
Nödvändigt. Göteborgaren Hassan hyrde svart och fick därför inte      synas på sin riktiga adress. Men han behövde en folkbokföringsadress 
för att inte socialtjänsten skulle omhänderta hans lillebror. Han valde      att betala 2 000 kronor i månaden för en adress hos en annan person.

Köpte adresser för    att behålla lillebror
”Jag hade 

inte klarat 
det om jag 
inte tog den 
här risken, 
trots att 
det var ett 
brott.”
Hassan

flykten. Nu hyr Hassan och hans bröder 
svart för att få bostad. Värden får inget 
veta, så de kan inte skriva sig där. Men 
de måste ha en folkbokföringsadress.

– Så då betalade jag 2 000 kronor i 
månaden för att kunna skriva oss tre 
på samma adress. Jag hittade den hos 
en bekant till min kompis, han hade ett 
hus, berättar Hassan.

Bröderna flyttar mellan svartkon
trakt. Hassan betalar för en ny folkbok
föringsadress, så att lillebror ska få gå 
i skolan där de bor på riktigt. Prislapp: 
500 kronor i månaden, per person.

I dag, flera år senare, har Hassan första
handskontrakt på en etta, och fast jobb. 
Lillebror har tagit studenten. För 
 Hassan är det bevis på att han valde rätt. 
Han vet att adressjakten fortsätter med 
oförminskad styrka för många andra.

– Jag hade inte klarat det om jag inte 
tog den här risken, trots att det var ett 
brott. Jag hade inte haft jobb i dag.

– Så skyll inte på dem. Skyll på bo
stadsbristen. ] A N N A K A R I N LÖ W EN DA H L
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Tipsa 
oss!

Läs hela vårt 
grävande 

reportage här:
hemhyra.se/jakten-

pa-en-adress

X0X0X0-X0X0

Bagargatan 1
KÖP

Skomakargränd 5
KÖP

Fisktorget 21A
KÖP

Garvargatan 14
KÖP

Så här       går adresshandeln till

Din adress är nyckeln till var du röstar, 
betalar skatt och hur samhället planeras. 
Du måste vara folkbokförd för att få
ett personnummer, subventionerad vård, 
skolplats och många andra samhällsför-
måner.

Bostadsbristen tvingar många att 
hyra olovligt i andra hand. För att 

värden inte ska märka något får de 
inte lov att skriva sig där de bor. 

De blir utelåsta från folkbokföringen.

En del väljer att betala för en 
folkbokföringsadress någon annanstans, 
eftersom den är så viktig. 
Sådana �nns att köpa via bekantas 
bekanta, köp- och säljsajter på nätet 
eller på gatan.

Priset varierar. Hem & Hyra har 
hittat adresser från några hundra-

lappar till 1 400 kronor i månaden.

Att skriva sig där man inte bor är 
brottsligt. Det kallas folkbokförings-
brott. Stra�et är böter eller fängelse 
i upp till två år.
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