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Sammandrag 

Denna undersöknings syfte är att ta reda på om alla är nöjda med adressreformen i Norrtälje 

kommun. Arbetet tog fem år och var färdigt 2013. Jag har varit i kontakt med några utvalda 

yrkesverksamheter samt privatpersoner för att ta reda på vad adressreformen inneburit för 

dem och vad de tycker om den. Det svar jag förväntade mig var att yrkesverksamma var nöjda 

och bara såg fördelar med reformen, medan privatpersoner inte var nöjda och inte heller har 

upplevt någon förbättring. Min undersökning visade emellertid att de allra flesta var nöjda 

med reformen. Den enda som uppgav att adressreformen inneburit krångel var en privatperson 

vars post hade uteblivit och dessutom fått en påminnelseavgift på en obetald räkning på grund 

av fel med adresseringen. 

 

Nyckelord: Namnforskning, namnsociologi, Norrtälje kommun, belägenhetsadress, 

postadress, adress, polisen, räddningstjänsten, landsbygd, privatperson 
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1 Inledning 

1.1 Den nationella adressreformen 

Arbetet med den adressreform som nu genomförts har föregåtts av en rad skrivna dokument 

kombinerat med konkreta beslut som tillsammans har lett fram till att tusentals adresser i 

Sverige, framförallt på landsbygden, har bytts ut. 

Allra först kan nämnas en utredning från 1982 (SOU 1982:45) där det föreslogs att det 

skulle tillsättas en ”ortnamnsnämnd” som skulle fungera som en länk mellan ”de myndigheter 

och intressen som bör ha inflytande på utformningen av ortnamnsvården och ett enhetligt 

ortnamnsskick” (SOU 1982:45 s. 14). Detta ortnamnsråd skulle kopplas till Lantmäteriet och 

därmed ges ”en allmänt samordnande uppgift när det gäller ortnamnsfrågorna”. Dess roll 

föreslogs bli att verka för en god ortnamnspolitik samt ”i den mån det begärs, lämna råd i 

enskilda ortnamnsfrågor av principiell betydelse” (s. 15). Utredningen resulterade i att 

Ortnamnsrådet bildades 1985. Det består av representanter från ”Lantmäteriet, Institutet för 

språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges Kommuner och 

Landsting, Trafikverket och Universiteten” (Lantmäteriets hemsida). 

1994 kom Posten AB och Sveriges Kommuner och Landsting överens om att ansvaret för 

adressättningen i huvudsak skulle ligga på kommunerna och inte på Posten. Det enda som 

Posten fortfarande skulle ansvara för var postnummer och postort, t.ex. 114 18 Stockholm 

(Nilsson 2006, 2008 samt Johansen & Nyström 2007 s. 4–5). 1995 kom en första lag om 

lägenhetsregister som bara gällde Gävle kommun och Högalids församling i Stockholm vilka 

fungerade som två provområden (Johansen & Nyström 2007 s. 2). Lagen ersattes den 1 juli 

2006 med en lag (2006:378) som gällde hela landet. I lagen står det bland annat under 3§ att 

”med belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats”, vilket 

var ett av huvudsyftena med reformen. Det skulle inte längre finnas likadana adresser på olika 

platser som skulle kunna förväxlas med varandra, något som hände vid de senaste 

kommunreformerna på 1950- och 60-talen när s.k. kollisionsnamn uppstod 

(Nilsson 2015, manus). En belägenhetsadress syftar på en unik plats, vilket underlättar vid 

bl.a. postutdelning, men tanken är också att adresserna ska användas som underlag för olika 

former av statistik som t.ex. folkbokföring och uppgifter om bostadsbestånd och byggande 

(Johansen & Nyström 2007 s. 2). En längre beskrivning av begreppet belägenhetsadress ges i 

avsnitt 1.2 nedan. 
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År 2000 tillkom en paragraf i dåvarande kulturminneslagen (KML; nu kulturmiljölagen) 

som behandlade hur ortnamn ska skyddas. Paragrafen reviderades 2013 och lyder enligt 

följande: 

 

God ortnamnssed 

§4 Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas. Det 

innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte 

hävdvunna stavningsformer talar för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används 

samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga 

områden 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet 

användas i sin godkända form. 

(Lag 2013:548) 

 

 

Denna paragraf kom till efter att det från många olika håll förts fram åsikter om att 

förhindra att myndigheter och privatpersoner skulle ändra eller ta bort namn utan vidare 

(Nyström 2001 s. 5). Det faktum att till och med vårt språk skyddas på det här viset kanske är 

nytt för många. Det är ju allmänt känt att historiska konkreta föremål skyddas av lagen, men 

kanske mindre känt att även ortnamn sedan 15 år tillbaka skyddas på samma sätt. Nilsson 

(2015, manus) menar till och med att ”det innebär våld mot kulturarvet om nykonstruerade 

namn utan anknytning till ortens namn- och språkskick förs in i belägenhetsadresserna”. 

Som ett exempel på en fastighetsägare som inte var nöjd med kommunens namnbyte kan 

nämnas ett fall från Halmstads kommun. En privatperson, vars fastighet sedan länge kallades 

Sommarkull, hade först fått sin adress ändrad till Gårdstorp 213 efter den närmaste större 

gården. Fastighetsägaren fick efter protest namnet ändrat till Gårdstorp Sommarkull 213 men 

var egentligen inte riktigt nöjd med det heller. Senare nåddes han av beskedet att adressen var 

ändrad ytterligare en gång. Kommunen hade då skiftat adressystem till en modell med 

vägnamn och nummer och nu skulle adressen istället bli Susegårdsvägen 23. Vem som vann 

tvisten förtäljer inte det här exemplet, men det visar på att kommunen och de fastighetsägare 

som berörts inte alltid har varit överens om vilken adress och vilket namn som är bäst. 
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1.2 Belägenhetsadress 

Termen belägenhetsadress lanserades för första gången 1998 (Nilsson 2012) och är den 

term som används för vissa uppgifter som står i lägenhetsregistret. En postadress består av 

bara tre nivåer: namn på företaget eller personen, ett gatunamn eller ett namn på ett område 

samt postnummer och postort. En belägenhetsadress däremot består av fyra eller fem nivåer: 

kommun, kommundel, adressområde, eventuellt gårdsadressområde samt adressplats. 

