå som eniga för att inte riskera forskningsprojektets 
trovärdighet inför andra myndigheter, forskare och allmänheten. Takman var 
också mån om att inte skada AMS:s anseende generellt och inte heller sina 
framtida möjligheter till forskningsfinansiering, genom att offentligt göra ner 
deras officielle ”expert i zigenarfrågor”.744 Om Takmans konflikt med 
Tillhagen hade hamnat i blickfånget hade AMS försatts i en svår position, där 
både myndighetens och forskningsprojektets legitimitet hade kunnat ifråga-
sättas bland inflytelserika statstjänstemän, forskare och politiker. Officiellt och 
inför romerna, hade Takman därför, enligt egen uppgift, som princip ”att inte i 
oträngt mål kommentera Tillhagens person och aktivitet.”745  
 
Det informella samförstånd, som rådde mellan Takman och Olsson på AMS, 
ger en tydlig bild av samproduktionen av vetenskaplig kunskap och veten-
skapliga praktiker och politikdrivet myndighetsarbete. AMS:s och socialmed-
icinens aktörer hade gemensamma målsättningar i det att båda strävade mot att 
dels förändra det sociala, dels att använda vetenskaplig, specifikt socialmed-
icinsk, kunskap i detta arbete. AMS och socialmedicinen ingick därmed i en 
allians, där gränserna inte drogs mellan vetenskap och politik, utan mot det 
kunskapsområde som hade dominerat ”zigenarfrågan” sedan tiden före AMS:s 
involvering.746 Tjänstemännen på AMS utgick, liksom socialmedicinarna, till 
en början från denna kunskap, men med tiden användes den snarare som något 
att ta spjärn emot. Vetenskapens sociala strukturer, och dess historiskt spec-

                                                        
742 Takman till Bertil Olsson, 18/12 1963. JT. A:7. 
743 Se t ex Takman till Berfenstam 14/6, 17/6, 4/8, 9/8, 26/11 och 27/12 1963. Se även Takman till 
Bertil Olsson, 18/12 1963. JT. A:7.  
744 Se t ex Takman till Berfenstam, 12/6 1963. JT. H:2. 
745 Takman till Arne Trankell, 27/1, 1965, JT. A:9. 
746 Jfr Beckman et al i Widmalm (red.), 2008, s. 15, där de också framhäver gränsdragningsarbetets 
positiva aspekter i form av sammankopplingar och samarbeten – samproduktion med Jasanoffs 
terminologi. Jfr Jasanoff  ”Ordering knowledge, ordering society” i Jasanoff, (red.), 2004. 
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ifika formering, framträder därmed tydligt i den informella/formella samprod-
uktionen av socialmedicin och arbetsmarknadspolitik. 
 
Epistemisk auktoritet etableras inte i första hand i relation till ”undersöknings-
objekt” eller i allmänna sammanhang. Det uppnås i stället med hjälp av de 
aktörer och institutioner som har vetenskaplig eller annan legitimitet att ge 
legitimitet åt vetenskapliga problemformuleringar. Gieryn menar att 
 

[b]oundary-work to exclude an impostor ”scientist” will focus 
attention on the poser's failure to conform to expected methodo-
logical or ethical standards variously mapped out as necessary for 
genuine scientific practice: proper instrumentation, credentials, 
peer review, objectivity, and skepticism. 747 

 
Kampen för trovärdighet gynnades av att den konkurrerande vetenskapens 
företrädare behäftades med egenskaper och praktiker som i sammanhanget 
konstruerades som negativa, såsom undermålig teknologi och ogenomskinliga 
insamlingsprocesser. I sammanhanget lyftes därmed de socialmedicinska 
metoderna fram som mer vetenskapliga än de etnografiska metoderna. I 
samma syfte försökte Takman också samla på sig information som, vid rätt 
tillfälle, skulle kunna användas som vapen i en eventuell öppen konflikt med 
Tillhagen. Detta tillfälle skulle i så fall uppenbara sig i ett vetenskapligt 
sammanhang, där Tillhagens vetenskapliga kompetens kunde ifrågasättas, till 
exempel vid en eventuell disputationsakt, där Takman försvarade en avhand-
ling i socialmedicin. Om detta skrev Takman till Arne Trankell på Stockholms 
universitets pedagogiska institution i januari 1965: 
 

Om det skulle visa sej att mitt material kan användas för en social-
medicinsk avhandling, måste jag räkna med att Tillhagen uppträder 
som extra opponent och breder ut sej om sitt överlägsna forskande 
på alla plan. Då skulle det vara lämpligt att ha åtminstone någon 
siffra till hands […].748 

 
Takman var ute efter exakta siffror, som kunde skjuta Tillhagens forsknings-
resultat i sank, samtidigt som Takmans resultat skulle framstå som desto mer 
vetenskapligt underbyggda. Resonemanget följer det vetenskapliga arbetets 
logik, såsom det har analyserats av bland annat Latour i boken Science in 
action och Trevor Pinch och Harry Collins i boken The Golem. De visar att 
kontroverser och konflikter inte alltid inverkar negativt på forskares och 
forskningsprojekts vetenskapliga legitimitet. Rätt sorts bråk kan tvärtom 
accentuera bilden av vetenskaplighet hos den ena parten. Avgörande är emel-
                                                        
747 Gieryn, 1999, s. 22. 
748 Takman till Arne Trankell, 27/1 1965. JT. A:9. 
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lertid hur de inomvetenskapliga konflikterna sköts och vilka argument som 
lyfts fram; det gäller att kritisera motparten så ett ens egen position förstärks. 
Detta görs bland annat genom att hela tiden hänvisa till sin egen vetenskapliga 
noggrannhet och metodik, samtidigt som motpartens dito ifrågasätts.749 Dåligt 
skötta konflikter, som drivs av till exempel personangrepp, leder inte till att 
positionen förstärks utan snarare till att forskaren och forskningen avmys-
tifieras och förmänskligas och därmed förlorar sin upphöjda position.750 Detta 
tycks Takman ha varit medveten om, eftersom han gick med på att officiellt 
osynliggöra konflikten med Tillhagen inför AMS och allmänheten, så länge 
som kritiken gällde sociala omständigheter, men beredde sig på en öppen 
konflikt när vetenskapligt legitima argument kunde göras gällande.  
 
Gränsdragningsarbete genom utestängning skedde också konkret genom att 
Takman sökte begränsa spridningen av den socialmedicinska kunskapen. 
Takman menade att avtalet mellan honom och Tillhagen – som gick ut på att 
de skulle dela med sig av sin expertis med varandra – baserades på vad han 
ansåg som ömsesidiga intressen. När Tillhagen inte uppfyllde sin del av 
avtalet och socialmedicinarna inte fick ”den ringaste nytta av honom”, var 
Takmans lösning att begränsa Tillhagens tillgång till kunskapen. Sålunda bad 
Takman Berfenstam att han inte skulle vidarebefordra hans utlåtanden till 
Tillhagen. Den anförda orsaken var dels att avtalet hade brutits och att 
Takman därför inte hade någon anledning att förse honom med sin kunskap. 
Det viktigaste var emellertid, enligt Takman, att han inte litade på att 
Tillhagen skulle förvara och hantera kunskapen i enlighet med vetenskaplig 
etik.751 
 
Projektet att ersätta folkloristisk expertis med socialmedicinsk i policy-
utveckling och praktiskt myndighetsarbete byggde på att socialmedicinen 
etablerades som mer ”korrekt” än den förra, vilket kunde göras genom att 
erbjuda mer omfattande och mer detaljerad kunskap om ”zigenare”. Kunskap 
var således det viktiga maktinstrument, som Takman sökte begränsa till dem 
som representerade ”rätt” analys och vetenskapliga kunskapsområde. Takman 
misstänkte att Tillhagen var i färd med att (liksom han själv) skapa ett eget 
arkiv med hans socialmedicinska undersökningsresultat som grund.752 Detta 
skulle potentiellt utöka Tillhagens makt över kunskapen om romer, vilket 
torde ha tett sig som ett hot mot den socialmedicinska kampen för epistemisk 
auktoritet i ”zigenarfrågan”. 
 

                                                        
749 Latour, 1987, s. 30 f, 42 f, 53 f och 69-83; Collins & Pinch, 1998, s. 111-118. 
750 Collins & Pinch, s. 114 f. Se även Bommenel, 2006, s. 127-135. för en analys av bra respektive 
dåliga bråk inom svensk odontologisk forskning. 
751 Takman till Berfenstam, 26/11 1963. JT. A:7. 
752 Takman till Hervor Isaksson, 24/10 1964. JT. H:2. 
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Att misstänkliggöra de etiska aspekterna på Tillhagens vetenskaplighet, och 
att stänga ute honom från Zigenarundersökningens interna vetenskapliga 
arena, ser jag med andra ord som strategier i arbetet att på bekostnad av 
folkloristiken/etnologin etablera socialmedicinen som epistemisk auktoritet. 
Här framträder också maktdimensionerna tydligt. Medan det starka och sam-
producerande förhållandet mellan kunskap och makt är ett förhållandevis väl 
utforskat vetenskapligt problem, är den omvända processen, det vill säga att 
skapandet av ny kunskap kan bidra till att förändra maktförhållanden, desto 
mindre utforskad. Processerna i vilka makt å ena sidan reproduceras och å 
andra sidan förskjuts och förändras är dynamiska.753 Utvecklingen av kunskap 
inom ramen för 1960-talets ”zigenarfråga” bidrog således till att förändra 
maktförhållanden inom fältet, genom att viss kunskap misstänkliggjordes och 
stängdes ute men också genom att annan kunskap, till exempel vetenskaplig 
kunskap från pedagogiska, epidemiologiska och psykologiska fält, och romers 
kunskap, representerad av framför allt Katarina Taikon, bjöds in. 
 
Den ontologiska domän, som både Tillhagen och Takman sökte staka ut som 
deras egen, rörde det vetenskapliga och professionella område som definier-
ades som ”zigenarfrågan”. På ett övergripande plan handlade konflikten med 
andra ord om att, genom att vetenskapligt undersöka och definiera avvikelse 
och hävda epistemisk auktoritet på området, öka utrymmet för sin specifika 
kunskap inom domänen. De professionella experterna skapade i och med detta 
nya rum för medborgarskapsarbete inom statens medborgarskapsprojekt, och 
de sökte skapa innehållet i dessa rum i enlighet med deras specifika veten-
skapliga kunskap.754 Kampen om epistemisk auktoritet kopplar jag således till 
Isins genealogi över historiska kamper om medborgarskap. Under 1900-talet, i 
synnerhet under efterkrigsdecennierna, gjorde vetenskapliga experter anspråk 
på att definiera det sociala medborgarskapets gränser och innehåll.755 Kampen 
om vetenskaplig legitimitet var alltså samtidigt en kamp om rätten att forma 
(underlaget till) statliga medborgarskapsprojekt och praktiskt medborgar-
skapsarbete. I Zigenarundersökningens vardagliga praktik blir båda dessa 
kamper synliga.  
 
Processerna underbyggdes och/eller påskyndades av att ett avstånd skapades 
till tidigare vetenskaper och kunskapsområden, av vilka folkloristiken dittills 
hade varit ”zigenarfrågans” främsta. I redovisningar av Zigenarundersökning-
ens data, och i korrespondensen, ifrågasatte Takman flera gånger hur ”zigenar-
frågan” tidigare hade hanterats av såväl myndigheter och ”zigenarexperter”.756 
                                                        
753 Beckman et al i Widmalm (red.), 2008, s. 13. 
754 Jfr Isin, 2002, s. 233, 236-240. 
755 Isin, 2002, kap. 7. 
756 ”Zigenarexperter” var för övrigt en benämning som Takman från sommare/hösten 1963 använde 
ironiskt just i syfte att skapa distans mellan sitt eget arbete och tidigare tjänstemäns och experters 
arbete med romer. 
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AMS, som en ny och socialdemokratiskt instiftad myndighet, distanserades 
därmed också från andra myndigheter, som framställdes som konservativa, 
byråkratiska och omoderna.757 AMS:s roll i välfärdspolitiken samspelade och 
samproducerades med andra ord med (kampen för) socialmedicinens institut-
ionalisering som politikens vetenskapliga grund. 
 
Samtidigt som Takman ifrågasatte att en specifik (folkloristisk) expertkunskap 
om ”zigenare” var nödvändig för ”zigenarfrågans lösning”, var det dock 
specifik (socialmedicinsk) expertkunskap som han använde för att stödja sina 
argument. Detta tolkar jag som gränsdragningsarbete i form av utestängning 
och misskreditering av konkurrerande, tidigare dominerande, vetenskaper och 
experter. Tillhagen fick ofta representera den ”gamla” ”zigenarexpertisen”, 
som förment skapat kunskap på pseudovetenskapliga grunder. I grund och 
botten innebar Zigenarundersökningen dock ingen definitiv brytning med 
tidigare problemformuleringar eller tillhörande ”lösningspaket”. Snarare fick 
dessa problemformuleringar nya dimensioner i utrymmet mellan medicinens 
klassiska område och socialt arbete på fältet. Kampen mellan folkloristiken 
och ”nyare” vetenskaper är också en kamp som pågått sedan 1970-talet inom 
de vetenskapliga samfund som sysslar med Romani studies.  

Socialmedicinarna och AMS 
Vetenskaplig kunskap och social ordning samproducerades alltså i kampen för 
epistemisk auktoritet.758 I gränsdragningsarbetet skapade socialmedicinarna 
allianser med AMS, som hade allt att vinna på att kopplas samman med en 
”ny”, politiskt närstående, vetenskap. Socialmedicinarnas strategi var att i 
solidaritet med och med hjälp av den socialdemokratiska politiken utöka förut-
sättningarna för socialmedicinsk forskning. ”Byråkrati” konstruerades härmed 
som den socialdemokratiska aktiva arbetsmarknadspolitikens antites.759 
Takmans kritik i ”zigenarfrågan” riktades ofta mot den byråkratiska långsam-
heten: ”Medan byråkraterna rundsnackat i femton tjugo år har ett stort antal 
zigenare blivit kroniska socialvårdsfall”.760 Takman sökte särskilja AMS:s och 
socialmedicinens gemensamma projekt från tidigare myndigheters administra-
tion av ”zigenarfrågan”. Detta skedde genom att konstruera tidigare praktiker 
som ”byråkratiska och långsamma”, till skillnad från AMS:s och social-
medicinens verksamhet, som beskrevs som ”problemlösande och handlings-
kraftig”.  
 

                                                        
757 Jfr Rothstein, 1986. 
758 Jfr Jasanoff i Jasanoff, 2008. 
759 Jfr Rothstein, 1980, s. 56-76; Rothstein, 1982; Rothstein, 1986. 
760 John Takman ”Den våldsamma förändringen” i Amé Beschás. Vi bor. Zigenarnas tidskrift, årg. 2. 
nr. 1, 1966. 
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Retoriken innebar emellertid inte att byråkratin slutade växa. Snarare tvärtom, 
byråkratisering av ”zigenarfrågan” eskalerade under 1960-talet. Vid decen-
niets början fanns få riktade interventioner med de ”svenska zigenarna” som 
målgrupp. Detta skulle komma att förändras under de följande åren, och 
förändringarna hade till stor del att göra med Zigenarundersökningen. Mot 
slutet av 1960-talet ifrågasatte Takman huruvida den, med hans egna ord, 
”enorma byråkrati som sysslar med zigenarna i Stockholm” verkligen gjorde 
någon nytta. Han menade då att den växande välfärdsapparaten – som han i 
praktiken varit med om att bygga upp genom att förse myndigheter med ett 
alltmer omfattande och detaljerat vetenskapligt underlag – i själva verket för-
hindrade snabba lösningar.761 Orsaken låg också i det praktiska myndighets-
arbetets uppläggning. När svårigheter uppstod mellan olika myndigheter och 
olika tjänstemän som arbetade i ”zigenarfrågan” blev lösningen ofta ökad 
samordning, vilket i praktiken innebar att ytterligare tjänstemän och/eller 
organ tillsattes. Organisationen växte alltså, dock utan att för den skull produ-
cera snabbare eller bättre resultat.762  
 
Takmans kritik mot byråkratiseringen av ”zigenarfrågan” var med andra ord 
befogad, men den ansvariga myndigheten AMS var ingen måltavla utan lyftes 
tvärtom fram som ett föredöme.763 AMS:s generaldirektör Bertil Olsson 
delade Takmans uppfattning om vad som var viktigast för ett effektivt arbets-
marknadspolitiskt arbete: självständighet, snabb handling och ett praktiskt 
synsätt.764 Misslyckanden förklarades därmed av både AMS och Takman 
delvis med hänvisning till enskilda tjänstemäns och myndigheters ineffektiva 
arbete, som antogs förhindra att ”nödvändiga åtgärder” genomfördes med 
”snabbhet och förståelse”.765 Olsson, liksom Takman, framhävde här ”hur 
viktigt det var att bryta med det gamla statliga synsättet när det gällde såväl 
rekryterande som implementering av politiken.” Genom politikerkontakter och 
speciell personalrekrytering samt genom att handla snabbt berättar han hur de 
kunde komma förbi de gamla traditionella ”expeditionschefernas” maktutöv-
ning.766 
 
Takmans arbete i Zigenarundersökningen medverkade till att institutionalisera 
socialmedicinen inom praktisk arbetsmarknadspolitik under 1960-talet; under-

                                                        
761 Se t ex John Takman i Stockholms stadsfullmäktige, återgivet i Zigenaren, nr. 3-4 1968, nr. 1-2, 
1969, årg. 4-5, s. 71.  
762 Montesino, 2002. s. 169. Montesino konstaterar samtidigt att ”samordning” ingalunda var unikt för 
”Zigenarfrågan” utan tvärtom fungerar som en slags standardlösning på alla kommunikationsproblem 
som uppstår mellan tjänstemän som har samma målgrupp i sitt uppdrag.  
763 Jfr Rothstein, 1986, där AMS:s framgångar i efterkrigstidens välfärdssystem förklaras med dess 
organisationsuppbyggnad och -kultur. Se också Lindman (red.), 1999. 
764 Rollén ”Det gällde att handla snabbt” i Lindman (red.), 1999, s. 44 f. 
765 Takman i Amé Beschás, årg. 2. nr. 1, 1966, s. 5.  
766 Rollén i Lindman (red.), 1999, s. 45. 



231 

sökningen var den första stora satsningen som myndigheterna gjorde på den 
typen av intervention. För socialläkaren och forskaren Takman innebar Zig-
enarundersökningen således både vetenskapliga och samhällspolitiska land-
vinningar. Med de svenska romerna som målgrupp fick Takman möjligheten 
att på samma gång etablera socialmedicin teoretiskt och praktiskt, vilket upp-
märksammas av bland annat av Carl Hirsch, en läkarkollega på Sahlgrenska 
sjukhuset:   
 

Jag önskar Dig god framgång i fortsättningen mot något som jag 
förstår väl kommer att mynna ut i en gradualavhandling, som 
kommer att ge Dig en plats i solen bland dem som nu bygger upp en 
vettig och nödvändig socialmedicin i dess bästa mening.767 

 
AMS:s strategi framstår tydligt; distanseringen från tidigare politik och admin-
istration genomfördes bland annat genom rekrytering av socialdemokrater och 
personer med den ”rätta” inställningen till myndighetsarbete.768 Takmans 
strategi bestod dels i att utmanövrera, enligt honom oförtjänt, inflytelserika 
aktörer i ”zigenarfrågan” genom att framställa dem som ”byråkrater” eller 
pseudo- eller populärvetenskapliga ”zigenarexperter”, och därigenom posi-
tionera sig själv:  
 

… det är som du vet inte första gången under alla de år som 
zigenarna sökt bli behandlade som fullvärdiga medborgare som 
byråkrater gjort sig omöjliga. […] Jag tänker inte tolerera att dessa 
byråkrater får fortsätta och att zigenarnas frejdiga kamp för 
medborgarskap blir en sidoordnad fråga. Antingen är man med 
byråkraterna mot zigenarna eller tvärtom. Det finns ingen 
medellinje och ingen plats för snyftkampanjer för byråkrater.769  

 
Takman anklagade tjänstemän som avslog hans förslag för att vara ”byrå-
krater” och hotade att exponera dem för att få igenom sina rekommendationer. 
I ett inofficiellt brev till borgarrådet Hans Karlsson (som Takman i brevet 
kallade ”min gamle vän Hasse”) informerade Takman om att hans kommande 
rapport till AMS skulle bli ”så kyligt saklig som en vetenskaplig rapport kan 
bli”, men att han i denna skulle avslöja vilka ”myndighetspersoner som passivt 
eller aktivt saboterat zigenarfrågans lösning”. Av detta skäl bad han Karlsson 
om en solidaritetsförklaring med Takman och inte med ”vissa asociala 
byråkrater” eftersom, som han skrev: ”Antingen är man solidarisk med dem 

                                                        
767 Dr Carl Hirsch, Sahlgrenska sjukhuset till Takman, 16/8, 1963. JT. A:7.  
768 Rothstein, Bo, The social democratic state: the Swedish model and the bureaucratic problem of 
social reforms. Pittsburgh, Pa., 1996; Rothstein, Bo, Den korporativa staten: intresseorganisationer 
och statsförvaltning i svensk politik. Stockholm, 1992. 
769 Takman till Britta Flodin 16.9 1964. JT. H:2. 
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eller solidarisk med zigenarna och vissa lägre tjänstemän i socialvården. Det 
är helt omöjligt att vara både det ena och det andra.”770 Takman försökte alltså 
involvera även Stockholms toppolitiker i projektet att föra fram AMS:s och 
socialmedicinens praktiskt inriktade och vetenskapligt grundade ”lösning” på 
”zigenarfrågan”. Huruvida detta lyckades, och Hans Karlsson solidariserade 
med Takman, har jag inte haft möjlighet att utreda här, men oavsett vilket 
innebar det nära, och i alla fall från Takmans sida, lojala samarbetet med poli-
tikens utförare på AMS att socialmedicinen under 1960-talets första hälft både 
fick och gav legitimitet åt myndighetens medborgarskapsprojekt. Innehållet i 
detta projekt skapades emellertid av socialmedicinarna. Vad detta innebar 
undersöker jag i nästa kapitel. 

                                                        
770 Takman till borgarrådet Hans Karlsson, 10/3 1963. JT. A:7. 
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10. Avvikelse och normalitet 

I kapitel 8 och 9 undersökte jag hur vetenskaplig kunskap om romer samprod-
ucerades med politiska likväl som vetenskapliga målsättningar. På en detalj-
erad nivå framgick det hur de strategier, rutiner och metoder som utvecklades 
av forskarna, samspelade med det större projektet att etablera socialmedicinen 
som epistemisk auktoritet i statliga medborgarskapsprojekt och i AMS:s prakt-
iska medborgarskapsarbete. Men vad utgjorde egentligen denna socialmed-
icinska kunskap? Det är nu dags att fokusera på frågeställningar i avhand-
lingen som gäller det sociala medborgarskapets villkor och ideal under 1960-
talet. Rent konkret kommer kapitlet att handla om vilka kriterier och under-
sökningskategorier som användes för att definiera avvikelse och normalitet 
hos de svenska romerna. För att undersöka detta använder jag mig av under-
sökningsformuläret och det teknologiska hjälpmedel – kodningsscheman – 
som togs fram för att en statistiker skulle kunna ”översätta” de individuella 
socialmedicinska undersökningsresultaten till systematiskt analyserbara hål-
kort, vars resultat i sin tur kunde användas på befolkningsnivå. Dessa källor 
visar framför allt socialmedicinska konstruktioner av avvikelse och normalitet, 
och hur undersökarna föreställde sig att romer eventuellt avvek från dessa 
ideal.  

Det sociala och det medicinska 
I personundersökningarna undersöktes och intervjuades romer ur en mängd 
perspektiv, i syfte att skapa ett både omfattande och detaljerat kunskaps-
underlag för myndighetsarbete. Samtliga undersökningsområdena inordnades i 
den samtida socialmedicinens expansiva domän. Denna domän samlade, som 
jag tidigare har visat, både medicinska och samhällsvetenskapliga problem-
formuleringar och metoder. I nästa kapitel ska jag undersöka hur socialmed-
icinare sökte utöka sin domän in i båda dessa områden, men först ska jag 
uppehålla mig ett slag vid detaljnivån, där sociala och medicinska kategorier 
fylldes med innehåll. Det fanns också ett betydelsefullt överlappande område, 
vars sociala och medicinska dimensioner och betydelse är svår att särskilja. 
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Detta område var hälsa, som jag tidigare i avhandlingen beskrev som både ett 
mål och ett medel för den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Att undersöka 
och definiera hälsa var ett led i detta arbete. För att åskådliggöra hur dessa 
olika aspekter på socialmedicinen samspelade i en konkret praktik, ska jag gå 
igenom undersökningsformuläret steg för steg.  

Underlag för social ordning 
I det första steget ingick att differentiera friska och arbetsföra vuxna romer 
från sjuka och icke arbetsföra. Grundläggande klassificeringsprinciper för att 
bedöma arbetsförmåga var ålder och hälsa; samtidens sociala medborgarskap 
medgav endast barn och sjuka och ålderstigna medborgare att undslippa plik-
ten att arbeta och därigenom placeras i det behovsbaserade distributiva sys-
temet. Övriga medborgare placerades i det arbetsbaserade systemet och måste 
sålunda arbeta efter förmåga.771 Arbetsplikten, eller -rätten, har emellertid en 
tydlig genusdimension i det att lönearbete under en stor del av 1900-talet varit 
åtminstone normativt reserverat för män, medan kvinnors oavlönade arbete i 
hemmet på samma gång har förutsatts och osynliggjorts.772 Flera forskare har 
uppmärksammat dessa könsspecifika (eller könsbegränsade) former av 
medborgarskap och vad de har inneburit för kvinnors och mäns skyldigheter, 
rättigheter och möjligheter.773  
 
Utöver könsdimensionen fanns också en etnisk dimension i klassificeringen av 
romers handikapp respektive arbetsförmåga. För de svenska romerna adder-
ades nämligen fler kriterier för avvikelse än ålder, hälsa och kön; den sociala 
dimension som lagts till handikapp-konceptet ökade efterfrågan på kunskap 
och medförde därmed utökade möjligheter för socialmedicinska experter att 
klassificera fler människor som handikappade. På så sätt inordnades, som jag 
visade i kapitel 6, romer i statens arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram. 
Handikapp-kategorin var det administrativa och vetenskapliga ramverk som 
både möjliggjorde och strukturerade inordnandet av tidigare oönskade grupper 
såsom ”zigenare” i nationalstaten och den sociala ordningen. Det ”nödvänd-
                                                        
771 Montesino, 2012; Stone, 1984. 
772 Se tex Kyle, 1979 och Elgán, Elisabeth & Moberg, Eva, 'Ut ur kvinnofängelset!', Arnberg, Klara, 
Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) Könspolitiska nyckeltexter. 2, Från befolkningskris till talibantal 
1930-2002. Göteborg 2012, s. 85-93, 94-98. 
773 Alice Kessler-Harris har föreslagit ett särskild analytisk kategori, ekonomiskt medborgarskap, för 
att belysa relationen mellan kön, arbete och medborgarskap. Se t ex Kessler-Harris, 2001 och Kessler-
Harris, Alice, ”Genusidentitet. Rätten till arbete och idén om ett ekonomiskt medborgarskap”. 
Fronesis, vol. 1, nr. 1, 1998, s. 170-184. Fia Sundevall kompletterar i sin väl genomförda diskussion 
om genusarbetsdelning och medborgarskap Kessler-Harris’ betoning på lönearbetets rättighetsaspekter, 
med att lyfta fram skyldighetsdimensionen i form av plikten att arbeta. Sundevall, Fia, Det sista 
manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989. Stockholm, 2011, s. 25-27. 
Båda konstaterar emellertid, i likhet med Ulla Wikander, att kvinnors och mäns rätt och/eller plikt att 
arbeta är historiskt föränderliga förväntningar och normer och, kan man tillägga, uppenbarligen 
beroende av såväl etnicitet som klass. Se vidare Wikander, 2006; Yuval-Davis, Nira, Gender & nation. 
London, 1997. 
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iga” och grundläggande arbetsmaterialet för denna process skulle produceras 
med hjälp av Zigenarundersökningen.  
 
För att fastslå karaktären på och omfattningen av enskilda romers handikapp 
registrerades därför undersökningspersonens ”ras”, kön, ålder, familjesituation 
eller familjestatus, boendeförhållanden och levnadsförhållanden (det vill säga 
om vederbörande var nomadiserande eller bofast), hälsa, yrke, utbildning, 
bildning, fysiska och psykiska status, begåvningsgrad etcetera. Samtliga av 
dessa kriterier kunde användas för att klassificera grader av avvikelse hos 
individen. Genom att sätta in romer på en avvikande-normal-skala formuler-
ades och preciserades också den samtida socialmedicinska innebörden i dessa 
begrepp. Det socialmedicinska resonemanget grundade sig på det som Gustav 
Jonsson sedermera formulerade som en tes om det sociala arvet, vilken gick ut 
på att sociala problem ärvs från generation till generation.774 Eftersom de 
svenska romerna hade befunnits vara ett socialt isolat, som i stor utsträckning 
stod utanför det organiserade samhället, kunde socialmedicinska teorier om 
socialt arv förhållandevis enkelt kopplas till biologiska teorier om ”raser”, där 
”rasen” i det här fallet antogs mer eller mindre garantera att individen var 
marginaliserad, det vill säga avvikande. De romer som hade något familje- 
eller släktförhållande till ”svenskar” antogs ha tagit mer aktiv del i majoritets-
samhället, till exempel genom att ha gått i skola och lärt sig läsa. Detta antogs 
vidare öka chanserna för rehabilitering. “Rasen” registrerades med andra ord 
för att skapa ett vetenskapligt mått på förutsättningarna för normalitet. 

Arbetsmarknadspolitiska krav 
Undersökningspersonen skulle också klassificeras socio-ekonomiskt. Klassifi-
ceringsmetoden hade Takman hämtat från samtida samhällsvetenskaplig 
forskning om barns utveckling. Enligt denna metod uträknades individens soc-
iala klasstillhörighet utifrån flera kriterier: yrkesklass, inkomstklass, utbild-
ningsklass, bostadsklass och bostadsdistrikt, vilka graderades på en skala från 
ett till fem. Socialklassen framgick efter att poängen för de diversifierade klas-
serna räknades samman.775 I praktiken klassbestämdes dock inga romer; denna 
sida i journalformuläret är inte ifylld i något av det urval av journaler som jag 
har gått igenom. Detta berodde eventuellt på att klassificeringen utgick från 
samtida kriterier för normalitet – reguljärt yrke, inkomst, utbildning och 
bostad – det vill säga kriterier vilka ”zigenare” enligt tidigare undersökningar 
inte uppfyllde. Romer placerades, annorlunda uttryckt, utanför klassamhället 
på grund av deras förmodade avvikelse. Å andra sidan konstaterade Takman i 
sin undersökning, att många romer redan hade fast bostad och yrke, varför de i 
någon mån torde ha varit möjliga att klassificera utifrån de angivna kriterierna. 

