
– Man får laborera med adresser för 
att få det så drägligt som möjligt för dem. 
Det bästa är ju när de kan bo och ha pos-
ten på samma ställe: när man ser dem 
sjunka ihop i hallen med ett brev, kan 
man hjälpa dem direkt, säger en kvinna. 

Hamid kommer in i lokalen tillsammans 
med en kompis som också ska häm-
ta post. När Hamid fyllde 18 behövde 
även han en adress och erbjöds en adress 
där han inte kunde bo för 1 300 kronor 
i månaden. När hans lärare hörde talas 
om det, fick Hamid skriva sig gratis hos 
läraren ett tag. Efter det har Hamid fått 
hjälp via föreningen. Totalt har han va-
rit skriven på sex olika adresser där han 
aldrig bott och sovit på fler platser än 
någon kan minnas. Ibland i skogen. Han 
skrattar åt min naiva fråga.

– Hur många platser jag sovit på?! 
Ingen aning!

Att folk slår mynt av behovet av adres-
ser är inte ovanligt. Vi tar hjälp av den 
arabiskspråkiga journalisten Sana Al Ja-
zairi i Örebro som går med i arabiska 
lägenhetsgrupper på Facebook. Där blir 
hon erbjuden adresser runt om i landet. 
Bland annat en adress i Karlstad för 500 
kronor i månaden för en person.

Hur vanligt det faktiskt är att adres-
ser har ett pris, förstår vi när vi möter 
en grupp arabisktalande kvinnor i en av 
de större städerna i Mellansverige. En 

fast adress för att du ska få ditt id-kort, 
bankkonto, läsa på SFI. Allt står och fal-
ler med en adress. Men med bostadsbrist 
kommer adressbrist.

Malin bär alltid runt på en stor beige väs-
ka full med post till olika personer som 
är skrivna hos henne. Ett brev var till 
Mahmoud: en räkning för gymkortet. 
Mahmoud bor i en husvagn, men har sin 
folkbokföringsadress hos Malin. 

– Man kan inte skriva sig på en hus-
vagn så jag behövde en adress för att 
kunna fortsätta skolan, säger han.

Så är det för flera av dem vi talar med. 
De är ensamkommande och när de fyllt 
18 år får de inte bo kvar i sitt tidigare 
HVB- eller familjehem.

En av dem är Ali. Han fick två veckor 
på sig att hitta en ny bostad. 

– Jag tänkte att det måste skett något 
missförstånd. Inte ens en svensk kan hit-
ta bostad på två veckor, säger han. 

Ali kunde få en plats på ett migra-
tionsboende i Boden fick han veta, men 
då skulle han inte få fortsätta sin utbild-
ning. Så för att kunna fortsätta skolan, 
skrev han sig hos en kompis där han inte 
fick plats att bo. Ali flyttade runt bland 
andra vänner tills han hade lyxen att få 
ett studentrum där han både kan bo och 
vara folkbokförd.

I lokalen i den mellanstora kommunen 
i Mellansverige har ett tiotal personer 
med svensk-klingande namn samlats 
runt ett långbord med blommig duk. 
De flesta har en eller flera ensamkom-
mande folkbokförda hos sig. Några har 
även ensamkommande boende hos sig 
– men då kan folkbokföringsadressen 
ändå finnas hos någon annan. 

 MELLANSVERIGE    Det är samma dag som 
tidigare SD-ledamoten Kent Ekeroth 
skriver en skrattande gubbe i en tweet 
om två ensamkommande från Småland 
som omkommit i en flygkrasch. I en lo-
kal i en mellanstor kommun i Mellan-
sverige doftar det termoskaffe. Klockan 
är strax före sex och en förening som 
hjälper ensamkommande, asylsökande 
och papperslösa har möte. Malin som är 
ordförande hälsar välkommen.

Föreningen ordnar läxläsning och 
ger information om hur saker fungerar 
i Sverige. Men just i kväll är det bara van-
ligt styrelsemöte. Och så såklart: post-
hämtning för dem som står skrivna på 
fel adress.

Sedan 2018 är det straffbart att skriva 
sig på fel adress. Straffet är böter el-
ler fängelse i upp till två år. Men det 
är ett straff som inte verkar avskräcka, 
Skatteverket räknar med att det finns 
ungefär 200 000 personer som är skriv-
na på fel adress. Några av dem är krimi-
nella som vill hålla sig undan myndighe-
ter och några ägnar sig åt bidragsfusk. 
Medan andra är nya svenskar som skri-
ver sig fel för att det krävs en adress för 
att alls kunna etablera sig i samhället.

Får du uppehållstillstånd, behövs en 

Jakten på  
den falska 
adressen
Myndigheter kräver en fast adress. Men 
bostadsbristen stänger många ute. Vi har mött 
dem som tvingas jaga efter en adress där de 
inte ens bor. 

Postlämning. Malin är ordförande i en förening som bland annat                   hjälper ensamkommande med bostad och adresser.

LOKALT – GRANSKNING
MELLANSVERIGE

•  Folkbokföringen är den 
grundläggande registreringen av 
alla som bor i Sverige.

•  Grundregeln är att du ska vara 
skriven där du bor. Du anses bo 
där du oftast sover.

Så funkar folkbokföring

500
kronor i 

månaden för 
en adress i 
Karlstad.

Läs hela vårt 
grävande 

reportage här:
hemhyra.se/jakten-

pa-en-adress
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