Kommun behöver inte förklaras närmare här, kommundel är inte heller särskilt svårt att förstå, 

det anger i vilken del av en kommun adressen finns. Ett adressområde utgörs av antingen  ett 

gatuadressområde, ett metertalsadressområde eller ett byadressområde. Med 

gatuadressområde menas helt enkelt ett gatunamn som t.ex. Storgatan. Metertalsadress 

innebär att man mäter antal meter från en given punkt på en huvudväg till adressplatsen (t.ex. 

hundra meter ger adressplatsen 100) och ibland dessutom antal meter in på en biväg (t.ex. 

100-50). Systemet är svårhanterligt och har mest använts i södra Sverige, inte alls i Norrtälje. 

Ett byadressområde kan vara t.ex. Bolet (ett bynamn) och används istället för gatuadresser på 

platser där det anses passa bättre i miljön. Norrtälje kommun har både gatuadressområden och 

byadressområden. Gårdsadressområde är en frivillig nivå i belägenhetsadressen och avser ett 

namn på en mindre bebyggelsegrupp eller liknande inom en by (Nilsson 2008) med 

funktionen att närmare precisera var någonstans en plats är belägen. Platsen, en s.k. lägenhet, 

kan vara antingen en bostad eller en lokal för andra ändamål. Den sista nivån, adressplats, kan 

antingen vara en gatuadressplats, en metertalsadressplats eller en gårdsadressplats men utgörs 

alltid av ett nummer oavsett vilken av de tre varianterna man väljer. Begreppen postadress 

och belägenhetsadress är viktiga att hålla isär. Det ord folk i allmänhet använder är bara 

adress och syftar nästan alltid på postadress. Nilsson (2012) nämner att det i kontakter med 

både kommunala adresshandläggare och privatpersoner visat sig ”att en majoritet uppfattar 

’adress’ som liktydig med ’postadress’”. 

Förutom dessa nivåer i en belägenhetsadress finns också det som kallas populärnamn. Ett 

populärnamn kan vara, men är inte alltid, samma namn som står med i belägenhetsadressen. 

Det kan också vara ett annat namn som platsen eller byggnaden är mera känd under. Som 

exempel kan nämnas populärnamnet Stockholms stadshus. Namnet är dels kopplat till 

adressen Ragnar Östbergs Plan 3, men är också det namn under vilket allmänheten känner till 

nämnda byggnad. Dessa mer folkligt förankrade namn är inte en del av en belägenhetsadress, 

men de är sökbara på t.ex. internet (Nilsson 2008). 
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2 Bakgrund 

2.1 Ämnesval 

Jag visste tidigt att jag ville skriva en uppsats inom namnforskning men inte exakt vad jag 

ville utforska. Mitt första förslag hade en annan inriktning men när min handledare föreslog 

det här ämnet blev valet självklart. Jag har i många år varit intresserad av geografi och allt 

som kan tänkas höra därtill. Till en början gällde detta endast kunskap om var olika platser 

ligger men så småningom har det utvecklats till ett intresse där geografi och sociologi 

kombineras till ett ämne som de senaste åren har blivit än mer intressant för mig att studera. 

Det var kanske av just det skälet som namnforskning snabbt blev ett favoritämne på 

universitet. 
När ämnesvalet var klart stod jag inför valet av område och det var lätt gjort. Norrtälje 

kommun som forskningsobjekt låg nära till hands eftersom det är där jag är uppvuxen. Den 

plats som jag själv bodde på är också en av alla de tusentals som har fått nytt namn genom 

adressreformen. I och med att hela arbetet blev klart i Norrtälje kommun för bara två år sedan 

har det heller inte hunnits göra någon större utvärdering av vad följderna för alla inblandade 

har blivit. Det är också det som är den här uppsatsens huvudsyfte, att göra en mindre 

utvärdering av om det blivit bättre eller sämre. Vad som blivit bättre eller sämre, vilka som är 

mest nöjda respektive missnöjda och om det är någon skillnad mellan hur nöjd man är med 

reformen beroende på om man är enskild husägare eller jobbar på en myndighet. Spontant var 

min tanke att enskilda privatpersoner inte alltid är nöjda och kanske att de heller inte riktigt 

har förstått vad som skulle bli bättre med den nya adressättningen. Det här är ju en förändring 

som har föregåtts av arbete på myndighetsnivå där man kommit fram till att någonting måste 

göras för att dels göra det lättare för olika former av utryckningsfordon, dels få bort gamla 

postlådeadresser och namndubbletter då det kunde finnas två vägar med samma namn i en och 

samma kommun. Det kan förefalla obegripligt för en enskild fastighetsägare utan överblick 

och helhetssyn på problemen varför just hans eller hennes adress ska bytas ut. Reaktionen blir 

kanske: ”det har väl inte varit några problem förut så varför ska de byta ut adressen just nu?” 

Det är också ett intressant faktum att det nya systemet i många kommuner innebär att stadens 

namnskick i stor utsträckning flyttas ut på landsbygden och blir då något som kan väcka 

irritation hos en del landsbygdsbor. Det kan för en del säkert vara ytterligare ett exempel på 

att staden breder ut sig på landsbygdens bekostnad. 
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2.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är alltså att ta reda på vilka effekter adressreformen har fått i 

Norrtälje kommun. En intressant del av undersökningen är att utröna om privatpersoner och 

yrkespersoner ser olika på reformens påverkan. Dessa båda grupper har ju upplevt reformen 

från olika håll. För en privatperson innebär en ändrad adress att man måste meddela denna till 

alla som behöver veta. Det gäller myndigheter och företag men också vänner och bekanta till 

den eller de som bor på den berörda adressen. I vissa fall kanske adressbytet innebär att man 

måste överge ett gammalt, väletablerat namn som man hunnit identifiera sig med. För ett 

företag innebär en ändrad adress i många fall ett stort arbete och betydande kostnader då 

exempelvis visitkort och fakturor måste ändras så att det står rätt överallt, något som också de 

intervjuade på kommunen kunde berätta om (se avsnitt 4.1.1). 

