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ABSTRACT 

Lagerman, J. 2016. Hemlöshet hos utsatta EU-medborgare - Lagar, gränser och diskriminering 

i svenska myndighetsdiskurser. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 

universitet.   
 

Den fria rörligheten inom EU har underlättat för ekonomiskt utsatta EU-medborgare att söka försörjning utanför 

sina hemländer, bland annat i Sverige. Många av dem kommer från Bulgarien eller Rumänien och lever hemlösa 

i svenska städers offentliga rum. Tillfälliga bosättningar och läger har därför varit en allt vanligare syn under de 

senaste åren och har blivit omdebatterade fenomen. Genom en diskursanalytisk dokumentstudie har jag undersökt 

hur två svenska kommuner hanterat uppkomsten av lägren, och hur de motiverat hanteringen. De undersökta 

kommunerna är Malmö stad och Göteborgs stad, och som komplement till dem är också nationella 

handlingsargument representerade av en nationell samordnare och intresseorganisationen Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), inkluderade i analysen. De diskursiva teman som analysen utgick ifrån är idéer och synsätt om 

lagar, geografiska gränser, medborgarskap och antiziganism. Såväl handlingsmönster som argumentation följde 

liknande mönster i båda undersökta städerna och nationellt, aktörerna använder lagen som motivation till 

avhysningar och erbjuder ofta utsatta EU-medborgare betalda hemresor, då medborgarskapet anses avgöra vilken 

nationalstat som ska ansvara för socialt stöd till fattiga människor. 
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1. INLEDNING 

Det kan vara svårt för människor att finna en permanent bostad, eller ens en tillfällig. Ännu 

svårare är det för dem som marginaliseras eller står utanför samhället. De som saknar arbete, 

utbildning, nätverk eller till och med statligt medborgarskap kan stå långt ifrån 

bostadsmarknaden. I Sverige har problemet framgått desto tydligare vid uppmärksammandet 

av tillfälliga bosättningar och läger i det offentliga rummet, som befolkas av utsatta EU-

medborgare, ofta även benämnda som ”EU-migranter”, varav många är romer. Precis som i 

andra europeiska länder lever flera romer som hemlösa, eller med mycket låg bostadsstandard. 

De hemlösa som uppfört egna bosättningar, har i flera fall blivit avhysta från sina hem 

(Hammarberg, 2015, s. 264).  

Ett nyligen uppmärksammat fall i Sverige var rivningen av lägret i Sorgenfri, Malmö, som 

inleddes den 3:e november 2015. Den 5:e november var lägret helt uttömt och avhysningen av 

tältlägrets invånare var genomförd (SVT Skåne, 2015-11-04; 2015-11-05). Läger och 

bosättningar uppstår i flera svenska städer, och hanteringen av dem är omdebatterad: Är 

avhysningar rätt eller fel? Bör alternativa bostadsformer erbjudas eller inte? Människorna som 

bor där, de utsatta EU-medborgarna, har också blivit fokus för allmän debatt. Vissa vill ge stöd 

till dem som lever i fattigdom (ETC Småland 2014-08-28), andra vill förbjuda dem att tigga på 

offentlig plats (SR, 2015-10-18). Jag vill veta hur svenska kommuner hanterar bosättningar, 

varför de agerar som de gör och vilka insatser som görs för att motverka hemlöshet hos utsatta 

EU-medborgare. Det finns gott om åsiktsyttringar om lägren i media och social media, men en 

avgörande aktör för hanteringen av bosättningarna är kommunen, som kan ta fram 

handlingsplaner och fatta beslut om avhysningar eller stöd för EU-medborgarna. Hur ser 

myndighetshanteringen av utsatta EU-medborgares bosättningar ut? Behandlas situationen 

olika i olika kommuner? Och hur hindras eller möjliggörs utsatta EU-medborgares 

bostadsmöjligheter av antiziganism, geografiska gränser och medborgarskapet i nationalstater? 

Några nationella direktiv eller handlingsplaner finns inte för Sverige, och därför är kommunalt 

beslutsfattande och agerande viktigt för de hemlösa EU-medborgarnas förutsättningar. 

Frågan är i allra högsta grad av kulturgeografisk art, eftersom det handlar om tillgång till, 

och funktion för platser. I den mindre skalan behandlas stadsytan som upptas av utsatta EU-

medborgares lägerplatser, vilken typ av verksamhet tillåts på vilken typ av mark och vart kan 

de utan bostad ta vägen? I den större skalan kopplas problemet till en fråga om kommunalt 

ansvar och agerande och nationella riktlinjer. I och med att situationen delvis är uppkommen 

ur transnationell migration, är det också en fråga om nationella gränser, regionen EU och vikten 

av medborgarskapet i en värld av nationalstater.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ge insyn i de argument som ligger bakom två svenska kommuners syn på utsatta 

EU-medborgares tillfälliga bosättningar, och hur argumentationen reproduceras genom 

kommunal myndighetshantering. Avsikten med uppsatsen är att visa hur kommunerna Malmö 

stad och Göteborgs stad arbetar för att lösa problemet med hemlöshet hos utsatta EU-

medborgare. Fokus för studien är lagt på kommuner som aktörer för beslutsfattande som rör 

utsatta EU-medborgares möjligheter till boende. Genom en fallstudie av kommunerna Malmö 

stad och Göteborgs stad, önskar jag finna exempel på hur svenska kommuner arbetar med 

frågan om bosättningarna och främst hur metoderna motiveras. Centralt för uppsatsen är de 

olika problemformuleringar och problemlösningar som förekommer i de båda städerna, och 

dess koppling till frågor om lagtolkning, diskriminering och medborgarskap. Uppsatsen 

behandlar sambandet mellan diskurser om nämnda teman och kommunal argumentation för 

hantering av utsatta EU-medborgares hemlöshet och bosättningar. 

 

Frågeställningar: 

 

Hur hanterar Malmö stad och Göteborgs stad hemlöshet hos utsatta EU-medborgare? 

 

Vilka diskurser går att urskilja i Malmö stads, respektive Göteborgs stads hantering av utsatta 

EU-medborgares bosättningar? 

Vilka likheter och skillnader finns det i städernas diskurser om utsatta EU-medborgares 

hemlöshet, dels mellan städerna och dels i relation till nationella diskurser? 

Vilken roll spelar medborgarskap och etnicitet för utsatta EU-medborgares boende i Sverige? 

1.2 Definitioner 

Huvudbegrepp för uppsatsen definieras. 

Diskurs 

Hur vi pratar om, skriver om eller kategoriserar vår omvärld, inramning av ett begrepp, en 

situation eller problemformulering (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Jag använder begreppet 

diskurs som synonymt med ”tema utifrån vilket vi pratar om ett fenomen eller 

samhällsproblem”. 

Utsatt EU-medborgare 

Benämning på de EU-medborgare, ofta (men inte alltid) romer, som rest inom EU, från sina 

hemländer för att försörja sig. Det finns inga självklart vedertagna benämningar för den grupp 

människor som rest från fattigare EU-länder som Rumänien eller Bulgarien, till rikare länder i 

Västeuropa och Skandinavien. De brukar benämnas som ”romer”, ”EU-migranter”, ”utsatta 

EU-medborgare” eller ”tiggare”, begrepp som alla kan vara problematiska eller 

avhumaniserande (Swärd 2015, s. 271). SVT Nyheter och andra nyhetskällor använder ofta 

begreppet ”EU-migrant” i sina artiklar (SVT, 2015-11-03), ett begrepp som kan framställa 

individerna som utomeuropeiska migranter till ett EU-land, inte migranter inom EU (Swärd 
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2015, s. 271) Svenska staten använder begreppet ”utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas 

i Sverige”. Att benämna EU-medborgarna som ”fattiga” eller ”utsatta” är inte oproblematiskt 

eftersom epiteten knappast sådana som de själva hade använt för att beskriva sig (Swärd 2015, 

s. 272). I brist på klanderfria alternativ kommer jag ändå att använda begreppet ”utsatta EU-

medborgare” för att beskriva de människor som är huvudfokus för uppsatsen. 

 

Nationalstat 

En stat vars territorium delar geografiskt utrymme med en nations hemland (Flint & Taylor, 

2011, s. 161). Vi föreställer oss världen som en sammansättning av olika nationalstater (Flint 

& Taylor, 2011, s. 118; s. 158). 

Romer 

Romer är ett samlingsnamn för en heterogen blandning av folkgrupper som utgör EU:s största 

minoritet. Enligt Göteborgs stad är inte alla utsatta EU-medborgare i Göteborg med omnejd 

romer, men de menar att många är det (Göteborgs stad 2015b, s.10). Alla romer är inte utsatta 

EU-medborgare, och alla utsatta EU-medborgare är inte romer (Mäkinen 2013, s. 204). Men vi 

pratar om EU-medborgarna som om de alla är romer och majoritetsbefolkningen tenderar att 

benämna och kategorisera dem alla som just romer, oavsett om de är det eller inte.  

Antiziganism 

Rasism mot eller fördomar om romer, som kan leda till exkludering eller diskriminering 

(Selling, 2014, s. 12f). 

2. METOD 

Undersökningen kommer ske genom en kvalitativ studie av handlingsdokument från Malmö 

stad, Göteborgs stad och Sveriges kommuner och landsting (SKL), för att se vilka åtgärder olika 

kommuner vidtar för utsatta EU-medborgares hemlöshet och även hur argumenten för 

åtgärderna ser ut. Göteborg och Malmö undersöks som specifika fall snarare än generaliserbara,  

medan SKL representerar en aktör för nationella diskurser. Utöver kommunernas och 

intresseorganisationens egna dokument är en mediestudie inkluderad för att bredda 

undersökningen och ge en mer nyanserad bild genom röster från informanter utanför 

kommunerna. I mediestudien undersöks dels kommunalt agerande vid identifikation av 

tältläger, dels uttalanden om situationen från nationell samordnare Martin Valfridsson, som 

representerar nationella diskurser, men inte exakta direktiv. 