                                                        
774 Jonsson, 1969. 
775 Takman ”Förklaringar till formulärutkastet betr. Zigenarundersökningen 1962-1963”, 13/11 1962. 
JT. A:3. 
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Uppgifter om arbets- och yrkesförhållanden, även tidigare, var viktiga, efter-
som detta gav myndigheterna en fingervisning om möjliga arbetsvårdsåtgärd-
er. Uppgifterna skulle sammanställas i en överskådlig kronologisk uppställ-
ning över olika yrken, arbetslöshetsperioder och orsakerna till dem, intresse 
för och svårigheter i arbetet etcetera. Beträffande dem som hade haft egen 
rörelse – tivoli, skrothandel, förtenning, orkester och så vidare – skulle det an-
ges huruvida inkomsterna från rörelsen hade räckt till att försörja familjen. 
Mer detaljerade uppgifter om när den egna rörelsen startats upp och lagts ned 
samt eventuella ”objektiva data” om dess kvalitet var också önskvärda. Både 
män och kvinnor ansågs ha ansvar över och intresse i hemmets skötsel, även 
om det bara var kvinnor som (i vissa fall) yrkesklassificerades som ”hemma-
fru”.776  
 
De romska kvinnornas arbete ansågs emellertid som svårt att bedöma inom 
ramen för det standardiserade journalformuläret. Historiskt sett hade kvinnor-
na varit verksamma i ”traditionell zigenaryrkesverksamhet”, men mindre verk-
samma på den reguljära arbetsmarknaden. Inför kodningen av materialet upp-
stod således problem. Takman och den socialmedicinska arbetsgruppen löste 
detta problem genom att mer eller mindre ignorera det: 

 
I många familjer torde kvinnornas inkomster som sibyllor ha varit 
större än männens av annan traditionell yrkesverksamhet bland zig-
enarna. I vissa journaler har vi noterat detta, men i de flesta kvin-
nors journaler har vi knappast antecknat spådom som förvärvsarb-
ete.777 

 
”Traditionella zigenaryrken” som betecknades som manliga – förtenning, kop-
parslagning, skrothandel, tivoliverksamhet, hästhandel och orkester – noterad-
es däremot som ”huvudyrke”.778 
 
Under tider då romerna fortfarande levde under vad som betecknades som 
traditionella förhållanden, enligt experterna fram till 1940-talet, skedde för-
sörjningen genom en slags familjeekonomi, där både män och kvinnor arbet-
ade inom sina respektive fält. För kodningen av uppgifterna om den historiska 

                                                        
776 Undersökningsformuläret, s. 6. Jfr Medborgarbokens sjätte upplaga från 1960 där det goda hemmet, 
livet och äktenskapet beskrevs på inte mindre än tre kapitel: ”Hur ska vi få pengarna att räcka?”, 
”Förlovning och äktenskap” respektive ”Ramen kring livet”. Under dessa rubriker gavs välvilliga och 
handfasta råd, upplysningar och fakta om huslig ekonomi, förlovning, äktenskap, familjerådgivning, 
sex, samlevnad, barnaskötande och arbetsdelning mellan makar, samt ”hemkunskap” om hur det goda 
hemmet skulle planeras, möbleras och befolkas. Kapitlen riktades till ”den förutseende ungdomen, 
både kvinnlig och manlig”. Medborgarboken, 1960, s. 246 och 249. 
777 Kodningsschema kort 01, s. 10. JT. H:6. 
778 Kodningsschema kort 01, s. 10 f. JT. H:6. 
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yrkesverksamheten (nedslag gjordes år 1940) skiljde man därför inte på 
”husmödrar” och andra kvinnor. Kodningsalternativen var inte könsspecifika. 
Nästa nedslag var år 1950, och här hade könsdimensionen lagts till i form av 
ytterligare ett kodningsalternativ: ”hemmafru i familjegrupp som helt för-
sörjde sig”. För försörjningssituationen vid tiden för undersökningen (det vill 
säga 1960-talet) registrerades ”hemmafruar” utan egen inkomst som ”kan inte 
försörja sig”.779 De romska kvinnornas ekonomiska funktion i familjen ”för-
svann” med andra ord i Zigenarundersökningen databearbetningar, eftersom 
undersökningen, i enlighet med myndigheternas intentioner, siktade mot 
normalisering av romer genom reguljärt yrkesarbete för män, och skötsel av 
hem och barn för kvinnor. Det normala i 1960-talets Sverige byggde sålunda 
på en normativ könsuppdelning mellan privat och offentlig sfär, där kvinnor 
skulle hålla sig till det privata och männens arena var den offentliga.780 
Kvinnornas yrkesverksamhet som ”sibyllor” hade ju, som jag visade, knappast 
antecknats alls, trots att det fortfarande förekom i viss utsträckning.  
 
Särskiljandet av ”traditionella zigenaryrken” från ”konventionella yrken” hade 
dock inte att göra med att fastställa romernas aktuella försörjningsförmåga, 
utan syftade till att ”få fram ett grovt mått på integrationsprocessen”.781 Som 
jämförelsematerial använde sig Takman av FN:s Report on the world social 
situation (1957), i vilken ”traditionell” yrkesverksamhet ställdes emot den 
efterkrigstida välfärdskapitalismens storskaliga och strukturerade arbetsmark-
nad. I rapporten hävdades att indiska industriarbetare inte kunde anpassas till 
den moderna industrin så länge som de fortsatte att bruka jorden.782 Industrins 
efterfrågan på säker, i meningen regelbunden och välanpassad och därmed på-
litlig, arbetskraft framställdes härmed som inkompatibel med ett ”traditionellt” 
levnadssätt.  
 
I enlighet med AMS:s målsättningar med Zigenarundersökningen differentier-
ades därmed ”traditionella” och ”konventionella” verksamheter i journalform-
uläret: ’’[N]ågra som handlar med beg. bilar gör det som moderna affärsmän 
[…] medan flertalet däremot driver sin rörelse i överensstämmelse med 
zigenartraditionerna. Samma gäller skrothandel, där ett par har affärer i stor 
skala och på modern basis.”783 I de fall där verksamheten bedrevs ”i stor skala 
och på modern basis” rekommenderade Takman om stödjande åtgärder, 
medan rörelser som bedrevs ”i enlighet med zigenartraditionerna” antingen 
borde omstruktureras eller läggas ned. Undersökarna var också ute efter att så 
exakt som möjligt fastställa på vilka sätt romers nedsatta arbetsförmåga eller 
                                                        
779 Kodningsschema kort 02, s. 1. JT. H:6. 
780 Jfr Sainsbury, 1999; Lister, 2003. 
781 Kodningsschema kort 01, s. 12. JT. H:6. 
782 Takmans citat av FN:s Report on the world social situation, 1957, s. 130. Kodningsschema kort 01, 
s. 12. JT. H:6. 
783 Kodningsschema kort 01, s. 13. JT. H:6. 
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arbetsoförmåga avvek från andra befolkningsgruppers: ”Vad man vill ha fram 
är de speciella handikappen, såsom analfabetism, rasdiskriminering, avsaknad 
av yrkeskunskaper och erfarenheter”.784 Dessa specifika orsaker till under-
sysselsättning differentierades från ”vanliga” orsaker såsom ”arbete i eget hus-
håll”, studier och militärtjänst, och sammanfördes i kategorin ”övervägande 
sociala skäl”.785 Omgivningens diskriminering av romer skapade ett handikapp 
hos romer. ”Rasdiskriminering” var, med andra ord enligt Takman, ett handi-
kapp i den meningen att den förhindrade romer de rättigheter som andra med-
borgare hade, till exempel möjligheten att få en lägenhet genom en vanlig bo-
stadskö eller ett jobb på den öppna arbetsmarknaden via arbetsförmedlingen. 

Hälsa som medborgerlig rättighet och skyldighet 
Ur arbetsvårdsperspektiv var hälsan avgörande; individens hälsostatus avgjor-
de om denne skulle kategoriseras som arbetsför eller inte, vilket i sin tur skulle 
bestämma myndighetsåtgärdernas inriktning och omfattning. Mätandet av 
hälsa anspelade emellertid på mycket mer än arbetsförmåga. Kunskap om 
individers och gruppers, och i förlängningen befolkningens, har varit viktig för 
staters möjlighet till kontroll och styrning.786 Att skapa kunskap om hälsotill-
ståndet, och dess orsaker och konsekvenser, var ett konkret sätt att mäta för-
hållandet mellan individen och samhället och staten, det vill säga huruvida 
staten/samhället uppfyllde sina skyldigheter gentemot medborgaren, och vice 
versa. I medborgarens skyldigheter ingick att i möjligaste mån hålla sig frisk, 
bland annat genom att använda sig av de hälsofrämjande teknologier som sam-
hället erbjöd. 
 
I Zigenarundersökningen ställdes därför frågor om romers ”utnyttjande av 
samhällets service”. Dessa frågor handlade dels om erfarenheter av den pre-
ventiva hälsovården och av sjukvården, till exempel hälsokontroller på anting-
en barnavårdscentral, mödravårdscentral, centraldispensär eller skärmbilds-
central (”skb”). I främjandet av individens och familjens hälsa hade mödrarna 
en framträdande position. Enligt Takmans instruktioner till arbets-gruppen 
skulle mödrarna poängsättas – den vetenskapliga termen som användes var 
”maternal efficiency” – i enlighet med en vetenskaplig metod som användes i 
samtida internationella socialmedicinska studier. Ett värde på den moderliga 
effektiviteten skulle enligt denna metod uppnås genom poäng-sättning av fyra 
variabler: barnets tillstånd, barnets uppfödning, moderns attityd till barnet och 
hemmets skötsel. Takman lade också till en femte variabel: moderns sociala 
ambition i fråga om barnen. Medan Thwaites & Sutherland, som utvecklat den 
ursprungliga metoden, ansett att faderns roll var betydelselös för bedömningen 

                                                        
784 Kodningsschema kort 01, s. 13. JT. H:6. 
785 Kodningsschema kort 01, s. 13. JT. H:6. 
786 Jfr Porter, 2011; Rose, 2007; Bashford (red.), 2006; Rose & Novas, 2005; Bashford, 2004; 
Fairchild, 2003; Porter, 1999. 
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av den moderliga effektiviteten, hade Takman utvecklat ett schema för värder-
ing av också fadern.787 Att könsrollerna var under förändring på 1960-talet 
märks alltså även i Zigenarundersökningens praktik, vilket troligtvis hade att 
göra med Takmans socialmedicinska intresse för sexualpolitiska frågor.  
 
I det breda hälsoområdet inordnar jag också teknologier som vaccinering 
eftersom detta både svarade mot medicinska intressen av sjukdomsbekämp-
ning likväl som bredare samhällsintressen. Uppgifter togs upp om vaccin-
ationer mot (tidigare) farliga sjukdomar som tuberkulos, smittkoppor, difteri, 
kikhosta, stelkramp och polio. Vaccinering är ett tydligt exempel på social-
medicinens domän mellan det sociala och det medicinska. Själva aktiviteten, 
att vaccinera, hör otvetydigt till medicinen; det görs på medicinska kliniker av 
medicinskt tränad personal. Motiveringen för vaccinering är emellertid lika 
mycket relaterad till välfärds- och folkhälsopolitiska målsättningar som 
individens önskan om att undgå sjukdom.  
 
Även den nyligen utbyggda folktandvården, som en del av den allmänna väl-
färden och därmed en medborgerlig rättighet, hade gett avtryck i undersök-
ningsformuläret. Eventuella tandläkarbesök och tandborstningsvanor skulle 
noteras, vilket hade en individuell dimension men också, liksom vaccinat-
ionerna, var sammankopplat med både den socialdemokratiska statens och 
forskarnas målsättningar om en vetenskapligt underbyggd tandvård.788 Tand-
vård och tandhygien var också viktiga ur socialt perspektiv. Dålig tandhälsa 
var en stor orsak till social marginalisering, menade Takman, som såg 
tandvård som en social fråga viktig för rehabilitering, och dålig tandhygien 
som en klassfråga. Han argumenterade därför för så kallad socialistisk tand-
vård, vilket även engagerade Christer Hogstedt: 
 

 John T berättade […] om några fall han haft på barnavårds-
nämnden som mycket tydligt visat vad osociala tandläkare och 
tandinstitutioner kan åstadkomma. […]Det finns massvis med 
sociala problem kring tänderna, som man märker om man börjar 
tänka. John säjer sej ha längtat i 35 år efter någon tandläkare som 
skulle bli intresserad av detta.789 

 
För romer som hade dåliga tänder försökte Takman därför få myndigheterna 
att inkludera tandvård i de specialbestämmelser som regeringen beslutat om 
angående ”zigenarnas rehabilitering”. Folktandvården var, som sagt, allmän 
men hade långa köer på upp till två år. Takman menade att romerna inte hade 

                                                        
787 Takman ”Förklaringar till formulärutkastet betr. Zigenarundersökningen 1962-1963”, 13/11 1962. 
JT. A:3. 
788 Jfr Bommenel, 2006. 
789 Christer Hogstedt till Lars-Eric Johansson, 31/10 1964. JT. A:8. 
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tid att vänta så länge och ville remittera dem till privata tandläkare. Detta pro-
testerade socialnämnden i Stockholm mot med ett av lokala myndigheters ofta 
upprepat argument: ”Att man för zigenarna ska göra särskilt undantag är ju 
inte rättvist mot andra.”790 Det fanns således på det lokala planet motstånd mot 
att i praktiken omgående göra hälsa till en medborgerlig rättighet för romer. 

Grader av socialt medborgarskap 
I ”samhällets service” inkluderades också ålderdomshem, pensionärshem, 
konvalescenthem, mödrahem, barnkoloni, daghem och lekskola. Undersök-
arna skulle samla data om romers nyttjande av dessa institutioner. Att skapa 
dylik kunskap hade dock inte bara att göra med romers rättigheter, utan också 
med de sociala myndigheternas strävan efter social kontroll. Den implicita 
överenskommelsen, som romer enligt myndigheter och experter inte kunde 
följa på grund av att de antogs vara handikappade, var att medborgare inord-
nade sig i samhällets sociala ordning, det vill säga i de olika institutioner som 
hade utformats för olika åldersgrupper och befolkningskategorier, i utbyte mot 
att staten ansvarade för och drev dessa institutioner. Takman förtydligade 
också mycket riktigt att uppgifterna om utnyttjande av samhällets service inte 
syftade till att komplettera annan information, ”utan är endast bidrag till 
kännedom om individens eller familjens sociala engagemang”.791  
 
Att undersöka i hur stor utsträckning romer vistades på sådana institutioner var 
med andra ord ett sätt att mäta i hur stor utsträckning de deltog i det ordnade 
samhället och i hur stor utsträckning de avvek från samhällsnormerna. Frågor 
som gällde i hur stor utsträckning samhällets institutioner tog sitt ansvar 
gentemot romerna ställdes emellertid också.792 Romers deltagande i respektive 
avstånd från samhället tänktes också kunna belysas genom frågor om veder-
börande hade körkort, hade gjort militärtjänsten, avtjänat straff, genomgått 
rättspsykiatriskt undersökning eller blivit dömd för ”fylleriförseelser”. Samt-
liga positiva svar skulle specificeras med ort och datum så att undersökarna 
hade möjlighet att jämföra romernas uppgifter med så kallade objektiva upp-
gifter från offentliga arkiv.  
  
I slutrapporten till AMS 1966 konstaterade Takman emellertid under rubriken 
”Isolat och assimilation” att frågorna som gällde romernas erfarenheter av 
”samhällets service”, var alltför grumligt formulerade och i många fall ovid-
kommande. Undersökarna kunde inte ägna dessa samma uppmärksamhet som 
andra avsnitt i formuläret.793 Statistiken som redovisades till AMS kunde 

                                                        
790 Takman, 1966 B, s. 27. 
791 Undersökningsformuläret, s. 3. 
792 Uppgifter efterfrågades om respektive sociala organs attityd och handlande, ”t.ex. att man vid bvc 
inte företagit något alls när modern och barnet uteblivit på kallelse”. Undersökningsformuläret, s. 3. 
793 Takman, 1966 B, s. 11. 
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därför vara missvisande, men den pekade mot att romer generellt sett utnyttjat 
”samhällets service” i väsentligt mindre utsträckning än den övriga befolk-
ningen.794 

Sociala frågor  
Nära sammankopplade med såväl arbetsmarknadspolitik som hälsa var de vill-
kor som långt tillbaka har definierats som sociala: bostad och skola. Fast 
bostad och skolgående barn var, visar tidigare forskning, sedan länge etablerat 
som ”zigenarpolitikens” viktigaste målsättningar.795 AMS fokuserade emel-
lertid på de vuxna romerna; barnens situation utgjorde varken ett arbetsmark-
nadspolitiskt eller ett socialmedicinskt problemområde. Fast bostad antogs 
vara en förutsättning för reguljärt arbete, vilket under 1960-talet lade grunden 
för konkreta åtgärder under AMS:s flagg. Dessa åtgärder förutsatte att kun-
skapen om det sociala kompletterades med medicinsk kunskap på individnivå. 
Meningen med att differentiera mellan dessa olika (professionella) kunskaps-
områden i den socialmedicinska praktiken är att jag därigenom kan visa 
socialmedicinens vidsträckta intressesfär, samtidigt som det tydligt illustrerar 
det socialmedicinska arbetets kontextuella karaktär. I Zigenarundersökningens 
praktik sammanflöt de olika sociala (politiska) och medicinska (vetenskapliga) 
intressena nästan sömlöst; frågor om familjen användes för att ge underlag 
både till rekommendationer om bostad och till den demografiska undersök-
ningen av svenska romers fertilitet och mortalitet. 
 
Bostadsfrågan ansågs länge som viktigast för ”zigenarfrågans lösning”, så 
också i Zigenarundersökningen – den så kallade bostadsanamnesen var omfat-
tande och upptog hela tre sidor av journalformuläret. Där efterfrågades både 
historiska och aktuella bostadsförhållanden, med fokus på lyckade eller miss-
lyckade tidigare myndighetsinterventioner. Om undersökningspersonen hade 
fast bostad ville man veta hur de fått tag på denna. En viktig fråga gällde hur 
många och vilka som bodde i den aktuella bostaden, samt vilken relation samt-
liga hade till lägenhetsinnehavaren.796 Sådana frågor härrörde från socialt 
arbete, där människors boendesituation sedan 1800-talet hade varit en fråga 
för myndigheterna. Syftet med att samla in sådan kunskap hade dels att göra 
med det preventiva folkhälsoarbetet, det vill säga att motverka epidemier, dels 
kan man se det som ett led i myndigheternas strävan mot social kontroll.797 
 
Intervjusvaren kring boendesituationen kompletterades med hembesök, där 
den aktuella bostadens kvalitet bedömdes utifrån allmängiltiga kriterier.798 De 
                                                        
794 Takman, 1966 B, s. 11. 
795 Sjögren, 2010; Montesino, 2002. 
796 Kön och ”nr. enligt födelsedatum” antecknades. Undersökningsformuläret, s. 8. 
797 Jfr bland annat Hirdman, 1989. 
798 Följande alternativ fanns förtryckta i formuläret: Ett rum (ett tält eller en husvagn = ett rum); Två 
rum (exkl. kök); Tre eller flera rum (exkl. kök); Kök; Kokvrå; Kokskåp; Yta (m2); Överbefolkning, 



242 

bostadsförhållanden som blir synliga genom själva konstruktionen av under-
sökningsformuläret belyser hur viktig den sociala miljön ansågs vara för att 
rehabiliteringsåtgärderna skulle bli framgångsrika. De visar också den gene-
rella bostadssituation som gällde för många svenskar i början av 1960-talet; 
brunn och dass på gården var inte ovanligt, och många saknade fortfarande 
bekvämligheter som centralvärme och badrum.799 Undersökningen och för-
bättringen av de svenska romernas bostadsförhållanden utgjorde med andra 
ord en del av den allmänna standardhöjningen inom ramen för välfärdsbygget 
i efterkrigstidens Sverige.  
 
Bostadens beskaffenhet etablerades sålunda som en specifikt socialmedicinsk 
fråga i samtiden. Takman formulerade det sammanfattande omdömet om bo-
stadens kvalitet utifrån kriterier som angetts av socialläkaren och professorn i 
socialmedicin Anders Otterland i hans nyligen publicerade Bostad-hälsa: en 
bostadshygienisk och socialmedicinsk undersökning (1962). I denna studerade 
Otterland den praktiska betydelsen av läkares intyg om ohälsa och handikapp i 
motiveringen för bostad, vilken han menade var stor. Läkarintygen var så 
betydelsefulla att en särskild blankett togs fram. Läkarens uppgift var att, efter 
bostadsinspektion, ställa hälsoskälen i relation till bostadsförhållandena på ett 
systematiskt sätt.800 Detta var det övergripande syftet med bostadsinspektionen 
också i Zigenarundersökningen; med hjälp av bostadsinspektioner kunde grad-
en av handikapp ställas mot den aktuella boendesituationen, vilken jämfördes 
med den ideala boendesituationen.  
 
De ”svenska zigenarna” ansågs emellertid som handikappade ur fler aspekter 
(sociala, kulturella, medicinska), sålunda krävdes det som Otterland kallade 
för ”särskilda bostadsinspektioner”, då en omfattande granskning av bostaden 
genomfördes.801 Hembesöket innebar också att undersökningsdeltagarens 
skötsel av den aktuella bostaden kunde bedömas: 

                                                                                                                               
m2/person el. personer/rumsenhet (exkl. kök); Bekvämligheter; Fukt; Drag; Övriga upplysningar; 
Centralvärme; Spis; Kakelugn; Kamin (ange typ, t ex el.-kamin); Fotogenelement; Annan värmekälla, 
Varmvatten i lägenheten; Kallt vatten i lägenheten, Vattenhämtning från brunn på gården – avstånd i 
meter; Annat alternativ (t ex vatten i hall gemensam med annan familj); Avlopp (slask) i lägenheten; 
Annat alternativ (t ex slask i hall gemensam med annan familj); Badrum i lägenheten eller gemensamt 
med annan familj; Dusch i lägenheten eller gemensam med annan familj; Eget wc; WC gemensamt 
med annan familj; Dass på gården eller annat alternativ. Undersökningsformuläret, s. 9. 
799 I början av 1960-talet saknade mer än två tredjedelar av landsbygdens och omkring en tredjedel av 
tätorternas bostäder centralvärme. Merparten av lägenheterna på landsbygden saknade också wc och 
badrum och drygt hälften var utan vatten och avlopp. I tätorterna fanns också många lägenheter som 
saknade badrum. Otterland, Anders, Bostad-hälsa: en bostadshygienisk och socialmedicinsk undersök-
ning, 1962, s 1 f.  
800 Otterland, 1962, s. 2. Jfr Stone, 1984, som menar att betydelsen av medicinska expertintyg har ökat 
för genomförandet av välfärdspolitik i praktiken. 
801 Otterland skriver: ”[M]ed hänsyn till alla tänkbara bostadshygieniska faktorer såsom bostadens 
storlek, våningsplan, typ av byggnad, uppvärmningsanordning, tillgång till klosett, vatten och avlop, 
bad- och tvättmöjligheter samt objektiv mätning av sanitära olägenheter såsom fukt, drag och kyla, 
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Här ges en grov objektiv bild av hygieniska förhållanden, förmåga 
att sköta möbler, tapeter etc., förmåga att underhålla vänskapliga 
relationer med grannar, benägenhet att hålla stor salong för vand-
rande sällskap, störande uppträdanden, högljuddhet etc. Denna och 
följande frågor gäller endast vuxna.802 

 
Inspektionen hade, som framgår, såväl medicinska som sociala och materiella 
aspekter; det gällde att samla in så mycket och så mycket detaljerad inform-
ation som möjligt, så att kunskapen skulle bli möjlig att använda i flera olika 
typer av analyser och sammanhang. Frågorna om skötseln var dessutom poten-
tiellt avgörande för vilken bostad som sedermera rekommenderades för per-
sonen i fråga. Bedömningen av bostadens skötsel skulle emellertid inte an-
vändas som förklaring av romers socialmedicinska förhållanden utan ansågs 
vara en konsekvens av dessa: 
 

Här är det enbart en fråga om de faktiska hygieniska och – i viss 
mån – estetiska förhållandena. Alltså hemmets skötsel som effekt-
variabel (inte som orsaksvariabel betr. barns utveckling).803 

 
Det var dock i huvudsak den konkreta bostadssituationen, snarare än skötseln 
av bostaden, som avgjorde vilka rekommendationer som Takman gav i utlåt-
anden till AMS.  
 
Eftersom Zigenarundersökningen huvudsakligen riktades mot de vuxna romer 
(främst män), som skulle bli självförsörjande genom reguljärt arbete, handlade 
skolfrågorna om de vuxnas erfarenheter. Den aktuella skolsituationen för 
romska barn behandlades inte utan utvecklades under andra hälften av 1960-
talet till ett eget forskningsområde inom ramen för pedagogik och utbildnings-
psykologi, vilket jag återkommer till i kapitel 11. I Zigenarundersökningen 
fanns inga frågor riktade direkt till barnen. Undersökarna ville i stället veta hur 
lång tid, om någon, som den vuxne undersökningspersonen gått i skola. Varje 
svar måste specificeras med anledning, ”t.ex. att föräldrarna nomadiserade, att 
det fanns möjligheter [till skolgång, min anm.] men att föräldrarna var 
ointresserade etc.” samt tid, skoltyp och antal klasser.804  Helst skulle också 
skolornas namn och utdrag ur avgångsbetyg noteras och bifogas. På samma 
sida infogades även eventuella läraromdömen, skolmognadsprov och dylikt.  

                                                                                                                               
sålig dager, störande ljud. Samtidigt antecknas antalet boende med födelseår för bedömning av 
eventuell överbefolkning.”, s. 2 och forts. s. 5. 
802 Undersökningsformuläret, s. 10. 
803 Kodningsschema kort 02, s. 9. JT. H:6. 
804 Undersökningsformuläret, s. 4. 
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Socialt engagemang 
Nära relaterat till skolgången var bildningsnivån, som bestämdes genom att 
avgöra läs- och skrivkunnigheten, kulturintressen (exempelvis läsintressen och 
musikalisk färdighet). Dessa ”subjektiva” uppgifter skulle också kompletteras 
av det socialmedicinska teamet med hjälp av hembesök då de antecknade 
”förekomsten av radio, tv, böcker, dagliga tidningar etc.”805 Det så kallade 
sociala engagemanget uppskattades också genom frågor omkring bland annat 
religion, ”framför allt sådana uppgifter som ger en uppfattning om engage-
manget, konkret uttryckt i antalet besök i kyrkan senaste tre månaderna, 
bikttillfällen etc.”, Politiskt intresse, ”konkret uttryckt i om vederbörande 
röstat vid senaste riksdagsvalet och stadsfullmäktigevalet eller överhuvudtaget 
röstat.” Genom att ställa frågor om till exempel regeringsmedlemmar och 
dagliga tidningar borde man, tänkte sig socialmedicinarna, också kunna få ett 
kvantifier- och analyserbart mått på romers samhällsorientering. Romers kun-
skap om samhälleliga frågor, huruvida de kände till politiska makthavare och 
så vidare, användes med andra ord för att bedöma hur ”sociala” de var. I detta 
avseende undersöktes också frågor om andra ”sociala aktiviteter” som till ex-
empel ”besök vid ungdomsgårdar, aktiva och passiva idrottsintressen etc.”806 
En betydande del av den socialmedicinska Zigenarundersökningen rörde sig 
alltså på ett svårdefinierat fält, där medborgares intressen, aktiviteter och 
kunskap antogs ha betydelse för deras förmåga att anpassa sig till den sociala 
ordningen.807 Socialmedicinarna sökte också skapa vetenskapliga mått på hur 
sådana anpassningsprocesser kunde gå till, vilket jag undersöker härnäst. 

Vetenskapliga mått på sociala processer 
Uppgifter om bostaden – husets ålder – kunde användas för att skapa kunskap 
mer abstrakta ting som fördomar, i syfte att mäta graden av avvikelse och 
potentialen till anpassning hos enskilda romer:  
 

Denna variabel är en [sic] av de indirekta måtten på s.k. fördomar 
bland zigenarna. Det framhålls ju av bland annat en och annan s.k. 
zigenarexpert att zigenarna inte vågar bo i gamla bostäder, där det 
kan misstänkas att folk har dött.808  

 
Takmans motiv var här att samla på sig bevis mot vad han menade var 
”zigenarexperternas” fördomar om romer som ”traditionella” och irrationella. 
Den expert som Takman hade i åtanke var troligtvis Tillhagen, som i många 
sammanhang framställde de svenska romerna som särdeles ”traditionella”. Att 

                                                        
805 Undersökningsformuläret, s. 5. 
806 Undersökningsformuläret, s. 5. 
807 Detta gällde dock inte bara romer, utan samtliga medborgare som definierades som ”avvikande” 
eller ”annorlunda”. Se Medborgarboken upplaga 6 och 7, 1960 och 1966. 
808 Kodningsschema kort 02, s. 8 f. JT. H:6. 
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motbevisa Tillhagen kan tolkas som ett led i Takmans gränsdragningsarbete 
gentemot den ”gamla” folkloristiska kunskapen om romer, vilket alltså 
avspeglades till och med i undersökningsformulärets utformning.  
 
Mellan de dikotomiserade kategorierna normalitet och avvikelse etablerades 
sålunda en skala, ett utrymme för gradering. I detta avseende antecknades och 
graderades uppgifter om romers kroppshygien, klädsel, umgängessätt och 
kulturella nivå med mera, 
 

… i relation till Medelsvensson, eftersom graderingen i viss mån 
blir bestämmande för vilka åtgärder som redan nu är möjliga att 
genomföra, t.ex. omskolning, placering i hyreslägenhet etc.809 

 
Vilka åtgärder som ansågs möjliga att genomföra, och vilka Takman troligtvis 
skulle rekommendera, var sålunda avhängigt en jämförelse mellan romer och 
”medelsvensson”. Målsättningen för myndigheternas åtgärder var assimilat-
ion, och det vetenskapliga underlaget för dessa åtgärder skapades inom ramen 
för den socialmedicinska Zigenarundersökningen. För detta ändamål behövde 
de socialmedicinska experterna definiera ett ”objektivt mått” på assimilations-
processen för att kunna avgöra när och hur enskilda romer avvek från det för-
ment normala. Detta gjordes utifrån flera kriterier, som hade tagits över från 
den folkloristiska problemformuleringen av ”zigenarfrågan”:  
 

Vissa seder och givetvis också det zigenska språket hör samman 
med nomadkulturen och isolatet och ändras eller försvinner i och 
med urbaniseringen och assimileringen. De objektiva måtten på 
denna process är säkerligen många.810  

 
Takman föreställde sig att socialantropologiska metoder skulle vara använd-
bara för att mäta processer som urbanisering och assimilering, men på grund 
av tids- och kompetensbrist hade sådana inte kunnat användas i undersökning-
en. Socialmedicinarna fick i stället skapa kunskapen med hjälp av socialmed-
icinska metoder – intervjuer och kroppsundersökningar – vars resultat kvant-
ifierades och klassificerades i två variabler som tänktes fungera som ”objektivt 
mått”: ”kvinnornas klädsel och kunskaperna i romaní”.811  
 
Utifrån dessa antaganden kunde Takman rapportera att 213 av 288 romska 
kvinnor över elvaårsåldern gick klädda ”enligt svensk sed”, och att 663 av 765 
romer i treårsåldern och äldre var två- eller flerspråkiga.812 I enlighet med den 

                                                        
809 Undersökningsformuläret, s. 20. 
810 Takman, 1966 B, s. 11. 
811 Takman, 1966 B, s. 11. 
812 Takman, 1966 B, s. 11. 
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deterministiska modernitetens förståelse av olikhet, som låg till grund för den 
folkloristiska problemformuleringen, såg Takman också den romska kulturen 
som dömd till undergång, och det föränderliga språkbruket togs till intäkt för 
denna process: 
 

Språket har alltså bevarats väl trots att isolatet nu håller på att 
upplösas. Men särskilt i familjer som lever isolerade från den övriga 
zigenarpopulationen sker en omärklig övergång från romani till 
svenska som samtalsspråk även i familjen. […] I dessa familjer 
kommer det sannolikt inte att dröja många år innan svenska blivit 
det enda språket. Även de zigenare som mycket medvetet vårdar om 
de zigenska traditionerna uttalar ibland pessimism om att kunna 
bevara sitt språk i Sverige i många decennier till.813 

 
Romers språkbruk och romska kvinnors klädsel etablerades sålunda som an-
vändbara variabler för att skapa vetenskaplig – socialmedicinsk – kunskap om 
sociala processer. Det var emellertid bara kvinnornas klädsel som, enligt 
Takman, kunde användas som ett mått på ”urbaniseringsgraden”, eftersom 
”alla” män gick klädda ”på svenskt vis”. ”Zigenarklädsel” (”bredbrättade 
hattar och påsiga kostymer”) hade de bara ibland.814 Takman bedömde att 
klädseln kanske var ”ett av de bättre måtten på urbaniseringsgraden”, trots att 
en del kvinnor som han betecknade som ”urbaniserade” klädde sig i tradition-
ella romska kläder. Oavsett detta, så kunde det i alla händelser vara intressant 
att systematiskt undersöka och visa i siffror hur de romska kvinnorna var 
klädda, menade han, eftersom ”[m]ånga präktiga svenska medborgare går och 
retar sig på att de traditionsbundna zigenarna går klädda som de gör och tycks 
ta för givet att alla kvinnorna går klädda i långa brokiga klänningar.”815 
Vetenskaplig kunskap om klädseln kunde alltså användas för att motverka 
”svenskars” fördomar om romer. 
 