Ett adressbyte innebär alltså mer än vad många kanske tänker på. Det är inte bara att 

övergå från den ena till den andra adressen utan med detta följer också en del arbete av olika 

karaktär beroende på om det är en privatperson eller ett företag som får en ny adress. Från 

myndighetshåll är det lättare att redan från början se vinsterna. Det blir uppenbart vilka 

fördelarna är med att varje adress görs unik. Men eftersom beslutet om reformen fattats utan 

dialog med fastighetsägarna kan man tänka sig att många känner irritation över bytet av 

adresser. De kanske upplever att det är ett beslut som fattats över deras huvuden och som bara 

är till för att det ska bli effektivare och enklare. Jag är nyfiken på om svaren jag får är de jag 

förväntade mig på förhand d.v.s. att man från myndighetshåll är nöjd, men att privatpersoner 

inte är nöjda eftersom de kanske inte har förstått syftet med reformen och inte märkt någon 

skillnad efter att de fått den nya adressen. Det intressanta är att arbetet i Norrtälje kommun 

blev färdigt så sent som för två år sedan, vilket gör att systemet fortfarande är ganska nytt för 

alla inblandade. Det finns inte heller så mycket utvärderingar om vad reformen har gett för 

resultat och därmed finns det en kunskapslucka som jag kan fylla. 
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2.3 Norrtälje kommun 

Det som gör Norrtälje kommun speciell är arealen. Kommunen är 201 076 hektar (ha) eller 

2 011 km². Det gör den till den överlägset största kommunen i Stockholms län. Den näst 

största kommunen i länet är Södertälje som är 52 557 ha eller 526 km². Norrtälje kommun är 

också en kommun med mycket landsbygd runt huvudorten Norrtälje. Norrtälje tätort har 

17 275 invånare, men kommunen totalt har 56 080 invånare. Det innebär att den allra största 

delen, närmare bestämt 70 %, av kommunens befolkning bor i mindre orter eller på 

landsbygden. Andra tätorter i Sverige som har ungefär samma antal invånare som Norrtälje är 

t.ex. Boo (i Nacka kommun), Västerhaninge, Enköping, Katrineholm, Oskarshamn, Visby, 

Eslöv, Falkenberg, Kungsbacka, Vänersborg, Piteå och Boden. Dessa orter har en befolkning 

på 15 000–25 000 invånare, men knappt en enda kommun har ett sammanlagt invånarantal 

som är lika högt som Norrtäljes. Bland kommuner med en huvudort av samma storlek som 

Norrtälje är det vanligaste invånarantalet 30 000–40 000. Endast Gotlands kommun, som har 

57 269 invånare, kan i invånarantal motsvara Norrtälje. I Kungsbacka, Haninge och Nacka 

kommuner bor det fler invånare än i Norrtälje kommun. Framförallt Nacka kommun sticker ut 

med sina 90 108 invånare. Men det höga invånarantalet i dessa fyra kommuner kan förklaras 

med närheten till en storstad. I det här fallet Göteborg respektive Stockholm (SCB 2010a.) 

Siffrorna visar att Norrtälje kommun är speciell om man jämför den med andra kommuner i 

riket eftersom så stor del av befolkningen bor utanför huvudorten. 

Förutom Norrtälje finns det två större tätorter i kommunen: Rimbo med ca 4 700 invånare 

och Hallstavik med ca 4 400 invånare. Dessutom finns det en rik skärgård med många öar där 

det också bor människor. Ett faktum som är intressant med tanke på att det är där som 

adressreformen blivit mest märkbar. Det var ute på landsbygden som det fanns adresser av 

annan typ än ett system med vägnamn och det var dessa adresser som byttes ut och som, p.g.a. 

den stora andelen landsbygdsbor, just i Norrtälje kommun, blev stort till antalet. Ute på 

landsbygden finns också väldigt många fritidshushåll, något som det finns särskilt gott om i 

Norrtälje kommun. Förutom de knappt 60 000 permanentboende tillkommer det en 

månghövdad säsongsboende befolkning. I Norrtälje kommun fanns det 131 fritidshusområden 

år 2010. Det är mer än dubbelt så många som i Värmdö kommun som ligger tvåa på den 

listan. Där finns det ”bara” 64 (SCB 2010b). Jag har inte hittat några uppgifter på hur stor 

befolkningen blir på sommaren men jag har hört siffror på ca 100 000, vilket skulle innebära 

att kommunens befolkning nästan fördubblas på sommaren. Det i en kommun där det redan 

från början bor väldigt många människor året runt. Framförallt är det övärlden som lockar de 
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sommarboende. Väddö är en av de öar där det finns mycket fritidshus. Det är dessutom en 

stor ö. Väddö tillsammans med Björkö är den sjätte största ön i Sverige (Faktakalendern 

2014). 

I Norrtälje kommun finns också en viss motsättning mellan de tre huvudorterna Norrtälje, 

Hallstavik och Rimbo, vilka grovt sett ligger i varsitt hörn av kommunen. Den här relationen 

märks då och då. En vanligt förekommande upplevelse av beslut som fattats av kommunen är 

att Norrtälje alltid går först och att detta sker på bekostnad av de mindre tätorterna, 

landsbygden och skärgården. Det här avspeglar sig i intervjun med Norrtälje kommuns 

företrädare (se avsnitt 4.1.1) där den här motsättningen kunde märkas under arbetet med det 

nya adressystemet. 

3 Material och metod 

3.1 Material 

Jag har samlat in material från många olika håll. För all bakgrundsfakta har jag använt mig av 

både tryckta källor och information från nätet. Areal- och befolkningsstatistik har jag hämtat 

från Statistiska Centralbyråns hemsida och för all annan bakgrundsfakta har jag gått till 

tryckta källor, flera av dessa skrivna av Leif Nilsson från Institutet för Språk och Folkminnen 

i Uppsala, samt en del lagtext och en statlig offentlig utredning. Namn på lagarna och den 

offentliga utredningen hämtade jag från en skrift utgiven av Riksantikvarieämbetet (Nyström 

2001). En del bakgrundsinformation är också hämtat från ett yttrande från 

Riksantikvarieämbetet (Johansen & Nyström 2007) angående fallet Sommarkull som beskrivs 

i avsnitt 1.1. 

Uppgifter från informanterna kommer från både skriftliga svar och intervjuer. Svaren från 

Norrtälje kommun härrör till största delen från den intervju jag gjorde där kompletterad med 

skriftliga svar på följdfrågor som jag skickade per e-post. I kontakten med räddningstjänsten 

gjorde jag precis som i kontakten med kommunen. Efter att ha blivit vidarehänvisad några 

gånger fick jag tillslut kontakt med det yttre befälet på Norrtälje brandstation. Jag skickade ut 

frågor så att han kunde förbereda sig för intervjun. Men räddningstjänsten skickade svar på 

frågorna och därför kunde jag ägna själva intervjun åt att ställa fördjupningsfrågor. Polisen 

var svår att ta kontakt med och det svar jag till slut fick var ett mejl. Någon intervju lyckades 

jag inte genomföra. 
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Alla privatpersoner har lämnat sina svar skriftligt efter ett frågeformulär som jag skickade 

ut (se Bilaga 4). En informant skötte kontakten med kommunen för sitt byalags räkning och 

var vänlig nog att skicka mig extra material i form av olika utskick till de boende samt 

omröstningsresultat rörande vilka nya namn man ville föreslå. 