 

2.1 Material 

Dokumenten som ligger till grund för analysen består av publikationer på kommunernas 

officiella hemsidor, som båda är likartat utformade genom ”Frågor & Svar-sidor”. Andra källor 

är handlingsplaner och publikationer i form av nyhetsbrev. Som komplement till städernas egna 

källmaterial används nyhetsartiklar för att visa exempelfall för kommunernas agerande. Urvalet 

av artiklar skedde efter ämnesrelevans, och även om jag har försökt presentera en bred 

representation av tidningar finns det en skillnad i hur ofta och hur utförligt olika tidningar 

rapporterat om händelserna. Därför är flest artiklar från Göteborgsposten och SVT Skåne, 
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eftersom de rapporterat mest frekvent om de undersökta exempelfallen. Artiklarna fungerar 

även som trianguleringsmetod för ökad trovärdighet, där blandad metod minskar risken för en 

felaktig dokumentanalys (Bryman, 2012, s. 354). Genom att ta in ytterligare röster vid sidan av 

kommunens publikationer blir resultatet mer tillförlitligt. Eftersom det inte finns några 

offentliga handlingar om nationella direktiv har kombinerad dokumentinsamling utförts för att 

analysera nationella direktiv. Nationella ställningstaganden har samlats in genom uttalanden 

från nationell samordnare, Martin Valfridsson och publikationer från intresseorganisationen 

Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Eftersom de kommunala dokumenten är utgivna av samma aktör vars handlingar är föremål 

för studien uppnås Scotts (1990) kvalitetskriterier: äkthet, begriplighet eller representativitet 

(Bryman, 2012, s. 489). Representativiteten, alltså om materialet är typiskt för sin kategori, 

uppnås eftersom de båda kommunerna har liknande publikationer för liknande situationer. Det 

fjärde av Scotts kriterier, trovärdigheten är inte lika självklart uppfyllt, risken finns att det är en 

skillnad mellan kommunens faktiska tillvägagångssätt och vad de redogör för allmänheten 

(Bryman, 2012, s. 495). Jag har valt att hantera trovärdighetsproblemet på två sätt: dels genom 

att ta kommunens publikationer för sanning och dels genom inkludering av medias granskning 

för en vidgad och mer nyanserad bild. 

En invändning mot dokument som källa är att de inte kan läsas som en direkt avspegling 

av kommunens agerande, som nämndes ovan i fallet om trovärdigheten. Ett dokument är skapat 

för en läsare, och blir enligt Atkinson & Coffey (2004), en verklighetsskildring anpassad för 

vad författaren vill visa, och vad läsaren kan tänkas vilja se (Bryman 2012, s. 502). Jag vill 

därför betona att min studie behandlar diskurser i kommunens agerande, och inte enbart 

agerandet i sig, vilket innebär att jag läser texterna som just texter och inte exakta redogörelser 

för kommunala åtgärder. Utgångspunkten för diskursanalysen är att språk är en social aktivitet 

(Bergström & Boréus, 2000, s. 234), och därför kommer dokumenten studeras med hänsyn till 

hur innehållet är utformat, inte enbart vad de säger om kommunalt agerande utan om vad olika 

aktörer säger om kommunalt agerande. Textstudien är ett gynnsamt tillvägagångssätt för att 

undersöka diskursiva hållningar, just eftersom en text är ett kommunikationsverktyg som säger 

något om vad människorna bakom texten reproducerar för föreställningar om en situation, om 

sig själva och om mottagarna (Bergström & Boréus, 2000, s. 15).  

 

2.2 Diskursanalys 

För att besvara frågeställningarna kommer inhämtat material att genomgå en diskursanalys, 

vilken ska ge en beskrivning av de olika idéer och världsbilder som ligger bakom 

myndighetsbeslut. Analysen kommer behandla kommunernas problemformuleringar, deras 

metoder för hanteringen av EU-medborgares bosättningar och argument för metoderna, som 

tillsammans är del i olika diskurser. Utgångspunkten är att åtgärdsmetoderna är ett utfall av de 

diskursiva verklighetsuppfattningar som kommer till uttryck genom problemformulering och 

argumentation.  

En diskurs definieras av Jørgensen & Phillips som ”ett bestämt sätt att tala om och se 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Det innebär att ingen 

persons världsbild eller uttryck av världsbild, är neutral. Diskursanalysen är ett 

socialkonstruktivistiskt angreppsätt, som vilar på ett antagande om att verkligheten och 
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kunskapen om den är subjektiv, präglad av människans historia och kulturella sammanhang. 

Människans agerande och verklighetsuppfattning sker alltid i en social och kulturell kontext. 

(Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11). Enligt Foucaults diskursdefinition kan en diskurs förklaras 

som en ”regel” om vad som är sanning och vad som inte är det. Ett passande exempel är 

diskurser inom välfärden: en diskursiv regel kan vara att alla har rätt till en bostad, en annan 

kan vara att samhälleliga instanser inte är skyldiga att hjälpa människor få en bostad (Bergström 

& Boréus, 2000, s. 226). Dessa två regler kan ses som motpoler i en diskursiv konflikt, där två 

idéer om verkligheten strider om att få utgöra den rådande hegemonin (hegemoni definieras 

enligt marxisten Gramsci som: ”ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas” 

(Bergström & Boréus, 2000, s. 233)). Konfliktens roll för diskurser återfinns i Laclau och 

Mouffes kritiska diskursanalys, där antagonism utgör en del av diskurser. Språkets innebörd 

och ords betydelse är arenor för ett definitionskrig (Bergström & Boréus, 2000, s. 231).  

Den diskursanalys jag kommer använda utgår ifrån tre diskursiva konflikter där idéer eller 

verklighetsuppfattningar konkurrerar om att definiera hegemonin. Jag kommer i teoridelen ge 

en utförligare presentation av de diskursiva konflikterna, som kretsar kring: lagtolkning, rasism 

och medborgarskap. I analysen kommer de diskursiva konflikterna användas för att besvara 

frågeställningarna. Konflikterna ska ses som olika debatter om hur ett samhällsproblem 

förklaras, och hur det bör lösas. I dokumentanalysen avser jag att koppla de 

verklighetstolkningarna till myndighetspraktik för att se om, och hur kommunerna baserar sitt 

agerande på diskurser om lagtolkning, rasism och medborgarskap. 

2.3 Överväganden 

Anledningen till att jag främst förlitar mig på sekundärdata är att området är väldokumenterat 

nog av kommunens egna publikationer och media, och att egna intervjuer av aktörerna därför 

inte skulle tillföra avsevärt mycket mer eller bättre data. Problemet med att använda data som 

andra samlat in är att informationen filtreras genom insamlarens världsbild innan jag fått 

tillgång till den, vilket inte är enbart negativt för min studie eftersom insamlarens världsbild är 

en ytterligare reflektion eller reproduktion av diskurser. Uppsatsen kretsar kring både faktisk 

praktik, men också förklaringar till praktiken och attityder till den. 

Både ämnesvalet för uppsatsen och metoden för genomförandet medför etiska dilemman. 

Nackdelen med mitt ämnesval är att frågan om utsatthet och fattigdom är kontroversiell, och 

risken finns att forskningsområdet präglas av vissa diskurser eller värderingar eftersom själva 

valet av undersökningsobjekt kan avgöras av forskarens egen världsbild (Smith, 1994, s. 9). 

Det finns en svårighet i att undersöka olika diskurser, när den större delen av mitt källmaterial 

för den teoretiska ramen kan ha uppkommit ur snarlika diskurser. Gällande metoden är det 

etiska dilemmat en fråga om representation och objektifiering, sett till vems röst jag lyfter fram. 

Jag har valt att behandla en utsatt grupps situation utifrån myndighetshantering, vilket utgör en 

risk för avhumanisering och objektifiering av de människor som berörs. Att prata om 

myndigheters agerande, i stället för berörda människors agerande kan innebära att EU-

medborgarna framställs som ett anonymt ”dem” utan eget agentskap, vilket inte är min avsikt 

men dessvärre ett möjligt utfall. 
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3. DISKURSER 

Hemlösheten bland EU-medborgarna kan ses som ett problem baserat på nationalstatens 

gränser, lagen och antiziganism. Det är inte ovanligt att diskutera medborgarskap, rörlighet 

inom EU och diskriminering parallellt med varandra när frågan om utsatta EU-medborgares 

rättigheter behandlas. Mäkinen (2013) menar att EU-länders ministrar och beslutsfattare ställer 

sig frågan om hur ”the problem of roma beggars” har att göra med migrationsfrågor, alltså 

skulle problemet vara kopplat till frågor också om medborgarskap och nationalstaters gränser 

(Mäkinen, 2013, s. 202). Den stora frågan som ställs är också ”Hur ska vi förhålla oss till de 

utsatta EU-medborgarna, deras försörjning och deras boende?”, vilken behandlas bland annat 

av Mäkinen (2013), som fokuserar på fri rörlighet och rättigheter, och Hansson (2014) som 

undersökt stockholmares attityder i mötet med utsatta EU-medborgare. Frågor om 

medborgarskap, gränser och diskriminering behandlas som relativt parallella problem, i fattiga 

länder drabbas romer hårdare än andra grupper och när de rest utomlands för att tjäna pengar 

har de svårare att få anställning (Åberg, 2015, s. 298). Ansvarsfördelningen för att ge stöd till 

dessa människor är omdiskuterat sett till nationalstaten som distributör av socialt stöd. Vilket 

moraliskt ansvar finns hos vistelselandet, hemlandet och EU? Ett vanligt svar på frågan är att 

landet där individen har sitt medborgarskap har det yttersta ansvaret (ibid). Det kan medföra 

svårigheter för människor, när hemlandet nekar dem socialt stöd, vilket är fallet i ett av de 

utsatta EU-medborgarnas hemländer: Rumänien, där antiziganismen är utbredd hos 

majoritetsbefolkning och regering. (Åberg, 2015, s. 301). Också lagen spelar en roll för hur 

situationen tolkas och hanteras, något som Ryan (2014) behandlat i en jämförande studie om 

lagligt socialt stöd. Eftersom lagen reglerar socialt stöd, vistelsetid i länder och vad som är 

tillåten användning av offentlig plats eller annans mark, är det relevant att undersöka lag och 

tolkning av lag som förutsättning och hinder för utsatta EU-medborgares boendesituation. 

Med utgångspunkt i samspelet mellan lagen, medborgarskapet och antiziganism som grund 

för, eller del av problemet med hemlöshet hos utsatta EU-medborgare, har jag delat upp 

diskursanalysen efter nämnda tre teman. Alla tre kan vara del i individers förutsättningar eller 

hinder för bostad eller social trygghet, vilket jag återkommer till i del 3.2, efter en förklaring 

om varför diskurser är relevanta studieobjekt för en uppsats om myndighetsutövning. 