För att få ett vetenskapligt mått på rasdiskriminering, eller romernas uppfatt-
ning om och upplevelser av detta, registrerades också namnbyten. Tanken var 
att senare utveckla ett forskningsprojekt kring sådan diskriminering, som han 
menade hade avgörande inverkan på romers möjligheter och rättigheter som 
medborgare och på deras identitetsformering. Frågan var dock ”knölig”, 
menade Takman, och han tyckte därför att de inom ramen för Zigenar-
undersökningen inte skulle fördjupa sig alltför mycket i problematiken.816 
Detta hade troligtvis också att göra med att han skissade på andra forsk-
ningsprojekt där diskrimineringen skulle stå i fokus (se nedan kapitel 11).  

                                                        
813 Takman, 1966 B, s. 12. 
814 Kodningsschema kort 04, s. 10. JT. H:6. 
815 Kodningsschema kort 04, s. 10. JT. H:6. 
816 Kodningsschema kort 04, s. 12. JT. H:6. 
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Betydelsen av vardagslivet 
För att skapa vetenskapligt underlag till praktiskt medborgarskapsarbete be-
hövde undersökarna samla information om den romska familjens samman-
sättning. Här ville man veta om undersökningspersonen levde ensam, om hon 
eller han var gift samt på vilket sätt, det vill säga ”på zigenarvis” eller inom 
ramen för gällande svensk äktenskapslagstiftning. I analysen jämställdes de 
två äktenskapsformerna, men i händelse av en fortsatt bearbetning av mater-
ialet gav Takman instruktioner om att de olika ”giftasbegreppen” skulle säras 
vid kodningen. På så vis gavs möjligheten att vid ett senare tillfälle visa för-
delningen på sammanboende, gifta på ”zigenarvis” och lagligt gifta romer.817 
Eventuella skilsmässor, dödsfall samt inneboende skulle också registreras. I 
den så kallade familjeanamnesen skulle vidare alla mortalitetsuppgifter sedan 
år 1900 ställas samman. Den huvudsakliga informationskällan härvidlag var 
Tillhagens förteckningar, ”men också genom utfrågning nu bör man få uppg. 
om avlidna familjemedlemmars namn, ung. födelseår och -plats, ev. sjuk-
hus…”.818 Dessa uppgifter analyserades sedermera i den demografiska 
studien. Kunskapen om familjernas sammansättning hade betydelse dels för 
utformandet av konkreta åtgärder (till exempel storlek på bostad), dels för 
(om)konstruktionen av den romska familjen i enlighet med samtida normer 
om kärnfamiljer och ålderssegregerat boende. 
 
När det gällde sömnvanor, däremot, var det framför allt romernas potential 
och konkreta möjligheter att arbeta på en reglerad arbetsmarknad som avsågs. 
Goda sovmöjligheter antogs utgöra en förutsättning för såväl arbete som skol-
gång. Sålunda registrerades om vederbörande hade egen säng, om han eller 
hon gick till sängs i normal tid och då i regel fick sova ostört, huruvida sömn-
vanorna var nödtorftigt acceptabla, eller om vanorna var sena och sömnen 
störd fram till morgontimmarna. Undersökaren kunde också ange om en bättre 
bostad skulle innebära att sömnproblemen normaliserades.819 

Sexualitet 
I undersökningen av romernas sexualliv stod frågor om reproduktionen i cent-
rum. Syftet var framför allt att skapa underlag för vetenskapliga analyser. I 
intervjun skulle därför sådana frågor tas upp som ”kan ha betydelse för fertil-
itetsundersökningen: preventivteknik, illegala aborter, legala aborter, för-
modad anledning till ev. sterilitet.”820 Uppgifterna gällde endast kvinnorna. 
När undersökningsresultaten skulle kodas inför statistikbearbetningen, ställde 
Takman upp åtta svarsalternativ: inga preventiva åtgärder, coitus interruptus, 
gummi, pessar, preventivtabletter, vägrat svara, inte relevant, uppgift saknas. 

                                                        
817 Takman, 1966 B, s. 6 f. 
818 Undersökningsformuläret, s. 7. 
819 Undersökningsformuläret, s. 12. 
820 Undersökningsformuläret, s. 12. 
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En markering av ”uppgift saknas” betydde i regel att frågan överhuvudtaget 
aldrig ställts. Männens svar på dessa frågor skulle markeras som ”inte 
relevant”, eftersom endast kvinnornas sexualvanor ansågs vara intressanta för 
såväl myndigheternas som forskarnas målsättningar med Zigenarundersök-
ningen. Avsikten med att ställa upp en tabell över kvinnornas sexualvanor, 
angav Takman, var ”endast att få fram en viss tendens, inte att få en full-
ständig frekvensfördelning”.821 Det var således kvinnorna som ansågs bära det 
reproduktiva ansvaret för familjen, vilket frigjorde mannen för produktion på 
den reguljära arbetsmarknaden. 
 
Uppgifterna om romska kvinnors sexualvanor skulle alltså användas i den 
planerade demografiska studien, där det också, utöver en undersökning av 
mortaliteten, ingick att göra en studie av de ”svenska zigenarnas” fertilitet 
sedan år 1900. Men det fanns också andra syften med undersökningen av 
sexualiteten; Takman tog in sådana uppgifter i bedömningen av romska 
kvinnors ”anpassningsnivå”.822 Idealet var här att kvinnor skulle använda sig 
av ”moderna” preventivmedel (Takman förordade särskilt pessar), och inte av 
sådana uråldriga tekniker som avbrutet samlag, som ju (till skillnad från 
pessaret) varken krävde medicinsk konsultation eller teknologi. Användning 
av modern, vetenskapligt framtagen teknologi var en dygd i samtidens 
Sverige.823 Vetenskapliga teknologier antogs troligen också vara mer pålitliga 
än sådana godtyckliga och situationsbestämda handlingar som endast det 
enskilda paret hade kontroll över. I praktiken var ”sexualvanor” emellertid ett 
känsligt samtalsämne och Takman och den socialmedicinska arbetsgruppen 
hoppade i många fall över frågor som relaterade till detta.824 

Medicinska frågor 
Frågor som till exempel hur och vad romerna åt till vardags hade också 
betydelse för såväl sociala som medicinska frågeställningar. En så kallad 
kostanamnes skapades, i vilken undersökarna fokuserade på sambanden 
mellan näringsintag och ohälsa. Frågorna rörande kostvanor hade således tyd-
liga socialmedicinska och vetenskapliga målsättningar. Eftersom undersök-
ningen genomfördes på ett socialt isolat, ansågs dess resultat säkerställda och 
generaliserbara i en utsträckning som var ovanlig i epidemiologiska under-
sökningar. Frågor ställdes också om bröstuppfödning och daglig kost dels för 
barn i skolåldern och dels för vuxna. Vad gällde barnen skulle undersökaren 
särskilt ta hänsyn till huruvida de dagligen drack mjölk och kaffe samt åt 
potatis, kött och grönsaker. För de vuxna undersökningsdeltagarna skulle 
                                                        
821 Kodningsschema kort 02, s. 11. JT. H:6. 
P

822
PTakman till Fru Clare Nordenson, Svenska röda korset, 5/5 1963, JT. A:7; Takmans daganteckning, 

1/12 1964; Takmans daganteckning, 28/9 1964. JT. A:8.  
823 Lundin, Per, Stenlås, Niklas & Gribbe, Johan (red.), Science for welfare and warfare: technology 
and state initiative in cold war Sweden. Sagamore Beach, MA, 2010. 
824 Jfr Inghe, 1960, s. 96. 
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antalet lagade måltider per dag, eller om man endast åt smörgåsar och drack 
kaffe, anges.  
 
Enligt planeringen var det Tillhagen som skulle stå för dylika data, medan 
Takman och den socialmedicinska undersökningsgruppen skulle täcka den 
senaste veckans kost.825 Ur rehabiliteringssynpunkt framstod romernas 
kostvanor som mindre viktiga, samtidigt som de förstås kunde användas för att 
konstruera svenska romer som mer eller mindre normala. AMS var en prag-
matisk myndighet som hade siktet inställt på en snabb och effektiv assimiler-
ing av romerna. I det sammanhanget var informationen om huruvida romska 
barn hade ammats och hur länge, om de åt kött och potatis, hur många koppar 
kaffe som konsumerades, etcetera överflödig. Ur ett socialmedicinskt och 
vetenskapligt perspektiv däremot, var det viktigt att registrera kostvanor, 
eftersom dessa kunde kopplas till andra sociala och medicinska faktorer som i 
sedermera kunde användas i epidemiologiska studier av exempelvis fetma, 
undernäring, diabetes, hjärtproblem, reumatism med mera.  

Medicinska undersökningar 
En betydelsefull del i Zigenarundersökningen var frågorna och de kliniska 
undersökningarna som krävde medicinsk kompetens. På grundval av dessa 
resultat formulerade Takman utlåtanden rörande individers arbetsförmåga och 
behov av vård. Undersökningsresultaten passade också in i det större social-
medicinska projektet att etablera vetenskapliga samband mellan medicinska 
och sociala frågor samt etablera socialmedicinen som den vetenskap som bäst 
kunde skapa kunskap om dessa frågor. 
 
För dessa ändamål skapades en så kallad somatisk anamnes i vilken både 
undersökningspersonens egen berättelse om sin sjukdomshistoria samt 
Takmans medicinska kroppsundersökning ingick. Här skulle tidigare genom-
gångna sjukdomar noteras, dock ”[e]ndast sådana som föranlett eller bort för-
anleda läkarkonsultation eller sjukhusvård. Även BB”.826 Flera av de sjuk-
domar och medicinska problem som undersöktes var kopplade till individens 
livssituation, vilken, enligt socialmedicinarna, hade att göra med samhällets 
organisering. Socialmedicinarna menade med andra ord att bakom många av 
                                                        
825 Undersökningsformuläret, s. 11. Enligt Takman så inkom Tillhagen aldrig med några uppgifter, 
varför kostvaneundersökningen genomfördes av den socialmedicinska arbetsgruppen. Se kap. 9. 
826 Sådana sjukdomar var: tuberkulos, veneriska sjukdomar, tumörer, sjukdomar i nervsystemet, 
ögonsjukdomar eller -skador, öronsjukdomar, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, respirationsorganens 
sjukdomar, digestionsorganens sjukdomar, tjocktarmsinflammation, blindtarmsinflammation, gallsten, 
urinorganens sjukdomar, kronisk äggledarinflammation, prostatasjukdom, graviditetskomplikationer, 
spontanaborter (missfall), provocerade aborter (legala och illegala), psoriasis, eksem, acne, bensår, 
annan anmärkningsvärd hudsjukdom, reumatoid artrit, artroser, lumbago-ischias (ländryggssmärta med 
bensmärta), medfödda missbildningar, invaliditet eller allvarliga sviter efter olycksfall, hepatit A samt 
andra anmärkningsvärda somatiska sjukdomar eller defekter. Kodningsschema kort 02, s. 12-15 och 
kort 03, s. 1-3. JT. H:6. 



250 

de sjukdomar som drabbade fattiga människor fanns klassamhället, som 
orsakade fattigdom. Genom att specifikt undersöka dessa sjukdomar försökte 
Takman alltså skapa vetenskaplig kunskap om kopplingen mellan fattigdom 
och sjukdom. 
  
I den somatiska anamnesen ingick också uppgifter om den senaste veckans 
hälsotillstånd, där en medicinsk bild av det vardagliga slitet (som arbetare, 
arbetslös, bostadslös, fattig, och/eller marginaliserad) tecknades.827 Om under-
sökningspersonen hade legat till sängs och/eller konsulterat en läkare under 
den senaste tiden skulle även detta noteras. I praktiken fick dock undersök-
ningsgruppen avstå från att registrera sådana ”banala åkommor”, eftersom 
”det var nödvändigt att koncentrera uppmärksamheten på grovpatologiska 
saker”.828 Antalet kliniska vårdtillfällen registrerades av vetenskapliga skäl, 
för att få ett jämförelsematerial till de sjukhusjournaler som rekvirerades i 
syfte att skapa ett vetenskapligt, ”numeriskt”, mått på ”intervjumaterialets till-
förlitlighet överhuvudtaget.”829  
 
Bedömningen av undersökningspersonernas, och hela intervjumaterialets, till-
förlitlighet gjordes sålunda genom jämförelser mellan ”subjektiva” och 
”objektiva” uppgifter om medicinska frågor. Tilltron till vetenskapliga, medi-
cinska, källor var större än till den enskildes svar. Dessa bildade i stället ut-
gångspunkten för jakten på data ur andra källor, men diskrepanser mellan de 
två källtyperna kunde tas till intäkt för att intervjumaterialet inte var helt och 
hållet tillförlitligt. Takman jämförde således de ”subjektiva” uppgifterna med 
de ”objektiva” för att få ett vetenskapligt eller åtminstone systematiserat mått 
på hur tillförlitliga romers uppgifter var. I några fall visade ”objektiva” data att 
undersökningspersonen vårdats för till exempel syfilis, gonorré och psykiska 
sjukdomar, fastän dessa uppgifter inte delgivits vid intervjun.830 Anledningen 
till jämförelsen var inte att Takman och den socialmedicinska arbetsgruppen 
misstänkte att romer medvetet for med osanning, utan tillvägagångssättet var 
helt enligt de socialmedicinska metoder som Inghe med flera utvecklat.  
 
Under undersökningens gång upptäckte Takman att luftrörsbesvär tycktes vara 
vanligare bland romerna än bland majoriteten av den svenska befolkningen, 
vilket föranledde honom att formulera nya undersökningsfrågor rörande 
kronisk bronkit, förkylningar, andnödhet samt andra lungbesvär som astma.831 
Luftrörsbesvären kopplades samman med rökning varför ytterligare frågor om 
                                                        
827 T.ex. smärre infektioner, sår, blödningar, självsprickor, förslitningar och andra smärttillstånd. 
Kodningsschema kort 03, s. 4. JT. H:6. 
828 Kodningsschema kort 03, s. 4. JT. H:6. 
829 Kodningsschema kort 03, s. 4 och 5. JT. H:6. 
830 Se kortkatalogens hålkort med rubriker som: ”Brister i autoanamnesen” och ”Autoanamnesens 
tillförlitlighet”. JT. Osorterat material. 
831 Undersökningsformuläret, s. 13 x. 
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rökvanor lades till. Denna så kallade rökanamnes lades emellertid till först 
efter att Stockholmsundersökningen avslutats vilket innebar att endast 
”landsortspopulationen” intervjuades angående rökvanor.  
 
En del av de medicinska undersökningarna hade en tydlig arbetsvårdspolitisk 
koppling, bestämning av kroppsstatusen och fysisk arbetsförmåga. Kropps-
statusen bedömde Takman dels genom läkarundersökning, dels med hjälp av 
olika journaluppgifter. Fristående tester som blodlaborationer och ergomet-
riska tester, det vill säga undersökningar av den fysiska arbetsförmågan 
genomfördes på (tillräckligt friska) romer i Stockholm mellan åldrarna 15 och 
54 år. Utifrån dessa tester, som genomfördes på sammanlagt 41 män utan 
någon hjärt- eller ledsjukdom, konstaterade Takman att ”den fysiska arbets-
förmågan hos de undersökta fyrtio manliga zigenarna är klart lägre än den 
man funnit i svenskt normalmaterial med samma undersökningsmetod”.832 En 
andel av de romska vuxna männen i Stockholm befanns med andra ord vara 
avvikande ur arbetssynpunkt i relation till den normala arbetsföra befolkning-
en.833  

Psykiatriska och psykologiska undersökningar 
Romers psykiska tillstånd undersöktes som en del av den socialmedicinska 
diagnosticeringen. I undersökningsformuläret markerades därför undersök-
ningspersonens uppgifter om tidigare läkarkonsultationer och mentalsjukhus-
vistelser, inklusive rättspsykiatrisk respektive militärpsykologisk undersök-
ning och abortutredning. Uppgifterna skulle så långt möjligt verifieras med 
”objektiva data”. Utöver detta noterades vederbörandes ”subjektiva” och 
”objektiva” besvär, speciellt trötthet, nedstämdhet, ångest och sömnrubbning-
ar, under tidigare perioder, under det senaste året och i synnerhet under den 
senaste veckan.834 Angående bedömningen av den psykiska statusen var 
Takman återhållsam: 
 

Den psykiatriska diagnostiken är som bekant ett mycket kontro-
versiellt tema. […] De mycket skiftande resultaten från epidem-
iologiska undersökningar beror sannolikt inte enbart och kanske 
inte ens huvudsakligen på skillnader mellan de undersökta popul-
ationerna utan i vissa hänseenden på skillnader i bedömningen.835 

 
Ingen speciell metod användes dock i bedömningen utan den baserades i de 
flesta fall på de intryck som Takman tagit under personundersökningen 
och/eller hembesöket, vilka nedtecknades utan fördröjning, oftast samma dag 
                                                        
832 Takman, 1963 C, s. 17. Här markerades också uppgifter om födelsevikt (betr. barn), längd, vikt, 
skelett, hull, munhåla och svalg, sköldkörtel, hjärta, puls, buk, hud, ögon och öron.  
833 Undersökningsformuläret, s. 16. 
834 Undersökningsformuläret, s. 15. 
835 Takman, 1966 B, s. 19 
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eller kväll. Tillvägagångssättet var viktigt, menade Takman, eftersom det var 
”meningslöst” att skriva ner sina impressioner i efterhand då 

 
personlighetsbilderna suddas ut och förlorar nyanser ju längre 
tiden går, speciellt om man inte har tillfälle att göra fler undersök-
ningar än en av personen i fråga. Dessutom brukar de flesta impres-
sioner som bordläggs till senare tidpunkt aldrig bli skrivna.836 

 
Takmans psykiatriska bedömningar var med anledning av detta relativt all-
mänt hållna, de handlade i de flesta fall om att avgöra huruvida undersök-
ningspersonen i fråga hade en ”social grundinställning” eller inte. Den psyk-
iatriska bedömningen var sålunda praktiskt, och den användes som underlag i 
Takmans rekommendationer i utlåtandena till AMS.837 När det ”objektiva” 
materialet, som exempelvis sjukhusjournaler beträffande dem som varit 
”psykiskt sjuka eller på annat sätt avvikit från vad som kan betecknas som en 
normal personlighetsbild”, hade kommit in jämförde Takman sina intryck med 
detta material.838 Utifrån sådana jämförelser konstaterade han att hans 
diagnoser i de flesta fall överensstämde med sjukhusjournalernas diagnoser.839 
 
I en del fall ställde Takman en psykiatrisk diagnos, vilken differentierades i 
tretton olika sjukdomar.840 Sjukdomslistan var internationellt tillämpad och 
användes i ett dussintal internationella epidemiologiska undersökningar som 
Takman hänvisade till. Psykiatrisk diagnostik var emellertid, medgav Takman, 
ett kontroversiellt tema och gränsdragningar kunde vara svåra att göra. 
Huvudprincipen var att så långt som möjligt bestämma huvudsjukdomen 
snarare än den som ansågs vara sekundär: ”Som ett exempel av många kan 
nämnas Alcoholismus chron. som väl knappast någonsin är en primärsjukdom 
utan sekundär till exempelvis ’Psychopathia’.”841 Takman ställde sig också 
tveksam till huruvida diagnosen ”Depressio mentis psychogen.”, det vill säga 
psykisk/mental depression, överhuvudtaget hörde hemma i en diagnostabell, 
där i övrigt endast kroniska sjukdomstillstånd eller defekter noterades.842 
                                                        
836 Takman, 1966 B, s. 19 f. 
837 Takman, 1966 B, s. 19. 
838 Takman, 1966 B, s. 20. 
839 Takman, 1966 B, s. 20. 
840 Dessa var: Schizophrenia, Psychosis manico-depr., Melancholia involut. [en psykiatrisk sjukdom 
som drabbar främst äldre eller medelålders personer], Psychosis senilis, Psychosis presenilis, Psychosis 
cum arteriosclerosi cerebri (dementia arteriosclerotica) [vaskulär demens], Depressio mentis 
psychogen., Psychoneurosis mist. s. nondefinit, Persona pathologica (”Psychopathia”), Persona 
immatura (Psykoinfantilism), Alcoholismus chron., Oligophrenia (Defectus mentale), Epilepsia. 
Epilepsi klassades egentligen inte som en psykologisk eller psykiatrisk sjukdom men kodades i 
samband med dessa diagnoser, eftersom anteckningarna om epilepsi gjordes på samma sida i 
journalformuläret som de psykologiska/psykiatriska sjukdomarna eller defekterna noterades. 
Kodningsschema kort 04, s. 9. JT. H:6. 
841 Kodningsschema kort 04, s. 9. JT. H:6. 
842 Kodningsschema kort 04, s. 9. JT. H:6. 
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Med ledning av frågor kring ”begåvning”, ”emotionell struktur” samt ”social 
grundinställning” kunde Takman, förvisso med stor tveksamhet, dra slutsatser 
om undersökningspersonens psykiska status. Denna kunde antingen bestäm-
mas enbart utifrån den aktuella undersökningen eller med ytterligare hjälp av 
tidigare undersökningsresultat. Bedömningen var dock till största delen av-
hängig Takmans och den socialmedicinska arbetsgruppens intryck samt i 
några fall redan existerande utlåtanden: 
 

Begåvningsgraden har skattats. Endast i 12 fall har testning utförts 
med ett icke-verbalt test. I ungefär lika många fall har vi haft till-
gång till test, som gjorts i samband med bland annat rättspsykiat-
riska undersökningar.843  

 
Kliniska undersökningsmetoder användes i liten utsträckning eftersom sådana 
var utformade för vuxna personer med grundskoleutbildning och således 
”givetvis gett helt missvisande resultat vid intelligensundersökning av de 
analfabeter som det här gällt.”844 De etablerade testerna tog enligt Takman 
varken hänsyn till tvåspråkighet eller ”socialt handikapp”.845 Inte heller hans 
egna slutsatser var vattentäta, och han framhöll i sin slutrapport till AMS 1966 
att skattningen av begåvningsgraden ingalunda var en säker metod. Bedöm-
ningarna kunde därför vara mer överskattande än underskattande: 
 

Bland de överbegåvade finns många som utan tvivel skulle ha varit 
universitetsstuderande eller haft en akademisk eller annan högre 
examen, om de haft samma möjligheter till utbildning som flertalet 
medborgare av icke-zigenskt ursprung. Några av dessa, som 
bedömts som överbegåvade eller mycket högt begåvade, förekom-
mer inom de grupper som inte alls gått i skola eller gått i skola 
endast några veckor eller månader.846  

 
Bedömningen av romernas ”begåvning” och ”psykiatriska status” var alltså 
svår, menade Takman, dels på grund av undersökningsgruppens avvikelser i 
jämförelse med övriga befolkningen och dels på grund av testmetodens otill-
räcklighet: 
 

                                                        
843 Takman, 1966 B,, s. 20.  
844 Takman, 1966 B,s. 21. 
845 Takman, 1966 B, s. 21. 
846 Takman framhöll där det ”faktum” att ”tvåspråkiga personer, t ex indianer i USA, flamländare i 
Belgien och barn till italienska immigranter i engelskspråkiga länder, är mer eller mindre handikappade 
i testsituationen, om testningen sker på det av de båda språken som inte är deras egentliga modersmål.” 
Takman, 1966 B, s. 21. 
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Den aktuella undersökningen gäller ju f.ö. en etnisk minoritet där 
man i många fall måste ha en helt annan referensram för bedöm-
ningen. Man kan helt enkelt inte använda den även i reguljär 
psykiatrisk praxis inkorrekta metoden att sätta likhetstecken mellan 
”normal” och ”vanlig”. Och endast anhängare av det etnocentriska 
betraktelsesättet (”svenskarna är bäst i världen”, ”tacka vet jag en 
pilsner och en riktigt god svensk skinksmörgås”) skulle kunna til-
lämpa denna metod vid en undersökning av zigenare, puertoricaner 
eller balubas.847 

 
Takman strävade mot att inte patologisera, diagnosticera och registrera till-
stånd och/eller sjukdomar, som kunde vara orsakade av den sociala situationen 
och miljön, och därmed per definition var av övergående karaktär.848 Av detta 
skäl sökte han ”sortera bort det relativt tillfälliga och få en frekvensfördelning 
av de tidsbeständiga och verkligt anmärkningsvärda avvikelserna från det s.k. 
normala”.849  Professionella aktörer på det socialmedicinska fältet var emeller-
tid tränade i att se avvikelse snarare än normalitet, påpekade Inghe: 
 

Det är lättare att göra en fyllig och detaljerad beskrivning av avvik-
ande än av banala och alldagliga förhållanden. Redan ordförrådet 
är fattigare. Läkare och socialarbetare är också mindre tränade att 
beskriva sådana förhållanden.850 

 
Den socialmedicinska och epidemiologiska blicken var således patologiser-
ande, i den meningen att de som hamnade under dess lupp var potentiella 
avvikare, även de förment normala. Samtidigt var Takman försiktig just i syfte 
att inte patologisera tillstånd som kunde inordnas som en del av det ”normala”, 
just för att normalitet var en relativ och kontextavhängig kategori. Han ifråga-
satte, som framgår ovan, kriterierna för psykiska och andra svårställda diag-
noser, vilket ytterligare understryker dubbelheten i Zigenarundersökningen 
och socialmedicinen generellt under 1960-talet. Den brittiske professorn i 
medicin och sociologi David Armstrong har i en foucaultinspirerad studie 
analyserat medicinens patologiserande med hjälp av termen surveillance 
medicine, vilken materialiserades under 1900-talet, då synbarligen friska 
befolkningar och grupper började observeras för att undersöka förekomsten av 
sjukdom.851 Efter andra världskriget etablerades, som jag har visat i tidigare 

                                                        
847 Kodningsschema kort 04, s. 11. JT. H:6. 
848 Takman, 1966 B, s. 20. 
849 Kodningsschema kort 04, s. 11. JT. H:6. 
850 Inghe, 1960, s. 107. 
851 Armstrong, David ”The rise of surveillance medicine”, Sociology of Health and Illness, vol. 17, nr. 
3, 1995. För en svensk studie av medicinens historiska roll i regleringen av befolkningen, se 
Johannisson, Karin, Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter. 
Stockholm, 2013. 
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kapitel, den socialmedicinska undersökningen som ett effektivt verktyg för att 
mäta, definiera, och utöka gränserna för både avvikelse och normalitet. 

Socialmedicinsk komparation 
Zigenarundersökningens journalformulär framstår efter genomgången som 
osedvanligt detaljerad och inriktad på att med hjälp av klassificering i olika 
(sociala, medicinska, psykologiska, kulturella) områden skapa vetenskaplig 
kunskap om romerna inom ramen för en avvikande-normal-skala. Kruxet var 
emellertid de flexibla gränserna för normalitet; enligt socialmedicinsk metodik 
skulle ett ”normalmaterial” gärna undersökas samtidigt som den problematis-
erade gruppen.852  Takman föreslog vid ett tillfälle att ”flyktingpopulationen” 
kunde bli en bra kontrollgrupp för ”zigenarpopulationen”, eftersom, menade 
han, ”[b]estämmelserna för de båda är ju nära nog identiska.”853 För att kunna 
jämföra de två grupperna behövde Takman material, som han efterfrågade hos 
Ali Berggren, byråchef på Socialstyrelsen. Bland annat ville han veta stor-
leken på den aktuella gruppen, deras boplatser och boendeförhållanden, mynd-
igheternas roll i att lösa eventuella bostadsproblem, hur ”tandvårdsfrågan” 
hade lösts och vilken myndighet som hade betalat för detta, samt hur social-
nämnden hade agerat ”för flyktingarnas utbildning och rehabilitering”.854 
 
Utifrån frågorna verkar det emellertid inte som att Takman i första hand tänkte 
att ”flyktingpopulationen” skulle fungera som en socialmedicinsk kontroll-
grupp utan snarare som ett ”prejudicerande fall”, där flyktingar ”fått” det han 
menade att romer borde få – det vill säga fast bostad, tandvård, utbildning och 
rehabilitering. Ett ”privat” brev till borgarrådet Hans Karlsson pekar också 
mot detta: 
 

Den ruggiga historien om diskrimineringen av zigenarna i Stock-
holms stad kommer att förnekas helt av de ansvariga. Det skulle 
vara svårt att bevisa något i fråga om diskrimineringen, om det inte 
under denna tid hade funnits jämförliga grupper som mött entu-
siasm och välvilja där zigenarna blivit hänvisade till att slå läger 
med tält och husvagnar i lergropar och uttryckligen tillsagda att dra 
åt helvete.855 

 

                                                        
852 I Inghes studie av ”understödstagarna” var det inte bara de ”avvikande” som undersöktes, ett lika 
stort urval av ”normala” medborgare, s.k. ”sociala tvillingar”, undersöktes också i syfte att skapa ett 
kontrollmaterial. På ”normalmaterialet” genomfördes emellertid inte samtliga testningar och 
undersökningar. Inghe, 1960, kap. IV.  
853 Takman till Ali Berggren, byråchef på Socialstyrelsen, Stockholm, odaterat, troligen från våren 
1963. JT. A:7. 
854 Takman till Ali Berggren, byråchef på Socialstyrelsen, Stockholm, odaterat, troligen från våren 
1963. JT. A:7. 
855 Takman till borgarrådet Hans Karlsson, 10/3 1963. JT. A:7. 
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Kontrollgruppens roll i en socialmedicinsk undersökning var vanligtvis att ut-
göra exempel på normalitet så att avvikelse kunde definieras och specificeras 
tydligare. Detta förutsatte att kontrollgruppens deltagare undersöktes med 
samma metoder och utifrån samma problemställningar som den huvudsakliga 
undersökningsgruppen. Takman föreslog dock ingalunda en socialmedicinsk 
undersökning av flyktingar, utan en jämförelse mellan två grupper i det 
svenska samhället, som hade definierats som lika avvikande men trots detta 
inte hade hanterats med liknande politik och med samma metoder i praktik-
en.856  

Zigenarundersökningen 1962-1965  
Den detaljerade socialmedicinska undersökningen av romer visar hur alteri-
tetens gränser och det sociala medborgarskapets och innehåll förändrades och 
försköts, bland annat beroende på den vetenskapliga praktiken. Undersök-
ningarna i kapitel 8, 9 och 10 har genomförts på en detaljerad nivå i syfte att 
analysera hur denna praktik samproducerades med de politiska målsättningar 
som rörde socialt medborgarskap för svenska romer. Det var på denna nivå, i 
det vardagliga socialmedicinska arbetet, där detaljerade klassificeringar och 
kategoriseringar skapades, som avvikande och normalt medborgarskap kon-
stituerades. Praktiken kan ses som en karta över hur myndighetsarbete organ-
iserades genom vetenskapligt socialmedicinskt arbete. Detta arbete – metod-
erna och tillämpandet av dem – utformades både på planeringsstadiet och på 
genomförandestadiet så det skulle passa in i arbetsprocesser och agendor som 
var formulerade i större kontexter av myndighetsadministration och statlig 
arbetsmarknadspolitik.  
 