3.2 Val av informanter 

Min avsikt redan från början var att fråga både privatpersoner och personer vars arbete på 

olika sätt innebär att de kommer i kontakt med adresser. Det blev naturligt att göra en 

kvalitativ undersökning. Det kändes intressantare att djupintervjua några få personer än att 

skicka ut 150 enkäter. Jag valde att ta kontakt med polisen, räddningstjänsten och Norrtälje 

kommun. Polisen och räddningstjänsten är ju intressanta med tanke på att deras arbete innebär 

att åka ut till olika platser som inte är inplanerade på förhand. Administrationen på Norrtälje 

kommun var ju de som skötte hela jobbet med adressbytet och är därför intressanta att prata 

med. Jag hade inga specifika önskemål om vem jag ville prata med annat än någon som jobbat 

eller jobbar med adressfrågor. De personer jag slutligen fick intervjua var därför inte några jag 

själv valde ut, utan de personer jag blev hänvisad till. Polisen var svår att få kontakt med. 

Intentionen var att även hos dem finna någon jag kunde intervjua för att vara konsekvent i 

mitt insamlande av svar. Det enda jag till slut fick var ett mejl, vilket inte var vad jag hade 

hoppats på, men eftersom mejlet innehöll det jag frågade efter valde jag att nöja mig med det 

svar jag fick. 

När det gäller valet av privatpersoner tog det längre tid att komma på hur jag skulle gå till 

väga. Jag visste ju inte vilka adresser som hade bytts ut och hade därför inget att utgå ifrån. 

Min uppväxt i kommunen var heller ingen hjälp då jag inte har kontakt med någon som har 

fått ny adress. Jag gjorde ett försök med en gammal barndomsvän som blev resultatlöst. Jag 

tog kontakt med Lantmäteriet och blev vidare hänvisad till Skatteverket men där tog det också 

stopp. Till slut kom jag på att jag kunde pröva att ta kontakt med byalag eftersom det ju 

främst är på landsbygden som man fått nya adresser. Som jag nämnt i avsnitt 2.3 är Norrtälje 

kommun stor till ytan och därför ville jag få en geografisk spridning på informanterna. Min 

ursprungsidé var att ta kontakt med tre byalag. Ett i Rimbotrakten, ett i Hallstavikstrakten och 

istället för Norrtäljetrakten ville jag få kontakt med ett byalag utåt skärgården. Detta eftersom 

det enligt kommunen (se avsnitt 4.1.1) var ute på öarna som väldigt många adresser hade bytts 

ut. Min idé gick nästan i lås. Jag hittade ett byalag i Furusund sydost om Norrtälje och ett i 

Gribby söder om Hallstavik i kommunens norra del. Problemet var att hitta ett byalag i 
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närheten av Rimbo. Flera sökningar på Google var resultatlösa. Jag prövade att söka efter 

byalag i Rånäs, Rö och Finsta som är tre mindre orter utanför Rimbo, men utan framgång. 

Istället sökte jag efter byalag på alla orter i hela kommunen och hittade till slut ett i 

Bergshamra söder om Norrtälje. Därmed fick jag informanter från olika delar av kommunen 

men inte riktigt med den spridning jag hade tänkt. 

Jag kom i kontakt med olika typer av informanter, vilket har varit en tillgång, istället för att 

ha fått fyra fastboende. En informant hade bytt från en postlådeadress till ett vägnamn, en 

annan hade flyttat till kommunen några månader innan adressbytet gick igenom, en hade skött 

kontakten med kommunen för sitt byalags räkning och en tillhör de sommarboende i 

kommunen vilka ju bildar en stor och därför intressant grupp människor. Till skillnad från när 

jag tog kontakt med olika myndigheter intervjuade jag inte någon privatperson utan jag 

skickade ut frågor i ett mejl och fick därmed in alla deras svar på samma sätt enligt samma 

tanke om konsekvens i insamlande av svar. Att intervjua de fyra personer jag kom i kontakt 

med hade varit otroligt tidskrävande, dels att hitta en tid som hade passat och dels för att det 

blivit långa resor. Informanterna blev naturligtvis tillfrågade om de ville vara anonyma men 

endast en har avböjt att bli nämnd vid namn. 

4 Resultat 

Nedan redovisas resultatet av min undersökning. Först följer en redogörelse av svaren från 

varje intervju var för sig och därefter kommer ett sammanfattande avsnitt där jag flätar in 

svaren från varje enskild intervju i varandra till ett gemensamt intryck av vad reformen har 

givit för effekter. 

4.1 Administration och myndigheter 

4.1.1 Administrationen på Norrtälje kommun 

I juni 2008 tog Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun beslutet ”att anta föreslagna 

riktlinjer som vägledande vid beslut om belägenhetsadresser” (Norrtälje kommun 2008). 

Dessa riktlinjer innefattade beskrivning över hur adresser ska byggas upp (se avsnitt 1.2). 

Samma år startade man i Norrtälje kommun arbetet med att ge alla adresser i kommunen den 

utformning som Bygg- och miljönämnden beslutat om. 
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Jag har intervjuat Ann-Catrine Söderback som 2010 blev projektledare för reformen och 

Peter Geschwind som var handläggare på kommunen under samma period. Arbetet 

påbörjades 2008 och var färdigt 2013. Sammanlagt handlades 54 000 adresser och under den 

mest intensiva perioden arbetade sex handläggare med projektet. Från början var deras tanke 

att gå systematiskt till väga genom att börja på Väddö i norr och därefter arbeta sig fram 

område för område, men när allt fler boende förstod att de skulle få nya adresser hörde de av 

sig till kommunen och undrade när turen skulle komma till deras område. Därför frångick 

man ursprungsplanen och kommunens alla områden handlades istället i den ordning som 

personer hörde av sig (Söderback 14.12.2015, frågeformulär). 