3.1 Moral och verklighetsbild 

Moralen formar vår världsbild och kan ses som en viktig beståndsdel i de diskurser som finns i 

samhället. Ett tydligt exempel på det påståendet återfinns i forskning, där en forskare väljer 

ämne, utgångspunkt och resultat utifrån sina moraliska värderingar. Detta menar geografen 

David M. Smith (1994, s. 9) som anser att människan förklarar sociala fenomen utifrån ”moral 

criteria”, snarare än utifrån vetenskapliga resultat. Hans redogörelse för moralens roll i vår 

världsuppfattning rör främst forskning och geografisk forskning, men Smith (1994) beskriver 

ställningstagandet som allmänmänskligt för hur vi försöker förstå världen. Därför har jag valt 

att applicera teorin om moral som bas för argument för alla aktörer, inte enbart forskare. Nedan 

följer en utförligare förklaring av hur moraliska uppfattningar präglar vår 

verklighetsuppfattning. 

Enligt Smith (1994) präglas forskning av forskarens egna moraliska värderingar, inte bara 

i analys och slutsats utan i alla led, även val av forskningsområde. En och samma situation kan 
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tolkas olika av olika personer, samma ”verklighet” förklaras olika beroende på vilken moral 

som återfinns hos aktören (ibid). Detta innebär att moraliska värderingar utgör en del i de olika 

diskursiva idéer som konkurrerar om definitionen av verkligheten. Baserat på teorin om moral 

som bas för åsikter och forskningsresultat, behandlas moraliska ställningstaganden som 

grundpelare för de diskurser som finns om stöd för utsatta EU-medborgare. Varje 

problemformulering, argument och handling eller problemlösning är del av en viss diskurs. Det 

är med utgångspunkt i moralens tyngd som diskurser blir intressanta studieobjekt, eftersom den 

moral som ligger bakom, eller reproduceras genom en diskurs är avgörande för en aktörs 

handlingar. I fallet för denna studie innebär det att myndigheternas agerande baseras på 

moraliska värderingar, som reproduceras genom olika diskurser. 

 

3.2 Diskursiva konflikter 

Jag har identifierat tre diskursiva konflikter i debatten om avhysningar: 1. Lagtolkning, 2. 

Antiziganism, och 3. Medborgarskap. De olika konflikterna handlar om vilken hegemoni som 

ska råda för definitionen av ett samhällsfenomen. Genom olika handlingar och argument 

framkommer en bakomliggande diskursiv världsuppfattning, som konkurrerar med andra 

diskursiva uppfattningar om vilken som ska utgöra hegemonin, eller ”samhällsnormen”. Olika 

argument om hanteringen av utsatta EU-medborgares bostäder kan kopplas till någon av 

konflikterna, och två konkurrerande diskurser kan hänvisa till en och samma 

argumentationspunkt, fast på olika sätt. De kan också förekomma mer eller mindre parallellt i 

en och samma argumentation, som i en argumentation från JO, 1957 (Selling, 2014, s. 122): 

Jag finner följaktligen uppenbart att fråga var om tvångsförflyttning. Grunden för åtalsbeslutet kvarstår 

följaktligen orubbad. På grund härav och då det är av en fundamental vikt att tillse att svenska medborgare 

av zigenarstam komma i åtnjutande av samma rättskydd som övriga medborgare, måste åtalet fullföljas. 

I utdraget från JO:s argumentation, gällande ett rättsfall om en avhysning 1956, berörs de tre 

diskurser jag nämnt ovan. Textens rättsliga kontext visar på diskursen om laghänvisning, 

särskilt då den argumenterar för medborgarnas rättskydd. Diskursen om diskriminering framgår 

i argumentet om att romerna har rätt till samma rättskydd som majoritetsbefolkningen, och  

alltså inte ska särbehandlas på etnisk grund. Även diskursen om medborgarskapet i en 

nationalstat berörs när det förtydligas att de berörda romerna är just svenska medborgare. 

I dokumentanalysen testas de konkurrerande diskurserna mot lokal och nationell 

myndighetspraktik. I analysen av Malmö stads och Göteborgs stads hantering av EU-

medborgares läger, undersöks vilka av de identifierade diskurstyperna som framgår, och vilka 

argument som kan vara grundade i vilken diskurs. Även hur och från vilket perspektiv diskursen 

återges redovisas. Hypotetiskt skulle en och samma argumentationstyp kunna användas för att 

motivera olika lösningar. Att hänvisa till exempelvis diskursen om lag som avgörande för 

kommunens/stadens beslut, skulle kunna göras både av förespråkare för avhysning och av de 

som fördömer den. Den teoretiska ramen för vilka diskurser jag väntar mig finna i insamlat 

material är snäv och jag gör inga anspelningar på att lyckas skildra hela den komplexitet som 

ryms i frågan, då fler diskurser skulle kunna urskiljas. Jag har också avstått från ett alltför 

avgränsat fokus på enbart en av diskurserna, eftersom gränsen mellan argumentationstyperna 
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inte framgår som särskilt skarpa, och de kan förekomma parallellt med varandra, precis som i 

exemplet från JO ovan.  

 

3.3 Diskursen om lag 

Eftersom lagen, både svensk lag och EU-lag, används för att motivera kommuners agerande 

har jag valt att undersöka vilka lagar som kommunerna hänvisar till, och hur de lagarna tolkas. 

En lag som är relevant för utsatta EU-medborgares vistelse i andra medlemsländer, är EU-

direktivet 2004/38/EG om fri rörlighet inom EU (eur-lex.europa.eu). Enligt direktivet har alla 

EU-medborgare rätt att vistas i andra EU-länder i upp till tre månader. I flera fall av avhysningar 

i Frankrike mellan 2007 och 2010, ifrågasattes deportationen av utsatta EU-medborgare av EU-

parlamentet med hänvisning till vistelserätten. EU-parlamentet menade att deportationen skulle 

ha skett på rasistiska och diskriminerande grunder och därför bryta mot direktivet. Frankrike i 

sin tur hänvisade till samma 2004/38/EG för att försvara deportationerna, eftersom EU-

medborgares vistelse är villkorad av att de inte får belasta vistelselandets sociala system 

(Mäkinen, 2013, s. 211). Enligt Mäkinen (2013) är inte sådan belastning skäl nog för 

deportation, eftersom varje fall ska undersökas först, och att temporära försörjningssvårigheter, 

personliga omständigheter och mängden stöd som getts ska räknas med som skäl till om 

belastningen ansetts orimlig eller inte (ibid). Även argumentation för att rättfärdiga avhysning 

genom 2004/28/EG, har skett med hänvisning till exakt samma rekvisit som använts för att 

fördöma avhysningar, nämligen uppehållsrätten som begränsas till tre månader. Om en EU-

medborgare uppehållit sig i landet i mindre än tre månader är tremånadersregeln ett argument 

mot avhysning, men om hen stannat en längre tid används samma regel som argument för 

avhysningen, vilket gjordes av den franska regeringen (Mäkinen, 2013, s. 212). Frankrikes 

deportationer och avhysningar är ett exempel på hur lagen används för att motivera skilda 

åtgärder: vistelserätten inom EU blir både hinder för avhysningar, samtidigt som den använts 

för att försvara dem. Den tillfälliga uppehållsrätten inom EU är ett exempel på hur en lag tolkas 

av myndigheter och används som uttryck för en diskursiv hållning. Lagen som diskurs handlar 

här således inte om vilka lagar som faktiskt gäller för en situation, eller hur den sanna 

lagtolkningen ska ske, utan hur lagen används som argument. 

Diskursen om lag testas i analysen genom inventering och utvärdering där laghänvisning 

utgör argumentationen. Vilka lagar är det som tas upp och på vilket sätt hänvisar man till dem? 

3.4 Diskursen om medborgarskap 

Att medborgarskapet utgör en viktig aspekt av situationen manifesteras redan i benämningen 

av människorna som vistas och bor i det offentliga rummet: EU-medborgare. EU-

medborgarskapet är förutsättning för resorna till Sverige, eftersom rörligheten är friare för dem 

inom EU:s gränser, än dem utanför (eu-upplysningen.se). Deras förflyttning sker alltså inom 

EU:s gränser, men den sker också över statliga gränser. 

Med stat menas en politisk institution med suveränitet över ett territorium (Flint & Taylor, 

2011, s. 116). Eftersom det är staterna, och regeringarna under dem, som avgör hur resurser 

eller social rättvisa (exempelvis välfärd) ska fördelas, är medborgarskapet i vissa fall avgörande 

för individers livsmöjligheter och genom exkludering från staten följer begränsade eller 

obefintliga rättigheter. Exkluderingen kan ske genom att neka migranter medborgarskap i 
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landet, men det kan även ske inomstatligt, när vissa medborgargrupper nekas tillträde till 

samhällsarenor eller fullständiga mänskliga rättigheter (Smith 1994), vilket skett för romer 

bland annat genom utebliven folkbokföring i Sverige (Ds 2014:8, s. 185) och i Rumänien 

(Swärd, 2015, s. 270). Statens territoriella kontroll över både yttre gränser och fördelning av 

välfärd inom de gränserna gör att den är viktig för reglering av jämlikhet för de flesta 

medborgare och migranter (Weiss, 2005, s. 715). De som inte har medborgarskap har heller 

inte tillgång till statens välfärdsfunktioner. (Smith 1994, s.43f; Flint & Taylor, 2011, s. 181f) 

I den globaliserade världen kan det te sig som att statens roll för migration och 

levnadsförhållanden är under upplösning. Men individens möjlighet till förflyttning och 

obunden livsstil är en fråga om geografisk klasstillhörighet. Migranter som rör sig över 

nationalstaternas gränser kan delas in i antingen grupperna ”high-skilled” eller ”low-skilled”, 

där den förstnämnda är relativt obunden till plats, medan de som räknas som ”low-skilled” är 

mer bundna till en lokal skala (Flint & Taylor, 2011, s. 188). Rörligheten blir en ytterligare 

aspekt i klassrelationer där vissa aktörer har kapital att röra sig relativt fritt, medan andra är 

begränsade till nationalstaten som distributör av välfärdsåtgärder (Weiss, 2005, s. 714). 

Nationalstaterna tenderar att öppna gränser till förmån för vissa inom gruppen ”high-skilled” 

(Weiss, 2005, s. 716), vilket skulle kunna vara en anledning till EU:s fria rörlighet som i 

praktiken nyttjas av både high-skilled och low-skilled migranter.  

Diskursen om medborgarskap testas i analysen genom inventering och granskning av 

argumentation som kretsar kring transnationell migration, gränser (kommunala, statliga och 

EU-relaterade) och tillgången till välfärdsåtgärder. 