Zigenarundersökningens detaljrikedom och mångvetenskaplighet utökade 
grunderna för avvikelse genom att romer mättes, räknades, klassificerades och 
kategoriserades på en mängd sätt.857 Detta fick till konsekvens att romer kunde 
definieras som avvikande, men också normala, ur flera vetenskapliga perspek-
tiv. För ändamålet användes många olika metoder; sociala och medicinska 
frågeställningar sammanlänkades i den vetenskapliga forskningspraktiken. Det 
överlappande område mellan den sociala och den medicinska arenan, där 
socialmedicinen kunde göra anspråk på legitim kunskap, var hälsa, vilket i 
samtiden var tätt sammanlänkat med arbete. Samtliga undersökningsområden 
och frågor, som Zigenarundersökningen fokuserade på, kan inordnas på detta 
fält. Undersökningen stakade därmed ut ett vidare område för undersökningar 

                                                        
856 I Socialstyrelsens Råd och Anvisningar nr 115, 1959, beskrevs vilka särskilda bestämmelser rörande 
offentlig vård och understöd som gällde för flyktingar. Dessa bestämmelser var i stora delar identiska 
med de som senare formulerades rörande ”svenska zigenare”. Se också Montesino, 2006; Montesino, 
2012. 
857 Jfr Bowker & Star, 1999, s. 5. 
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av (o)hälsa, och etablerade socialmedicinen som den vetenskap som samlade 
tillräckligt bred kompetens (representerandes både social och medicinsk 
kunskap) för att vara trovärdig. 
 
Metoderna som användes och undersökningskategorierna som skapades med-
förde att ”zigenarfrågan” utökades med en helt ny detaljerad nivå, där nya 
klassificeringar formulerades vilket gav differentierat innehåll till avvikelse 
och normalitet. Rutinerna belyser också socialmedicinares långtgående ambi-
tioner i Sverige efter andra världskriget; genom systematisk, vetenskaplig, 
detaljerad, individuell och heltäckande kunskapsinsamling om medborgare i 
deras sociala sammanhang kunde objektiv kunskap om individuella och sam-
hälleliga problem, och deras ”lösning”, förment skapas. Denna idé utgjorde 
socialmedicinens fundament under 1950-, 1960- och 1970-talen. Takmans 
material rörande Zigenarundersökningen är ett talande exempel på den vissa 
samtida socialmedicinares ambitioner och de aktiviteter som dessa resulterade 
i.  
 
Zigenarundersökningens forskningspraktik syftade därmed inte (bara) till att 
skapa ny kunskap för ”lösningen” av ”zigenarfrågan”, utan jag tolkar den 
också som en del av ett större projekt som gick ut på att etablera socialmedicin 
som epistemisk auktoritet på det socialpolitiska fältet. För detta ändamål måste 
socialmedicinarna visa att deras kunskap var den mest legitima vetenskapliga 
grunden för socialpolitiskt arbete. Forskningen som bedrevs inom ramen för 
Zigenarundersökningen kunde därmed åberopas i en socialmedicinsk kamp 
om trovärdighet. Vetenskaplig trovärdighet etableras bland annat genom att 
framställa kunskapsproduktionen som objektiv genom att dra gränser mellan 
den sociala praktiken och den vetenskapliga analysen.858 Det var därför viktigt 
för såväl analysen som kampen om trovärdighet att arbeta systematiskt och 
möjliggöra vetenskaplig revidering och uppföljning. Ett led i detta arbete var 
att samla så mycket information som möjligt om varje enskild person, och 
skapa (möjligheter till) korsreferenser till andra individer i samma familj, 
släkt, yrke, socio-ekonomiska situation, patientgrupp, ort, landsända, och så 
vidare. Ett konkret exempel på detta är de omfångsrika ”zigenarjournalerna”, 
vars framsida märktes med allehanda information som skulle behövas för 
vetenskaplig kartläggning och analys.859  
 
Det var viktigt att vetenskapligt skilja avvikelse och normalitet från varandra, 
så att inte gränsen dem mellan blev alltför diffus. Personer som i de flesta an-
seenden var att anse som normala utgjorde inte ett socialmedicinskt problem, 

                                                        
858 Gieryn, 1999. 
859 På framsidan av familjegruppmappen fastsattes med ett gem ett hålkort på vilket familjegruppens 
nummer och dess medlemmars namn, födelsedatum, ”z-nummer”, och socialläkarjournalnummer var 
antecknat.  
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samtidigt som dessa också måste undersökas för att definiera normalitet och 
särskilja denna från avvikelse.860 Sådana undersökningar var emellertid ovan-
liga, delvis på grund av brist på så kallat objektivt material om förment norm-
ala medborgare. Detta innebar bland annat att personer, som inte hade satt 
avtryck i myndigheters och olika samhällsinstitutioners arkiv, kunde behålla 
en viss makt över formuleringen av deras ”problem”, eftersom undersökaren i 
dessa fall huvudsakligen måste förlita sig på deras så kallade subjektiva upp-
gifter om sjukdomar och sociala problem. För ”de sjuka och missanpassade” 
fanns inte denna möjlighet, eftersom deras uppgifter kontrollerades gentemot 
de (i många fall omfattande) så kallade objektiva uppgifterna. 
 
Bristen på material om normala medborgare ser jag som en konsekvens av att 
de socialmedicinska experternas och myndighetstjänstemännens blickar, av 
såväl vetenskapliga som socialpolitiska skäl, riktades mot dem som på ett eller 
annat sätt inte ansågs passa in. Det ingick också i deras uppdrag att föreslå 
åtgärder som skulle ”anpassa” de ”missanpassade”. De socialmedicinska 
experterna ingick alltså i den väletablerade grupp av medborgare som, utifrån 
Isins resonemang, genom sitt arbete konstituerade nya medborgarskapsideal 
samtidigt som de skapade kunskap om de (medborgare och/eller blivande 
medborgare) som inte uppfyllde idealen.861 Kärnan i experternas arbete rörde 
således det praktiska skapandet av socialt medborgarskap, för sig själva och 
för dem som utgjorde objekten för deras kunskap. 
 
Experterna förfogade med andra ord över de verktyg som i samtiden användes 
för att undersöka avvikelse ur både sociala och medicinska perspektiv. Detta, 
att besitta den nödvändiga kunskapen, förmågan, medlen, metoderna och inst-
rumenten – the ”right tools” i Clarkes och Fujimuras terminologi – för att av-
gränsa och klassificera avvikelse, gav de socialmedicinska experterna auktor-
itet och legitimitet på såväl vetenskapliga som politiska och administrativa 
arenor. Genom att hävda såväl social som medicinsk expertis kunde de också 
göra anspråk på det sociala; användandet av metoder från socialt arbete likväl 
som medicinens domän gav ett övertag i kampen om trovärdighet, vilket gav 
dem legitimitet att uttala sig om lösningar av sociala problem.    
 
Legitimiteten innebar ett alltså tolkningsföreträde i vetenskapliga och politiska 
problemformuleringar rörande avvikelse och avvikande, vilket medförde in-
flytande i de politikområden, eller frågor, som skapades utifrån olika sociala 
problem. Den socialmedicinska problematisering av ”zigenarfrågan”, som 
vann gehör bland politiker och tjänstemän på 1960-talet, är ett talande exem-
pel på detta. Att det var just socialmedicinare som förfogade över de rätta 
verktygen var emellertid inte något naturgivet utan resultatet av ett ambitiöst 
                                                        
860 Jfr Jonsson & Kälvesten, 1964, som var en undersökning av 222 ”normala” stockholmspojkar. 
861 Isin, 2002, s. 240. 
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och noga planerat och genomfört arbete. Detta arbete samspelade både prak-
tiskt och ekonomiskt med etableringen och expansionen av AMS och dess arb-
etsvårdande verksamhet; socialmedicinska problemformuleringar och forsk-
ningsprojekt samproducerades med arbetsmarknadspolitik och -praktik under 
1960-talet. I del III fokuserar jag explicit på denna process genom att under-
söka det gränsdragningsarbete som forskarna bedrev för att etablera sin egen 
vetenskap som epistemisk auktoritet inom socialpolitiken. Som jag kommer 
att visa, var det en viktig del i detta arbete att ständigt utvidga gränserna för 
sin egen expertis. Temat för kapitel 11 är därför expansion. 
  



260 

Del III Rummet utvidgas 

I del II undersökte jag olika aspekter på det praktiska forskningsarbetet. Jag 
visade att vetenskapliga metoder, rutiner och undersökningskategorier utform-
ades i samspel med såväl vetenskapliga som politiska agendor. Det framgick 
också tydligt att det sociala medborgarskapets villkor och kriterier (om)forma-
des på en vardaglig nivå i det vetenskapliga arbetets praktik. I denna del höjer 
jag blicken för att undersöka samspelet mellan vetenskapliga och politiska 
agendor, och hur detta samspel påverkade uppläggningen av forsknings-
praktiken. Zigenarundersökningen expanderade på olika sätt och av olika 
anförda – dock främst vetenskapliga – skäl, från det att den inleddes vintern 
1962 och till dess att forskningsfrågorna fördes vidare av andra vetenskaper 
och aktörer under andra hälften av 1960-talet. I kapitel 11 undersöker jag hur 
expansionen motiverades och genomfördes med hänvisning till vetenskapliga, 
sociala och politiska motiv. I kapitel 12, som är avhandlingens avslutande 
kapitel, söker jag föra samman de olika analyserna och nivåerna, för att 
diskutera hur politik och praktik skapar och omskapar varandra.  
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11. Undersökningens expansion 

AMS:s inledningsvis avgränsade uppdrag utvecklades under genomförandet 
till en alltmer komplex och omfattande forskningsverksamhet. I detta kapitel 
analyserar jag utvecklingen som en konsekvens av vetenskapliga strategier 
som syftade till att framhäva den egna forskningen och det egna forsknings-
området som det bäst lämpade för statliga medborgarskapsprojekt och med-
borgarskapsarbete i praktiken. Att formulera forskningsarbetet så att det 
framstår som objektivt framhåller Bruno Latour som en av vetenskapens vikt-
igaste aktiviteter.862 Sådana aktiviteter kan inordnas under det Gieryn benämn-
er gränsdragningsarbete, vilket är nödvändigt för att skapa trovärdighet. 
Gränsdragningsarbete kan ta sig olika uttryck, till exempel utestängning, ex-
pansion och hävdande av autonomi, och riktas mot olika aktörer, institutioner 
och/eller arenor. För att etablera epistemisk auktoritet måste gränser dras mot 
dels andra forskare och discipliner, som kan konkurrera om den vetenskapliga 
trovärdigheten, dels mot politiska, mediala och finansiella aktörer och verk-
samheter, som kan underbygga, men också hota den epistemiska auktoritet-
en.863  Underlaget för analyserna består av framför allt av korrespondens och 
handlingar från Takmans arkiv, Takmans AMS-rapport om Stockholmsunder-
sökningen och hans debattbok om den socialmedicinska forskningens betyd-
else för framgångsrika sociala interventioner, samt mötesprotokoll från AMS:s 
arkiv. 

Från ”avvikande” till ”alla” romer i Stockholm 
Zigenarundersökningen riktades som nämnts först in på den så kallade Stock-
holmspopulationen, vilken bestod av de i Stockholm med omnejd boende 
personer som identifierats och registrerats som ”zigenare” av Stockholms 
zigenarkonsulent Sven Andersson och de statliga myndigheternas ”zigenar-
expert” Carl-Herman Tillhagen. Det formella uppdraget från AMS var vagt 
formulerat. Där ingick att undersöka varje individ socialt, medicinskt och 
kulturellt, skriva utlåtanden samt komma med förslag till åtgärder, men inom 
                                                        
862 Latour, 1999, s. 10-17. 
863 Gieryn, 1999, s. 12-18. 
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ramen för dessa krav hade undersökarna stor handlingsfrihet att utforma 
undersökningen i enlighet med vetenskapliga målsättningar. En sak var dock 
tydlig: i det formella uppdraget ingick inte att vidta andra åtgärder än sådana 
som var medicinskt motiverade. Rehabiliteringsaspekterna stod med andra ord 
i förgrunden för AMS:s uppdragsgivande. Till en början var planen att under-
sökningen endast skulle omfatta de vuxna romer i Stockholm som i socialt 
hänseende var att anse som avvikande, det vill säga de ”som hade sina 
bostads- och sysselsättningsproblem dåligt eller inte alls lösta”. På grund av 
vad Takman anförde som vetenskapliga orsaker utvidgades undersökningen 
dock snart till att gälla hela ”stockholmspopulationen”, oavsett individuell 
bostads, skol- och arbetssituation: 
 

[V]i ansåg … att dessa zigenares erfarenheter kunde vara värde-
fulla att undersöka, då de rimligen borde ge upplysningar om vad 
som i allmänhet underlättar eller försvårar denna minoritets inpass-
ning i det svenska samhället.864  

 
Det var emellertid viktigt att hela tiden anpassa forskningen till de krav på re-
habilitering som AMS ställt upp för projektet, varför Takman framhöll att det 
även ”ur arbetsvårdssynpunkt var motiverat med en undersökning av hela pop-
ulationen”.865 Men de vetenskapliga ambitionerna var större än så. Enligt fors-
karna kunde en undersökning av de romer som definierades som ”problem-
fria” och därmed normala, ge nycklar till hur en framgångsrik anpassnings-
process kunde/skulle gå till. Detta vidmakthöll Takman också efter att under-
sökningen avslutats; i ett brev till redaktörerna för en amerikansk vetenskaplig 
tidskrift 1965 beskrev han Zigenarundersökningen i följande ordalag: 
 

This study has focused not only upon disease and bad citizenship (as 
social science often does) but also upon health and good citizenship 
– thanks to the fact that we got funds to examine the whole gipsy 
population, even that part of it which has succeeded in getting 
forward in spite of discrimination and all sorts of economic, social 
and cultural handicap.866 

 
Genom att undersöka de socialmedicinskt och välfärdspolitiskt sett normala, 
friska och skötsamma romerna, likväl som de förment avvikande och sjuka, 
kunde socialmedicinarna göra anspråk på vetenskaplig kunskap om vad som i 
praktiken skapar goda medborgare.867 Så kallat good citizenship kopplades 
samman med hälsa, och bad citizenship med sjukdom, vilket ger en närmast 

                                                        
864 Takman, 1963 C, s. 5. 
865 Takman, 1963 C, 1963, s. 5. 
866 Takman i brev till The Editors, Scientific American, 17/2, 1965. JT. A:9. 
867 Jfr Canguilhem, Georges, The normal and the pathological. New York, 1989. 
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övertydlig illustration av hur (idéer om) health citizenship skapas i praktiskt 
vetenskapligt arbete. Själva fokuseringen på medborgarskap och hälsa/sjuk-
dom medförde att avgöranden och gränsdragningar placerades i de veten-
skapliga experternas händer. Men det är inte bara denna explicita koppling 
mellan hälsa och medborgarskap som är teoretiskt intressant utan också dess 
implicita dimensioner. Utifrån Isin blir det nämligen tydligt att dygdiga 
medborgare och ”good citizenship” skapas i dialog med, ibland i strid med, 
men framför allt i relation till lastbara medborgare och ”bad citizenship”. 
Dessa kategorier är inte fristående enheter med statiskt innehåll, utan 
sammankopplade och dynamiska, vars innehåll bestäms i ständigt pågående 
förhandlingar och kamper där olika aktörer, vilka under 1900-talet ofta har 
varit vetenskapliga experter, söker etablera sin egen kunskap och erfarenhet 
som viktigast för skapandet av socialt medborgarskap i praktiken.868 För 
experterna som var involverade i Zigenarundersökningen var det otvetydigt 
romers sociala medborgarskap som stod på spel, men i kampen om trovärd-
ighet och epistemisk auktoritet etablerade de också sig själva som dygdiga 
medborgare. Epistemisk auktoritet etableras som bekant genom att hävda 
vetenskaplig trovärdighet, vilken i sin tur är avhängig forskarens förmåga att 
dra gränser gentemot annan forskning, som då konstrueras som motsatsen till 
vetenskaplig, till exempel subjektiv och osystematisk.869 För Takman och de 
andra forskarna i Zigenarundersökningen var denna målsättning, som i 
praktiken uttrycktes genom ambitionen att producera vetenskaplig och jämför-
bar forskning, ett av motiven till att en ”totalundersökning” genomfördes av 
romerna i Stockholm.  

Från Stockholm till hela landet 
Utifrån vetenskapliga motiv började Takman och Berfenstam diskutera en 
geografisk utökning relativt omgående efter att undersökningen hade inletts i 
Stockholm. Idén väcktes redan i början av december 1962. Då, när undersök-
ningen hade pågått endast några veckor, kom Takman, Berfenstam och 
Beckman överens om att söka anslag för en utvidgad undersökning.870 I maj 
1963 presenterade de en formell begäran för en undersökning av ”landsorts-
populationen”. Begäran tillstyrktes och i juni 1963 uppdrog AMS officiellt åt 
”socialmedicinska institutionen att i samarbete med Nordiska museet i 
Stockholm utföra viss undersökning av den svenska zigenarpopulationen utan-
för Stockholmsområdet”.871 Omkring 600 personer beräknades ingå i denna 

                                                        
868 Jfr de vetenskapliga experterna i Cohen-Cole, 2014, ”gatekeepers” i Iacovetta, 2006, ”civilizing 
agents” i Isin, 2002, och ”Americanizers” i Friedman-Kasaba, Kathie, Memories of migration: gender, 
ethnicity, and work in the lives of Jewish and Italian women in New York, 1870-1924. Albany, N.Y., 
1996, se särskilt kap. 4. 
869 Gieryn 1999; Latour & Woolgar, 1986. 
870 Takman till Lars Beckman & Ragnar Berfenstam, 10/12 1962. JT. A:7. 
871 Bertil Olsson, 19 juni 1963. AMSARB. F4:2. 
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del av undersökningen, som i praktiken också skulle ledas av John Takman. 
För undersökningen anslog AMS 330 000 kr.  
 
Tillvägagångssättet i landsortsundersökningen var från början planerat att följa 
samma upplägg som i Stockholmsundersökningen, det vill säga en centraliser-
ad undersökning där romerna tog sig till undersökningslokalerna. För familjer 
som bodde i Uppsala, Södertälje och överhuvudtaget på lämpligt avstånd från 
Stockholm, föreslogs gemensam busstransport. I södra och västra Sverige 
tänktes undersökningen kunna ordnas på bland annat Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg, där Takman och några av medarbetarna i så fall skulle installera sig 
för en period.872 Vid denna tid, i januari 1963, föreslogs också den genetiska 
undersökningen fortsätta.873 En genetisk kartläggning av samtliga personer i 
Sverige som var (genealogiskt) identifierade som ”zigenare” framställdes med 
andra ord både som önskvärd och potentiellt genomförbar. Idén övergavs dock 
som nämnts relativt snart av såväl praktiska som vetenskapliga skäl (se kapitel 
9). Utvidgningen av Zigenarundersökningen kan i efterhand uppfattas som en 
”naturlig” del av forskningsprocessen. I själva verket var den konsekvensen av 
en framgångsrik argumentering, där forskarna lyckades koppla samman sina 
vetenskapliga forskningsfrågor med välfärdspolitiska intressen.  

Vetenskapliga motiveringar för expansion 
För folkhälsan 
I motiveringen för en utökad undersökning användes flera olika argument, 
däribland folkhälsa. Beckman, Berfenstam och Takman underströk att en 
”totalundersökning” skulle vara till stor nytta för epidemiologisk forskning, 
vilket innebar att medicinska gåtor kunde få sin lösning på befolkningsnivå. I 
motiveringen framhöll de därför möjligheten att få vetenskapligt säkerställda 
resultat om vissa ”invalidiserande folksjukdomar” (till exempel reumatiska 
sjukdomar) som ännu inte var kartlagda. Som motivering framhöll de även 
tillgången till den avgränsade ”totalpopulationen”, som gjorde en sådan all-
sidig kartläggning möjlig.874  
 
Reumatismens etiologi, det vill säga hur reumatiska sjukdomar uppkommer, 
var en av samtidens stora medicinska gåtor. De svenska romernas tidigare 
”traditionella” livsstil och status som isolat gjorde gruppen till ett bra objekt 
för epidemiologisk forskning om just reumatismens etiologi. Detta skulle 
komma att utvecklas i en specialstudie, som i början av 1964 genomfördes på 

                                                        
872 Takman till Tillhagen, 14/1 1963. JT: C:2.  
873 Takman till Beckman, 21/1 1963.. JT: C:2  
874 Lars Beckman, Ragnar Berfenstam och John Takman, ”Motiveringar för fortsatt socialmedicinsk 
undersökning av zigenarna i Sverige”, s 2 f, bifogat till Takman, 1963 C. 
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vuxna romer i Stockholm. Jag återkommer till denna studie längre fram. Ut-
över de ekonomiska hinder, som i många fall förhindrade epidemiologiska 
undersökningar att genomföras på ”totalpopulationer”, drogs epidemiologin 
ofta med samplingproblem: ”För att få ett par hundra reumatiker inbegripna i 
en epidemiologisk undersökning skulle det krävas ett sample av kanske 10 000 
personer”, hävdade Takman och hans kollegor.875 Detta var emellertid inte ett 
problem för Zigenarundersökningen, som efter Stockholmsundersökningen 
kunde rapportera att bortfallet var lika med noll.876 Epidemiologiska forsk-
ningsfrågor, som i förlängningen kunde användas för att förbättra folkhälsan, 
framfördes sålunda som avgörande motivering för en AMS-finansierad ut-
vidgning av Zigenarundersökningen på nationstäckande nivå. 

För rehabiliteringen 
För att ytterligare övertyga AMS om nyttan med fortsatta socialmedicinska 
undersökningar av samtliga personer i landet som kategoriserats som ”svenska 
zigenare”, hävdade Beckman, Berfenstam och Takman att epidemiologiska 
forskningsresultat inte bara hade relevans för folkhälso- och socialpolitiska 
interventioner, utan också för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i synnerhet 
inom ramen för den expanderande arbetsvården. Hypotesen var att de sjuk-
domar som förekom bland romer hade sociala snarare än biologiska orsaker, 
det vill säga att romer ”i egenskap av diskriminerad grupp varit hänvisade till 
sämre bostadsförhållanden än någon annan population, möjligen med undan-
tag av de renskötande samerna”.877 Det var därför inte uteslutet, menade de, att 
den föreslagna epidemiologiska undersökningen skulle kunna användas som 
underlag för förebyggande åtgärder mot och rehabilitering vid reumatisk 
sjukdom, och att den därför skulle falla inom arbetsvårdsbyråns intressesfär. 
Detta var ett av de främsta argumenten för att den ”uppspårande verksamhet-
en” skulle omfatta alla svenska romer. Det appellerade både till vetenskapliga 
och arbetsvårdspolitiska ambitioner:  
 

I denna population finns en så massiv anhopning av socialt beting-
ade kroppsliga sjukdomstillstånd och andra handikapp, inte minst i 
form av analfabetism, att en uppspårande verksamhet som snävt be-
gränsas endast till problemfallen kommer att missa ett förhållande-
vis stort antal fall, där handikappen nyss debuterat och ännu före-
kommer endast som latenta arbetshinder.878  

 
De svenska romerna definierades alltså på gruppnivå som både medicinskt och 
socialt avvikande – en ”massiv anhopning” av kroppsliga och sociala sjuk-

                                                        
875 Beckman et al., i bilaga till Takman 1963 C, s. 3. 
876 Takman, 1963 C, s. 5. 
877 Beckman et al., i bilaga till Takman 1963 C, s. 3. 
878 Beckman et al., i bilaga till Takman 1963 C, s. 3. Understrykning i original. 
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domstillstånd och handikapp hotade deras tillvaro och chanser till framgångs-
rik anpassning och rehabilitering. Forskarna tycktes därmed implicera att även 
romer som till synes var välfungerande samhällsmedlemmar med arbete och 
bostad, kunde komma att drabbas av handikapp i framtiden och att de därför 
måste ”spåra upp” dem för att inte missa något fall. Fortsatta undersökningar 
av även de potentiellt friska romerna motiverades sålunda genom hänvisning 
till en förmodat latent avvikelse (i form av ”arbetshinder”). För att kartlägga 
och hantera avvikelsen krävdes enligt forskarna systematiserad kunskapsin-
samling och interventioner utformade utifrån omfattande socialmedicinska 
personundersökningar: 
 

[D)en erfarenhet man haft i andra länder av dessa minoritetsgrup-
pers879 anpassningsproblem kan man sluta sig till att det krävs dels 
individuella socialmedicinska undersökningar av hela populationer 
som underlag för arbetsvårdsåtgärder […]. En undersökning av 
hela den svenska zigenarpopulationen kommer sannolikt att ge upp-
slag av värde för utformningen av de speciella arbetsvårdsåtgärder 
som blir nödvändiga.880 

 
Forskarna insåg emellertid att en epidemiologisk studie av samtliga svenska 
romer skulle kunna uppfattas som en uteslutande vetenskaplig forskningsupp-
gift, och att den därför skulle falla utanför ramen för deras AMS-uppdrag.881 
De måste därför övertyga AMS att de epidemiologiska och medicinska forsk-
ningsfrågorna hade samhällelig nytta som gick utanför de vetenskapliga 
arenorna. Det var nödvändigt för tjänstemännen på AMS att kunna visa att den 
verksamhet de stödde låg inom myndighetens uppdrag.  

 För samhällsnyttan 
Detta – att påvisa samhällsnyttan – var ett grundläggande villkor för den sam-
produktion av forskning och statligt myndighetsarbete som gynnande både 
forskare och tjänstemän, och, enligt experter och myndigheter, även romerna. 
Så förklarar jag forskarnas sammankoppling av epidemiologiska forsknings-
frågor med det arbetsvårdspolitiska programmet; därigenom kunde forskarna 
etablera ett konkret samband som AMS kunde acceptera utan att det mandat i 
”zigenarfrågan” som regeringen tilldelat myndigheten utmanades. Det offic-
iella motivet för utökade undersökningar formulerades därför i arbetsvårds-
politiska termer av rehabilitering.  
 

                                                        
879 Dessa utgjordes enligt Takman av ”eftersatta minoriteter,… indianer, eskimåer, moarifolket [sic], 
åtskilliga indiska stammar osv.” 
880 Beckman et al., i bilaga till Takman 1963 C, s. 6. 
881 Beckman et al., i bilaga till Takman 1963 C, s. 3. 
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Statens övergripande syfte var emellertid att göra romerna självförsörjande. 
Följaktligen poängterade Takman i ett brev till Bertil Olsson på AMS också de 
ekonomiska aspekterna på den utökade undersökningen. För att understryka 
den ekonomiska nyttan gjorde Takman en jämförelse mellan summan för den 
socialhjälp, som 16 romska familjer i Stockholm hade fått under perioden 
1957-1962, med den summa som den socialmedicinska undersökningen av 
landets samtliga romer uppskattades kosta. Summorna var ungefär desamma, 
av vilket Takman drog slutsatsen att socialvården var ”orimligt dyr”, och häv-
dade att hela den planerade utökade undersökningen skulle betala sig själv om 
de genom den kunde bidra till att ”rehabilitera två eller tre familjer”.882 Ett ut-
ökat forskningsprojekt motiverades alltså genom att ställa en, enligt Takman, 
”passiv”, ovetenskaplig och kostbar socialvård mot en vetenskapligt under-
byggd, aktiv och förebyggande arbetsvård, där socialmedicinen hade en given 
plats.883 
 
En utökad undersökning kunde motiveras även ur samhällsvetenskapliga pers-
pektiv. I och med att de svenska romerna hade definierats som socialt isolat 
förelåg enligt forskarna ett ”unikt tillfälle” att tillämpa epidemiologiska och 
socialmedicinska metoder för att lösa också andra samtida problem. Dessa 
inbegrep, utöver folksjukdomar som reumatism, cancer och psykiska sjuk-
domar (varav samtliga inkluderades som variabler i journalformuläret, eller 
blev till fristående studier som i fallet med den reumatiska specialunder-
sökningen), även ”problem” som traditionellt undersökts inom samhällsveten-
skaperna: urbaniseringsprocesser och utvecklingsprocesser, övergång från 
nomadisk till bofasthet, etcetera. Dylika sociologiska frågeställningar kunde, 
enligt Beckmans, Berfenstams och Takmans motiveringar, få vetenskapligt 
fastslagna svar med hjälp av en utökad, heltäckande och mångvetenskaplig 
undersökning av de svenska romerna. 
 
Det teoretiska grundantagandet för de samhällsvetenskapliga forskningsfråg-
orna var att svenska romer befann sig på en linjär utvecklingskurva, där vissa 
hade nått målet och blivit ”helt integrerade i det svenska samhället”, medan 
andra ”i fråga om vanor, umgänge, attityder etc.” befann sig på ”samma 
utvecklingsstadium som under nomadtiden”. Mellan dessa två ytterligheter 
fanns flera ”stadier av utveckling” och det var ur både vetenskaplig och prakt-
isk synpunkt viktigt att noga kartlägga utvecklingsprocessen, hävdade fors-
karna, eftersom den snart antogs vara över då statens medborgarskapsprojekt 
förväntades nå framgång. En heltäckande studie skulle därför ge material dels 
för komparation av ”den alltjämt nomadiserande populationen med den 
urbaniserade”, dels för att belysa ”etapperna i utvecklingen från den ena nivån 

                                                        
882 Takman till Bertil Olsson, 6/3, 1963. JT. A:7 
883 Jfr Takmans argumentering för utökade forskningsanslag för ”social forskning” i Takman, 1966 A, 
s. 9-17. 
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till den andra”.884 För att inte riskera att en sådan omfattande förändring skulle 
komma att ske utanför vetenskapens registrerande blick måste myndigheterna 
bekosta utökningen, annars skulle de gå miste om vetenskaplig (det vill säga 
trovärdig och legitim – och politiskt användbar) kunskap om hur dylika pro-
cesser gick till.  
 
De flesta av de svenska romerna antogs alltså befinna sig i en utvecklings-
process, där det föregående stadiet – den ”låga utvecklingsnivån” – kopplades 
samman med negativt laddade tillstånd och levnadssätt som sjukdom, social 
utsatthet, nomadism, tradition etcetera, medan det slutgiltiga stadiet – den 
”höga utvecklingsnivån” – representerade målbilden, det vill säga hälsa, bo-
fasthet, anpassad livsstil, urbanitet, etcetera. Idéerna hämtade näring ur och 
närde ett dikotomiskt tänkande, som konstruerade medborgerliga dygder som 
motsatser till de laster eller handikapp – kroppslig och mental ohälsa, arbets-
löshet, social missanpassning och så vidare – som i samtiden bedömdes som 
oacceptabla ur samhälleligt såväl som socialmedicinskt och humanitärt pers-
pektiv. Socialmedicinarna presenterade sålunda den utökade Zigenarundersök-
ningen som ett sätt att få vetenskapligt säkerställda ”svar” på efterkrigstidens 
stora gåtor rörande samhälleliga och individuella förändringsprocesser. Under-
sökningens betydelse för rehabilitering av enskilda romer kom ur forskarnas 
perspektiv långt i bakgrunden, i alla fall i den officiella motiveringen om än 
inte i praktiken. 