Ingen av de intervjuade vittnar om någon särskild uppstartsperiod utan man satte helt 

enkelt i gång med de första områdena. Man skickade ut brev med hänvisning till den nya 

lagen om lägenhetsregister inklusive genomgången av belägenhetsadresser (se bilaga 1). I 

brevet bad man om förslag på nya namn från de boende i det aktuella området. I intervjun 

påpekade man att det inte fanns något egenintresse från kommunens eller handläggarnas sida 

att själva hitta på namn istället för att de boende gjorde det (Söderback & Geschwind 

20.10.2015, intervju). Detta är också något som Nilsson (2008) nämner. I stort sett fick de 

boende föreslå vilken typ av namn som helst men det fanns några begränsningar. Namn på 

ännu levande personer fick inte förekomma och ”kategorinamn som t.ex. Skogsvägen, 

Ängsvägen, Strandvägen eller namn på trädslag” bad man skulle undvikas. Någonting man 

inte heller gillade var fenomenet memorialnamn, alltså namn givna efter avlidna personer. 

Anledningen till det är att det är svårt att hitta personer som alla är överens om förtjänar att få 

en gata uppkallad efter sig. En annan begränsning som också nämndes i utskicket var att det 

skulle ligga 8–10 fastigheter längs en väg för att den skulle få ett eget namn. Om antalet 

fastigheter var lägre än så skulle fastigheterna få nummer och namn kopplade till den väg som 

den utgick ifrån. Om en väg med endast fyra fastigheter utgår ifrån t.ex. Hallstaviksvägen får 

den lilla vägen också ingå i namnet Hallstaviksvägen med nummer som anpassas efter var den 

lilla vägen är belägen längs den större. Om den löper ut från den sida på stora 

Hallstaviksvägen som har jämna nummer får den lilla vägen också jämna nummer. Detta var 

något som hände i Furusund och Gribby söder om Hallstavik och som jag beskriver närmre i 

avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. Ibland bedömde man det också troligt att en relativt stor tomt skulle 

komma att bli avstyckad någon gång i framtiden och därför lämnade man ett nummer ledigt. 

Exempelvis kanske en sifferserie längs en vägs ena sida kunde vara 12-14-18 istället för 12-

14-16-18. Detta för att förbereda för den dag då nr 14 blir delad i två tomter och den nya 

tomten då ska kunna ges nr 16. 
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När brev hade skickats ut väntade man i 3–4 veckor på svar från de berörda 

fastighetsägarna. Om inget namnförslag kom in från det berörda området föreslog kommunen 

ett namn som ofta hade en geografisk eller historisk koppling (Söderback 2015, 

frågeformulär). En del personer var svåra att få tag på då de i vanliga fall bodde utomlands 

och det hände att en del brev kom tillbaka. Först försökte man då från kommunens sida att 

hitta en alternativ adress. Lyckades inte det sparades den returnerade posten, och istället fick 

man invänta att varje person själv tog kontakt med kommunen 

(Söderback 2015, frågeformulär). För det mesta var kontakten med fastighetsägarna bra. De 

flesta accepterade förändringen och hjälpte till att föreslå nya namn (Söderback & Geschwind 

2015, intervju). Men det fanns också personer som inte var nöjda. En del sommarboende ville 

ha kvar den gamla postlådeadressen ”som ansågs som en mera genuin sommaradress” 

(Söderback 2015, frågeformulär). Sommarstugan skulle ha kvar den adress den alltid haft. Det 

fanns också fall där grannar blev osams. Det kunde t.ex. hända att en sommarboende kom 

med ett namnförslag istället för en fastboende. Det hände också att grannar blev osams, till 

synes p.g.a. de nya adresserna, men efter ett tag visade det sig att de egentligen var osams om 

något annat (Söderback & Geschwind 2015, intervju). 

Någonting som också väckte reaktioner var de fall där kollisionsnamn, d.v.s. likalydande 

vägnamn som fanns på flera ställen i kommunen, skulle ersättas. Norrtälje kommun valde 

istället termen dubblettnamn. Detta gällde t.ex. Stockholmsvägen, Uppsalavägen och 

Norrtäljevägen. I flera fall innebar detta att vägnamnet i Norrtälje fick vara kvar. I de fall där 

samma namn fanns i någon av tätorterna Norrtälje, Rimbo eller Hallstavik fick i regel den 

gata som hade flest adressater behålla namnet. Om det istället gällde ett namn som å ena sidan 

fanns i en tätort och å andra sidan i ett sommarstugeområde fick namnet i 

sommarstugeområdet bytas ut. Detta eftersom namnet inne i tätorten var mer känt och var 

dessutom inregistrerat i t.ex. digitala kartor. Detta väckte ibland irritation bland de som fick 

sitt vägnamn utbytt. De tyckte att tätorten fick gå före den ort de själva bodde på, vilket ger ett 

exempel på den motsättning som finns mellan orterna i Norrtälje kommun (se avsnitt 2.3). 

Flera vägar korsar också kommungränsen och i de fallen hade man kontakt med 

grannkommunerna för att försäkra sig om att man var överens om namnet (Söderback 2015, 

frågeformulär). 

En intressant del i det här är de företag som fick ändra sin adress. För dessa innebar detta 

ett långt större arbete än vad det gör för en privatperson. Ett företag som får ny adress måste 

ändra den på alla ställen där adressen står (skyltar, leveranser, avtal, brevhuvuden, patent, 

broschyrer, register och mycket annat) och det som säkert gör det svårt är att ett företag ju i 
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sin tur har andra företag som måste veta vilken adress de ska leverera till. Man kan ju bara 

föreställa sig hur många som blir involverade om t.ex. en större livsmedelsbutik skulle få ny 

adress. Det kan också bli en svår omställning för alla kunder som är vana vid den gamla 

adressen, kanske särskilt om adressen är ett sätt att namnge affären för lokalbefolkningen. 

Kanske var det för att möta detta problem som företag fick gratis adressändring om de 

anmälde ändringen inom en på förhand utsatt tid. 

4.1.2 Räddningstjänsten 

Från Räddningstjänsten har jag intervjuat Emil Jorlin som är s.k. yttre befäl. Det innebär att 

han har helhetsansvaret för alla stationerna i Norrtälje kommun. Han är räddningsledare vid 

utryckning till en olycksplats och han åker dit i egen bil. Hälften av sin tid sitter han också 

inne på räddningscentralen i Täby där han ”larmar och leder alla bilarna” (Jorlin 29.10.2015, 

intervju). När en person har ringt in till SOS Alarm och det har gjorts en bedömning att det 

kommer att behövas insats från räddningstjänsten kopplar SOS Alarm samtalet till 

räddningscentralen. Räddningscentralen pratar inte med inringaren utan lyssnar bara på 

samtalet och bedömer utifrån detta hur stor insats det behövs. Om inringaren är osäker på var 

han eller hon befinner sig kan den som lyssnar på samtalet från Räddningscentralen, utifrån 

den information inringaren ger, försöka ge räddningstjänsten upplysning om var olyckan har 

skett. 