 

3.5 Diskursen om Antiziganism 

”Jag har träffat på människor som har sagt: Jag är emot intolerans. Jag är emot rasism. Men 

jag gillar inte zigenare eller romer.” (Hans Calderas, UR 2015-09-25) Rasismen mot romer är 

mer socialt accepterad än den mot andra grupper, det säger Hans Calderas (författare och artist) 

och Karin Pettersson (politisk chefredaktör, Aftonbladet) i ett samtal från Bokmässan 2015. 

Pettersson menar att myter om romer inte ifrågasätts lika starkt som myter om exempelvis judar 

eller muslimer, och Calderas påpekar problemet med att se romer som en homogen grupp, och 

”dra alla över en kam” när det kommer till romska individers handlingar (UR, 2015-09-25). De 

folkgrupper som tillhör den heterogena benämningen ”romer”, har i århundraden drabbats av 

rasistiskt förtryck, och enligt EU:s Agency for Fundamental Rights (FRA) är romerna den 

folkgrupp som idag är mest utsatt för diskriminering i Europa, och deras situation har de senaste 

20 åren förvärrats i många östeuropeiska länder (Mäkinen, 2013, s. 205). Mäkinen menar att fri 

rörlighet begränsas på grund av etnisk diskriminering (Mäkinen, 2013, s. 212). Utsatta EU-

medborgare som vistas i Sverige är inte nödvändigtvis romer, men eftersom många av dem är 

det läser vi ibland alla som romer (Göteborgs stad, 2015b, s. 10) och antiziganism skulle således 

kunna drabba både de romska EU-medborgarna och icke-romska EU-medborgare. 

Viss diskriminering kan ske subtilt genom dold rasism, men det finns också studier om 

explicit antiziganism som drabbat svenska romer och romer i Sverige (Selling 2014, Montesino; 

Al Fakir, 2015). När det kommer till diskriminering av svenska romer och romer i Sverige har 

antiziganismen tagit sig i olika uttryck genom historien, och för några av dem släpptes en vitbok 
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2014. Vitboken är en offentlig ursäkt från regeringen och en redovisning om olika övergrepp 

som skett under 1900-talet (Ds 2014:8).  

I vitbokens kapitel om Romers tillgång till bostad behandlas olika metoder för att förhindra 

romers tillgång till bostad eller vistelse i svenska kommuner. En av dessa metoder var 

hysningsförbud, vilka utfärdades främst (men inte enbart) i Halland, från sent 1800-tal och fram 

till 1923. Hysningsförbudet innebar förbud för romer att övernatta på fastigheter inom en 

kommun (Ds 2014:8, s. 169). Enligt Zigenarutredningen från 1954 var majoriteten av romerna 

i Sverige inte bofasta, och de hindrades aktivt från att hyra eller köpa bostäder eller bokföra sig 

i kommuner. Motviljan att inkludera dem i folkbokföring förklarades dels med att de skulle 

medföra belastning för fattigvården, men argumentation skedde också på explicit rasistiska och 

rasbiologiska grunder. Myndigheter och kyrka menade att romer har personlighetsdrag och en 

kultur som är oförenlig med det svenska, och därför skulle dem och majoritetsbefolkningen 

hållas åtskilda (Ds 2014:8, s. 185f). I vitboken delges för vittnesmål från romer om deras tillvaro 

under mitten av 1900-talet. De berättar om hur levnadsförhållandena i husvagnar och tält var 

hälsovådliga och ledde till dödsfall, och om hur de ständigt blivit bortfösta vart än de bosatte 

sig (Ds 2014:8, s. 191f) Rosa Taikon är en av dem som intervjuats om avhysningarna under 

1900-talet (Ds 2014:8, s. 192): 

”Polisen kom ständigt till våra tält och sa att vi inte fick bo kvar, stod och vaktade på oss när vi packade 

ihop våra saker och såg till att vi flyttade till en ny plats. På den nya platsen var det samma visa igen. Det 

viktigaste var att vi kom bort.”  

Kombinationen av att neka romer bostad och att avhysa dem från sina lägerplatser var enligt 

Vitboken, rasistiskt grundade exkluderingsmetoder för att hålla oönskade människor utanför 

kommunens eller landets gränser. Exkluderingen från bostadsmarknaden och folkbokföringen 

framstår ha gällt för svenska romer men även invandrare, främst från Finland (Ds 2014:8, s. 

201f). Diskursen om antiziganism skiljer sig något från övriga två diskursiva konflikter, sett till 

att den förekommer i mycket mindre explicita former än diskurser om lagar och 

medborgarskapet. I analysen behandlas den därför relativt åtskilt från övriga teman.  

 

4. KOMMUNALA ÅTGÄRDER 

 

Här presenteras de studerade kommunerna: Malmö stads och Göteborgs stads åtgärder för 

utsatta EU-medborgares hemlöshet och provisoriska bostäder, och argumentationen för 

åtgärderna. Undersökningen är baserad på dokument och handlingsplaner från Malmö stad och 

Göteborgs stad som visar städernas självvalda information och argumentation. För att 

tydliggöra deras förhållningssätt har ett exempelfall av bosättningshantering i varje stad 

undersökts genom mediestudie av nyhetsartiklar i kombination med städernas publicerade 

material. 

 

4.1 Malmö 

Malmö stads sociala resursförvaltning publicerade i mars 2015 en handlingsplan för arbetet 

med utsatta EU-medborgare i staden. De lösningar som planerades för utsatta EU-medborgares 

boendesituation är: 
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-Samordnargrupper med olika uppdrag att ta fram åtgärder 

-Vinterövernattning, med ca 40 platser 

-Daglokaler, med hjälp till basala behov som frukost, dusch och kläder. 

-Evakueringslokaler, vid avhysning eller extremoväder 

-Rutiner vid avhysning ska tas fram 

-Samarbete med andra länder, främst Rumänien som är hemland för många av EU-medborgarna 

(Sociala Resursförvaltningen Malmö, 2015a, s. 4f). 

 

Samordnarnas uppgifter rör inte enbart frågor om bosättningar och hemlöshet, utan utsatta EU-

medborgares behov i stort (Sociala resursförvaltningen Malmö, 2015a, s. 4f). Boplatser anses 

dock vara ett av fokusområdena för vilka nya handlingsplaner ska tas fram. Genom 

samordnarna har olika nätverk uppstått, varav ett är boplatsnätverket, som består av 

representanter från bland andra: miljöförvaltningen, gatukontoret, kronofogdemyndigheten, 

social jour och polis. Nämnda aktörer har bland annat utbytt information om polisens riktlinjer 

vid avhysningar och att samordnarna gett tre förslag om hantering av bosättningar. 

Samordnarna menar att bosättningar kan hanteras antingen genom tidig avhysning, och 

hänvisar till Göteborgs stads metoder, de andra alternativen är att erbjuda alternativa boplatser 

eller att fortsätta som i dagsläget. En utförligare sammanställning av följderna de olika 

metoderna kan ge och vilka resurser som beräknas gå åt, ska vara färdig och delges politikerna 

senast den 19 februari 2016 (Sociala resursförvaltningen Malmö, 2015b). I det senast 

publicerade nyhetsbrevet från samordnarna, sammanfattas boplatsnätverkets arbete, och berör 

enbart frågan om avhysningar, såväl genomförda som framtida. Gatukontoret stod för en 

flyttning i Pildammsparken och Trafikverket begärde via kronofogden en annan flyttning, som 

var uppsatt på Trafikverkets mark. Socialtjänsten och Pingstkyrkan stod för tillfälliga 

övernattningsplatser för de avhysta. Vid tidpunkten för aktörernas sammanträde hade ännu inte 

rivningen av lägret i Sorgenfri genomförts (se SVT Skåne, 2015-11-05). Enligt nyhetsbrevet 

pågår fortfarande arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för kommunal hantering av 

bosättningarna (Sociala resursförvaltningen Malmö, 2015d). Som alternativ sovplats till olovlig 

camping erbjuder Malmö genom stadsmissionen cirka 40 härbärgesplatser för 15 kronor per 

natt (Metro, 2015-12-19). Härbärget har kritiserats av Nätverket för Romers Rättigheter 

eftersom de uppskattar antalet utsatta EU-medborgare till runt 200 personer, vilket är långt 

många fler än vad härbärget rymmer (SVT Skåne, 2015-12-11). 

Att avhysningar kommer fortsätta ske klargörs i handlingsplanen, eftersom lokaler ska 

finnas för dem vars bosättningar bedömts som opassande. Sociala resursförvaltningens 

bedömning verkar vara att avhysningar kommer ske även i framtiden, eftersom de efterfrågat 

rutiner att följa (Sociala resursförvaltningen Malmö, 2015a, s. 4f). Att döma av samordnarnas 

nyhetsbrev kommer alla möjliga framtida hanteringar av utsatta EU-medborgares bosättningar 

leda till fortsatta avhysningar, som antingen ska ske som idag, snabbare än idag och/eller med 

hänvisning till alternativa boplatser (Sociala resursförvaltningen Malmö, 2015c; 2015d). I 

nuläget ska akutboende om ca 50 platser erbjudas för de som blivit avvisade från sina 

lägerplatser i Malmö. De kan även få nödhjälp och stöd för hemresa (Malmö stad 2015b). 

Avhysningarna behandlas således som en naturlig lösning, vilket framgår än tydligare av 
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Malmö stads klargörande av att det enligt den lokala ordningsstadgan (15 §) är olagligt att bo 

på allmän platsmark och att olaglig camping polisanmäls av Malmö stad. (Malmö stad 2015b). 

 

4.2 Exempelfall: Sorgenfri 

Tidigt den 3:e november 2015 inleddes tömningen av ett stort tältläger på tomten Brännaren 19 

(Malmö Stad, 2015e), en industritomt centralt belägen i Malmö som i årtionden befolkats av 

hemlösa, och nu senast hemlösa EU-medborgare (SVT Skåne, 2015-11-04). Flera olika aktörer 

har vid olika tillfällen varit inblandade i avhysningsprojektet. Markägaren anmälde de boende 

för olaga intrång och egenmäktigt förfarande, men avhysningen kunde inte genomföras 

lagenligt utan namnidentifikation av invånarna i lägret och sköts därför upp (SVT Skåne, 2015-

11-04). Miljöförvaltningen i Malmö begärde i februari 2015, med uppbackning från 

Länsstyrelsen, att fastighetsägaren till den bebodda fastigheten var ansvarig att ”städa 

fastigheten” (Malmö stad 2015e; 2015f). Det är miljöförvaltningen i Malmö som under året har 

sökt olika juridiska vägar till att utrymma lägret, genom anmälan om nedskräpning och 

miljöbrott, uppmaningar till fastighetsägaren och skyltning på platsen om förbud mot camping 

(ibid). Genom hänvisning till miljöbalken anmälde miljöförvaltningen lägret, men fick nej till 

stängning av mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen (Infotorg, 2015-10-28). Beslutet som 

slutligen ledde till en avhysning kom från Malmö stads beslut om rättelse enligt 26 kap. 18 § 

miljöbalken (Sveriges riksdag1): 

 

”I stället för att begära verkställighet enligt 17 § får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse skall vidtas på 

den felandes bekostnad. 