Arbetsmarknadsstyrelsens motivering 
Från AMS:s perspektiv framstod dock möjligheten att få samtliga romer i 
landet undersökta som positiv ur framför allt individuellt rehabiliteringspers-
pektiv. Myndigheten hade haft stor användning för de individuella utlåtandena 
om ”stockholmspopulationen”, menade AMS:s tjänstemän, och det var därför 
önskvärt att de fick likadana utlåtanden om romerna ute i landet. Individuella 
socialmedicinska undersökningar uppfattades som en förutsättning för rehab-
ilitering: ”Även om bosättningen ute i landet har lyckats så är det samma prob-
lem för framtiden med försörjningen. Det är inte många som har lyckats med 
den”, menade Albert Bergh.885 För de inblandade experterna och även för 
tjänstemännen på AMS framstod Zigenarundersökningen som en banbrytande 
satsning som hade potential att skapa snabb förändring för romer. Föränd-
ringen skulle genomdrivas med hjälp av koordinerade och kraftfulla insatser 
på flera områden och nivåer samtidigt. Den allmänna opinionen måste också 
hänga med på tåget, menade generaldirektören Bertil Olsson: ”Vi måste ha 
rabalder kring det här för att lyckas”.886 Han gav order om att en tjänsteman på 
                                                        
884 Beckman et al., i bilaga till Takman 1963 C, s. 4. 
885 Takman till Berfenstam, 18/5 1963. JT. C:2.  
886 Takman till Berfenstam, 18/5 1963. JT. C:2. 
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arbetsvårdsexpeditionen skulle frigöras helt från andra arbetsuppgifter ”för att 
exklusivt ägna sig åt zigenarnas affärer, speciellt bostadsproblemet”.887 Vidare 
planerade AMS en rikskonferens under hösten 1963, där representanter för 
länsarbetsnämnderna och andra regionala och/eller lokala myndigheter skulle 
redovisa vad som gjorts och vad som återstod att göra för ”frågans lösning”.888  

Zigenarundersökningen – en ”pilot study” 
Zigenarundersökningens fokus och praktiska genomförande omformulerades 
sålunda av de medverkande forskarna på ett tidigt stadium utifrån veten-
skapliga snarare än välfärdspolitiska målsättningar. För Takman och forskarna 
på institutionerna i Uppsala var de ”svenska zigenarna” ett utmärkt under-
sökningsobjekt som hade potential att besvara en mängd vetenskapliga fråge-
ställningar av både medicinsk och samhällsvetenskaplig karaktär. För att få 
möjlighet att genomföra forskningen måste forskningsfrågorna passa forsk-
ningsfinansiärens målsättningar, det vill säga att skapa vetenskapligt underlag 
för arbetsvårdsåtgärder. Det var med andra ord viktigt att övertyga de statliga 
myndigheterna att tilldela medel för forskningen, vilket gjordes genom att låta 
de politiska och myndighetsformulerade frågorna dominera officiellt, medan 
de vetenskapligt formulerade frågorna ventilerades internt, framför allt 
forskare emellan men också inofficiellt med tjänstemännen på AMS.  
 
I ett brev, som Takman skrev till Berfenstam i maj 1963, framgår detta inoffi-
ciella spel tydligt. Där hävdade Takman, med hänvisning till ett informellt 
middagssamtal med en socialdemokratisk riksdagsman tillika byråchef på 
AMS, att Zigenarundersökningen ”är något av a pilot study i de interna krets-
arna i arbetsmarknadsstyrelsen”. Den ansågs dessutom vara en lyckad sådan, 
eftersom tjänstemannen å AMS:s vägnar inofficiellt hade efterfrågat fler lik-
nande studier. Han hade därför uppmanat Takman att be sina (vänster-
orienterade) socialmedicinska forskarkollegor (till exempel Gunnar Inghe och 
Gunnar Lindgren) att skyndsamt utarbeta forskningsprojekt för vilka de skulle 
begära anslag för hos AMS. Forskningen kunde röra sådana grupper som 
redan hade problematiserats ur socialmedicinska perspektiv (”t ex lösdrivare 
och alkoholister”), men för att AMS skulle bekosta den var det viktigt med rätt 
sorts vetenskapliga argument: ”Bara man kan ge såna motiveringar som vi gett 
för zigenarundersökningen, alltså de individuella rehabiliteringsaspekterna, så 
är det möjligt att få fram pengar genom AMS.” Det var med andra ord en 
fråga om semantik: ”… det finns tillräckligt med pengar för forskning i 
nödvändiga arbetsmarknadsuppgifter (bara man inte kallar det forskning).”889 
Kruxet var sålunda att formulera forskningsprojekt så att de föll inom ramen 

                                                        
887 Takman till Berfenstam, 18/5 1963. JT. C:2. 
888 Takman till Berfenstam, 18/5 1963. JT. C:2. 
889 Takman till Berfenstam, 19/5 1963. JT. A:7. 
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för AMS:s domäner, vilket Takman och hans kollegor lyckades utomordent-
ligt väl med. 
   
AMS-tjänstemännens stora tilltro till vetenskaplig kunskap som underlag (och 
garant) för interventioner innebar sålunda utökade möjligheter till social-
medicinska forskningsprojekt. AMS kunde å sin sida inte finansiera forskning, 
medan forskarna, å sin sida, måste förhålla sig ”objektiva” för att skapa tro-
värdighet för sin forskning bland sina kollegor. Enligt Latour får forskare, 
särskilt inom naturvetenskaperna, som ju socialmedicinen åtminstone delvis 
gjorde anspråk på att tillhöra, inte vara beroende av social eller politisk legi-
timitet utan måste bygga sin legitimitet på inomvetenskapliga grunder. Detta 
görs bland annat genom att etablera ett ”genomskinligt” referenssystem, som 
upprätthålls genom till exempel publicering.890 Detta bekräftar också Bom-
menel i sin studie av kariesexperimenten på Vipeholm; publicering var viktigt 
ett led i de odontologiska forskarnas arbete att skapa vetenskaplig trovärdig-
het.891  Ytterst handlar det om att i syfte att ge sken av objektivitet, dra upp 
acceptabla gränser som avgränsade forskningen från det omgivande samhäl-
let.892 Det är sådana aktiviteter som Gieryn benämner gränsdragningsarbete.  
 
Socialmedicinare som Takman och Inghe drog emellertid inte upp en definitiv 
gräns mot politiken utan var snarare explicit politiska i det att de utgick ifrån 
att samhälleliga orättvisor (i form av fattigdom, utanförskap, ohälsa, etcetera) 
skulle motverkas genom politiska reformer. För att dessa skulle bli framgångs-
rika krävdes vetenskapligt, och specifikt socialmedicinskt, underlag hävdade 
de. De allierade sig därför med AMS, en politiskt-administrativ myndighet 
med såväl ekonomiska medel som handlingsutrymme. Gieryn definierar 
gränsdragningsarbete som ”strategic practical action”, vilket motiveras av 
forskarnas direkta målsättningar, och/eller för att appellera till andra aktörers 
(”audiences and stakeholders”) målsättningar och intressen. Sålunda kan, 
enligt Gieryn, ”insider scientists” dra upp gränser för att uppnå eller försvara 
olika ”professionella” intressen. I dessa fall är det viktigt att hålla vetenskapen 
”ren” från politiska, ekonomiska och sociala intressen. I de fall där målsätt-
ningen är att skapa och utöka förutsättningarna för den egna forskningen, upp-
luckras emellertid gränserna mot icke-vetenskapliga (till exempel politiska, 
sociala och/eller ekonomiska) arenor: 
 

[I]f the stakes are autonomy over scientists’ ability to define prob-
lems and select procedures for investigating them, then science get 
”purified”, carefully demarcated from all political and market 
concerns, which are said to pollute truth; but if the stakes are 

                                                        
890 Latour, Bruno, 1987, s. 63-100; Latour, 1999, kap. 2. 
891 Bommenel, 2006, s. 176. 
892 Jfr Latour, 1999, s. 10-17. 
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material resources for scientific instruments, research materials, or 
personnel, science gets ”impurified”, erasing the borders or spaces 
between truth and policy relevance or technological panaceas.893   

 
Den vetenskapliga frågan, som vi enligt Gieryn bör ställa, är emellertid inte 
huruvida vetenskapen är ”ren”, ”oren” eller en blandning av dem båda, utan 
snarare hur dess uppenbarligen flexibla gränser och territorier stakas ut för 
olika syften, vilka konsekvenserna blir och vad/vem som påverkas av dessa 
konsekvenser. Inom ramen för denna avhandling kan jag endast ge tentativa 
svar på så komplexa frågor. Det framstår dock tydligt att forskarna, för att 
motivera en utökad undersökning, inte i första hand drog upp gränser som 
syftade mot att distansera vetenskap från politik. I stället sökte de formulera 
sina forskningsfrågor så att de passade till politiska målsättningar, bland annat 
för att säkra AMS:s finansiella och administrativa stöd för forskningen och 
den framtida avsättningen av forskningsresultaten i politiskt likväl som prakt-
iskt myndighetsarbete.  
 
Samtidigt var de noggrant utarbetade vetenskapliga metoderna för materialin-
samling och analys, som jag diskuterade i kapitel 8 och 9, ett uttryck för att 
socialmedicinarna, också, hade uttalat ”rena”, det vill säg inomvetenskapliga, 
ambitioner med Zigenarundersökningen. Formulerandet av nya forsknings-
frågor, och genomförandet av vetenskapliga projekt inom ramen för AMS:s – 
politiska – uppdrag, kan därmed också ses som exempel på gränsdragnings-
arbete, där socialmedicinen utökade undersökningen med nya forskningsom-
råden, som inte hade direkt socialpolitisk relevans.  
 
Att AMS knöt socialmedicinen till sig var en konsekvens av att social-
medicinen hade etablerat epistemisk auktoritet på den domän, som rörde prob-
lematiseringar av medborgare som identifierats som avvikande. På grund av 
denna accepterade myndigheterna också som trovärdigt att arbetet med de 
avvikande krävde socialmedicinsk kunskap på individnivå. Anpassningen var, 
som diskuterats, bland annat tänkt att ske inom ramen för arbetsvården, som ju 
ytterst hanterade relationen mellan ohälsa/handikapp och hälsa/arbetsförmåga, 
det vill säga praktiska socialmedicinska problemområden. Relationen måste 
således etableras mellan AMS och socialmedicinen; det var där förhandlingar 
fördes och allianser skapades. I det här skedet behövdes ingen legitimitet från 
romernas sida, den antogs vara mer eller mindre säkrad efter den framgångs-
rika första etappen i Stockholm. Av detta skäl, menar jag, framfördes inga 
motiveringar som syftade till att övertyga romer om nyttan med en expanderad 
Zigenarundersökning. Motiveringarna hade snarare formulerats på vetenskap-
liga grunder, i samklang med arbetsvårdspolitiska och praktisk-administrativa. 

                                                        
893 Gieryn, 1999, s. 23. 
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Expansion mot naturvetenskaperna  
Under arbetet med Stockholmsundersökningen formulerades nya forsknings-
frågor som, tack vare de vaga instruktionerna i AMS uppdrag, möjliggjorde att 
nya problemställningar och forskningsuppslag kunde infogas i Zigenarunder-
sökningens praktik. Takman hade redan i undersökningens initialskede, 
vintern 1962, identifierat vad han ansåg vara en förhöjd förekomst av reumat-
iska sjukdomar bland de svenska romerna. Detta föranledde honom att, inom 
ramen för men ändå fristående från Zigenarundersökningen, initiera en epi-
demiologisk studie på de vuxna romerna i Stockholm i syfte att kartlägga 
orsakerna till reumatism. Även denna undersökning legitimerades vetenskap-
ligt med hänvisning till de svenska romernas status som socialt isolat. Motiv-
eringen utgick ifrån en hypotes om miljöns betydelse för sjukdomens utbryta-
nde, och även för detta ändamål – att belägga eller avvisa hypotesen – var de 
”svenska zigenarna” en idealisk grupp för en vetenskaplig studie. Genom den 
socialmedicinska undersökningen hade man, enligt Takman, med relativt stor 
noggrannhet kunnat belägga hur länge varje individ bott i tält och/eller 
husvagn. Denna kunskap kunde, menade han, användas för att etablera en 
korrelation mellan dåliga levnads- och arbetsförhållanden och reumatism.894  
 
Utgångspunkten skulle vara de prover som tagits under Stockholmsundersök-
ningen, Lars Beckman hade nämligen ”till all lycka […] sparat serumproven i 
frysbox”, skrev Takman till reumatologen Kåre Berglund.895 Möjligheten 
förelåg således att göra fler analyser på det biologiska material som redan 
existerade. Stockholmsundersökningen hade genererat sådant gediget forsk-
ningsmaterial där alla möjliga faktorer (hereditära liksom miljömässiga) var 
inräknade, att det rentav framställdes som ett misstag att inte nyttja det för 
vidare studier. Bortfallet var nästintill obefintligt – ett närmast ouppnåeligt 
ideal för epidemiologiska undersökningar.896 För undersökningen återanvänd-
es också det så kallade anamnestiska materialet, det vill säga individers 
livshistorier avseende framför allt boende, arbete, sjukdomar, sociala och 
kulturella förhållanden, som hade samlats in genom intervjuer.  
 
Tjänstemännen på AMS, som inte hade befogenheter att anslå pengar till 
forskning, var som framgått i tidigare avsnitt införstådda med att det social-
medicinska teamet hade vetenskapliga ambitioner. De skulle därför inte ha 
något emot att ”renodlad” forskning bedrevs inom ramen för det projekt som 
de finansierade, menade Takman och avfärdade med detta den eventuella 
kritik som projektet kunde bli föremål för.897 Riksföreningen mot reumatism 

                                                        
894 Takman till docent Kåre Berglund, 1/6 1963. JT. C:2. 
895 Takman till docent Kåre Berglund, 1/6 1963. JT. C:2. 
896 Takman till docent Kåre Berglund, 1/6 1963. JT. C:2. 
897 Takman till docent Kåre Berglund, 5/6 1963. JT. C:2. 
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sköt i november 1963 till de nödvändiga forskningsanslagen, och i januari 
1964 drog undersökningen igång. Eftersom de ursprungliga blodproven 
bedömdes som kvalitativt och/eller kvantitativt otillräckliga krävdes emellertid 
nya blodprov. Av varje patient togs därför tre nya rör blod, varav ett sparades 
för Beckmans arkiv.898 En fråga som väcks här är hur det kom sig att biolog-
iskt material kunde arkiveras utan att några etiska problem angående detta 
kom upp till diskussion?  
 
Medicinsk etik hade knappast fått något större genomslag under efterkrigs-
decennierna; det stod forskarna mer eller mindre fritt att arkivera blodprov, 
testresultat och medicinska data för att eventuellt använda dem i nya samman-
hang och för andra ändamål.899 Detta framhåller också Nikolas Rose, som 
återger hur svensk och skandinavisk befolkningsstatistik i kombination med 
dess omfattande genetiska kartläggningar, i en artikel i den ansedda 
internationella vetenskapstidskriften Science från 1999 beskrivs som en 
biologisk-genetisk guldgruva färdig för exploatering:  
 

“Sweden and some other Nordic countries are sitting on a genomic 
gold mine. Their long-standing public health care systems have 
been quietly stockpiling unique collections of human tissue, some 
going back for decades…”900  

 
De biologiska materialen, fortsätter han i artikeln, sparades ursprungligen för 
terapeutisk eller diagnostisk användning, men forskare i vår samtid har insett 
att de innehåller värdefull och internationellt efterfrågad epidemiologisk in-
formation om samband mellan gener och sjukdomar. Register och biologiska 
material, som tidigare bevarades och användes som ett led i sjuk- och hälso-
vårdens arbete, har således kombinerats med storskalig genomisk analys i 
syfte att, ”… transform their citizenry into a resource for the production of 
wealth and health.”901 Att biologiska material har sparats i ett sammanhang 
och sedan återanvänds för andra, marknadsanpassade, syften, måste betecknas 
som väldigt problematiskt. 
 
Jag har inte haft möjlighet att undersöka under hur lång tid Medicinsk-genet-
iska institutionen i Uppsala arkiverade de blodprov som togs på svenska romer 
under 1960-talet eller huruvida proven sedermera användes i andra epidemio-

                                                        
898 Takman till Kalle Ahrfors, 8/12 1963. JT. C:2. 
899 Jfr Jersild, 2006, s. 343-345. 1966 inrättades vid Karolinska institutet den första etiska kommittén i 
Sverige, och 1974 hade samtliga medicinska fakulteter en forskningsetisk kommitté. Det var alltså 
först 1974 som forskning på människor regelmässigt började granskas. Bommenel, 2006, s. 327, not 
18. I Inghe, 1973, går det att läsa vilka om de fåtaliga etiska regler som socialmedicinska undersök-
ningar hade att förhålla sig till i samtiden. 
900 Rose, 2007, s. 150f. 
901 Rose, 2007, s. 150f. 
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logiska och/eller genetiska undersökningar. Men oavsett detta så visar artikeln 
i Science från 1999 att dylikt gjordes med andra biologiska material, i prak-
tiken och uppenbarligen i det tysta. Det vore en angelägen forskningsuppgift 
att, likt Susanne Bauer, spåra det biologiska materialet från den kontext där 
det ursprungligen samlades in, det vill säga Zigenarundersökningen och den 
epidemiologiska reumatologiska specialundersökningen, till eventuella efter-
följande studier och forskningsprojekt i andra sammanhang. 

Genomförandet av epidemisk-reumatologiska specialstudien 
Undersökningen var intensiv. Under ett och samma tillfälle skulle lederna 
röntgas, serologiska test göras samt en specialanamnes rörande sådant som 
antogs ha relevans för reumatiska sjukdomar samlas in. Man gjorde också 
hand- och fotavtryck enligt standardprogrammet för den specifika typ av reu-
matiska sjukdomar som undersöktes.902 Till första tillfället hade man kallat 
sjutton personer, och samtliga dök upp på avtalad tid. Eftersom studien syftade 
till att undersöka korrelationen mellan levnadsförhållanden (miljö och klimat) 
och reumatism uteslöts alla som kategoriserats som ”icke-zigenare”, ”finska 
zigenare” och ”spanska zigenare”. Dessa gruppers historiska levnadsför-
hållanden var nämligen, enligt Takman, inte identiska med den grupp romer 
som hade levt i Sverige sedan slutet av 1800-talet och som hade kategoriserats 
som ”svenska (hel-)zigenare”.  
 
På de fem första undersökningstillfällena undersöktes inte mindre än 91 
personer.903 För att få romerna att ställa upp på ännu en undersökning, så pass 
kort tid efter att de genomgått den omfattande socialmedicinska undersökning-
en, skrev Takman ett personligt brev. Det var tänkt att användas som ”mall” 
för övriga brev och vädjade till romernas medborgerliga ansvars- och solidar-
itetskänsla:  
 

… Undersökningen […] kanske inte blir till någon nytta för er, men 
den kan bli nytta för många andra. […]Om vi får tillfälle att föra 
denna undersökning på alla svenska zigenare över 15 år, så kommer 
denna undersökning att hjälpa till att avslöja orsakerna till kronisk 
ledgångsreumatism. Det är för detta som vi vill att alla zigenare ska 
bli undersökta, både de som är friska och de som är sjuka.904 

 
Samtliga av de som planerades ingå i den reumatologiska undersökningen 
hade Takman alltså undersökt i Stockholmsundersökningen. En del av dem 
hade han redan utifrån sin kunskap som socialläkare diagnosticerat med reu-
matoid artrit, det vill säga ledgångsreumatism, och han kunde därför hänvisa 

                                                        
902 Takman till Berfenstam, 21/1 1964. JT. C:2. 
903 Takman till Börje Ohlhagen, 20/2 1964. JT. C:2. 
904 Takman till NN & NN, 25/2 1964. JT. C:2. 
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till deras tidigare samtal om sjukdomen och eventuella läkemedel och/eller 
botemedel när han bad dem att återkomma för en ny undersökning, ”[d]in 
reumatism ska vi undersöka bättre på Karolinska sjukhuset”. Tillväga-
gångssättet var detsamma som i tidigare undersökningar; med hjälp av romer 
som Takman och undersökningsgruppen hade god kontakt med, eller var 
vänner med, skulle de övriga övertalas att ställa upp.905 Erfarenheterna från 
Stockholmsundersökningen angav metoderna:  
 

[A]llt som görs för att positivt intressera probanderna för undersök-
ningen reducerar bortfallet till ett minimum. Det är nödvändigt att 
ordna transporterna bra. Viss ersättning, gärna knuten till blod-
provstagningen, är också nödvändig. Om möjligt bör man också 
bjuda på kaffe under väntetiden i väntrummet.906  

 
Christer Hogstedt kallade personligen till undersökningen genom att besöka de 
tilltänkta undersökningsdeltagarna. Vid själva undersökningstillfället hämtade 
han dem med bil till S:t Görans, och skjutsade hem dem efteråt.907 
 
Undersökningen blev delvis en succé: samtliga av de kallade ställde upp och 
ingen vägrade blodprovstagning. Takmans hypotes om sambandet mellan kyla 
och fukt och reumatism blev emellertid vederlagd. Undersökningen visade att 
förhållandet snarast var att betrakta som omvänt; prevalensen av reumatoid 
artrit var rentav lägre bland de ”svenska zigenarna” än bland andra undersökta 
populationer. Takman blev överraskad, eftersom hans diagnoser utgick ifrån 
kriterier hämtade från den senaste internationella forskningslitteraturen. Krav-
en som ställdes inom svensk epidemiologisk forskning var dock hårdare än 
inom den internationella, menade han i ett försök att förklara hur hans veten-
skapliga slutsatser skilde sig från de reumatologiska experternas och hans 
egen förförståelse av sambanden.908 
 
Det biologiska materialet som Takman och den socialmedicinska arbets-
gruppen samlade in för medicinsk-genetiska institutions räkning frystes och 

                                                        
905 Takman till Fru NN, 14/12, 1963. JT. C:2. 
906 John Takman ”Planering av epidemiologisk undersökning: Förekomsten av Reumatoid Artrit bland 
zigenare i Stockholm. en epidemiologisk undersökning”. Sammanställningen av reumatologiska 
undersökningens utgifter visar hur stor roll detta spelade i praktiken; nästan sjuttio procent av 
utgifterna kan relateras till syftet att intressera romerna för undersökningen och reducera bortfallet. 
Av den totala summan (8 276,31 kr) hade 2 775 kr gått till ersättning för blodprov, 1 697,47 kr till 
ersättning för resor, 45 kr till ersättning för förlorad arbetsförtjänst mm., och 186,74 kr till kaffe, saft, 
bröd mm. Ersättningen till personalen uppgick till 3 563,10 kr. Hervor Isaksson till Riksföreningen mot 
reumatism ”Sammanställning av utgifter i samband med reumatologiska undersökningar av zigenare i 
Stockholm”, 6/5 1964. JT. A:5. 
907 Christer Hogstedt, ”Bilersättning i samband med reumatiska undersökningen av Stockholms 
zigenare”; Christer Hogstedt, ”Bilmil”. JT. A:5. 
908 Takman till Dr. Lars Hellgren, Hudkliniken Sahlgrenska sjukhuset, 22/11 1964. JT. A:5. 
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sparades, som nämnts, för eventuellt framtida bruk i epidemiologiska under-
sökningar och/eller som ”back-up” för att kunna göra om tester som miss-
lyckats. En biobank skapades sålunda, med tanke på potentiella framtida 
forskningsprojekt, innehållande det ”råmaterial” på vilket nya epidemiolog-
iska undersökningar kan genomföras. Biobanker beskrivs därför som ovärder-
liga för modern epidemiologi.909  Redan på planeringsstadiet av den epidemio-
logiska reumatologiska undersökningen funderade Takman i dylika banor. 
Han såg, tillsammans med sina forskarkollegor, den vetenskapliga potentialen 
i ytterligare insamling av blodprov och serum (det vill säga utöver de prov 
som togs för Zigenarundersökningens räkning), eftersom detta biologiska 
material eventuellt kunde arkiveras på flera olika institutioner och på så sätt 
bli till gagn för forskningen.  
 
Av både praktiska och finansiella skäl var det endast de vuxna romerna i 
Stockholm som inkluderades i den epidemiologiska reumatologiska studien. 
Dessa utgjorde ett förhållandevis begränsat undersökningsmaterial, särskilt 
med tanke på eventuella framtida forskningsprojekt. I ett brev till Kåre 
Berglund på Karolinska sjukhuset yrkade Takman sålunda på att utöka, om 
inte undersökningsgruppen, så i alla fall antalet insamlade prov.910 Av en 
händelse hade han nämligen fått reda på att en läkare i Göteborg, som hade 
många romer som patienter ”och åtnjuter stor uppskattning bland dem”, hade 
en bakgrund som reumatolog och hade medverkat i flera epidemiologiska 
undersökningar. Han funderade därför på att remittera de fall av reumatoid 
artrit han hittade bland romer i Göteborgsområdet till honom så att han kunde 
ta rutinprov på serum på dem. Takman motiverade detta med hänvisning till 
att det därigenom skulle gå ”lätt att ordna” så kallade arkivprov för både 
Karolinska sjukhuset och Medicinsk-genetiska institutionen i Uppsala.  
 
Utan att specificera det varken i ansökan om forskningsanslag (hos vare sig 
Riksföreningen mot reumatism eller hos AMS) eller inför de romer som 
lämnade blodprov, lade Takman och hans kollegor således grunden till en 
(potentiell) biobank. Detta kunde uteslutande motiveras av ”rena” veten-
skapliga argument, trots att forskningsfrågan angående romers reumatism ur-
sprungligen hade formulerats i samspel med arbetsvårdspolitiken. Den veten-
skapliga expansionen av Zigenarundersökningen i nya forskningsprojekt var 
sålunda en konsekvens av framför allt inomvetenskapligt gränsdragnings-
arbete, snarare än socialpolitiskt reformarbete. Rummet för socialmedicinsk 
forskning hade därmed utvidgats främst utifrån vetenskapliga överväganden. 

                                                        
909 Bauer, 2008, s, 419. 
910 Takman till Kåre Berglund, 10/9, 1963. JT. A:7. 
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En vetenskaplig strategi 
Som förespråkare för en socialmedicinskt holistisk ansats till studiet av sjuk-
domars uppkomst och spridning, såg Takman en möjlighet att tillföra nya 
variabler till epidemiologiska undersökningar. Han kritiserade tidigare forsk-
ning för att bortse från faktorer och förhållanden som kan ha förändrats över 
tid. I synnerhet intresserade han sig för näringsförhållanden och livsstil, och 
han efterfrågade ”en pålitlig utredning om zigenarnas kost och de förändringar 
som urbaniseringen medfört”.911 I undersökningen av romer i Stockholm hade 
Takman nämligen fått intrycket att den så kallade ”mellangenerationen”, det 
vill säga de som tidigare levt under dåliga socialmedicinska förhållanden men 
sedan övergått till bra bostadsförhållanden och hygglig levnadsstandard, var 
de som led mest av reumatiska besvär. Det verkade kort sagt som om 
sjukdomen bröt ut på allvar först efter att levnadsförhållandena förbättrats. 
Utöver hypotesen om sjukdomens korrelation med klimatet och miljön, ville 
Takman således också prova denna tes om reumatismens fördröjda verkan.  
 
Häri låg, med andra ord, motiveringen för en reumatologisk specialstudie av 
ett urval av de svenska romerna; härigenom kunde en objektiv och veten-
skapligt ”neutral” sanning om sjukdomen orsaker och förlopp i en samhällelig 
kontext etableras. Genom en studie av de ”svenska zigenarnas” hela livs-
situation, deras genetiska förutsättningar, hereditet (huruvida tidigare gene-
rationer varit reumatiker), sociala och medicinska situation (nuvarande och 
historiska), samt andra miljöfaktorer såsom diet- och dryckesförhållanden, 
siktade Takman sålunda mot att föra in sociala och sociologiska aspekter i den 
traditionellt kliniska och laboratoriebaserade epidemiologiska forskningen. 
Detta skulle medverka till en expansion av socialmedicinsk forskning in i 
angränsande vetenskapliga, kliniskt epidemiologiska fält. Jag förklarar därför 
planeringen och genomförandet av den epidemisk-reumatologiska studien som 
en del av en strategi som gick ut på att utöka socialmedicinens område till 
vetenskaper som traditionellt betecknades som naturvetenskapliga. En över-
gripande målsättning var att vidga rummet för socialmedicinska problemform-
uleringar, forskning och praktiskt arbete. Socialmedicinare siktade med andra 
ord inte bara mot att etablera epistemisk auktoritet i socialpolitiskt arbete, utan 
också inom den kliniska epidemiologin.  
 
Något sådant skedde emellertid aldrig. Någon officiell rapport publicerades 
inte, och undersökningen nämndes inte i Takmans slutrapport till AMS; den 
epidemiologisk-reumatologiska undersökningen gled in i vetenskaplig tystnad 
efter att Takmans diagnoser vederlagts av de reumatologiska experterna. Den 
var till en början tänkt att fylla ett eget kapitel i Takmans avhandling, men 
kapitlet uteslöts sedermera, då Olhagen på Reumatologen påpekade att ”det 

                                                        
911 Takman till Berfenstam, 22/8 1963. JT. C:2. 
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kan utsättas för mycket hård kritik av en epidemiolog, till exempel Erik 
Allander, och som reumatolog kan jag inte heller acceptera det.”912 Istället 
konstaterade Takman i sin avhandling att det förelåg skillnader mellan 
kliniska laboratoriebaserade studier (som Olhagen och Allander förespråkade) 
och epidemiologiska studier av ledgångsreumatism, där Takman förordade 
den senare metoden (som i hans undersökning hade resulterat i att fler fall av 
sjukdomen diagnosticerades bland romerna), och hänvisade till sitt egen 
opublicerade manuskript Prevalence of rheumatoid arthritis in Swedish 
Gypsies (1968).913 Gränsdragningsarbetet genom expansion gentemot den 
kliniska, laboratoriebaserade, reumatologin gick med andra ord i stöpet, då 
fältets etablerade experter ifrågasatte vetenskapligheten i de socialmedicinska 
undersökningsmetoderna. Konsekvensen blev snarare att gränserna mellan 
socialmedicin och reumatologi skärptes. Den epidemisk-reumatologiska 
specialstudien kan sålunda ses som ett misslyckat försök att hävda socialmedi-
cinsk legitimitet inom ett angränsande vetenskapligt fält. Takman formulerade 
emellertid fler forskningsfrågor och föreslog nya forskningsprojekt, som 
riktade in sig på andra vetenskapsområden. 