Totalt sett har reformen inneburit en förbättring för personalen på Räddningstjänsten 

(Jorlin 19.10.2015, e-post). Den har tjänat sitt syfte eftersom det inte längre råder några 

tveksamheter om var en adress är belägen vilket gör att man vid utryckning har blivit ännu lite 

effektivare. När Räddningstjänsten får ett larm att en olycka har hänt vet de mycket mer 

exakt, förutsatt att olyckan har fått en angiven plats, vart de ska åka. Det finns inte heller 

några postlådeadresser som är svåra att hitta eller flera vägar med samma namn. Om man 

tidigare fick ett larm om att en olycka skett på t.ex. Hammarbyvägen så var det viktigt att de 

också fick veta vilken av alla vägar med det namnet som det gällde så att man kunde åka åt 

rätt håll. Det problemet är borta idag eftersom varje adress är unik. Främst gällde det här 

problemet ”sommarstugeområden och lite mer ensliga platser ute i skogen” (Jorlin 2015, 

intervju). 

På Räddningstjänsten kände man till ”att det skulle genomföras och att det skulle ta en viss 

tid” (Jorlin 2015, e-post). Processen tog fem år, men Jorlin uppger att de bara märkte av den 

under ett halvår. Den beskrevs som utdragen men det var trots allt inget man besvärades av i 
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särskilt stor utsträckning (Jorlin 2015, e-post). Under tiden projektet pågick kunde det dock 

hända att en del adresser inte var uppdaterade, vilket kunde leda till följande scenario: 

 

Det som var lite jobbigt var när man i början ändrat vissa adresser utan att det uppdaterats i de system som 

SOS och Räddningscentralen använder.  Det enda sättet vi då kunde hitta en adress på var via kommunens 

hemsida där man hade en uppdaterad karta. Något som kunde leda till en viss fördröjning (Jorlin 2015, e-

post). 

 

 

Detta var ändå inte någonting som inträffade särskilt ofta, och i sådana lägen, och i många 

andra fall, kunde man komplettera med lokalkännedom om kommunen, något som Jorlin 

nämnde flera gånger som en viktig tillgång vid utryckning. Det händer att det kommer in ett 

larm om en olycka där olycksplatsen är oklar. Personen som ringer in larmet vet kanske inte 

var han eller hon befinner sig. I det läget får, som ovan nämnt, den som tagit emot samtalet på 

SOS Alarm med hjälp av frågor ta reda på var olyckan har inträffat vilket kan vara otroligt 

svårt och i dessa lägen är lokalkännedom väldigt värdefullt. Jorlin berättade också att det 

ibland händer att elektroniken har slutat fungera på väg till en olycka, som de kanske inte vet 

var den skett, och att man i de lägena får stanna och titta i vanliga tryckta kartor. Men han 

nämnde också att adressen inte alltid är det som primärt är det intressanta. Det viktiga är till 

en början i vilket område olyckan har inträffat så att utryckningspersonalen vet åt vilket håll 

de ska åka. Då räcker det med att de vet vad platsen heter, t.ex. Söderbykarl. Först när de 

närmar sig olycksplatsen är det viktigt att veta mer exakt var olycksplatsen är belägen. Detta 

är något som har blivit enklare efter reformens genomförande. Tidigare när det fanns 

dubblettnamn och postlådeadresser krävdes det att de fick tydlig information om vilken väg 

det rörde sig om. I och med att varje adress gjorts unik är det nu mycket lättare att få reda på 

exakt till vilken adress man ska åka och risken för missförstånd är mindre. Postlådeadresser, 

som inte säger någonting om var adressen finns, är också borta. Däremot har det nya systemet 

inneburit att läns- och riksvägar i kommunen också har fått namn. Jorlin nämnde 

Grisslehamnsvägen mellan Älmsta och Grisslehamn. På den vägen finns det närmare 700 

adresser och det skiljer nästan två mil mellan orterna (eniro.se 2015). I sådana fall är det 

viktigt att räddningstjänsten får information om var längs den vägen olyckan har inträffat 

(Jorlin 2015, intervju). 
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4.1.3 Polisens länskommunikationscentral 

Likt Räddningstjänsten har inte reformen inneburit någon stor förändring för polisen. 

Administratörer uppdaterade systemet manuellt. När de fick kännedom om att en adress hade 

bytts ut kunde de mata in den nya manuellt i systemet. En del kommuner var bättre än andra 

på att meddela om och när adresser hade bytts ut. Till våren 2016 beräknas en ny 

adressdatabas vara färdig som är kopplad till Lantmäteriet. Den kommer uppdateras varannan 

vecka och innebär då en klar förbättring jämfört med tidigare. Förut fick personalen fråga 

efter annan ”närliggande adress eller plats om den aktuella adressen inte fanns” i 

Länskommunikationscentralens databas. Informationen meddelades vidare till 

administrationen som kompletterade databasen. Den nya adressdatabasen har gjort det lättare 

att peka ut exakt var en olycka har hänt, men det beror inte så mycket på adressreformen i sig 

som på det faktum att deras databas nu är sammankopplad med Lantmäteriet. Adressreformen 

har dock gjort att Lantmäteriet har bättre koll på alla adresser, vilket har underlättat för 

polisen. Den största fördelen märks när polisen söker i folkbokföringsregistret, vilket de gör 

ofta. Det har blivit mycket lättare att veta var en person bor, förutsatt att de adressuppgifter 

som finns är korrekta. I ett flerfamiljshus vet man exakt vilken lägenhet en person bor i till 

skillnad mot förut när det inte framgick. Ett problem är dock att det inte verkar finnas någon 

kontroll från Skatteverket om uppgifterna stämmer. Man har hittat adresser där fyra personer 

står på samma lägenhet på ett våningsplan istället för i varsin lägenhet (Polisens 

länskommunikationscentral i Stockholm 28.10.2015, e-post.) 

4.2 Privatpersoner 

4.2.1 Furusund 

Furusund ligger ca 4 mil sydost om Norrtälje där länsväg 278 slutar. Vill man ta sig längre ut i 

skärgården får man ta färjan över till öarna Yxlan och Blidö. 