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad får meddelas utan föregående föreläggande eller förbud, om 

tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller det 

finns andra särskilda skäl.” 

Myndigheterna vid Malmö stad menade på så sätt att skaderisken som utgjordes av lägret var 

så stor, eller att andra särskilda skäl förelåg som innebar omedelbar avhysning, utan omvägar 

via kronofogdemyndigheten. Skälen som uttrycks till varför bosättningen är olovlig är ofta 

kopplade till nedskräpning, hygien och miljöbalken. Miljönämndens ordförande, Carina 

Svensson har sagt: […]det är inte tillåtet för någon att skräpa ner och utsätta omgivning och 

miljö för olägenheter. Likabehandling gäller och det är varken lagligt, lämpligt eller önskvärt 

att en grupp människor ska stå utanför lagens skydd och krav” (Malmö stad 2015f). 

Protester mot avhysningen förekom under hela processen, och efter genomförandet 

begärde några av de utsatta EU-medborgarna, tillsammans med aktivister, att långsiktiga 

boenden skulle erbjudas av staden (SvD, 2015-11-05; SVT, 2015-11-04). Något som nekades 

med hänvisning till att det saknades pengar och politiska beslut. Enligt kommunalrådet Carina 

Nilsson är det enda alternativet att myndigheterna i EU-medborgarnas hemland Rumänien står 

för välfärdsförsörjningen, eftersom Malmö inte kommer göra det. Det stöd som Malmö stad 

erbjöd efter rivningen av Sorgenfri-lägret var bussresor till Rumänien och ett tillfälligt 

evakueringsboende (Sydsvenskan, 2015-11-04a).  
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4.3 Göteborg 

Göteborgs stad påpekar precis som Malmö stad, att tältning och bosättningar i staden är illegala 

och de boende polisanmäls, för att sedan avlägsnas från platsen. I stadens information till 

allmänheten benämns boplatserna som ”illegala” redan överst på hemsidan om ”Frågor och 

svar om illegala bosättningar” (Göteborgs stad 2015a), det råder få tvivel om att bosättningarna 

är oönskade. Enligt Göteborgs stad ska de boende i en olovlig bosättning först informeras om 

att de bryter mot lagen och om alternativa boendemöjligheter, som stadens nattplatser, innan 

polisanmälan görs. Dessutom krävs en juridisk process innan avhysningen. Utöver avhysning 

kan boende i illegala bosättningar dömas för egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § 

Brottsbalken, och få böter eller fängelsestraff upp till två år. Egenmäktigt förfarande gäller för 

olovlig tältning som inte tillåts enligt allemansrätten, och skador eller nedskräpning på annans 

mark. Precis som i Malmö nämns miljöbalkens föreskrifter om nedskräpning i samband med 

frågan om hantering av bosättningarna (Göteborgs stad, 2015b, s. 15). I Göteborgsregionens 

Förslag till Plan för kommunala insatser, hänvisar man till 15 kap. 20 § Miljöbalken, enligt 

vilken nedskräpning är förbjuden på allmänna platser. Hänvisning sker också till Plan- och 

bygglagens föreskrifter om fastighetsägares ansvar att hålla sin tomtmark i vårdat skick och 

minimera risken för olyckor på marken. Vid olovlig vistelse på annans mark (i det här fallet 

bosättningar), har kronofogden rätt att begära avflyttning efter identifikation av personerna 

(ibid).  

Göteborgs stad poängterar vikten av snabb process vid avhysning, som de avser uppnå 

genom samarbete med fältarbetare som kontaktar de boende, och samarbete med markägare, 

polis och kronofogdemyndigheten som står för avhysningarna. På informationshemsidan 

försvarar de också att avhysningarna inte sker snabbt nog på grund av de juridiska processerna 

(Göteborgs stad 2015a). Likt Malmö klargör Göteborg att det inte är ett alternativ att undvika 

avhysningar: ”Göteborgs Stad kommer även fortsättningsvis att avhysa de som bosatt sig på en 

plats utan markägarens tillåtelse. Vi kommer då hänvisa till andra möjligheter i form av akuta 

insatser eller hemresa.” (Göteborgs stad 2015a) 

Inte heller i Göteborgsregionens förslag till handlingsplan ges det utrymme för 

överväganden om det är rimligt med avhysningar eller ej, utan det är en fråga om hur 

avhysningarna ska skötas (Göteborgs stad 2015b, s. 20). Ytterligare argumenteras för 

avhysningarna som oundvikliga genom laghänvisning genom vilken de bedöms som illegala. I 

planförslaget argumenteras också för likabehandling, att avhysningar kommer ske oavsett om 

de boende är kommunala medborgare eller inte, dock först efter att de boende fått ta del av 

information om andra möjligheter (Göteborgs stad, 2015b, s. 21). De alternativ Göteborgs stad 

hänvisar till är lagliga campingar, hotell, vandrarhem och nattplatser på härbärget ”Stjärnklart” 

där det finns 35 platser, kostnaden är 20 kronor per natt (Göteborgs stad 2015a). Boendet är en 

del i det arbete som Stadsmissionen gör för samhällsinkludering av utsatta EU-medborgare, 

verksamheten finansieras kommunalt och utförs av frivilligorganisationen, som bland annat 

anordnar de akuta nattplatserna, serverar frukost och tar kontakt med de som bor i läger för att 

informera om organisationens stödåtgärder (Stadsmissionen.org). För uppehälle under dagen 

håller staden öppet på en dagcentral, och erbjuder platser på öppen förskola för barnen 

(Göteborgs stad, 2015d).  
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4.4 Exempelfall: Kallebäck 

I juni 2014 avhystes drygt 100 utsatta EU-medborgare från ett läger de slagit upp på en 

pendelparkering i Kallebäck, Göteborg (Göteborgsposten, 2015-11-04), och vräkningar från 

samma plats har genomförts ytterligare två gånger under 2015 (Göteborgsposten 2015-10-19). 

Efter anmälningar från allmänheten genomfördes avhysningarna (ibid) och för avhysningen 

som ägde rum 2014 stod Göteborgs trafikkontor för polisanmälan, och Kronofogden 

genomförde avhysningen samma månad som anmälan gjordes. Enligt Göteborgsposten 

lämnade många boende lägret innan kronofogden anlände, efter att ha blivit uppmanade om att 

söka andra alternativ (Göteborgsposten 2014-06-17; 2014-06-26). Det är ovanligt att läger i 

Göteborg blir så stora som det i Kallebäck 2014, vilket samordnaren Theresa Woodall menar 

är tack vare snabbt agerande för att undvika situationer som den i Sorgenfri, Malmö, där lägret 

växte sig stort och avhysningsprocessen tog lång tid (Göteborgsposten 2015-11-04). I Göteborg 

sker avhysningarna snabbare än i Malmö enligt Göteborgsposten, och även enligt Malmö stads 

samordnare (Malmö stad, 2015c; 2015d). Tidiga avhysningar ska förhindra ”sanitära 

olägenheter” (Göteborgsposten 2015-11-04), och när Kallebäck återigen blev lägerplats hösten 

2015 ansågs vräkningen oundviklig sett till klagomål från allmänheten, nedskräpning 

(Expressen GT, 2015-10-19) 

Göteborgs stad och grannkommunen Mölndal har vid avhysningar erbjudit hemresor för 

de utsatta EU-medborgarna (Göteborgsposten, 2014-06-17; 2014-06-26). Staden har en policy 

om att antingen erbjuda biljett hem, eller alternativt boende, enligt Stefan Granath, 

trafikkontoret (SVT Väst, 2015-10-19). Innan en avhysning genomförs informeras de boende i 

ett läger och kan erbjudas stöd i form av betald hemresa, hänvisning till härbärge, 

dagverksamhet och i fallet Kallebäck 2014 erbjöds barnfamiljerna övernattningsplatser 

(Göteborgsposten, 2014-06-13). 

 

4.5 Diskurser 

Två diskurser som ligger till grund för Malmös hantering av bosättningarna är diskursen om 

medborgarskap och diskursen om laghänvisning. När det pratas om nödhjälp, nämns betald resa 

till hemlandet (Sydsvenskan, 2015-11-04a; Malmö stad (2015e), en platshänvisning vid 

avhysningar kan alltså vara ”åk hem”. Underförstått är att utsatta EU-medborgare ska förlita 

sig på bostad och försörjning i sina hemländer. Stöd i Sverige eller hänvisning till uppehållsrätt 

tas inte upp. Det statliga medborgarskapet är alltså av betydelse för vilket socialt skydd man 

har rätt till, de nekas bostadsstöd eftersom de inte är svenska medborgare, något de heller inte 

förväntas eller uppmuntras bli. En annan hänvisning till medborgarskapets roll är tydliggörande 

från Malmös håll att medborgarskapet faktiskt inte är relevant, när de hänvisar till allas likhet 

inför lagen: ”Vi har ingen rätt att utan lagstöd göra undantag från lagstiftningen. Samma lagar 

och regler gäller för alla som vistas i Sverige.” (Malmö Stad 2015g) Här indikeras att alla i 

som befinner sig inom landets gränser ska lyda lagen, oavsett livssituation eller medborgarskap. 

Ställningstagandet är samtidigt en tydlig hänvisning till diskursen om lag, vilken är den 

vanligast förekommande diskursen i Malmö Stads tillvägagångssätt och argumentation. 

Diskursen om laghänvisning används för att rättfärdiga rivningar av lägren, genom att indirekt 

klassa utsatta EU-medborgare som brottslingar när de bryter mot den lokala ordningsstadgan 

(§ 15) eller miljöbalkens föreskrifter om nedskräpning. Lagen är också ett tillvägagångssätt för 
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staden att verkställa avhysningar, det är genom polisanmälan och laghänvisning som Malmö 

stad har medel att förbjuda människor att bedriva viss verksamhet på viss plats, vilket i detta 

fall är lägerverksamhet på privat och allmän mark. 

Diskursen om laghänvisning är tydligast förekommande även i Göteborgs argumentation, 

där den tas upp allra först på Göteborgs informationssida, vars titel visar att lagen står bakom 

kommunala hanteringen: ”Frågor och svar om illegala bosättningar” (Göteborgs stad, 2015a). 