Expansion mot samhällsvetenskaperna 
Utbildningsprojektet 
Under våren 1963 lade Takman fram ett förslag för AMS om ett utbildnings-
projekt för vuxna romer, som ett led i deras rehabilitering. Idén kom delvis 
från före detta tidskriftsredaktören Evert Kumm, som i Stockholms-Tidningen 
i april 1963 föreslagit en folkhögskola för vuxna romer.914 Även Katarina 
Taikon hade presenterat en liknande idé i Nya Folket i Bild.915 Takman hade 
emellertid tankar på att projektet på samma gång skulle kunna utföras som 
myndighetsintervention och vetenskaplig forskning. För att projektet skulle bli 
framgångsrikt i båda dessa avseenden vände han sig till Åke W. Edfeldt och 
Arne Trankell på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Frågan var om de, på grundval av deras vetenskapliga kompetens, skulle vara 
intresserade av att utforma undervisningsmetoderna. För att motivera dem att 
medverka påtalade han den unika möjligheten att bedriva forskning; det är, 
skrev han, ”inte är lätt att hitta analfabeter för försöksverksamhet” och menade 
vidare att ”här finns kort sagt arbetsmaterialet” för sådan forskning.916  
 

                                                        
912 Börje Olhagen till Takman, 25/9, 1974. JT. C:4. 
913 Takman, 1976, s. 111-113. 
914 1965 publicerade Kumm skriften Zigenare och vanliga svenskar: fakta om en s.k. raskonflikt, till 
förmån för ”zigenarskolan”. 
915 Taikon, 1963, s. 140. 
916 Takman till Arne Trankell, 10/5.1963. JT. H:2.  
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”Arbetsmaterialet”, som han åsyftade var de vuxna romer som var aktuella för 
det tilltänkta, AMS-finansierade, utbildningsprojektet. Tillgången till detta 
beforskningsbara ”arbetsmaterial” gav, enligt Takman, pedagogerna således 
möjlighet att ”göra på en gång en nyttig praktisk insats och ett intressant forsk-
ningsarbete genom att ta hand om undervisningen av våra zigenare.917 Åter-
igen blir det tydligt att vetenskapliga forskningsprojekt rörande romer 
utformades i samspel med arbetsmarknadspolitik och myndighetsarbete. Detta 
skedde emellertid inte officiellt, utan genom informella kontakter forskare och 
tjänstemän emellan. Forskarna utökade sina möjligheter till forskning genom 
att formulera projekt så att de sammanföll och samspelade med myndigheter-
nas interventioner. Takman representerade i det här fallet både myndigheter-
nas och forskarnas intressen; han fungerade till en början som den förmedlan-
de länken mellan AMS, som finansierade projektet, och pedagogerna på 
Stockholms universitet, som planerade och genomförde projektet.  

Arbetsmarknadspolitiska och vetenskapliga motiv 
Utbildningsprojektet betraktades av både Takman och AMS-tjänstemännen 
som ett försök att testa huruvida undervisning och arbetsträning i familje-
grupper var en framkomlig väg i rehabiliteringen av ”zigenarna”. Tanken var 
att lärarna på kursen skulle bo och leva tillsammans med sina familjer ”under 
samma betingelser som zigenarna”.918 Om kursdeltagarna valdes ut med 
omsorg ”bland dem som har de bästa förutsättningarna att samarbeta lojalt och 
ambitiöst med lärare och arbetsledare”, menade Takman att dessa kunde 
fungera som en ”pressure group inom zigenarpopulationen för ett mera 
långsiktigt omskolnings- och arbetsträningsprogram.”919 Projektet motiverades 
på det här stadiet sålunda ur främst praktiska och arbetsmarknadspolitiska 
perspektiv.  
 
När AMS i maj 1963 tog beslutet om att utvidga undersökningen till ”lands-
ortspopulationen” kom Takmans förslag upp till diskussion. Pedagogerna på 
Stockholms universitet rapporterades vara intresserade, och AMS hade sedan 
tidigare ordnat internatskoleverksamhet inom ramen för arbetsvården. Det nya 
med Takmans förslag var att undervisningen och hela utbildningssituationen 
skulle baseras på, och utgöra material för, vetenskaplig forskning. Efter mötet 
hos AMS den 18 maj 1963 skrev Takman till Berfenstam: 
 

Detta projekt är självfallet en mycket osäker historia och kan sluta 
med misslyckande. Men får man rätta folket i ledningen och en 

                                                        
917 Takman till Arne Trankell, 10/5.1963. JT. H:2.  
918 Takman, 1963 C, s. 23. Idén kan jämföras med 1940-talets ”ambulerande zigenarskolor”, som lades 
upp på liknande sätt. Se Montesino, 2002 och Sjögren, 2010. 
919 Takman, 1963 C, s. 23. 
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handplockad samling familjer som försöksobjekt kan det gå bra. I 
alla händelser blir det jävligt intressant.920  

 
Handplockningen av familjer skulle genomföras utifrån den socialmedicinska 
kunskap som Takman hade skapat om enskilda romer. På grund av menings-
skiljaktigheter mellan AMS:s två ”experter”, Takman och Tillhagen, bord-
lades projektet emellertid sommaren 1963 och genomfördes inte förrän som-
maren 1964.921 
 
För Takman var skolprojektet en del av romernas rehabilitering, och han såg 
det därför som sin inofficiella plikt att medverka till dess genomförande.922 
Samtidigt framstod möjligheten att genomdriva nya forskningsprojekt som 
lockande. Under hösten 1963 korresponderade Takman med både Arne 
Trankell och Evert Kumm i delvis gemensamma, delvis olika syften. Det 
gemensamma gällde skolprojektet; samtliga var måna om att det skulle 
genomföras. För Kumms del låg intresset, enligt honom själv, huvudsakligen i 
ett tillvaratagande av romernas medborgerliga rättigheter och deras ”anpass-
ning” till samhället. Trankell representerade vetenskapen och akademin och 
var således intresserad av att skapa ny kunskap av generell utbildningspsyk-
ologisk natur. Samtliga såg sig dock mer eller mindre som aktivister i romer-
nas medborgarrättsrörelse. Takman och Trankell fortsatte att söka pengar för 
sommarkursen på privat väg, men utan framgång.  
 
Internatskolekursen genomfördes slutligen sommaren 1964 med hjälp av 
AMS:s finansiering. AMS gav det praktiska huvudmannaskapet till ABF:s 
Stockholmsavdelning, medan pedagogerna från Stockholms universitet stod 
för undervisningen och den vetenskapliga analysen, och det nyligen bildade 
aktivistorganet Zigenarsamfundet stod för lokaler och viss personal på 
kursgården där internatet hölls.923 Takman valde, utifrån sin socialmedicinska 
detaljkunskap, ut de familjer och individer som han ansåg vara bäst lämpade 
för försöksverksamheten, det vill säga ”… de mest disciplinerade och intres-
serade”.924 Officiellt var han dock inte inblandad i frågan utan hänvisade till 

                                                        
920 Takman till Berfenstam, 18/5, 1963. JT. H:2. 
921 Meningsskiljaktigheterna kan följas korrespondensen i JT. H:2. 
922 Takman till Berfenstam, 12/6 1963. JT. H:2. 
923 Zigenarsamfundet konstituerades hemma hos Katarina Taikon och Björn Langhammer en 
torsdagskväll i slutet av november 1963. Evert Kumm till John Takman, 23/11, 1963. JT. H:2. Evert 
Kumm var med och skapade det och övriga medlemmar var vid tillfället (utöver Takman): Katarina 
Taikon och Björn Langhammer, Rosa Taikon, Bengt Virmark, Christer Hogstedt, zigenarkonsulenten 
Nils Wall, socialassistenten Orvar Hjelm, Evert Sturm, pedagogikprofessorn Åke Edfeldt, 
pedagodikprofessorn Arne Trankell, folkskolläraren Britta Flodin, skolsköterskan Tea Åström, 
skådespelaren Allan Edvall, samt Ragnar Berfenstam. Gösta Netzén tillfrågades om att åta sig 
ordförandeskapet i Zigenarsamfundet men tackade nej. 1963.  
924 Takman till Jörgen Eriksson, 13/2, 1964; Takman till Evert, Britta, Katarina och Tea ”och absolut 
inga andra”, 14/3, 1964. JT. H:2. 



281 

en rad tjänstemän på socialstyrelsen, socialvården i Stockholm och AMS.925 
Eleverna var åtta vuxna romer, rekryterade på grundval av Takmans 
rekommendation.926 Personalen bestod av husmor, två köksbiträden, tre lärare, 
varav en fungerade som studierektor, en psykolog, som även undervisade på 
deltid, samt en rektor som dessutom fungerade som yrkeslärare för männen 
(motorlära och bilkörning). Husmor och en av de två kvinnliga lärarna skötte 
yrkesutbildningen för kvinnorna (sömnad och matlagning). Den teoretiska 
undervisningen riktades till både män och kvinnor, medan de praktiska 
momenten var mer könsuppdelade med tyngdpunkt i hemarbete för kvinnor 
och industriarbete för män.  

Nya forskningsuppslag 
Takman var en nod i ett nätverk som samlade aktörer i samtiden som på något 
sätt var verksamma i den (i viss utsträckning Stockholmscentrerade) ”zigenar-
frågan”. Han intog flera positioner i detta nätverk och fungerade som utredare, 
forskare, socialläkare, konsult, aktivist, politiker, med mera, och bar den iden-
titet som hans position i nätverket gav vid varje givet tillfälle. Han kunde med 
andra ord agera i såväl myndigheters som forskares och medborgaraktivisters 
intressen och han fick flera forskningsidéer, där de olika intressena kom till 
uttryck i olika grad. I augusti 1963 skickade han några av dessa forsknings-
idéer till Arne Trankell. Han grupperade de tänkta projekten i fem kategorier, 
som vardera rörde teman angelägna för antingen för vetenskapen och/eller för 
romernas rehabilitering: 1. Psykologisk anlagsundersökning, 2. Undersökning 
av diskrimineringen, 3. Socialpsykologisk eller sociologisk undersökning, 4. 
Undersökning av motivationen, 5.  Undersökning av läs- och skrivkunnigheten 
bland vuxna romer.927  
 
Att detta var särskilt intressanta undersökningsområden hade Takman kommit 
fram till under genomförandet av Stockholmsundersökningen, och han poäng-
terade särskilt möjligheten att samproducera myndighetsunderlag och veten-
skaplig kunskap: ”Fördelen med att få arbetet gjort på detta sätt är ju inte bara 
att vi får individuella utlåtanden utan också en vetenskaplig analys och sam-
manfattning av hela resultatet.” Ytterligare en motivering till att utföra fler 
forskningsprojekt med svenska romer som ”forskningsmaterial” var att resul-
taten kunde komma till nytta i hans planerade avhandling i socialmedicin: ”Jag 
ska efter grovarbetet på fältet sätta mej ner och göra en socialmedicinsk 
monografi om zigenarna och har då stor nytta av alla delundersökningar som 
kan bli gjorda medan grovarbetet håller på”, skrev han till Trankell.928 

                                                        
925 Takman till Evert Kumm, 29/1, 1964. JT. H:2.  
926 Takmans sammanställningar ”Kandidater för sommarkursen 63.” JT. H:1; Takmans lista ”Betr. 
sommarkursen för zigenare 1963.” 11/6 1963. JT. H:1. 
927 Takman till Arne Trankell, 19/8 1963. JT. H:2. 
928 Takman till Arne Trankell, 19/8 1963. JT. H:2. 
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Flera av frågeställningarna var av utpräglat samhällsvetenskaplig karaktär, och 
skulle kunna inordnas som en del av olika forskningslägen. Ytterst korrespon-
derade de emellertid till de svenska romernas oacceptabla position utanför 
välfärdssamhällets institutioner (framför allt den reguljära arbetsmarknaden 
och det offentliga utbildningssystemet). Den övergripande, men implicita, 
målsättningen var således att formulera vetenskapliga svar på hur romer skulle 
inkorporeras i dessa institutioner, det vill säga hur de skulle kunna göras till 
dygdiga medborgare i praktiken. Därvidlag kunde studier av såväl anlag och 
socialpsykologisk inställning som motivation och praktiska färdigheter vara 
till nytta. Takmans forskningsidéer formulerades därmed i tätt samverkan med 
statliga medborgarskapsprojekt.  
 
Samtliga av Takmans forskningsidéer utvecklades sedermera i någon form, 
huvudsakligen inom ramen för den omfattande forskningsverksamhet om 
romer i Stockholm, som pedagogerna och psykologerna på Stockholms uni-
versitet utarbetade under andra halvan av 1960-talet.929 I processen kunde 
socialmedicinarnas inflytande i både vetenskaplig forskning och i myndighets-
arbete gällande romer ha utökats. Men de forskningsfrågor som Takman hade 
skisserat utvecklades snarare till nya, fristående, forskningsprojekt som drevs 
av framför allt pedagoger och socialpsykologer. Med hjälp av Takman och de 
forskningsresultat som hade skapats i Zigenarundersökningen överfördes kun-
skapen därmed till andra vetenskapliga områden, där de kunde utvecklas för 
att etablera vetenskaplig auktoritet för nya vetenskapliga experter. Kunskaps-
produktionen inom ramen för efterkrigstidens ”zigenarfråga” fortgick med 
andra ord, men inom andra discipliner och nya medborgarskapsprojekt. Det 
som är tydligt är emellertid den starka kontinuiteten och sambanden mellan 
dessa respektive forsknings- och medborgarskapsprojekt. Det var med andra 
ord inte bara vetenskap och politik som samproducerades, även olika kun-
skapsområden samproducerades i någon mån, då forskningsfrågorna sprang ur 
samma paradigm om avvikande, handikappade och hjälpbehövande romer.  

Forskning inom myndighetens ramar  
Efter internatskolekursen kom skiljaktiga meningar mellan parterna som varit 
involverade i projektet i dagen.930 Takman, som hade planer på nya socialmed-
icinska forskningsprojekt med AMS som tilltänkt finansiär, sökte strategiskt 
hålla sig utanför konflikterna, och han uppmanade övriga medlemmar i 
Zigenarsamfundet att ”göra klar boskillnad” mellan yrkesarbetet och aktivism-

                                                        
929 Se vidare Montesino, 2002, kap. 9 och 10.  
930 Aktivisterna i Zigenarsamfundet, pedagogerna från Stockholms universitet, romerna som deltog i 
sommarkursen, tjänstemännen från AMS och ABF, och Takman, drog åt mer eller mindre olika håll. 
Även inom Zigenarsamfundet fanns konflikter, som vädrades i ”konfidentiella” och ”privata” brev till 
bland annat Takman. Se korrespondensen i JT. H:2. 
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en.931 Inför Olsson på AMS försäkrade han sin lojalitet: ”Jag hoppas livligt att 
du känner att jag jobbar för AMS, inte mot AMS.”932 Zigenarsamfundet fyllde 
en viktig funktion för romernas medborgarrättskamp, framhöll han inför 
andra, men det var av bland annat taktiska skäl viktigt att hålla sig väl med 
tjänstemännen på AMS.933 Genom sin gränsöverskridande verksamhet som 
socialmedicinare, forskare, politiker, aktivist och opinionsbildare hade han 
erfarenhet från och kontakter inom flera olika fält. Han hade också skaffat sig 
en gedigen erfarenhet av AMS och visste hur han måste gå tillväga för att 
säkra myndighetens finansiering.  
 
Som forskare med statligt myndighetsuppdrag hade han att förhålla sig till de 
ramar som AMS satte. Handlingsutrymmet inom dessa ramar var, som tidigare 
diskuterats, i flera avseenden betydande men AMS var, med Takmans ord, 
”infamt påpassad” av borgerliga politiker och måste därför ”vara mycket noga 
med formerna för allt den inblandas i”.934 Takman försökte av detta skäl gå en 
försiktig balansgång där han å ena sidan kritiserade ”tröga byråkrater”, men å 
andra sidan måste stödja ”rätt” byråkrater. Hans försiktighet hade troligtvis 
också att göra med att det pågående forskningsprojekt, som han drev under 
AMS:s arbetsvårdande paroll, var beroende av goda relationer med AMS-
tjänstemännen för att hans idéer om prospektiva rehabiliterande forsknings-
projekt rörande samerna skulle få finansiering. Takman hade under arbetet 
med Zigenarundersökningen nämligen ”upptäckt” samerna, vilka han menade 
var en grupp som var socialmedicinskt jämförbar med romerna: 
 

[B]ortsett från zigenarna så är det en annan undersökning som 
börjar fånga mej. Ett par mycket intressanta samtal med arbets-
marknadsstyrelsens folk i Norrbotten bekräftade mina misstankar 
om att samerna är om möjligt lika eftersatta som zigenarna har 
varit. […] Men nu har jag i alla fall fått reda på att AMS börjat 
röra i det. 935 

 
Det socialmedicinska intresset för samerna både villkorades och sporrades av 
att AMS hade visat intresse för ”frågan”. En satsning från AMS skulle både 
garantera forskningens finansiering och en praktisk tillämpning av socialmed-
icinarnas konkreta forskningsresultat. Socialmedicinska problemformuleringar 
uppmärksammades med andra ord i den socialpolitiska debatten, snarare än 
inom den medicinska. Takman och likasinnade socialmedicinare var själva 
övertygade om att deras kunskap var en god, för att inte säga nödvändig, 
                                                        
931 Takman till Britta Flodin, ”strängt konfidentiellt”, 13/3, 1964. JT. H:2. 
932 Takman till Bertil Olsson, 18/8, 1964. JT. H:2. 
933 Takman till direktör Lars Ag, Örebro-Kuriren, 19/8 1964, ”Jävligt personligt och konfidentiellt”; 
Takman till Bertil Olsson, 18/8, 1964. JT. H:2. 
934 Takman till Britta Flodin, 13/3 1964. JT. H:2. 
935 Takman till Berfenstam, 17/3, 1964. JT. A:8. 
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grund för framgångsrika medborgarskapsprojekt. Det var dock viktigt att den 
socialmedicinska forskningen bedrevs av rätt personer inom fältet. Enligt 
Gunnar Inghe var det viktigt att Takman och Berfenstam ”mutade in 
samerna”, för annars skulle någon annan, troligtvis mindre radikal social-
medicinare göra det, ”och då blir det bara skit.”936 Det fanns alltså mot-
sättningar mellan socialmedicinare, som huvudsakligen tycks ha baserats på 
skillnader i politisk åskådning.  
 
Trots att det är strategierna som den här avhandlingen till stor del fokuserar 
på, är det viktigt att lyfta fram det kontextuella i den socialmedicinska forsk-
ningspraktiken och medborgarskapsarbetet. Formuleringen av nya forsknings-
frågor och -projekt var en konsekvens av det som Clarke & Fujimura beskriv-
er som forskningssituationen, det vill säga allt som sammantaget styrde händ-
elsernas utveckling. Jag ser det alltså inte en konsekvens av sinnrikt uppdrag-
na planer och strategier, som genomfördes i syfte att manipulera myndigheter, 
forskarkollegor eller allmänhet. Socialmedicinarnas intentioner var goda, med 
vilket jag menar att de med sin forskning siktade mot att förbättra samhället 
och situationen för enskilda medborgare utifrån den kunskap som de ansåg sig 
representera.  Samtidigt fanns det hos socialmedicinarna, liksom hos de flesta 
professionella och akademiker (också idag), en drivkraft i att etablera sin egen 
kunskap som central och att sedan försvara denna position gentemot utmanare 
inom eller utom fältet. Ett sätt att göra detta är att profilera sig mot 
”traditionella” tänkesätt och därmed etablera sig själv som en representant för 
nytänkande, högst upp på en skala av dygdigt, framstående medborgarskap. 
 
Det var också, som jag tidigare har diskuterat, viktigt att hålla forskningen fri 
från omgivande sociala och/eller politiska verksamheter. Takman såg därför 
till att utåt sett hålla rågångarna mellan sina olika roller klara för att framstå 
som ”opartisk s.k. expert”. Orsaken var delvis praktisk – det var enda sättet 
han kunde arbeta ”planmässigt” med Zigenarundersökningen, som var ”så 
primärt nödvändig för hela jobbet med zigenarnas rehabilitering”.937 Men det 
låg också strategiska överväganden bakom:  
 

[Zigenarundersökningen] är […] den första i sitt slag i det här 
landet, och jag har förhoppningar om att AMS behöver mina tjänst-
er för liknande undersökningar, t ex av samerna. (Men därom inte 
ett knyst till någon!).938 
 

Det var därför väldigt viktigt att genomföra uppdraget på bästa sätt (”snabbt 
och ekonomiskt”), så att ingen skugga skulle falla över AMS. Det över-

                                                        
936 Takman till Berfenstam, 17/3, 1964. JT. A:8. 
937 Takman till Britta Flodin, ”strängt konfidentiellt”, 13/3, 1964. JT. H:2. 
938 Takman till Britta Flodin, ”strängt konfidentiellt”, 13/3, 1964. JT. H:2. 
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gripande syftet med att skapa god forskning (ur såväl vetenskapliga som 
myndigheters perspektiv) var emellertid, menar jag, att etablera socialmed-
icinen som epistemisk auktoritet i praktiskt socialt arbete. Detta framhöll 
också Takman som ett dominerande motiv: 
 

[V]i försöker också göra den [Zigenarundersökningen, min anm.] 
så nyttig för alla individer och familjer, som undersöks att vilken 
idiot som helst i svensk socialvård måste inse att detta är om inte 
Modellen så dock en av modellerna.939 

 
Takmans position mellan vetenskap, politik och social praktik innebar att han 
hade insyn i och påverkansmöjligheter på flera olika fält. Att officiellt dra 
gränser mellan de olika fälten uppfattades dock, framgår det i Takmans kor-
respondens, som nödvändigt för att etablera socialmedicinens monopol inom 
svensk socialvård. De skarpa gränserna som forskare, enligt Latour och 
Bommenel i hans spår, måste dra mellan forskning och politik för att skapa 
trovärdighet, var således viktiga även för efterkrigstidens socialmedicin. Sam-
tidigt är det tydligt att varken forskning eller politik var verksamheter som 
drevs i avskildhet i enskilda, fristående enklaver. Snarare rörde det sig om 
motsatsen; i Zigenarundersökningens praktik, och i synnerhet i dess expansion 
framträder forskningens och politikens ibland ömsesidigt förstärkande, ibland 
förhindrande, men alltid sammankopplade men föränderliga och historiskt 
specifika relation.  

Nödvändiga gränsdragningar 
Det fanns emellertid viktiga gränsdragningar, som framför allt handlade om att 
skapa förutsättningar för forskning. Gieryn beskriver gränsdragningsarbete 
som bestående av strategiska, praktiska handlingar, och han menar att dessa 
handlingar kan ha kortsiktiga eller långsiktiga, direkta eller indirekta mål-
sättningar. Vilka gränser som är nödvändiga att dra beror på syftet med 
forskningsprojektet.940 En målsättning för efterkrigstidens socialmedicinska 
forskare var otvetydigt att säkra forskningens materiella förutsättningar, och 
här var samarbetet med AMS potentiellt avgörande. Som jag har visat var det 
emellertid en målsättning att etablera socialmedicinen som, med Takmans ord, 
”om inte Modellen så dock en av modellerna” för arbetsvårdspolitikens och 
socialpolitikens genomförande. I detta avseende var det viktigt att dra tydliga 
formella gränser, inte mot AMS som representerade och genomförde den 
socialdemokratiska regeringens politik och finansierade forskningen om 
romer, utan mot till exempel Zigenarsamfundet, som eventuellt kunde utmana 
och ifrågasätta denna politik.  
 
                                                        
939 Takman till Britta Flodin, ”strängt konfidentiellt”, 13/3, 1964. JT. H:2.  
940 Gieryn, 1999, s. 23. 
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En fråga som väcks gäller hur socialmedicinens expansiva kunskapsområde 
och växande anspråk kunde vara tillräckliga för att skapa trovärdighet och 
legitimitet under 1960-talet? Svaret ligger, menar jag, delvis i social-
medicinens per definition gränsöverskridande karaktär; socialmedicin var både 
naturvetenskap och samhällsvetenskap, använde sig av såväl medicinska 
metoder som metoder hämtade från socialt arbete, den inbegrep både klinisk 
praktik och forskning, och den var både policyinriktad och praktiskt inriktad; 
den genomfördes på både gruppnivå och individnivå och, slutligen, den 
finansierades både av myndigheter och andra offentliga institutioner samt av 
inomvetenskapliga aktörer. Under decennierna efter andra världskriget pågick 
i själva verket arbetet med att staka ut gränserna för socialmedicinens – enligt 
förhoppningarna vidsträckta – område och definiera vad som skulle ingå i 
detta område. I detta gränsdragningsarbete var det viktigt vilka aktörer man 
lierade sig med.  
 
Relationen mellan ledarskapet inom AMS och några av socialmedicinarna, 
bland andra Takman, Berfenstam och Inghe, måste beskrivas som mycket gott 
under det tidiga 1960-talet. Man kunde dra nytta av varandra för att nå sina 
respektive målsättningar. För att bibehålla status quo var det dock viktigt att 
inte släppa in andra socialmedicinare, som dels kunde producera förment 
”dålig” forskning, och dels kunde riskera den ömtåliga relationen mellan 
underfinansierade forskare och mäktig statsmyndighet. Takman och Inghe 
tycks sålunda ha sett ett behov att dra en gräns inom fältet, för att ”muta in” ett 
specifikt undersökningsområde som sitt eget.  
 
En motivering, som framhävdes för gränsdragningen var forskarnas unika er-
farenhet av undersökningsprojekt, som var både myndighetspolitik och forsk-
ning på samma gång: ”Nu har vi ju fått en massa nyttiga erfarenheter om hur 
en sån här kombinerad epidemiologisk och rehabiliterande undersökning ska 
läggas opp.”941 De, det vill säga framför allt Takman och Berfenstam, hade i 
och med detta etablerat sig som ett slags fristående forskningsavdelning hos 
AMS, tycktes Takman säga, och han skisserade upp ett stort och omfattande 
forskningsprojekt (”Givetvis blir samerna ett jobb för flera team”), där 
socialmedicinarna inte bara kunde lösa medicinska gåtor utan också sam-
hällsrelaterade problem relaterade till urbanisering och omstrukturalisering:  
 

[D]et skulle kunna bli ett så stort material att det kunde bli betyd-
elsefullt för utforskandet av flera centrala sjukdomsgrupper (t ex 
schizofreni, reumatoid artrit, kanske cancer). […]För mej är det 
inte den epidemiologiska undersökningen som drar mest. Jag tror 
att en stor undersökning ad modum Zigenarundersökningen 1962-
1963 skulle kunna rädda samerna undan en förödande framtid och 

                                                        
941 Takman till Berfenstam, 17/3, 1964. JT. A:8. 
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kanske bidra till att rycka opp en stor del av Norrbotten ur 
letargin.942 

 
Förmodligen, tänkte sig Takman, ”behövs det också undersökningar av den 
vanliga norrbottniska befolkningen på de orter där samerna vistas”. På så vis 
skulle man få en ”kontrollgrupp gratis”, resonerade han.943 De socialmedicin-
ska problemformuleringarna expanderade med andra ord inte bara till ytter-
ligare befolkningsgrupper, som antogs vara avvikande på liknande sätt, utan 
den expanderade till hela befolkningen, där även de normala måste undersökas 
i både komparativt och rehabiliterande syfte. 
 
Genomförandet av Zigenarundersökningen gav Takman således många nya 
forskningsuppslag, som potentiellt kunde användas för att utvidga socialmed-
icinens gränser inom svenskt policy- och myndighetsarbete. Det genomfördes 
emellertid aldrig någon ”Sameundersökning”, även om Takman motionerade i 
frågan i riksdagen 1974.944 Det synes som om den ”politiska socialmedicinen” 
som Takman och Inghe förespråkade fick allt mindre utrymme under 1970-
talet. Om detta berodde på att andra falanger inom socialmedicinen var mer 
framgångsrika i sina strategier och lyckades konkurrera ut dem, eller om 
antalet socialmedicinska ”problem” minskade i takt med välfärdssystemens, 
bostadsmarknadens, arbetsmarknadens och sjukvårdens utveckling, låter jag 
vara osagt. Detta vore dock en intressant fråga för vidare forskning. 
 
 

                                                        
942 Takman till Berfenstam, 17/3, 1964. JT. A:8. 
943 Takman till Berfenstam, 17/3, 1964. JT. A:8. 
944 Takmans motion 1974:1404. De flesta av Takmans (tillsammans med andra kommunister) motioner 
rörande samer under 1970-talet föreslog och/eller begärde att en speciell minoritetspolitik skulle 
utformas för samer som en etnisk minoritet med särskilda behov av skydd och stöd (inom t ex språk, 
näringslagstiftning, utbildning, etc.). Förslagen var inte helt olika de som sedermera genomfördes i 
minoritetslagstiftningen med start 1999, Takman var därmed en tidig föregångare. Se Takmans med 
fleras motioner 1971:1048, 1971:1370, 1974:1480, 1975:888, 1975/76:1501. 
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12. Nya rum för socialt medborgarskap 

 
I maj 1976 försvarade socialläkaren John Takman sin doktorsavhandling i 
socialmedicin, The Swedish Gypsies: a socio-medical study, på Uppsala uni-
versitet. Avhandlingen utgjorde den vetenskapliga bearbetningen av det mat-
erial som Takman och hans medarbetare hade samlat in genom den så kallade 
Zigenarundersökningen 1962-1965.  Den presenterades dock som en studie 
med betydligt vidare implikationer. Trots att undersökningen gällde de svens-
ka romerna, det vill säga en i sammanhanget närmast obetydlig grupp av med-
borgare i ett land i Europas norra utkant, menade Takman att rapporten i grund 
och botten handlade om mer generella välfärdsproblem rörande människor, 
utbildning och lönearbete.. De vetenskapliga analyser som presenterades 
skulle med andra ord, enligt Takman, kunna tillämpas på vilka välfärdssam-
hällen som helst, där ”traditionella” grupper av medborgare inte ”klarade” 
övergången till det urbana och moderna samhälle, som efterkrigstidens 
industrialiserade välfärdsnationer hade etablerat.  
 
I dessa samhällen utgjorde arbete – och därmed hälsa – grundläggande villkor 
för medlemskap i den sociala ordningen. Genom den socialmedicinska under-
sökningen av svenska romer i början av 1960-talet hade vetenskaplig kunskap 
om vad som förhindrade respektive gynnade övergången från det ena systemet 
till det andra skapats, framhöll Takman och andra socialmedicinare som var 
involverade i arbetet. I nära samarbete med de socialmedicinska forskarna 
fanns Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), som bekostade Zigenarundersökning-
en och vars verksamhet under efterkrigsdecennierna riktades mot (grupper av) 
medborgare som inte uppfyllde de grundläggande villkoren för socialt 
medborgarskap. AMS:s motivering till att finansiera undersökningen var att 
därigenom få vetenskapligt underlag för interventioner som skulle göra de 
svenska romerna till medborgare i praktiken. Att ta reda på vad detta innebar 
har varit min huvudsakliga ambition i föreliggande avhandling.  
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Jag placerar alltså min studie av Zigenarundersökningen i detta den svenska 
statens medborgarskapsprojekt, för att undersöka hur det formulerades inom 
ett socialmedicinskt ramverk under 1960-talet. Avhandlingsarbetet har drivits 
av två övergripande syften. Det första syftet var att undersöka hur och varför 
vetenskaplig kunskap skapades med svenska romer som undersökningsobjekt 
under efterkrigsdecennierna, samt vilka aktiviteter som utvecklades i anslut-
ning till kunskapsinsamlingen. Det andra syftet var att undersöka konstituer-
andet av och samspelet mellan avvikelse och normalitet i en specifik praktik, 
den socialmedicinska Zigenarundersökningen, under en specifik period i den 
svenska välfärdsstatens historia – 1960-talet.  
 
Utifrån en förståelse av vetenskaplig kunskap som resultatet av situerade 
forskningspraktiker, där flera olika aktörer deltar, förklarar jag Zigenarunder-
sökningen som både en politisk och en vetenskaplig process av kunskaps-
produktion. Detta betyder att relationer mellan olika aktörer och de materiella 
villkor som omger dem påverkar vilken vetenskaplig kunskap som skapas. För 
att kunna analysera hur kunskap skapades och socialt medborgarskap konstit-
uerades inom ramen för Zigenarundersökningen har jag utgått från att under-
sökningen skapade ett socialt rum, där vetenskapligt arbete både formade och 
formades av socialpolitiska praktiker och målsättningar. Själva den rumsliga 
metaforen har gjort det möjligt att analysera denna dynamik utan att förlora de 
konkreta aktörernas praktik och de materiella förutsättningarna ur sikte. 
 