Jag har varit i kontakt med två personer i Furusund. Sten-Åke Rygh som hade hand om 

kontakten med Norrtälje kommun och Sonja Lagerström som flyttade ut till Furusund 2010 

strax innan namnbytet gick igenom. I mars 2010 kontaktade Sten-Åke Rygh kommunen för 

att få reda på vilka vägnamn som var aktuella för byte. Själva processen att ta fram nya 

namnförslag som hade förankring i området gick smidigt. Ett brev skickades ut till alla 

boende där man talade om att en del vägar skulle få nya namn. I brevet nämndes de vägnamn 

som man med hjälp av kommunen kunnat konstatera redan fanns och som därför behövde 
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bytas ut. De boende ombads att komma in med namnförslag och att, precis som i det brev 

kommunen skickade ut (se bilaga 1), undvika namn på träd eller blommor. Namn på levande 

personer fick inte heller förekomma, ”hur trevligt det än kunde vara” (se bilaga 2). Bifogat till 

brevet fanns en lista över alla namnen i området som behövde bytas ut och vilka som kunde 

vara kvar. Alla i området fick rösta men de som bodde på en väg som var aktuell för 

namnbyte rekommenderades av styrelsen få ett större inflytande. Namnförslag lades fram, de 

boende röstade och i början av april presenterades ett resultat över vilka förslag som fått flest 

antal röster och som därmed föreslogs till kommunen som nya.  

Kontakten med kommunen var bra. Sten-Åke Rygh hade kontakt med en person på 

kommunen och de enades om vem som skulle göra vad och att ”eftersträva ett förslag som var 

väl förankrat hos de boende” (Rygh 26.11.2015, frågeformulär). I fallet med Strandvägen 

ordnades en separat omröstning eftersom det berörde så många boende. Den andra 

omröstningen förändrade dock inte resultatet och namnet Ester Grönblads väg efter en lokal 

profil blev det förslag till nytt namn som fick flest röster. Många tyckte att Astrid Lindgren 

skulle få en gata uppkallad efter sig eftersom hon bott ute på Furusund, men namnet Astrid 

Lindgrens väg fanns redan i Norrtälje. Samtliga namn som föreslogs från byalaget gick 

igenom och Rygh upplever att alla blev nöjda. Det fanns en bred uppslutning kring namnen 

som hade koppling till lokal verksamhet eller historiska personer. Numreringen blev mer 

logisk och nummer med A- och B-tillägg försvann vilket uppskattades. Han har heller inte 

hört talas om personer som blivit osams. 

Som kontrast till den smidiga processen står den upplevelse som Sonja Lagerström har 

redovisat. Hon har uppgett ett par exempel då post inte kommit fram till den nya adressen. 

Hennes sammanfattande kommentar i mejlet jag fick var: 

 

…jag tycker inte övergången var klockren. Enheter inom Skatteverket, banker och många andra 

myndigheter låg efter när det gällde att uppdatera sina adressregister (Lagerström 22.11.2015, e-post). 

 

Hon uppger att det har varit problem i kontakt med myndigheter på grund av den nya 

adressen. Det kunde hända att posten inte kom fram över huvud taget efter bytet. Hennes 

faktura för trängselavgift kom inte fram och när hon tog kontakt med Transportstyrelsen fick 

hon svaret att det var hennes skyldighet att hålla reda om hon hade någon skuld till dem. 

Beloppet var lågt men eftersom hon inte hade betalat fick hon dessutom en påminnelseavgift 

på 500 kr, vilket var en avsevärt högre summa än vad ursprungsfakturan var på. När hon var i 

kontakt med veterinären som sköter hennes hund visade det sig att kallelsen till vaccination 

inte kommit fram eftersom den hade skickats till den gamla adressen. Än idag, fem år efter att 
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hon fått den nya adressen, händer det att post från t.ex. Skatteverket skickas till den gamla 

adressen. 

4.2.2 Gribby byalag 

Gribby byalag ligger söder om Hallstavik i norra delen av Norrtälje kommun. 

Ola Gäverth har varit sommarboende i byn sedan 2009. Han beskriver att man från byn är 

väldigt nöjd. De flesta var överens redan från början om vilka namn man ville föreslå men för 

att ändå ge det tid lät man kartor och namnförslag ligga framme i bystugan under en tid. 

Gäverth uppger att kommunen visade en vilja att ta hänsyn till lokala namn som var 

förankrade i folkmun (Gäverth 3.12.2015, e-post). Ett exempel på lokala namn är 

Klovstensvägen som leder fram till en sten som markerar mötesplatsen för fyra socknar. 

Något som ledde till en större diskussion var en väg som föreslogs heta Gribby ängsväg eller 

Ängsvägen. Vägen är tillräckligt lång för att kunna få ett eget namn men en del boende tyckte 

då att de hamnade utanför bygemenskapen om vägen fick ett eget namn och ville istället att 

vägen skulle höra till Gribby byväg och få nummer kopplat därtill. En del boende menade då 

det blev förvirrande att den långa stora vägen fick konstig numrering genom att det blev ett 

stort hopp på grund av avsticksvägens alla nummer och ”att det enklaste kanske hade varit 

med ett eget namn” (Gäverth 2015, e-post). Det blev inget större bråk om det och det förslag 

man till slut lade fram var att vägen skulle få heta Gribby byväg. Samtliga förslag som lades 

fram godkändes av kommunen. Gäverth tycker att kontakten med kommunen var smidig och 

menar att alla i byn är tacksamma och glada att bykänslan fick vara kvar och att kommunen 

lät dem behålla de lokala namnen på vägarna. 

4.2.3 Bergshamra 

Informanten i Bergshamra tyckte att processen kändes lång. Området fick nya namn senare än 

många andra delar av kommunen. Informanten visste inte riktigt när beslutet om det nya 

namnet skulle träda i kraft och det pratades också mycket bland grannarna. Hon tyckte att 

kontakten med kommunen varken var bra eller dålig. Det blev inte mycket diskussion och det 

kom tidigt fram namnförslag med lokal anknytning som fick stöd från de boende och man 

blev nöjd med namnen. Informanten själv bor på Knupvägen som är kopplat till Knupudden i 

närheten som informanten uppger är ett gammalt ord för kalvhägn eller kalvhage. Ingen 

osämja uppstod. Däremot fanns det företag som hade hunnit trycka upp det nya vägnamnet på 

brev och kuvert innan namnet blivit godkänt. Adressen gällde en liten ”sidostickväg” där 
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tanken var att namnet skulle ha samma grund som huvudvägen, men det slutade med att det 

vägnamn man tryckt upp fick vara kvar (frågeformulär, 1.12.2015.) 