Lagen används som motivation för avhysningar genom att benämna dem som ”illegala” och 

därmed framställs rivningar som oundvikliga, eftersom Göteborgs stad följer lagen. Staden 

hänvisar också till brottsbalken för att argumentera mot camping på annans mark utan tillstånd 

(ibid) och miljöbalken som argument för att det också är olagligt att skräpa ner på allmänna 

platser och annans mark (Göteborgs stad (2015b, s. 21). Trots att laghänvisning sker för att 

beskriva avhysningarna som självklar lösning, används även lagen för att beskriva stadens 

skyldigheter och de utsatta EU-medborgarnas rättigheter (Göteborgs stad 2015b, s. 11f). 

Medborgarskapet används för att förklara situationen, främst med hänvisning till 

geografiska gränsers förändring genom EU. Göteborgs stad menar att det är Rumäniens och 

Bulgariens inträde i EU 2007 som lett till att utsatta (nyblivna) EU-medborgare nyttjar sin rätt 

att resa inom EU:s gränser (Göteborgs stad 2015a). De statliga gränserna är svagare för dem 

inom EU:s gränser än för dem utanför, och Göteborg verkar mena att situationen med 

bosättningar, eller ”illegala bosättningar” som de själva kallar dem, är ett nytt fenomen som 

uppstått genom nya medborgare inom EU (Göteborgs stad, 2015a). Här framkommer ytterligare 

ett medborgarskap som förutsättning för vissa förmåner: EU-medborgarskapet. Utan EU-

medborgarskap hade de åsyftade människorna troligen inte befunnit sig i staden från första 

början, åtminstone inte lika många av dem. Att efter en avhysning erbjuda EU-medborgarna 

betalda hemresor kan tolkas som en tydlig hänvisning till diskursen om medborgarskapet. Det 

yttersta ansvaret för individerna ligger hos deras hemländer, dit EU-medborgarna uppmuntras 

resa tillbaka när både Malmö stad och Göteborgs stad betalar för att hjälpa människor åka hem 

till Rumänien eller Bulgarien. Mer uttalat förekommer också hänvisning till medborgarskap 

som en aspekt städerna inte alls tar hänsyn till, utan det betonas att alla är lika inför lagen och 

att svenska medborgare hade stått för samma behandling vid lagöverträdelse som utsatta EU-

medborgare: ”Alla människor måste anpassa sig till de lagar och regler som gäller.” 

(Göteborgs stad, 2015a).  

Likabehandling gäller även för rätten till socialt stöd, där en EU-medborgare med 

uppehållsrätt har samma rätt till socialt stöd som svenska medborgare (Göteborgs stad, 2015b, 

s. 12). Här ser vi ett exempel på hur EU-medborgarskapet skulle kunna innebära en uppluckring 

av systemet där det statliga medborgarskapet är den enda vägen till socialt skyddsnät (Smith, 

1994, s. 43f; Flint & Taylor, 2011, s. 188). För de utsatta EU-medborgarna gäller dock inte den 

likabehandlingsprincipen, eftersom få av dem bedöms ha uppehållsrätt längre än tre månader, 

vilken villkoras av möjlighet till självförsörjning i form av tillgångar, anställning eller studier 

(Göteborgs stad 2015b, s. 11).  

 

4.6 Likheter och skillnader 

Malmö och Göteborg bedriver liknande åtgärder vid identifikation av utsatta EU-medborgares 

bosättningar, nämligen avhysningar från platsen, men en viss skillnad finns i deras 
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tillvägagångssätt. Olikheten gäller främst processens hastighet och de alternativ som erbjuds i 

samband med en avhysning. Göteborg agerar snabbare och enligt representanter från båda 

städerna (Göteborgsposten 2015-11-04; Malmö stad, 2015d), löper man där inte lika stor risk 

för stora lägerplatser, som man gör i Malmö. Lägret i Sorgenfri hade många invånare och blev 

föremål för stor debatt nationellt, till skillnad från i Göteborg där lägret i Kallebäck inte nådde 

samma proportioner. Anledningen till skillnaden i storlek skulle kunna bero på de olika 

tillvägagångssätten vid avhysning. I Malmö stötte man på problem när Kronofogden skulle 

avvisa de boende, och hindrades när de inte kunde namnidentifiera de utsatta EU-medborgarna. 

För att få bort lägret gick staden först via fastighetsägaren, sedan via domstolen som först 

nekade dem möjlighet till utrymning. Slutligen tillkallades polis för att verkställa avhysning 

enligt 26 kap. 18 § Miljöbalken. Processen förlängdes genom juridiska överklaganden från de 

boende i lägret, vilket inte verkar ha skett vid avhysningar i Göteborg. Där har de boende i 

lägren i stället gett sig av självmant innan tvångsavisning genomförts.  

Vad är det som gör att avhysningen var svårare i Malmö än i Göteborg? De 

bostadsalternativ som presenteras i Malmö och i Göteborg är relativt lika och består av ett fåtal 

härbärgesplatser. I Göteborgs rutiner ingår informationsplikt och erbjudande om andra 

sovalternativ för de utsatta EU-medborgarna, innan avhysning genomförs, vilket inte är fallet i 

Malmö där man i stället erbjuder evakueringsboende med upp till 50 platser. Fallen vara svåra 

att jämföra med varandra, sett till skillnaderna i geografiska omständigheter. Sorgenfri i Malmö 

har bebotts av hemlösa sedan länge, medan parkeringsplatsen i Kallebäck inte sedan tidigare 

har verkat som lägerplats. Platserna verkar också ha funktioner som gör dem olika synliga för 

majoritetsbefolkningen, ett antagande är att en pendelparkering används och passeras oftare än 

ett gammalt industriområde. Hur stor inverkan städernas tillvägagångssätt faktiskt har är därför 

svår att avgöra genom en jämförelse. 

Gemensamt inte bara för Malmö och Göteborg, utanför hela Sverige, är bristen på 

övernattningsplatser (Göteborgs räddningsmission, 2015, s. 28). Det befinner sig fler utsatta 

EU-medborgare i Sverige än vad härbärgesplatserna skulle räcka till. Ändå uppger Göteborgs 

stad att deras natthärbärge med 25 platser sällan fylls helt och att fler platser inte är nödvändigt 

(Göteborgs stad, 2015a). Malmö menar också att deras evakueringsboenden inte nyttjas av 

avhysta EU-medborgare (Malmö stad, 2015b). Anledningen är främst oviljan att splittra 

gruppen, boendena består oftast av enskilda rum och att bo med sin familj eller grupp är en 

trygghet för många. Kostnaden för övernattning är en annan förklaring till varför natthärbärgena 

inte utnyttjas fullt ut (Göteborgs stad, 2015c, s. 26). En intervjuad EU-medborgare vittnar också 

om obekvämheten i att boendena är tidsbegränsade, att få bo kvar och komma eller gå som man 

själv önskar är en fördel med egen bosättning (Göteborgs räddningsmission, 2015, s. 33f). 

I båda städerna framförs avhysningar som den enda lösningen på utsatta EU-medborgares 

egna bosättningar, och båda städerna erbjuder ett begränsat antal tillfälliga sovplatser som 

alternativ. Diskurserna om laghänvisning och medborgarskap samspelar med varandra, även 

om lagdiskursen förekommer mer frekvent, genom att använda lagen som argument framställs 

avhysningar som ofrånkomligt. EU-medborgarskapet stärker de hemlösas rätt att befinna sig i 

landet och ger laglig rätt till nödbistånd, samtidigt som uteblivandet av svenskt medborgarskap 

står i vägen för annan omsorg än vad som ses akut nödvändig. Nödbistånd kan vara: ”mat för 

dagen, möjlig övernattning och resa tillbaka till hemlandet” (Göteborgs stad 2015a), efter att 
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ha sökt om nödprövning hos socialtjänstlagen (Malmö stad 2015b). EU-medborgarskapet kan 

vara nog för att garanteras ytterligare och mer långsiktigt socialt stöd även i en annan 

nationalstat än den individen är medborgare av, men bara för den med uppehållstillstånd, vilket 

få av utsatta EU-medborgare kan förväntas få sett till kraven om inkomst. 

 

5. NATIONELLA DISKURSER 

 

Vilka nationella direktiv finns och hur stämmer Malmö, respektive Göteborgs agerande överens 

med dem? Kommuner har ett visst utrymme för att ta till olika åtgärder, vilket framgått bland 

annat av Ekot, Sveriges Radios, Monica Saarinen i en intervju med Nationella samordnaren 

Martin Valfridsson (SR, 2015-10-21) och Dagens Nyheters intervju med samma intervjuperson 

(DN, 2015-08-27). Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) innebär det kommunala 

självstyret att olika lösningar kan tas fram inom lagens ramar (SKL, 2015-11-27). För att sätta 

Malmö och Göteborgs handlingar och diskurser i relation till nationell kontext följer nedan en 

beskrivning av företrädare för regeringen i form av samordnare Valfridsson och statsminister 

Löfven, och den rikstäckande organisationen SKL. 

Regeringen har tillsatt juristen Martin Valfridsson som nationell samordnare för att 

underlätta samverkan mellan aktörer som arbetar med utsatta EU-medborgare 

(Regeringskansliet). Samordnarens uppdrag är bland annat att informera om utsatta EU-

medborgares rättigheter och att ge lokala myndigheter stöd i sitt bemötande av gruppen, en 

rapport över Valfridssons arbete ska ges ut i februari 2016 (SOU 2015:01). 

Martin Valfridsson menar att det ska råda en nolltolerans mot uppkomsten av tältläger och 

bosättningar, och motiverar det med hänvisning till rådande lagstiftning (SR, 2015-10-31), som 

omöjliggör andra lösningar än avhysningar (DN 2015-08-07). Valfridsson säger i intervjun med 

Ekot att: ”Det är till och med straffbart att bosätta sig på annans mark” (SR, 2015-10-31) och 

han vill att polisen ska arbeta för att hjälpa privata och offentliga markägare avhysa de EU-

medborgare som bryter mot lagen. En av anledningarna till att man väntat med avhysningar, 

trots att bosättningarna bedöms vara olagliga, är enligt samordnaren att polisen tvekar med 

tanke på hur romer har behandlats historiskt i Sverige (ibid). Han är en av få som tar upp 

diskursen om antiziganism, och använder den som en orsak till varför åtgärder inte vidtagits 

tidigare. Eftersom gruppen är utsatt har myndigheter och polis tvekat inför avhysningar, vilka 

han framställer som nödvändiga enligt lagen. Han menar också att gruppen ska visas respekt 

sett till deras långa historia av diskriminering, men nämner det inte som skäl för att erbjuda 

hållbara alternativa boendeformer. På intervjuarens fråga om vi inte ska ta mer hänsyn till 

historien av diskriminering, svarar Valfridsson att vi inte ska glömma romers historia av 

förföljelse ”som Sverige har gjort sig skyldig till och som pågår fortsatt i Europa” (SR 2015-

10-31). Han hänvisar två gånger i intervjun till svensk antiziganism som ett historiskt fenomen 

och menar att vi idag har en bättre syn på romer, även om vi inte ”är helt framme än” (ibid). 