Min fokus på Zigenarundersökningen som ett socialt rum innebär att jag har 
analyserat de socialmedicinska undersökningar och den forskning som be-
drevs på en detaljerad och praktisk nivå, eftersom det är på denna nivå som 
kunskap produceras och vetenskapliga slutsatser formuleras. Frågorna som jag 
ställde i avhandlingens inledningskapitel gällde i ett första led de politiska och 
vetenskapliga sammanhang som Zigenarundersökningen planerades inom. 
Dessa frågeställningar ledde sedan vidare till själva kunskapsinsamlingens 
praktik, det vill säga vilka metoder, rutiner och villkor som präglade Zigenar-
undersökningen, vilka kunskapsområden som fanns representerade, vilka 
strategier som aktörerna utvecklade inom dess ramar, samt vilka konsekvenser 
allt detta sammantaget hade för den vetenskapliga forskningspraktikens ut-
veckling över tid. Jag ställde också frågor kring forskningspraktikens kon-
sekvenser för socialt medborgarskap i praktiken, det vill säga, mer konkret, 
hur avvikelse och normalitet konstruerades socialmedicinskt och i relation till 
varandra i Zigenarundersökningen. I detta avslutande kapitel ska jag diskutera 
mina undersökningsresultat, vilka slutsatser jag drar av dessa samt hur jag 
tolkar resultaten i relation till mina teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning. 
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Zigenarundersökningen - ett vetenskapligt projekt 
Zigenarundersökningen kan förstås utifrån olika processer som utvecklades 
och dominerade under efterkrigsdecennierna. Politiskt motiverade vetenskap-
liga undersökningar av förment avvikande grupper inom befolkningen var inte 
en ny företeelse i efterkrigstidens Sverige. När romer uppmärksammades av 
socialmedicinska aktörer och inom ramen för den socialdemokratiska arbets-
marknadspolitiken och AMS:s verksamhet mot slutet av 1950-talet, efter-
frågades emellertid nya typer av vetenskaplig kunskap. Den ”gamla” veten-
skapliga kunskapen om romer som en genealogiskt och etnografiskt avskild 
grupp ansågs inte tillräcklig som underlag för omvandling. För detta ändamål 
efterfrågades detaljerade studier av både sociala och medicinska problem på 
individnivå. ”Zigenarfrågan”, som under 1940-talet hade formulerats som en 
huvudsakligen social fråga, med gamla rötter, omformulerades således i 
socialmedicinska termer under 1950-talet och framför allt under 1960-talet. 
Den socialmedicinska problematiseringen kopplades samman med det social-
demokratiska folkhemsprojektet under AMS:s administration och pådrivande 
kraft, vilket gjorde att det uppstod konflikter över tolkningsföreträdet i poli-
tikens praktiska genomförande.  
 
Zigenarundersökningen pågick officiellt mellan november 1962 och oktober 
1965. I ett första steg undersöktes de romer som bodde i Stockholm, men snart 
omfattade undersökningen samtliga svenska medborgare som myndigheterna 
hade identifierat som ”zigenare”, vid tillfället omkring 800 personer. Den 
offentliga och vetenskapliga verksamheten rörande svenska romer sysselsatte 
många. Från 1950-talet och framåt kom ett växande antal tjänstemän och 
experter att arbeta professionellt med, de i sammanhanget numerärt väldigt be-
gränsade, romerna. I slutet av 1960-talet framställde John Takman i Stock-
holms stadsfullmäktige det hela som resultatet av en överorganisation: 

 
Jag har läst utlåtande 93 flera gånger och försökt räkna ut hur 
många kommunala organ och hur många tjänstemän och forskare 
som sysslar med de 82 zigenarfamiljerna i Stockholm. […] Den enda 
slutsats jag drar är att här måste föreligga en betydande över-
organisation. Sällan har så många sysslat med så få så länge.945 

 
Trots att Takman uppenbarligen förhöll sig kritisk till den professionella och 
akademiska expansionen av ”zigenarfrågan”, är det utifrån min undersökning 
tydligt att Zigenarundersökningen, som han i praktiken var ledare för, avsevärt 
bidrog till utvecklingen. Takman skapade och samlade tillsammans med en 
socialmedicinsk arbetsgrupp in ett väldigt omfattande material för olika veten-
skapliga och socialpolitiska ändamål. I praktiken hade han en mycket pådriv-
                                                        
945 John Takman i Stockholms stadsfullmäktige, återgivet i Zigenaren, nr. 3-4 1968, nr. 1-2, 1969, årg. 
4-5, s. 71.  
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ande roll, som bland annat medförde att Zigenarundersökningen efterhand 
expanderade i flera avseenden. Projektet, som inledningsvis utgjorde ett relat-
ivt avgränsat och praktiskt inriktat uppdrag, kom alltså att utvecklas till en allt-
mer komplex och omfattande forskningsverksamhet, som på flera sätt under-
stöddes av AMS.  
 
Jag förklarar expansionen med hjälp av verktyg från teknik- och vetenskaps-
studier (STS), vilka kopplar vetenskapliga agendor och praktiker till politiska 
och sociala processer och relationer. Annorlunda uttryckt utvecklas veten-
skapliga kunskapsprocesser i nära förband med de politiska, finansiella, 
administrativa och sociala förutsättningar och målsättningar som omger och 
villkorar dem. Ett metodologiskt begrepp som har varit användbart för att 
förklara dessa komplexa processer är vad jag vill kalla samproduktion (co-
production), vilket i korthet innebär att vetenskapliga processer både formas 
av och omformar eller återskapar övergripande politiska och ekonomiska 
ordningar likväl som sociala relationer och materiella villkor i den omedelbara 
omgivningen. Men vetenskaplig forskningspraktik relaterar också till inom-
vetenskaplig konkurrens om auktoritet och legitimitet. För att analysera 
Zigenarundersökningen som en arena för sådana strävanden har jag använt 
mig av Thomas F. Gieryns begreppsapparat rörande kamper om trovärdighet.  
 
Den grundläggande förutsättningen för myndigheternas intresse var att ”zigen-
arna” i landet hade erkänts som svenska medborgare 1952. Problemet var 
emellertid, menade de sociala myndigheterna, att denna, förvisso till antalet 
mycket begränsade, grupp trots formellt medborgarskap stod utanför välfärds-
samhället. Detta ledde till att en mångfald av aktiviteter utvecklades, som hade 
det övergripande syftet att göra de svenska romerna till medborgare i 
praktiken, det vill säga fast boende, lönearbetande (huvudsakligen männen) 
och utbildade. Zigenarundersökningen var ett led i denna politik; undersök-
ningen skulle ge det vetenskapliga underlaget till åtgärderna. Strategin som 
utformades rörde sig sålunda om vetenskaplig kunskapsinsamling, i syfte att 
skapa detaljerade data om sociala och medicinska problem på individ- och 
familjenivå. För den vetenskapliga trovärdighetens skull var det viktigt att 
arbeta efter noggranna rutiner. Zigenarundersökningen bestod med andra ord 
av ett noggrant upplagt system för insamling, registrering och distribuering av 
alla typer av uppgifter. Därigenom kunde socialmedicinarna göra anspråk på 
vetenskaplighet, vilket bidrog till att socialmedicinen kunde hävda auktoritet i 
1960-talets ”zigenarfråga”. Detaljerad kunskap var både ett verktyg och ett 
maktinstrument i detta arbete. Den kunskap som samlades in föranledde form-
uleringen av nya forskningsfrågor, som krävde ny materialinsamling med nya 
metoder, vilket ledde till ytterligare registrering av romer ur än fler perspektiv. 
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Zigenarundersökningens forskningspraktik syftade alltså inte bara till att skapa 
ny kunskap för ”lösningen” av ”zigenarfrågan”, den ingick också i ett större 
projekt som gick ut på att etablera socialmedicin som epistemisk auktoritet på 
det socialpolitiska fältet. Epistemisk auktoritet på detta fält skulle innebära att 
socialmedicinare fick monopol på undersökningar och definitioner av avvik-
else, vilket i sin tur skulle generera forskningsmedel och, inte minst, ett erkän-
nande av den under 1960-talet dominerande socialmedicinska tolkningen av 
relationen mellan fattigdom och sjukdom, och statens roll i att motverka båda. 
För detta ändamål måste socialmedicinarna visa att deras kunskap var den 
mest legitima kunskapen för socialpolitiskt arbete. Eftersom definitionen av 
och innehållet i socialmedicinen på 1960-talet var oprecisa och varierade bero-
ende på vem som uttalade sig, var gränsdragningarna gentemot andra delar av 
(social)medicinen liksom mot samhällsvetenskaperna svåra men viktiga.  
 
För enskilda aktörer som John Takman var den övergripande målsättningen 
med Zigenarundersökningen att skapa (vetenskapligt grundade) förutsättning-
ar för praktiskt socialt medborgarskap för de romer som stod utanför 
samhällets välfärdsinstitutioner. Men undersökningen blev istället en omfatt-
ande och expanderande studie omkring avvikelse, som innebar att avvikelsens 
innehåll differentierades i många nya dimensioner. Detta skedde genom att 
nya problemformuleringar etablerades i form av nya forskningsprojekt, vilka 
motiverades med hänvisning till en förmodad kunskapsbrist om orsakerna till 
sociala och/eller medicinska avvikelser. Vetenskapligt kunskapssökande legi-
timerade således expansionen, samtidigt som vidare forskning beskrevs som 
nödvändig även ur socialpolitiskt perspektiv. Medicinsk kunskap var nämligen 
redan inbyggd i välfärdssystemen; medicinska experter undersökte, diagnos-
ticerade och graderade sociala och medicinska avvikelser hos individer för 
socialpolitiska ändamål. Ett konkret syfte var att skapa läkarintyg, som efter-
frågades som underlag för sådana åtgärder som föll under välfärdsstatens an-
svar: bostad, sociala bidrag, social och medicinsk vård, arbetsvård, omskol-
ning, med mera. I Zigenarundersökningens fall blev detta ännu mer specifikt; 
socialmedicinsk kunskap efterfrågades som underlag för alla former av inter-
ventioner som syftade till att ”skapa goda medborgare” inom ramen för de 
villkor som präglade samtidens medborgarskap i välfärdsstaten.  
 
Zigenarundersökningen var således ett exempel av många, där professionella 
och experter skapade kunskap på individnivå för biopolitiska syften. I 
Zigenarundersökningens fall var den socialmedicinska kunskapen emellertid 
ännu mer detaljerad och omfattande än andra samtida studier. Mätandet, klass-
ificerandet och registrerandet kan ses som en förutsättning för medborgarskap 
i praktiken. Att undersökas och registreras är att bli politiskt uppmärksammad, 
och politisk uppmärksamhet ger möjlighet till anspråk på nationens resurser. 
Statistisk synlighet ger med andra ord politisk synlighet, vilket potentiellt kan 
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användas för att kräva inflytande och medbestämmande. Samtidigt har prof-
essionell och vetenskaplig kunskapsproduktion om medborgare också haft 
konsekvenser för hur dessa har förståtts och bemötts av myndigheter. Nikolas 
Rose kallar detta för ”making up citizens”, för att belysa hur experters 
klassificeringar också formar individer och sociala grupper. I Zigenarunder-
sökningen nyanserades och fastställdes en myndighetsstyrd föreställning om 
”zigenare”, som inte nödvändigtvis korresponderade med ”verkligheten”. Den 
bild av romer som skapades var således till stor del en reproduktion av den 
statscentrerade kunskap som redan existerade. 
 
John Takman och andra forskare som på ett eller annat sätt var engagerade i 
Zigenarundersökningen kunde motivera sina undersökningar, och de nya 
problematiseringar de formulerade, både utifrån medborgarskapsrelaterade, 
vetenskapliga och socialpolitiska argument; genom undersökningar på romer 
kunde man skapa forskningsresultat som i andra fall ansågs svåra, om inte 
omöjliga, att nå på grund av bortfall och svårigheter att avgränsa undersök-
ningsgruppen. Här spelade konstruktionen av svenska romer som ett socialt 
isolat en avgörande roll. På grundval av genealogiska, etnografiska, sociala 
och, inom ramen för Zigenarundersökningen, även antropologisk-genetiska 
studier hävdade vetenskapliga experter att de ”svenska zigenarna” utgjorde ett 
isolat, som lämpade sig särskilt väl som undersökningsobjekt i exempelvis 
epidemiologiska och medicinsk-genetiska forskningsprojekt. En socialpolitisk 
motivering för sådana projekt var att staten därigenom kunde få nödvändigt 
underlag för interventioner. Den vetenskapliga motivering, som framhävdes 
för fortsatta, utvidgade undersökningar, var möjligheten att skapa ny kunskap 
och nå nya framsteg. Sådan kunskap var användbar i projektet att etablera 
socialmedicinska metoder på såväl samhällsvetenskapliga som naturveten-
skapliga forskningsfält. Som en konsekvens av samverkande vetenskapliga 
och socialpolitiska förutsättningar och faktorer, och aktörernas stora hand-
lingsutrymme, omformades alltså den arbetsmarknadspolitiska problematiser-
ingen rörande svenska romer till ett expansivt forskningsprojekt inom social-
medicinens domän. 
 

Socialmedicin och socialt medborgarskap 
Vid mitten av 1900-talet formulerade T. H. Marshall de sociala rättigheter, 
som efter andra världskriget kopplades till nationellt medborgarskap i väster-
ländska välfärdsstater. I en svensk efterkrigskontext fanns ett antal förutsätt-
ningar, villkor och skyldigheter knutna till dessa rättigheter: bofasthet, för-
värvsarbete för män, skötsel av hem och familj för kvinnor, och utbildning av 
barn i skolåldern. Historiska medborgarskapsstudier har i många fall fokuserat 
på dessa aspekter, inte sällan i komparativa undersökningar av det sociala 
medborgarskapets omfång och räckvidd för olika grupper, i olika tider och på 
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olika platser. Engin F. Isin menar emellertid att medborgarskapsstudier borde 
drivas av en bredare och djupare förståelse för vad det sociala i medborgar-
skapet innebär; en försåelse som når bortom efterkrigstidens välfärdsregimer. 
Fokusen i denna avhandling ligger snarare på det sociala medborgarskapets 
praktiska aspekter, det vill säga på vilka sätt innehållet i socialt medborgar-
skap har skapats i praktiken. Hälsa har då framträtt som en viktig dimension, 
både för problematiseringar av dem som inte uppfyllde villkoren och som 
argument för myndighetsinterventioner och vetenskapliga kunskapsinsamling-
ar. Under 1950-talet och i synnerhet under 1960-talet fick socialmedicinska 
problematiseringar allt mer inflytande i skapandet av socialt medborgarskap 
för svenska medborgare.   
 
Den socialpolitiska, men även den socialmedicinska, målsättningen var att 
medborgare skulle vara friska och sysselsatta i enlighet med köns- och ålders-
relaterade normer, vilka också naturligtvis relaterade till klass. Förvärvsarbete 
(för män), bofasthet och skolgående barn representerade normalitet, vilket 
innebar att motsatsen – arbetslöshet, nomadism och barn utanför det offentlig-
as kontroll – konstruerades som avvikande. Mellan dessa idéer om normalitet 
och avvikelse skapades en skala, där medborgare på grundval av bland annat 
socialmedicinska undersökningar, kunde placeras. Den västerländska välfärds-
statens målsättning var att samtliga medborgare skulle befinna sig på den del 
av skalan som representerade normalitet. En strategi för att nå detta mål var, i 
ett första steg, att utifrån medicinska och/eller sociala perspektiv identifiera 
vad avvikelsen bestod av, för att sedan utforma interventioner som skulle åt-
gärda den. Ett registrerat nationellt medborgarskap var dock en grundläggande 
förutsättning för att dessa sociala dimensioner av medborgarskap skulle bli 
aktuella. 
 
I min förståelse av medborgarskap och dess funktion för relationen mellan 
staten och individen har jag inspirerats av Hannah Arendt, som menar att nat-
ionellt medborgarskap under 1900-talet har kommit att representera något 
djupare än ett medlemskap som ger specifika rättigheter och skyldigheter i en 
nationalstat; det har kommit att representera normalitet. Nationellt medborg-
arskap har i och med detta blivit möjligt att använda som ett argument för att 
undersöka och definiera avvikelse och vilka som var avvikande. Utifrån Isins 
tes att avvikelse – alteritet – är nödvändig för konstituerandet av medborgar-
skap, får Arendts teori en praktisk dimension som är möjlig att undersöka 
empiriskt. Inom ramen för medborgarskap ryms både avvikelse och norm-
alitet, och i efterkrigstidens socialmedicinska undersökningar fokuserades 
såväl avvikelsens som normalitetens innehåll. I analysen av Zigenarundersök-
ningen har jag utgått ifrån Isins medborgarskapsteori i syfte att förstå hur 
avvikelse och normalitet konstruerades mot och samspelade med varandra 
inom ramen för efterkrigstidens medborgarskapsprojekt.  
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Socialmedicinen var på 1960-talet en nyligen institutionaliserad disciplin inom 
akademin och i läkarutbildningen i Sverige, men socialmedicinska aktörer 
hade vidare ambitioner än så. De strävade mot att utveckla socialmedicinen 
som både ett socialpolitiskt verktyg för myndigheter och en vetenskap med 
legitimitet inom såväl sociala som medicinska frågor. Den övergripande mål-
sättningen var, enligt min tolkning, att utöka socialmedicinens inflytande i 
dessa frågor. För detta ändamål hävdade socialmedicinare som John Takman 
och Gunnar Inghe unik, vetenskaplig kunskap om både sociala och medicinska 
problem och relationen dem emellan. Socialmedicinen representerade således, 
enligt dem, praktiskt grundad vetenskaplig kunskap om både det sociala och 
det medicinska, vilket framställdes som nödvändigt underlag för statens med-
borgarskapsprojekt. Som forskningsprojekt tillika myndighetsuppdrag utgjor-
de Zigenarundersökningen sålunda en viktig del av det projekt som under 
efterkrigsdecennierna skulle etablera socialmedicin som dominerande veten-
skap och praktik inom socialpolitiskt arbete.  
 
Socialmedicinarnas kamp om epistemisk auktoritet rörde på ett övergripande 
plan vilken kunskap som skulle få auktoritet gällande undersökningar och def-
initioner av hälsa, eftersom hälsa (liksom ohälsa) innefattade såväl sociala 
som medicinska dimensioner. Denna utvidgade definition hade etablerats 
internationellt av Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 
WHO), som 1947 deklarerade att hälsa var ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välmående och inte bara handlade om frånvaron av sjuk-
dom eller handikapp. Genom denna utvidgade definition, där sociala och med-
icinska aspekter kopplades ihop, gjordes hälsa explicit till en dimension av 
socialt medborgarskap. Detta kunde användas som starkt argument för att häv-
da att specifikt socialmedicinsk kunskap var viktig för att skapa socialt med-
borgarskap praktiskt och på individnivå.  
 
Det socialmedicinska projektet handlade, utifrån bland annat Gunnar Inghe 
och John Takman, om att skapa vetenskaplig kunskap om medborgare som 
hade identifierats som avvikande, för att skapa underlag för att ”hjälpa” dem 
att nå sin fulla potential som goda och skötsamma, kort sagt normala, med-
borgare. Socialmedicinarnas verksamhet rörde således formandet av socialt 
medborgarskap i praktiken. I detta projekt drog de nytta av den auktoritet som 
medicinsk vetenskap sedan länge representerade. Med hjälp av denna sökte de 
utstaka ett område där det medicinska och det sociala kunde förenas och där 
(vissa) socialmedicinares kunskap, erfarenhet och metoder framställdes som 
användbara. I projektet skapades och uppstod allianser, konflikter och hierar-
kier: allianser mellan offentligt anställda tjänstemän och mer fristående (om än 
offentligt finansierade) socialmedicinare; konflikter mellan olika experter som 
exempelvis Takman och folkloristen Carl-Herman Tillhagen, vilka som stred 
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om vem som ägde ”zigenarfrågan”; hierarkier mellan den traditionellt manligt 
kodade medicinska kunskapen och den traditionellt kvinnligt kodade sociala 
kunskapen, och mellan experter och tjänstemän och objekten för deras kun-
skapsinsamlingar, det vill säga romer. Genom att skapa allianser med ”rätt” 
myndigheter, tjänstemän, forskare, aktivister och romer kunde etablerade fors-
kare som John Takman hävda legitimitet på det sociala medborgarskapets 
område. I projektet kunde även konflikter skapas, som framstod som en 
motpol till de ”rätta” allianserna och därmed fyllde en förstärkande funktion 
för dessa. Hierarkierna mellan det medicinska och det sociala och mellan 
experter och romer fanns redan etablerade sedan tidigare, men i och med 
Zigenarundersökningen nyanserades den hierarkiska skalan, liksom innehållet 
i såväl avvikelse som normalitet.  
 
De socialmedicinare, som står i fokus för avhandlingen, övertog existerande 
problematiseringar om avvikande grupper i välfärdsstaten och omformulerade 
dessa så att deras socialmedicinska kunskap skulle kunna skapa metoderna 
och utveckla strategierna för att lösa dem. Syftet var dubbelt; dels skulle kun-
skapen användas i det myndighetsarbete som i praktiken organiserade socialt 
medborgarskap, dels skulle själva vetenskapligheten i denna kunskap använd-
as för att etablera socialmedicinen som epistemisk auktoritet på medicinska, 
samhällsvetenskapliga och socialpolitiska områden. Dessa syften var emel-
lertid sammankopplade på så sätt att det ena förutsatte och förstärkte det 
andra; med hjälp av auktoritet på vetenskapliga arenor kunde socialmedicinare 
hävda vetenskaplig legitimitet i statens praktiska medborgarskapsprojekt och 
vice versa.  
 
Aktörerna bakom en sådan samhällstillvänd socialmedicin placerade sig 
själva, eller snarare den mångvetenskapliga sociala och medicinska kunskap 
de ansåg sig representera, i centrum för såväl samhällets institutioner som på 
vetenskapliga arenor. Socialmedicinskt skolade läkare gjorde med andra ord 
anspråk på både offentliga och akademiska verksamheter. Socialmedicinarens 
unika kunskap hade förment skapats i ett gränsland eller ett mellanrum mellan 
det sociala och det medicinska, och det vetenskapliga och det praktiska (ut-
tryckt inom till exempel socialpolitik och kliniskt arbete), och just i detta 
mellanrum kunde de hävda auktoritet. Socialmedicinens odefinierade innehåll 
bar med andra ord på möjligheter för offensiva socialmedicinare som Takman, 
som gjorde anspråk på att, just, definiera, och utvidga, detta innehåll och dess 
verksamhetsområden. 

Vetenskap och politik 
Särskilt framgångsrikt tycks strategin att definiera och utvidga socialmed-
icinens innehåll och auktoritet ha varit när den kunde kopplas samman med de 
arbetsmarknadspolitiska problem som hade formulerats rörande ”socialt 
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handikappade” medborgare, det vill säga medborgare som bedömdes ha 
nedsatt eller obefintlig arbetsförmåga. Myndigheternas övergripande problem-
atisering rörde således socialt medborgarskap i praktiken; å ena sidan krävdes 
att samtliga medborgare, eller snarare familjer, klarade sin egen försörjning 
efter förmåga, å andra sidan utvecklades institutioner och praktiker i välfärds-
staten för att hantera de behov som uppstod när förmågan inte räckte till. 
Socialmedicinska aktörer gjorde anspråk på att ha de rätta verktygen för att på 
individnivå dra gränser mellan arbetsför och icke arbetsför, mellan normalitet 
och avvikelse, vilket drivande tjänstemän på AMS, med generaldirektör Bertil 
Olsson i spetsen, hörsammade. 
 
Arbetsförmåga som uttryck för normalitet var ingalunda en efterkrigstida upp-
finning, men i och med den välfärdsstatliga politikens kursändring, de eko-
nomiska förutsättningarna, och den vetenskapliga kunskapens roll i genom-
förandet av välfärdsreformerna, hade förändringen – förbättringen – av såväl 
samhälle som medborgare etablerats politiskt, ekonomiskt, vetenskapligt och 
praktiskt som både en möjlighet och en nödvändighet. I linje med detta kunde, 
och skulle, samtliga avvikande medborgare göras till normala medborgare 
inom ramen för efterkrigstidens köns-, ålders- och klassrelaterade ideal. När 
socialminister Gunnar Sträng officiellt erkände de personer i landet, som 
experter och tjänstemän hade identifierat som ”zigenare” som svenska med-
borgare 1952, formulerades därmed möjligheten att göra även denna grupp till 
målgrupp för normaliserande åtgärder. AMS:s verktyg för normaliseringen var 
rehabilitering till arbete, vilket riktade uppmärksamheten mot vuxna, framför 
allt manliga, romer. Vägen till normalitet konstruerades med andra ord inom 
ramen för efterkrigstidens offensiva, men könskodade arbetsmarknadspolitik. 
 
Under efterkrigsdecennierna etablerades alltså socialmedicin som ett använd-
bart vetenskapligt och praktiskt redskap för myndighetsarbete och statliga 
medborgarskapsprojekt, i synnerhet inom AMS:s arbetsvårdande verksamhet-
er. Med hjälp av socialmedicinska metoder undersöktes specifika grupper i be-
folkningen, som identifierats som avvikande, dels för att producera underlag 
för åtgärder på individnivå och dels för att producera vetenskaplig kunskap om 
betydelsen av, och relationen mellan, det sociala och det medicinska i skapan-
det av socialt medborgarskap. Romer hade under lång tid definierats och be-
mötts som främlingar i den svenska nationalstaten, men i och med erkän-
nandet av deras medborgarstatus 1952 framställdes de som avvikande med-
borgare. Detta var emellertid en för myndigheterna oacceptabel position inom 
ramen för efterkrigstidens medborgarskap; romerna måste inordnas i den etab-
lerade organisationen med hjälp av praktiker grundade på vetenskapliga 
undersökningar. Tjänstemäns och experters identifiering av svenska romer 
som avvikande medborgare var emellertid inte tillräcklig för att motivera en 
målgruppsinriktad arbetsmarknadspolitik. Avvikelsen måste definieras mer 
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konkret, vilket skedde i praktiken genom att romer klassificerades som 
”socialt handikappade”. Detta fungerade dels som legitimering av myndig-
heternas nya politik, dels som en politisk-administrativ infrastruktur för poli-
tikens genomförande.  
 
De socialmedicinska undersökningarnas praktiska funktion för skapandet av 
socialt medborgarskap kan således förstås utifrån Deborah Stones tes om 
handikappkategorins betydelse för välfärdsstaters politik och praktik. Genom 
sociala och medicinska experters aktiviteter efter andra världskriget utvid-
gades denna kategori; avvikelser kunde vara av både social och medicinsk 
karaktär. Detta gav utrymme för nya sociala interventioner gentemot dem som 
definierades som (socialt) handikappade. Vad gäller de ”svenska zigenarna” 
innebar detta att de, främst männen, gjordes till en målgrupp för AMS:s rehab-
iliterande verksamhet. Genom undersökningar på individnivå skulle graden 
och arten av avvikelse, eller handikapp, fastställas i syfte att lösa det distri-
butiva dilemma som förutsatte att endast de som var helt utan arbetsförmåga 
skulle placeras i det behovsbaserade systemet.  
 
Arbetsmarknadsstyrelsen var inte bara det främsta redskapet för den social-
demokratiska arbetsmarknadspolitiken utan hade också, av både praktiska och 
ekonomiska skäl, en central roll i 1960-talets ”zigenarfråga”. AMS bekostade 
Zigenarundersökningen, som ju var den mest omfattande satsning som mynd-
igheterna dittills gjort rörande romer i Sverige. Myndigheten hade också eko-
nomiskt ansvar för de interventioner som Takman på grundval av under-
sökningsresultaten rekommenderade, till exempel ny bostad, arbetsmarknads-
utbildning, kurser i läsning och skrivning, körkortsutbildning, samhällsorien-
terande kurser, etcetera. Genom att AMS blev delansvarig myndighet för ”zig-
enarfrågan” utvidgades sålunda statens intresse för och kunskap om romer, 
från att främst ha handlat om deras sociala situation till att röra personliga och 
kroppsliga tillstånd. AMS:s centrala roll i efterkrigstidens ”zigenarfråga” 
innebar således att en praktik kunde etableras, där insamling av detaljerade 
och omfattande uppgifter om enskilda romer och deras familjer konstruerades 
som nödvändigt underlag för medborgarskap i praktiken.   
 

Medborgarskapets villkor och innehåll 
I fokus för såväl forskarnas som myndigheternas intresse för de svenska rom-
erna stod frågor som utgjorde det sociala medborgarskapets kärna: reproduk-
tion och produktion. Dessa två områden var, fortfarande under första halvan 
av 1960-talet, uppdelade efter kön. Kvinnan förväntades ansvara för den 
reproduktiva sfären, och mannen för den produktiva. En förändring var dock i 
vardande, vilket avspeglas i Zigenarundersökningens praktik. Till skillnad från 
under mellankrigstiden var det på 1960-talet, då Zigenarundersökningen 
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genomfördes, inte längre lika självklart att gifta kvinnors plats ”bara” skulle 
vara i hemmet. Takman rekommenderade yrkesutbildning för en del romska 
kvinnor, och de romska männens roll som fäder och makar uppmärksammades 
i undersökningen. Fortfarande var det dock viktigt att reproducera en social 
ordning, där kvinnor huvudsakligen stod för reproduktion och män för pro-
duktion, och där familjen (av rätt storlek och sammansättning) var den bär-
ande enheten.  
 
Zigenarundersökningens övergripande målsättning var, som jag ser det, att 
skapa ett vetenskapligt underlag för omvandlingen av romer, från avvikande 
till normala medborgare.  Den tänkta omvandlingen fungerade dels som 
argument, dels som legitimering för de aktiviteter som sattes igång under 
1960-talet. Aktiviteterna utgick ifrån existerande strategier och teknologier 
inom arbetsvården, socialmedicinen och det sociala arbetet, men växte i både 
detaljrikedom och omfattning i och med Zigenarundersökningen. Andra 
grupper hade tidigare ”omvandlats” till goda medborgare. Dessa tidigare 
medborgarskapsprojekt genomfördes dock under lång tid och var på samma 
gång en uppifrån och en inifrån styrd process, som i tidigare forskning har 
analyserats i termer av självdisciplinering och klassformering. En skillnad mot 
tidigare medborgarskapsprojekt var att omvandlingen av romer skulle genom-
föras koncentrerat och på väldigt kort tid. Det var ett huvudsakligen expert- 
och tjänstemannastyrt projekt, som både förutsattes och villkorades av social-
politiska målsättningar, där romer gjordes till objekt. I samband med detta blir 
gatekeepingbegreppet, vilket jag har översatt till medborgarskapsarbete, 
viktigt. De socialmedicinska visionärernas aktiviteter etablerade dem som 
medborgarskapsexperter på nya arenor, även utanför de arenor som definierats 
som socialmedicinska. 
 