4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta är nöjda. I de svar jag har fått in har det inte 

uttryckts något större missnöje annat än den boende i Furusund som fortfarande har problem 

med post som inte kommer fram (se avsnitt 4.2.1). Räddningstjänsten har upplevt en 

förbättring eftersom det nu inte längre finns adresser som är svåra att hitta till, kommunen 

upplever också att de allra flesta i slutänden är nöjda, och även de privatpersoner jag kommit i 

kontakt med har uttryckt detsamma. Ingen är missnöjd med namnet och i alla områden har 

alla förslag på namn gått igenom och därmed har de lokalt förankrade namnen fått leva 

vidare. Min förhandsteori om att myndigheter och kommunen skulle vara nöjda men att 

privatpersoner skulle vara missnöjda stämmer alltså inte i den här undersökningen. 

5 Diskussion 

Den osämja mellan fastighetsägare som administrationen uppger att de stundtals möttes av är 

svår att bemöta. Adressreformen berörde så många och att bland tusentals förändrade adresser 

hitta de vars ägare inte var nöjda är nära på omöjligt. Det kräver ett arbete som inte ryms inom 

den här uppsatsen. Dock gör det ju att administrationens version av dessa privatpersoners 

missnöje får stå oemotsagd. Det intressanta hade varit att få prata med en person som tycker 

att det blivit sämre efter adressreformens genomförande. Jag har i stort sett bara fått positiva 

kommentarer från de informanter jag intervjuat och det hade varit intressant att få en större 

variation på svaren. Eftersom det här är en kvalitativ studie är antalet informanter få och, i 

synnerhet de privatpersoner jag intervjuat, representerar inte på något sätt en hel grupp 

människor utan deras åsikt är subjektiv. Man kan därför inte dra för stora slutsatser huruvida 

de områden de representerar verkligen är nöjda. Det är inte alltid en persons utsaga stämmer 

med vad andra faktiskt tycker. En kvantitativ undersökning hade säkert gett andra, och minst 

lika intressanta, svar som min fördjupningsstudie. Antalet yrkesutövande som i någon form 

arbetar med adresser är också fler än de i studien och svaret hade kanske blivit annorlunda om 

andra yrkesgrupper valts ut, exempelvis taxichaufförer eller brevbärare. 

Det faktum att jag inte intervjuat privatpersonerna i studien utan nöjt mig med skriftliga 

svar påverkar säkert också resultatet. Skriftliga svar ger något annat än muntliga, man kan 
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t.ex. genom följdfrågor få mer fördjupade svar än vad nedtecknade svar ger. Ett skriftligt svar 

kan givetvis vara utförligt och rikt på information, men i en fysisk intervju har man 

ögonkontakt och kan läsa av kroppsspråk och tonfall som aldrig kan förmedlas i text. 

Som jag nämnde i avsnitt 1.2 finns det både gatuadressområden och byadressområden i 

Norrtälje kommun. Alla jag har varit i kontakt med har fått sin adress utbytt till en ny inom ett 

gatuadressområde och det hade varit intressant att också få fråga en person som fick en 

byadress för att se om det skiljer sig i nöjdhet mot de som fick en gatuadress. En annan 

intressant undersökning kan också vara att prata med människor från samma område för att 

närmare fokusera på hur processen upplevdes från deras håll. Jag har frågat personer från 

olika delar av kommunen som har fått representera sin by men svaren skulle säkert bli 

annorlunda om jag frågade alla boende i t.ex. Furusund. Detsamma kan sägas om de 

yrkesverksamheter jag har valt ut. Vad hade jag fått för svar om jag endast hade intervjuat fler 

representanter från räddningstjänsten? 

Det faktum att Norrtälje kommun är bekant för mig har på många sätt varit en fördel i 

arbetet men det har ju också påverkat mitt urval av områden och informanter. Min 

undersökning hade säkert blivit annorlunda om jag hade valt att utforska en kommun som jag 

visste väldigt lite eller ingenting om. Då hade jag inte haft någon förkunskap att bygga mitt 

urval på vilket troligen hade påverkat både vilka deltagare jag hade hittat och vilka svar jag 

hade fått. 

För att knyta an till den här uppsatsens titel, ”Är alla nöjda?”, kan man avslutningsvis säga 

att alla faktiskt är nöjda. Ingen av de personer jag har intervjuat är missnöjd med kommunen 

utan alla privatpersoner jag har varit i kontakt med upplever att de blivit lyssnade på. Även 

från myndighetshåll är man nöjd. Framförallt Räddningstjänsten vittnar om att deras jobb 

blivit enklare. Enda problemet som har beskrivits är bristande kontroll från Skatteverket om 

adressuppgifterna stämmer (se avsnitt 4.1.3) och utebliven post (se avsnitt 4.2.1) men inget av 

de problemen har att göra med hur bra kommunen gjort sitt jobb. 

Undersökningar om vilka effekter adressreformen i Sverige har givit existerar så vitt jag 

vet ännu inte och det finns därmed stora möjligheter att också göra andra typer av 

undersökningar än vad jag har gjort. Som avslutning kan jag därför lämna det fritt för den som 

är intresserad att vidare ta reda på vad denna nationella adressreform har givit för effekter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Utskick till privatperson från Norrtälje kommun. 
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Bilaga 2 

Utskick från Furusunds byalags styrelse till boende i Furusund. 
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Bilaga 3 

Frågor till Norrtälje kommun, Räddningstjänsten. 

 

Hur har adressreformen påverkat ert arbete? Har det blivit bättre eller sämre, varför och på 

vilket sätt? 

 

Vad tänkte ni om reformen innan den genomfördes och vad tycker ni nu? Är det någon skillnad på hur 

ni ser på den nu jämfört med innan genomförandet? 

 

Hur gick själva processen till från er synvinkel när de berörda adresserna förändrades? Hur lång tid tog 

det? Var det en smidig process eller var den krånglig och utdragen? 

 

Har det uppstått tillfällen då det blivit missförstånd på grund av de nya adresserna? 

 

Bilaga 4 

Frågor till privatpersoner. 

 

Hur gick processen till från ditt perspektiv? Lång? Kort? Enkel? Komplicerad? 

 

Hur var kontakten med kommunen? Bra eller dålig? 

 

Hur gick det till när ni skulle enas om ett nytt vägnamn? Hur gick diskussionerna? Vad 

föreslog ni för namn? Blev det antaget eller blev det en dialog med kommun? 

 

Hur nöjda blev ni med namnet? Har det en anknytning till det lokala som alla är nöjda med? 

 

Kanske en känslig fråga. Uppstod det någon form av osämja mellan de boende i samband med 

att ni skulle få nya adresser? 

 