Men han anser inte att minnet om diskriminering ska leda till ytterligare stödåtgärder eller 

alternativ till avhysningar, motiverat av att det inte alls är just romer, utan utsatta EU-

medborgare det handlar om och att särbehandling av dem är orimligt, alla ska behandlas lika 

(ibid). 



21 
 

Kritik riktas av samordnaren mot polisens hänsyn till de utsatta EU-medborgarnas 

utsatthet, eftersom han menar att svenska medborgare inte hade bemötts likadant, utan straffats 

hårdare för samma lagöverträdelser, och sådan särbehandling efter etnicitet inte är acceptabelt 

(ibid). Just särbehandling ser Valfridssson som argument också mot att kommuner ska ta fram 

alternativa campingplatser till de som drabbas av avhysningarna, och säger att det enda lagliga 

ansvaret kommuner har är att erbjuda nödbistånd, och att erbjudande om mer permanenta 

boplatser (i form av camping) är ”att gå för långt” (ibid). Om en kommun erbjuder fri, eller 

sanktionerad campingplats till utsatta EU-medborgarna måste de erbjuda samma möjligheter 

även för svenska medborgare (DN 2015-08-07). Han tror att det skulle kunna bedömas som 

olagligt att erbjuda för stort stöd till en specifik grupp (SR 2015-10-31).  

Eftersom Valfridsson hävdar att det inte finns några lagliga myndighetsåtgärder för 

bosättningshantering förutom avhysningar, motiverar han att det endast är 

frivilligorganisationer och privatpersoner som kan agera stödjande, och att det i slutändan är 

hemländernas ansvar att lösa situationen. Utsatta människor ska tas hand om av den nationalstat 

de tillhör, han menar att ”något annat går helt enkelt inte” (ibid). Även SKL ser insatser i 

hemländerna som den enda långsiktiga lösningen och vill se främjande internationellt arbete 

(SKL, 2015-11-27). 

Den nationella samordnaren är jurist och själva tillsättningen av en jurist som samordnare 

är att följa diskursen om lagen som argumentation för hantering av frågan, som i detta fall är 

avhysningar. Att Valfridsson själv anser lagstiftning som det absolut tyngsta argumentet kan 

antas rimligt sett till hans befattning. Som representant för regeringens åtgärder framställer han 

utsatta EU-medborgares bosättningar som en fråga om lag och ordning. Även SKL lyfter fram 

diskursen om lag dels genom ett ställningstagande promemoria (SKL, 2015) och en juridisk 

sammanfattning (SKL, 2014). I sitt ställningstagande från 27/11 2015, uttrycker SKL en önskan 

om att se över rådande lagstiftning för att ge kommunerna tydligare direktiv. Här skiljer sig 

användandet av hur diskursen om laghänvisning används, nämligen att lagen som konstruktion 

tas upp. I uttalandet beskrivs lagen som förändringsbar, inte naturgiven. I övrigt stämmer SKL:s 

syn på avhysningar överens med den hos samordnarens, Malmö stads och Göteborgs stad, 

nämligen att de är oundvikliga och bör ske så snabbt som möjligt (SKL, 2015). 

En annan regeringsföreträdare som representerar nationella riktlinjer är statsminister Stefan 

Löfven, som även han har berört lagen som motivering för varför avhysningar inte bara är 

acceptabla, utan nödvändiga. I samband med laghänvisning tas diskursen om medborgarskapet 

upp av statsministern, som menar att (SvD, 2015-11-03): 

 

De får komma hit självfallet och vara här en tid, men i det långa loppet är det deras egna länder som måste 

ta ansvar för att de får arbete, utbildning, och bostad i sitt land. Det har inte Sverige ansvar för […] 
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5.1 Likheter och skillnader i nationella och lokala diskurser 

Laghänvisningen som huvudsaklig diskurs är återkommande för så gott som alla undersökta 

aktörer, i Malmö, Göteborg och nationellt. Laghänvisningen sker också alltid till fördel för 

avhysningar som åtgärd för utsatta EU-medborgares bosättningar. Ett undantag förekom hos 

SKL, som utöver att se avhysningar som lagligt rimliga, också tog upp att lagen borde ses över 

(SKL, 2015). Lagen beskrivs för första och enda gången i undersökningen, som justerbar.  

Diskursen om medborgarskap används också likadant nationellt som kommunalt, det råder 

konsensus om att utsatta EU-medborgare inte kan få socialt stöd, med undantag för akut 

nödhjälp eller betald hemresa, just för att de varken är eller kan bli svenska medborgare. 

Samtidigt motiveras det uteblivna sociala stödet på samma sätt som avhysningarna, inga 

bostadsmöjligheter kan ges och ingen får bo illegalt eftersom det vore ett brott mot 

likabehandlingsprinciper att gynna utsatta EU-medborgare genom att ge dem förmåner svenska 

medborgare inte får. Medborgarskapet spelar roll när det handlar om att motivera uteblivet stöd, 

som inte kan ges till dem utan uppehållstillstånd. Samtidigt som medborgarskapet, enligt 

kommuner och nationella representanter, inte spelar någon roll, då ingen ska särbehandlas 

positivt. 

Inga egentliga skillnader påträffades mellan kommunernas diskurshantering och den som 

framkommer nationellt, de flesta aktörerna utgår ifrån en snarlik hegemoni. Frågan om 

medborgarskap i kombination med hänvisning till antiziganism förekom endast i intervjun med 

samordnare Valfridsson, som var den enda att nämna diskursen om diskriminering eller 

antiziganism. Diskursen användes av samordnaren som ett hinder för att agera rätt enligt lagen, 

men inte ett aktuellt problem i sig. Problemet var snarare att polisen tagit hänsyn till 

diskrimineringsproblematik, inte att lagmotiverade åtgärder skulle kunna vara diskriminerande. 

De gånger likabehandling nämns av kommuner och nationella representanter, som skäl för 

avhysning och uteblivna bostadsalternativ är det med tydligast hänvisning till 

medborgarskapets irrelevans för situationen, men samtidigt är det också ett sätt att visa att 

nationalitet eller etnicitet inte heller ska generera i särbehandling. 

 

6. ANALYS 

 

Här följer en analys om de diskurser som urskilts i kommunalt agerande och nationella 

uttalanden. Diskurserna återkopplas till den teori som presenterades i del 3. Enligt 

resonemanget om moral som grund för reproduktion diskurser (Smith 1994), behandlas Malmö 

och Göteborgs åtgärder och argumentation som del i reproduktionen av diskursiva sätt att 

beskriva världen.  

 

6.1 Laghänvisning 

Laghänvisningen används av båda städerna som argumentation för avhysningarna, med viss 

skillnad i vilka lagar som används. I Malmö motiveras agerandet genom stadens 

miljöföreskrifter  och lokal ordningsstadga (15 §), enligt vilken polistillstånd krävs för camping 

(Malmö stad 2015b). Dessutom hänvisar Malmö till Plan- och bygglagens föreskrifter om 

markägares skyldighet att renhålla sina ägor och följa miljöbalkens lagar om miljöskydd för 

människors hälsa (Malmö Stad 2015b). Även om de undersökta städerna står inför samma 
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problem och lyder under samma lag, med undantag för lokal ordningsstadga som tas fram av 

kommunfullmäktige, så använder de olika lagar för att rättfärdiga liknande åtgärder: 

avhysningar. Göteborgs stad uttrycker vagare laghänvisningar än Malmö stad, ofta utan 

hänvisning till specifika lagar eller lagrum. De manifesterar att boplatserna är illegala, utan 

vidare beskrivning av hur, varför eller genom vilken lag: ”Göteborgs Stad arbetar utifrån den 

lagstiftning som finns, vilken reglerar att det inte är tillåtet att bosätta sig på annans mark.” 

(Göteborgs stad, 2015a). De hänvisar alltså ofta till lagen, utan att alltid tydliggöra vilken lag. 

Den laghänvisning som tydligast används för att klassa alla bosättningar som illegala är 8 § 8 

kap. Brottsbalken, enligt vilken någon som tar annans mark i anspråk kan dömas för 

egenmäktigt förfarande (Sveriges riksdag2). Domen gäller enligt Göteborgs stad för tältning 

som inte godkänns genom allemansrätten, som sker utan markägarens tillstånd och/eller som 

riskerar att medföra skador, nedskräpning och olägenheter för människors hälsa. Likheten med 

Malmö i argumentationen är att nämna nedskräpning och hälsoaspekter som skäl för rivning av 

bosättningar, men skillnaden är utförligheten i laghänvisningen där Malmö stärker argumenten 

genom tydligare laghänvisning, och dessutom lyfter all tältning  eller liknande som olaglig 

oavsett om markägaren godkänner den eller inte (Malmö Stad 2015b). Lagen används också 

för att försvara uteblivna handlingar: ”Kommunen har inte lagliga möjligheter att med våra 

gemensamma skattemedel bekosta avfallshantering och toaletter på en privat fastighetsägares 

mark.” (Malmö Stad 2015b). Enligt Valfridsson skulle det vara direkt olagligt att erbjuda 

bostadsalternativ för en utsatt grupp, eftersom det innebär särbehandling (SR 2015-10-31). 

Sammanfattningsvis berör kommunerna främst ordningslagar och miljölagar om 

nedskräpning som argument för nödvändigheten i avhysningar. Också den lagreglerade 

äganderätten tas upp genom hänvisning till bosättning på annans mark som lagbrott av båda 

städerna och Valfridsson, nationell samordnare. Samtidigt används lagdiskursen i 

argumentationen också för beskrivning av vad kommunerna inte kan göra, nämligen ge stöd 

eller boendealternativ annat än i akuta nödsituationer. Enligt undersökta aktörer måste svenska 

myndigheter se till att inga utsatta EU-medborgare bor i det offentliga rummet, samtidigt som 

kommuner i stort sätt inte ska tillåtas erbjuda andra boendealternativ. Diskursen om lag 

behandlas som om det är självklart vilka lagar som gäller, hur de ska tolkas och att de bör gälla. 