I Zigenarundersökningen utvidgades emellertid avståndet mellan avvikande 
och normal, eftersom nya kriterier för, och former av, avvikelse identifierades 
längs vägen. De förment avvikande (men potentiellt normala) romerna uppe-
hölls därmed i något slags väntrum, i väntan på de professionellas bedömning-
ar som skulle avgöra hur omvandlingen skulle genomföras. De vetenskapliga 
experter som ägnade sig åt sådant medborgarskapsarbete blev kända och er-
kända på både nationell och internationell nivå. Romerna, det så kallade soc-
iala isolat som utgjorde objekten för deras undersökningar, stod dock som kol-
lektiv kvar på tröskeln till Folkhemmet, eftersom experter och professionella 
inte upphörde att problematisera dem som objekt för vetenskaplig kunskap 
och socialpolitiska interventioner. Själva konceptualiseringen av svenska 
romer som socialt isolat innebar att den inom naturvetenskapen skarpa gränsen 
mellan genetik/biologi och miljö/social situation ifrågasattes och överskreds. 
Tidigare biologiska markörer som ”ras” fick härmed en social dimension, 
dock utan att begreppet ”ras” övergavs. Socialmedicinska aktörer kunde åbe-
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ropa kunskap inom såväl biologi som sociala vetenskaper, varför identifier-
ingen av romer som socialt isolat hade vida implikationer för det socialmedi-
cinska projektet.  
 
Omvandlingsarbetet med romer som objekt förlängdes dock som en konse-
kvens av de vetenskapliga, socialmedicinska undersökningarnas utvidgade 
definition av avvikelse och expansionen av forskningspraktiken. En hierarki 
skapades genom Zigenarundersökningens praktik, där de etablerade forskarna 
gjorde anspråk på att företräda samtida medborgerliga ideal rörande profes-
sionalitet och vetenskaplighet, medan de svenska romerna konstruerades som 
skötsamma medborgare i behov av de etablerades hjälp för att kunna om-
forma(s) (sig själva) som dygdiga medborgare. Zigenarundersökningen var 
alltså det rum som möjliggjorde nyanseringar av det sociala medborgarskapets 
innehåll. Nyanseringen gällde dock, som framgår, inte bara de problemat-
iserade medborgarna, utan även dem vars kunskap ansågs kunna ”lösa prob-
lemen”.  

Forskningsprojektets legitimitet 
Det var romernas konstruerade status som socialt isolat som gjorde dem till ett 
idealiskt objekt för vetenskaplig utforskning rörande samtida sociala och 
medicinska gåtor. Etiska forskningsfrågor stod emellertid inte på det tidiga 
1960-talets vetenskapliga agenda; den registrerade kunskapen var kopplade till 
det personliga ”z-numret” och sammanställdes i den individuella, så kallat 
vetenskapliga, ”zigenarjournalen”. Insamlandet av biologiskt material från 
romer och skapandet av en ”blodbank” för framtida forskning är också prob-
lematiska ur etiskt perspektiv. Samtidigt framhävs biomedicinsk forskning 
idag som ekonomiskt lönsam för stater som, likt de skandinaviska, har om-
fattande och detaljerade befolkningsregister och banker av biologiskt material 
rörande enskilda grupper – till exempel sociala isolat – inom befolkningen. I 
den globala biomedicinens tid, det vill säga idag, finns förhoppningar om att 
vissa specifika gener hos grupper inom befolkningen potentiellt kan bli 
värdefulla resurser, som kan generera vetenskaplig auktoritet, legitimitet och 
ekonomisk vinning på en global marknad. Genetiska banker kan med andra 
ord etablera ett land som Sverige som både en kunskapsnation och en tillväxt-
kraftig marknadsekonomi. Många stater betraktar alltså återigen befolkningens 
arvsanlag som en resurs som måste hanteras, men Rose framhåller att detta 
främst relaterar till vetenskapliga och ekonomiska motiv snarare än rasbiolog-
iska. Det huvudsakliga värdet för 1960-talets socialmedicinska och medicinsk-
genetiska forskare var dock inte i första hand ekonomiskt utan vetenskapligt. 
Det sociala isolatet utlovade statistiskt säkerställda undersökningsresultat, 
vilket kunde etablera de involverade forskarna som auktoriteter på sina 
respektive områden både internationellt och nationellt.  
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Utvecklingen inom efterkrigstidens ”zigenarfråga” illustrerar en process, där 
en typ av vetenskaplig kunskap utmanades och trängdes ut av ett annat 
kunskapsområde. Jag har synliggjort processen genom att analysera den kon-
kreta forskningspraktiken utifrån Gieryns teori om vetenskapligt gränsdrag-
ningsarbete i form av expansion, utestängning och hävdande av autonomi. 
Därigenom framstår tydligt de aktiviteter och den retorik som medgav social-
medicinska experter att tränga ut företrädare för folkloristiken, särskilt den 
tidigare ”zigenarexperten” Tillhagen på Nordiska museet, och etablera sin 
kunskap som trovärdig, legitim och nödvändig för politikens praktiska genom-
förande. Genom att utarbeta systematiserade metoder och noggranna och om-
fattande rutiner för registrering, kunde socialmedicinarna göra anspråk på 
vetenskaplig trovärdighet. Så förklarar jag Zigenarundersökningens exempel-
lösa omfattning och detaljrikedom; genom noggrant planerade metoder för 
kunskapsinsamling kunde det pågående projektets legitimitet hävdas inför 
såväl forskarsamhälle som myndighetstjänstemän, samtidigt som grunden 
kunde läggas för framtida forskningsprojekt, vilka i sin tur kunde användas i 
ytterligare kamper om trovärdighet.  
 
I samband med Takmans gränsdragningsarbete i Zigenarundersökningen miss-
krediterades konkurrerande vetenskaper och experter, som tidigare dominerat 
kunskapsinsamlingen om romer, som ovetenskapliga. Detta skedde dels gen-
om att de nya experterna framställde de gamlas arbete som osystematiskt och 
utan vetenskaplig metodik, dels genom att de framhöll de förment personliga 
och sociala sammanhang som kunskapsinsamlingen genomförts inom. I 
realiteten liknade dock de socialmedicinska undersökningsmetoderna de folk-
loristiska. Inom båda kunskapsområdena hade man tagit inspiration från det 
sociala arbetets praktik och antropologiska fältstudier, och samtliga undersök-
ningar utformades som case studies, där undersökningspersonens hela livs-
situation, bostadsförhållanden, och familje- och släktförhållanden (i förfluten 
tid likväl som i samtiden) skulle tecknas ned för att bli till underlag för mynd-
ighetsåtgärder.  

Nya rum etableras  
De problemformuleringar och aktiviteter som efterkrigstidens svenska veten-
skapliga medborgarskapsexperter utvecklade har flera likheter med dem som 
Franca Iacovettas gatekeepers arbetade efter i det kalla krigets Kanada. I 
likhet med Kanadas gatekeepers riktade vetenskapliga och professionella ex-
perter i Sverige in sitt arbete mot (grupper av) avvikande medborgare som 
utifrån politiska beslut skulle inordnas i den etablerade samhällsorgan-
isationen. Min undersökning rör förvisso ett begränsat material gällande en 
numerärt närmast obetydlig grupp svenska medborgare, men utifrån detta 
material är det tydligt att vetenskapliga och professionella aktörer hade en 
betydande roll i att fylla socialt medborgarskap med praktiskt innehåll. För 
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sådana aktörer kunde (professionell, vetenskaplig) kunskap om enskilda in-
divider och avgränsade grupper ge dem legitimitet för att bereda (den politiskt 
beslutade och administrerade) omvandlingen till dygdiga medborgare. Objekt-
en för den omfattande vetenskapliga kunskapsinsamlingen och de ständigt 
utökade socialpolitiska interventionerna, det vill säga de svenska romerna, var 
dock en så liten och avgränsad grupp, att staten ur ett större samhällseko-
nomiskt perspektiv hade kunnat strunta i den.  
 
Efterkrigstidens medborgarskapsarbete, med vilket jag menar de vetenskapliga 
och professionella verksamheter som centrerades kring förment avvikande 
medborgare (eller potentiella medborgare), hade dock paradoxala konsekvens-
er. Medan de individer och grupper som gjordes till objekt för aktiviteterna 
fortlöpande konstituerades som avvikande, innebar själva medborgarskaps-
arbetet att experterna kunde konstituera sig som goda medborgare i enlighet 
med tidens professionella medborgarskapsideal. Enligt Isin var det bland annat 
representanterna för de vetenskapliga professionerna som, i egenskap av att 
vara tjänstemän och akademiker, satt på det sociala medborgarskapets prob-
lemformuleringsinitiativ. Dessa aktörer representerades i många västländer 
under kalla kriget av liberaler från medelklassen, men i Sveriges fall var det i 
många fall radikala socialdemokrater (och, som i Takmans fall, kommunister) 
som menade sig ha verktygen och legitimiteten som krävdes för att undersöka 
avvikelse och avvikande medborgare. I dessa undersökningar representerades 
normaliteten av dem som undersökte, det vill säga att de vetenskapliga expert-
erna blev de aktörer som dels förmedlade, dels artikulerade det sociala med-
borgarskapets ideal, vilka användes som mått för att värdera dem som inte 
levde upp till dem. 
 
Mätandet och undersökandet av människor och grupper som hamnade utanför 
dessa normativa gränser etablerades därigenom som viktigt i konstituerandet 
av socialt medborgarskap, både för dem som befanns vara avvikande och för 
dem som klassificerade dem som avvikande. Det var således de välutbildade 
medelklassprofessionerna – bland vilka läkaren och forskaren ansågs vara 
bland de främsta – som förfogade över de verktyg – räknandet, mätandet, 
registrerandet och klassificerandet av avvikelse – som i praktiken kons-
tituerade medborgarskap och medborgare.  
 
Utifrån Isins teori om medborgarskap som alteritet blir det här tydligt att 
dygdiga och avvikande medborgare skapas i samma processer och i relation 
till varandra. Processerna var dock inte dikotomiska; det handlade inte om att 
konstruera vissa individer och grupper som avvikande för att konstituera sig 
själv som motsatsen, normal. Snarare ser jag själva aktiviteten att prof-
essionellt arbeta med individer och grupper som (vetenskapliga, till exempel 
socialmedicinska) experter klassat som avvikande i någon bemärkelse innebar 
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att uppfylla klasspecifika medborgerliga plikter kopplade till utbildning och 
expertis. I detta ingick också att, på grundval av sin specifika kunskap, iden-
tifiera och problematisera nya grupper av avvikande som ansågs behöva hjälp 
att anpassa sig till samhället och samtida normer, samt skapa den veten-
skapliga kunskapen som behövdes för sådana medborgarskapsprojekt.  
 
Isins medborgarskapsteori hjälper mig alltså att förstå medborgarskapets dim-
ensioner på en abstrakt nivå, där många olika aktörer deltar och där både av-
vikelser och normalitet förhandlas och etableras i sociala relationer och de 
allianser och konflikter som uppstår där. Iacovettas gatekeeping-begrepp är 
användbart för att konkret förstå hur experter och professionella, genom sina 
verksamheter rörande avvikande (eller potentiella) medborgare, har kunnat 
konstituera sig själva som dygdiga medborgare. De vetenskapliga och prof-
essionella experterna, som arbetade praktiskt med romers sociala medborg-
arskap i Sverige i början av 1960-talet, och vars verksamhet generellt fokus-
erades mot avvikelse, kunde genom sitt arbete etablera sig som professionella 
med monopol att definiera de “andra”. I deras aktiviteter drog de gränser mot 
andra vetenskaper, och uteslöt vissa aktörer och inkluderade andra i det veten-
skapliga samfundet. Att ha epistemisk auktoritet gav status, som bekräftade 
forskarens position internt inom det vetenskapliga samfundet och externt 
gentemot myndigheter och samhällsinstitutioner. I min studie av Zigenar-
undersökningen är det alltså vad som konstruerades som normalitet, snarare än 
vad som konstruerades som avvikelse, som framstår tydligast. Zigenarunder-
sökningen representerar således ett rum, där såväl socialmedicinens som det 
sociala medborgarskapets innehåll kunde formas.  
 
Aktiviteterna som utvecklades för att ”lösa zigenarfrågan” fick emellertid mot-
satt effekt; i stället för att ”försvinna” (som ju Takman 1952 hade menat skulle 
bli resultatet av en ”socialpsykiatrisk undersökning av landets alla zigenare”), 
utvidgades ”zigenarfrågan” med nya socialmedicinska dimensioner på en helt 
ny detaljerad och individuell nivå. I och med detta etablerades nya rum för 
skapandet av socialt medborgarskap, och ytterligare legitimitet skapades för 
vissa (socialmedicinska) experter att tala om avvikelse. Medborgarskapsarbete 
inom ramen för efterkrigstidens ”zigenarfråga” innebar således att de aktörer 
som representerade unik kunskap och förfogade över specifika verktyg för att 
skapa ny kunskap stärkte sina egna positioner och den givna ordningen.  
 
En ambition med att analysera Zigenarundersökningen med fokus på socialt 
medborgarskap i praktiken har varit att analysera komplexiteten i detta be-
grepp.  John Takman och många av de andra aktörerna som var involverade i 
Zigenarundersökningen siktade mot att inkludera romer som jämlika med-
borgare, men verktygen som de utvecklade och/eller använde för ändamålet 
återspeglar en tid och en inställning, där vetenskapliga framsteg och social-
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politiska interventioner ibland kunde göras på bekostnad av den enskildes 
integritet. Detta belyser också vår samtids problematiska relation mellan 
vetenskaplig kunskap och individers integritet. Att skapa ny vetenskaplig kun-
skap på individnivå för att ”lösa” samhällsproblem är fortfarande en given 
utgångspunkt för myndighetsarbete. I detta arbete involveras forskare, som, 
liksom Takman och hans kollegor, gärna ägnar sitt arbete åt att skapa underlag 
för demokratiska och inkluderande processer.  
 
Samtidigt som jag ser det som viktigt att lyfta fram hur en utsatt grupp som 
romer har gjorts till objekt för vetenskapen och registrerats i oerhörd om-
fattning i historisk tid, menar jag således också att det är viktigt att vi vänder 
blicken mot oss själva och den typ av kunskap som vi skapar idag, vad den 
används till och vilka konsekvenser kunskapsproduktionen har för dem som 
betraktas som kunskapens objekt. Det är med andra ord rimligt, anser jag, att 
vi håller kvar blicken på de aktörer som varit med och formulerat ”zigenar-
frågan”, men att vi inte i och med detta utgår ifrån att den bara tillhör det för-
gångna. Den socialmedicinska dominansen i ”zigenarfrågan” avtog med tiden, 
men den socialmedicinska kunskapen om svenska romer torde ha fortsatt att 
utgöra underlag för såväl socialpolitiskt som vetenskapligt arbete. Det är ett 
angeläget ämne för vidare studier att följa kunskapens, och de konkreta 
dokumentens, väg från socialmedicinen och 1960-talets undersökning av sven-
ska romer till de sammanhang, där grupper som romer ännu idag utgör mål-
grupper för socialpolitik, myndighetsarbete och vetenskaplig forskning.  
 
Avhandlingen väcker också vidare frågor om socialmedicinens fortsatta roll i 
socialpolitik och myndighetsarbete. Vilken plats hade den socialmedicinska 
kunskapen i interventioner mot svenska romer under påföljande decennier? 
Vad hände med det socialmedicinska projektet? Försvann det i takt med väl-
färdens expansion, eller konkurrerades de socialmedicinska problemformuler-
ingarna och aktörerna ut av nya kunskapsområden och problematiseringar? 
Splittrades socialmedicinen, på grund av sin gränslöshet och vittfamnande am-
bitioner, upp på flera mindre områden som inordnades i olika discipliner och 
praktiker inom den expansiva akademin och/eller det sociala arbetet? Slut-
ligen, hade socialmedicinens tillbakagång efter 1960-talet att göra med de ny-
liberala strömningar, som i slutet av 1970- och under 1980-talet ifrågasatte 
socialdemokraternas offensiva och omfattande socialpolitik?  
 
I denna avhandling och i tidigare forskning har det framträtt tydligt att veten-
skaplig kunskap om avvikelse ofta har skapats och använts för att dela in 
(potentiella) medborgare i specifika grupper – till exempel romer, flyktingar 
och invandrare – i syfte att skapa målinriktade åtgärder. Det finns dock både 
gemensamheter och kontinuiteter i hur dessa grupper har konstruerats och be-
mötts av professionella aktörer inom socialpolitik och -praktik. Med social-
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medicin och socialpolitik som undersökningsobjekt kan vi undersöka dessa 
gemensamheter och kontinuiteter mer ingående. Därigenom kan vi nå vidare 
kunskap om hur avvikelse konstruera(t)s, och vilka intressen dessa konstruk-
tionsprocesser ger/gett uttryck för. Med tanke på efterkrigsdecenniernas 
många och omfattande socialmedicinska undersökningar, vilka möjliggjordes 
tack vare ömsesidigt förstärkande allianser med socialpolitiska företrädare, 
administratörer och tjänstemän, vore det synnerligen intressant att följa upp 
dessa frågor i komparativa och mångvetenskapliga forskningsprojekt. 
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synpunkter. Jag vill även tacka Maria Takman, Jonte Takman, Christer 
Hogstedt samt Fred Taikon och delar av hans familj, som har delat med sig av 



307 

sina minnen från John Takman, Zigenarundersökningen och 1960-talets soci-
almedicin. 
 
Jag har haft fördelen att diskutera mina texter och forskningsidéer i flera olika 
internationella och nationella sammanhang. De internationella konferensres-
orna, workshoparna och kurserna har möjliggjorts tack vare Linnéuniversi-
tetets, särskilt Institutionens för kulturvetenskaper, generösa inställning till 
doktoranders rörlighet. Dessa resor och möten har betytt väldigt mycket för 
min utbildning och för avhandlingens framåtskridande. Ett återkommande och 
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Summary 

In Sweden in 1952, the Social Democrat government’s minister of social 
affairs officially recognised as Swedish citizens a group of some 700 Roma 
living in the country. As a result, the group’s official status was changed and a 
new category of Swedish citizen was created: ‘Swedish gypsies’. This disser-
tation concerns the scientific and political processes that contributed to the 
establishment of this category. A welfare-administrative classification, to-
wards the end of the twentieth century it came under increasing criticism for 
being pejorative and for reproducing negative stereotypes of Roma people – 
indeed, in this dissertation the term Swedish Roma is used for those who once 
would have been categorised as ‘Swedish gypsies’. 
 
Formally, national citizenship thus included Swedish Roma as a part of the 
Swedish population. The question remained, however, what this formal status 
might mean in practice; a question social authorities and experts claimed 
needed an expert, scientific answer. As Swedish citizens, the Swedish Roma 
were situated within the borders of the nation-state, but many, including 
experts and official bodies, continued to problematise them as ‘deviants’, 
outside the welfare state. To handle this problematisation, the authorities con-
strued the Swedish Roma as objects of socio-scientific and medical concern. A 
number of activities were initiated with the aim of mapping, classifying, and 
creating knowledge about individual Roma at all levels – local, regional, and 
national – the premise being that the supposedly ‘traditional’ Swedish Roma 
were socially disabled in the modern, urbanised Swedish welfare state. The 
category of disability provided the state with arguments for incorporating 
‘deviant’ citizens, such as the Swedish Roma, into welfare society. 
 
As socially disabled citizens, the Roma were reclassified and absorbed into the 
vast heterogenic category of the partially able-bodied, in accordance with the 
post-war aim of full employment. This classification justified concrete policies 
within the expanding institution of vocational training programmes (arbets-
vården). The ‘Gypsy Question’ was thus reframed as a labour market issue, 
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which brought the notion of rehabilitation to the fore. Thus, in 1958, the 
‘Gypsy Question’ was added to the responsibilities of the National Labour 
Market Board (Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS). To be able to meet its new 
responsibilities, officials at AMS requested new – specifically medical – 
information about individual Roma. 
 
The reframing of the ‘Gypsy Question’ was closely related to the dominant 
socio-medical problematisation of deviance and deviants that had gained 
ground in Sweden since the 1940s. The basic argument was that poverty and 
disease went hand in hand, and that the state held certain non-negotiable 
responsibilities in alleviating these ills on the individual and the group level. 
Furthermore, socio-medical experts emphasised that any state intervention 
would have to be based on socio-medical knowledge in order to be successful. 
With the post-war development of rehabilitation as a political-administrative 
tool to manage the population, the scope of practice of socio-medical actors 
thus expanded. In the early 1950s, Swedish Roma were among those that a 
group of socio-medical actors had chosen to observe. By the early 1960s, 
specialists in social medicine and medical genetics had formulated a number 
of research questions concerning the Roma in Sweden, and they turned to 
AMS for funding for a socio-medical, genetic research project. During the 
spring and summer of 1962, the scientific and political actors joined forces, 
resulting in the initiation of a socio-medical study of Swedish Roma in 
November 1962. This so-called Gypsy Study (Zigenarundersökningen) is the 
focus of this dissertation. 
 
The purpose of the dissertation is, firstly, to investigate how and why the 
scientific knowledge that resulted from the study of Swedish Roma was 
created, and, secondly, to investigate how notions of deviance and normality 
were construed interactively in the scientific practices that researchers deve-
loped within the framework of the study. A number of primary sources from 
various scientific and political-administrative contexts have been analysed, 
including correspondence, working material, progress reports, minutes of 
meetings, and other written sources that reflect the daily work of experts and 
professionals in the scientific and political–administrative fields. The 
hypothesis of the present dissertation is that scientific knowledge, and hence 
official policy, stems from situated practices in which several actors par-
ticipate; the focus is therefore on the practical level. 
 
In welfare states such as Sweden in the post-war period, work, and hence 
health, was constituted as a fundamental condition for membership of the 
social order. The goal of the welfare state was for as many of its citizens as 
possible to be active members of what the social scientist Deborah A. Stone 
conceptualises as a work-based system of distribution, to be able to provide 
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for those citizens who were situated in the need-based system by dint of their 
medically certified disability. The welfare–administrative purpose of this 
disability category is thus to keep everyone in the work-based distributive 
system except for the very neediest people. Medical knowledge and 
techniques were used as tools with which to transfer people from one system 
to the other. The authorities’ aim with the Gypsy Study was to assemble 
detailed and comprehensive data on all adult Swedish Roma in order to plan 
targeted interventions that would shuffle those deemed able-bodied into the 
work-based system. The dissertation interprets such activities as part of the 
Swedish state’s citizenship project, intended to make virtuous citizens out of 
the supposedly deviant Swedish Roma. Historically, scientific knowledge has 
played a decisive role in citizenship projects, in the sense that scientific 
methodologies have been developed and used to construct the Swedish 
population by means of mapping, categorisation, and classification. Scientific 
problematisations have thus informed and been informed by political 
objectives. The thesis analyses such processes by using methodological tools 
drawn from the field of science and technology studies (STS). Notably, the 
concept of co-production carries explanatory power as it directs attention to 
the correspondence – and mutual formation – of scientific practices with 
political and economic orders and conditions.  
 
The Gypsy Study was funded by AMS in order to assemble data and scientific 
knowledge on individual Roma, which the authorities would then use as the 
basis for their interventions, mainly in the areas of housing, work rehab-
ilitation, and education. The task was given to the departments of social med-
icine and medical genetics at Uppsala University, and the Nordic Museum in 
Stockholm. Researchers from the Uppsala departments were given 
considerable leeway to formulate research questions out of the official AMS 
assignment. The practice that developed thus took shape mainly in relation to 
problematisations prevalent in social medicine and medical genetics. The 
socio-medical team that conducted the practical examinations used a number 
of different medical and social techniques to obtain different kinds of data – 
from the biological to the social level – and adding ‘objective’ records from 
public institutions, which resulted in the creation of detailed and voluminous 
individual case files. On the basis of these files, John Takman, the doctor and 
specialist in social medicine who was in charge of the socio-medical examin-
ations, gave his professional opinion on each individual and family. 
 
The initial task, as agreed upon by AMS, was to investigate only those Roma 
in Stockholm who were classed as ‘deviants’ by experts and professionals. 
Deviance in this context usually spanned a nomadic lifestyle, unemployment 
or work outside the regulated labour market, and children who were not part 
of the school system. Soon, however, the study expanded to include all 
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Swedish Roma in the capital—that is, even those who were living in ‘normal’ 
housing and working conditions. In the spring of 1963, the study was 
expanded yet further to include all Swedish Roma in Sweden as whole, 
estimated to number about 850–900 in total. The third expansion was 
prompted by issues that arose during the course the study: John Takman 
formulated new research questions, which resulted in additional research 
projects carried out within or alongside the Gypsy Study. What was originally 
a narrow investigation of a smallish group of Roma citizens thus evolved into 
a comprehensive research project covering all people identified as Swedish 
Roma. In the present dissertation, this expansion is analysed with the help of 
STS tools that focus on the reflexivity between the goals of scientific actors, 
and the social conditions and political problematisations associated with them. 
In this way, science and policy mutually influenced each other in situated 
practices, which also required the drawing of scientific boundaries that served 
to establish epistemic authority. 
 
Both researchers and AMS officials defended the categorical and geographical 
expansion of the Gypsy Study by arguing that more socio-medical knowledge 
was necessary if the interventions were to succeed. The researchers also 
sought to justify the extension of the scientific terms of reference by pointing 
to the possibility of scientific progress that might help solve international 
medical and social mysteries. Such research findings could potentially be used 
to establish epistemic authority for Swedish socio-medical and medical-
genetic scientists at an international level. The researchers’ international ambi-
tions had grown primarily as a consequence of the scientific construction of 
Swedish Roma as a social isolate—that is, a genealogically, socially, and (as 
the medical geneticists involved in the Gypsy Study would argue) genetically 
isolated population group. Research on social isolates was considered valuable 
to several scientific fields, notably epidemiology and medical genetics, but 
also to some branches of social science. 
 
In investigating the consequences of the experts’ and professionals’ work on 
the Gypsy Study, this dissertation draws theoretical inspiration from Engin F. 
Isin’s model of citizenship and Franca Iacovetta’s study of Canada’s cold-war 
‘gatekeepers’. It is argued that increase in the number and comprehensiveness 
of the activities targeting Swedish Roma had a direct impact on the fashioning 
of citizenship in the social sphere (reflecting the specific social, economic, and 
political circumstances of the Swedish welfare state) and on the development 
of a socio-medical approach in construing social problems in the 1960s. Isin 
suggests that studies of citizenship should maintain a broader and deeper 
conception of what the social element in citizenship implies; a conception that 
is not reducible to post-war welfare state regimes. Citizenship is constantly 
(re)made through social relations and social conflict. Against this background, 
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it is concluded here that the scientific-political examinations of Roma in 
Sweden in the 1960s derived deviance and normality from the same process. 
The experts and professionals who measured and classified deviance con-
strued themselves as virtuous citizens, in accordance with the contemporary 
norms of professionalism and expertise, but the Roma as problematic citizens, 
and hence justifiably the objects of the experts’ and professionals’ knowledge. 
Expansion – of expert and professional work, of scientific studies, and of 
social policies and practices – was thus established as fundamental trait in the 
citizenship projects of the post-war Swedish welfare state. 
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Bilaga 1 
 
”Kom-ihåg-uppgifter” från undersökningsformulären 
 
Framstöt till Statens bilinsp. ang. möjl. till körkort för [namn] 
[Man] 266/62: Vill bli chaufför eller truckförare 
[Man] 263/62: Vill starta eget företag med brodern [namn] 
[Man] 305/62: Meddelande från Uppsala att blodet djupfrysts av misstag 
[Man] 303/62: Borde till en verkstadsskola el. dyl. 
[Man] 235/62: Tandremiss 
[Man] 250/62: Friskintyg för körkort + lämplighetsintyg, pensionsutlåtande 
och småstuga 
[…] 
[Flicka] 265/62: Borde få gå i lekskola. 
[Man] 262/62: Borde pensioneras. 
[Man] 309/62: Hö-sidigt varicocele [pungbråck, min anm.]. Bör nämnas i 
bostadsintyget. Remiss? 
[Kvinna] 251/62: Behöver remiss till tandläkaren och nya glasögon. 
Pensionsutlåt. 
[Kvinna] 261/62: Remiss till tandvård 
[Man] 235/62: Tandremiss, remiss till EEG 
[Man] 327/62: Bostadsintyg genast. 
[Kvinna] 310/62: Remiss för tandvård 
[Kvinna] 264/62 - Man borde ordna någon handelsutb. för henne. 
[Man] 318/62 + [kvinna] Remiss till Lisa Gustafsson. 
[Kvinna] 326/62 – tandremiss 
[Kvinna] 328/62 – utlåtande 
[Man] 235/62 – EEG-remiss 
[Man] 311/62 I verkstadsskola för utbildn. t. metallarb. e. dyl. 
[Man] 357/62 Vill ha enskild undervisning i läsning och skrivning 
[Man], 332/62 Borde få kapital till skrothandel 
[Man], 341/62 Borde få utbilda sig till något lättare 
[Man], 344/62 Vedels facidispares. [har ej funnit förklaring någonstans, kan 
möjligen avse facialispares, det vill säga ansiktsförlamning, min anm.] [Namn] 
kommer inte i säng förrän sent! 
[Kvinna] 208/63 Enskild undervisning i läsning och skrivning! 
[Man] 207/63 Drömt om att bli svetsare 
[Kvinna] 227/63 Enskild undervisning under det halvår hon går sjukskriven 
  
[Forts på sid. 2] 

 
”KOM-IHÅG-UPPGIFTER” 
[Man] 212/63 EEG en lördag Rec. Mot tröttheten! 



329 

[Man] 223/63 Vill bli spårvagnschaufför. 
[Kvinna] 236/63 Vill lära sig sticka 
[Kvinna] 224/63 Vill lära sig stickning. Intresserad av matlagning 
[Man] 237/63 Eventuellt chaufförsjobb. Behöver tandvård. 
[Kvinna] 238/63 Stickningskurs och enskild undervisning i läsn. o skrivn. 
[Man] 203/63 Tandvård och skolgång, ev. zigenarskolan i Täppan 
[Kvinna] 202/63 Bostad! 
[Man] 201/63 Bostad! Ev. paketbilschafför. Remiss för tandvård! 
[Kvinna] 245/63 Bostad! Helst en modern trerumslägenhet. Tandvård.  
[Man] 246/63 Tandvård och sjukhusvård. Modern bostad! 
[Kvinna] 252/63 Tandvård och möbler 
[Man] 251/63 Tandvård 
[Man] 253/63 Tandvård och anlagsundersökning 
[Man] 257/63 Tandvård, anlagsundersökning och hjälp med körkortsutbild-
ning. 
[Kvinna] 261/63 Tandvård, sykurs och stickningskurs. Vill ha halvmodern 
lägenhet, typ [romskt par]:s. 
[Man] 262/63 Tandvård. Enskild undervisning i läsning och skrivning. Ev. 
komb. folkhögskola-verkstadsskola! 
[Man] 264/63 Obs. hans hypertension. Anlagsunders. Modern lägenhet. 
Speciell verkstadsskola! 
[Man] 265/63 Anlagsundersökning. Speciell verkstadsskola. Modern lägenhet. 
Behöver tandvård. 
[Kvinna] 263/63 Pensionsutlåtande. Tandvård. Modern lägenhet. 
[Man] 266/63 Vill lära sig maskinskrivning. Också vanlig skrivn. Bosättnings-
lån och tandvård. Vill flytta sig [sic] stuga. 
[Kvinna] 267/63 Tandvård. Hjälp att betala den gamla tandläkarräkn. 
[Pojke] 269/63 Vill börja i balettskola 
[Flicka] 268/63  ”       ”                ” 
[Man] 271/63 Vill ha egen modern stuga. Bör pensioneras genast! 
[Kvinna] 272/63 Bör få pengar att lösa ut symaskinen. Egen bostad. 
[Man] 273/63 Bör hjälpas till ett mera välavlönat jobb! 
[Man] 275/63 Bör få modern bostad, speciell verkstadsskola inkl. grundskole-
utbildning. 
[Kvinna] 276/63 Bostad och grundskoleutbildning946 

 

                                                        
946 ”Kom-ihåg-uppgifter”, odaterat. JT. A:4. 
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