Samtidigt som situationen benämns som ny motiveras lösningar genom lagar som är äldre än 

problemet. 

 

6.2 Nationalstaten och medborgarskapet 

Eftersom lagtolkningen hindrar ekonomiskt utsatta EU-medborgare att bo i det offentliga 

rummet men samtidigt inte lämnar utrymme för alternativa bostadsmöjligheter, används 

medborgarskapet som platshänvisning. De kan helt enkelt inte bo någonstans i Sverige, 

eftersom de inte har råd med egen bostad och inte kan få uppehållstillstånd, och därför ska de 

återvända hem till den nationalstat som är skyldig att förse dem med socialt stöd. Båda 

undersökta kommuner erbjuder betalda bussresor och låter medborgarskapet vara skäl till att 

inte erbjuda utsatta EU-medborgare tak över huvudet.  

Medborgarskapet fungerar exkluderande för gruppen, som inte har rätt till socialt stöd från 

den stat de besöker (Smith, 1994, s. 43f; Flint & Taylor, 2011, s. 188), men som samtidigt 

kanske inte hade rest om deras hemstat hade erbjudit fullgott stöd (Swärd, 2015). För att få ta 
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del av socialt stöd som skulle kunna underlätta bostadssituationen, krävs uppehållsrätt i Sverige 

(längre än de tre månader som garanteras av EU:s rörelsefrihet). Det krävs alltså inte 

nödvändigtvis medborgarskap för att få del av en nationalstats välfärdssystem, men vad som 

däremot krävs är en inkomst från anställning, förmögenhet eller studier (Göteborgs stad 2015b, 

s. 11), vilket de utsatta EU-medborgarna saknar. Frågan om uppehållsrätten som utvidgning av 

medborgarskapsförmåner kan kopplas till idén om transnationell migration som klassfråga 

(Weiss, 2005). ”Low-skilled migrants” utan chanser till egen försörjning har inte samma rätt 

till den generösare fördelningen av statlig välfärd, utan den gäller enbart för migranter som 

själva kan förse sig med sysselsättning eller som har bättre ekonomiska förutsättningar. Utsatta 

EU-medborgare har en stor bundenhet till den lokala skalan (Flint & Taylor, 2011, s. 188, 

Weiss, 2005, s. 714) och hänvisas ständigt tillbaka till den nationsstat de rest ifrån. Så även om 

de migrerar är de fortfarande bundna till den egna nationalstaten och dess utbud av välfärd eller 

socialt stöd.  

 

6.3 Antiziganism 

Hittills har diskursen om antiziganism lämnats relativt obehandlad, eftersom den skiljer sig från 

de om laghänvisning och medborgarskap. Den förekommer inte explicit genom någon av 

källorna, med undantag för Valfridssons hänvisning till EU-medborgarnas utsatthet som ett 

hinder för polisens arbete och hänsynstagande till antiziganism som en motpol till diskursen 

om lag. Dock beskrivs diskriminering som ett historiskt fenomen, eller något som sker i andra 

länder än Sverige (SR, 2015-10-31) och alltså ingenting som har faktisk inverkan på vare sig 

beslut eller åtgärder som handlar om utsatta EU-medborgares bosättningar och hemlöshet.  

I genomgången av empirin förekommer likabehandlingsprincipen som en fråga om 

medborgarskap, då alla med eller utan medborgarskap ska behandlas lika, men också som en 

fråga om lag eftersom man menar att alla ska vara lika inför lagen (SR, 2015-10-31; Malmö 

stad 2015f; Göteborgs stad, 2015a). En tredje aspekt av likabehandlingsprincipen skulle kunna 

handla om antiziganism, eftersom likabehandlingen inte bara ska vara blind för medborgarskap, 

utan också etnicitet eller nationalitet. På så sätt överlappar argumentet alla tre diskurser för att 

rättfärdiga avhysningar och uteblivet socialt stöd. Medborgarskap och etnicitet har enligt 

aktörerna ingen inverkan på beslut, eftersom det skulle innebära särbehandling av en grupp 

människor. Likabehandlingen gäller alltså jämsides med laghänvisningen och de ger varandra 

auktoritet när likabehandling gäller för lagöverträdelser. Dock gäller oberpendet av 

medborgarskap inte för tillgång till socialt stöd. Det finns en uttalad likabehandlingsprincip om 

att alla med uppehållsrätt ska kunna ta del av samma välfärdsåtgärder som svenska medborgare, 

men utsatta EU-medborgare kan inte få uppehållsrätt och inkluderas därför inte i den 

likabehandlingsprincipen (Göteborgs stad, 2015b, s. 11). Där är alla inte lika för lagen 

oberoende av medborgarskapet, och inte heller är de stödåtgärder som erbjuds oberoende av 

medborgarskap och nationalitet, svenska hemlösa erbjuds inte bussresor till Bulgarien och 

Rumänien.  

För att återgå till hur antiziganism överhuvudtaget är en relevant diskurs för studien, 

kommer jag precis som Valfridsson, göra en tidsjämförelse. Samordnaren menar att vi har en 

antiziganistisk historia, men att situationen ser bättre ut idag (SR, 2015-10-31). Jämfört med 

Sellings redogörelse för svenska myndigheters diskurser om romer, så hävdar jag att det 
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stämmer. Historiskt sett så har rasbiologiska och öppet rasistiska föreställningar om romer 

reproducerats genom samhällsexkludering och övergrepp på minoritetsbefolkningen (Selling 

2014). Det förekommer inga uttalade föreställningar om utsatta EU-medborgares karaktär, 

personlighetsdrag eller liknande, hos varken Malmö, Göteborg eller nationella representanter. 

Diskursen antiziganism skulle alltså kunna ses som icke-existerande i svensk 

myndighetsutövning, trots att den är ett problem i EU-medborgarnas hemländer (Åberg, 2015, 

s. 301) och har varit det i Sverige tidigare (Selling 2014; Ds 2014:8).  

Om vi i stället vänder blicken från argumentation till praktik, är Malmö och Göteborgs 

åtgärder för utsatta EU-medborgares hemlöshet inte helt olik de diskriminerande 

myndighetshandlingar som beskrivs bl. a av Selling (2014) och i Vitboken (Ds 2014:8). 

Detsamma gäller för uttalanden från nationell samordnare Valfridsson och statsminister 

Löfven. Att neka romer (eller i dagens fall människor som antingen är, eller antas vara romer) 

bostadsmöjligheter och föra bort dem från lägerplatser, inte sällan med laghänvisning som 

främsta diskurs, har historiskt bedömts som diskriminering, antiziganism eller övergrepp. 

Vitboken är en ursäkt till de familjer som svensk polis har tvingat från plats till plats (Ds 

2014:8). Romer har ombetts flytta till en annan by eller ett annat land, bland annat rådde det 

invandringsförbud för romer mellan 1914-1954 (Selling, 2014, s. 58f) och det har förekommit 

att kommuner betalat tågbiljetter för att invandrade romer ska resa till andra orter (Selling, 2014, 

s. 141), dock inom Sverige, inte tillbaka till Finland som de rest ifrån. 

Om kommunerna inte använder rasistisk retorik i sin argumentation utan hänvisar till 

rådande lagstiftning, är då avhysningar och biljetter ut ur landet inte uttryck för diskriminering 

eller rasism? Om resultatet av åtgärderna är detsamma, kan det framstå som underligt att 

bedöma kommunala hysningsförbud (Ds 2014:8, s. 169) som rasistisk lagstiftning, men inte 

nutida lag som förbjuder hemlösa att bo på någon offentlig mark i Sverige. Därför hävdar jag 

att antiziganism är en förekommande diskurs i kommunal bosättningshantering just eftersom 

den inte nämns. Genom att exkludera frågan om diskriminering riskerar man att i stället 

reproducera diskriminering. 

 

7. SLUTSATS 

 

Inga markanta skillnader förekommer i undersökta aktörers hantering av, och attityd till utsatta 

EU-medborgares hemlöshet i Sverige. Avhysningar, härbärgen med ungefär 30 platser och 

betalda bussresor till hemländerna är vanliga metoder och de motiveras främst genom 

laghänvisning som utgör hegemonin. Medborgarskapet utgör ett hinder för utsatta EU-

medborgares tillgång till socialt stöd, medan lagen hindrar dem från att bo på offentlig plats. 

Diskriminering och antiziganism beskrivs som något gruppen drabbas av, men ingenting 

kommunerna reproducerar trots att deras metoder liknar historiska tillvägagångssätt som 

klassas som just diskriminerande eller antiziganistiska. Den moral som främst kan urskiljas 

genom undersökta myndighetsageranden är en syn på laglydnad, ordning och renhet som ideal, 

där stöd till en utsatt grupp innebär orättvis särbehandling oavsett hur människornas 

levnadsförhållanden eller möjlighet till försörjning ser ut. De utsatta EU-medborgarna verkar 

fastna mellan olika system, med ena foten i ett hemland där de inte kan försörja sig eller få 

socialt stöd, och den andra foten i ett vistelseland där de inte har någonstans att bo och har små 
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möjligheter till försörjning och bostad. De tillåts inte bo i det offentliga rummet eller på annans 

mark, samtidigt som de inte erbjuds några andra hållbara alternativ. Därför är problemet med 

utsatta EU-medborgares hemlöshet inte att den finns, utan att den syns. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsen behandlar endast myndighetshantering av utsatta EU-medborgares bosättningar, 

tältläger och dylikt, trots att hemlösheten är en del av ett större problem. Frågor om försörjning, 

bistånd och våldsutsatthet har utelämnats till förmån för en utförligare behandling av 

bostadsproblemet. Fortsatt forskning som i större utsträckning behandlar situationens 

komplexitet skulle vara intressant att genomföra eller ta del av. Min uppsats saknar även 

inkludering av röster från de människor den handlar om, något som skulle kunna genomföras i 

framtiden. Särskilt intervjuer av utsatta EU-medborgare som fokuserar på vad de vill och hur 

de upplever sin situation, anser jag hade varit viktigt i undersökandet av deras möjligheter och 

hinder till trygghet. Undersökningar har gjorts, bland annat av Räddningsmissionen (2015) och 

Göteborgs stad (2015c) som kartlägger utsatta medborgares levnadsvillkor. Liknande metoder 

borde kunna användas för att ta fram lösningar på gruppens hemlöshet genom kommunaktiva 

metoder, om andra lösningar än avhysningar och hemresa skulle bli aktuellt eller önskvärt.  
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